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ค าน า 

รายงานเลม่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem) รหสัวิชา 01459498 เป็นวิชา

ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการค้นคว้า รวบรวมความรู้ บทความทางวิชาการ และผลงานวิจยัในหวัข้อเฉพาะท่ี

เก่ียวข้องกบัจิตวทิยาพฒันาการ เพ่ือสามารถประมวลความรู้ และเรียบเรียงข้อมลูท่ีค้นคว้ามาน าเสนอได้  

 ปัจจบุนัการศกึษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ยงัคงมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีขาดความ

ยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงในยคุสมยัโลกาภิวฒัน์ ครูเป็นศนูย์กลางของระบบการเรียนรู้ รวมทัง้หลกัสตูร

และการจดัการเรียนรู้ท่ีตายตวั ไมไ่ด้มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการและศกัยภาพของผู้เรียน อีกทัง้ถูก

จ ากดัการเรียนรู้ด้วยชัว่โมงเรียนท่ีตายตวั และการเน้นการเรียนการสอนในด้านวิชาการ จนมองข้ามการ

พฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรม น ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาตอ่ระบบการศกึษาของพ่อแม ่และการน าลกูออก

จากระบบโรงเรียน เพ่ือจดัการศกึษาบ้านเรียนให้ลกูตนในท่ีสดุ 

 ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง บ้านเรียน(Home School) และได้ท าการศึกษา

ค้นคว้าข้อมลู ตลอดจนท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมลูจากการรับฟังเสวนาเร่ือง การจัดการเรียนรู้ตาม

หลกัการพฒันาสมองใน Home school และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองประสบการณ์บ้านเรียน และ

การสมัภาษณ์กรรมการของสมาคมบ้านเรียนไทย รวมทัง้การสมัภาษณ์มารดาผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนให้

ลกูของตน เพ่ือท่ีจะเป็นความรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง ปัจจัยต่างๆ ท่ีน ามาสู่การจัดการศึกษา

บ้านเรียน 

นอกจากนีผู้้ศกึษาขอขอบพระคณุ คณุกนกพร สบายใจ หนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมบ้าน

เรียนไทย คณุแมช่วนัลกัษณ์ เกรียงปริญญากิจและคณุแมก่ัง้ท่ีได้ให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบับ้านเรียน

เป็นอย่างด ี

และผู้ศกึษาขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยาภรณ์ อดุมระติ, อาจารย์ รัก ชณุหกาญจน์, 

อาจารย์ พลอยวไล ทองรักษ์ และอาจารย์ธนรัตน์ ทรงสมบรูณ์ ท่ีให้ค าแนะน าในการท าปัญหาพิเศษครัง้นี ้

 

บษุบา   ใจสร้างสรร 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจบุนัการศกึษาของไทยมีรูปแบบการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย สามารถเลือกสรรได้ตาม

วัตถุประสงค์ของครอบครัวและผู้ เรียนท่ีต้องการจะมุ่งเน้นพัฒนา เช่น การศึกษาในระบบโรงเรียน 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย แต่การศึกษากระแสหลักของสังคมยังคงเป็น

การศกึษาในระบบโรงเรียนท่ียงัคงได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานของตนเข้าสูก่ารเรียนในระบบโรงเรียน โรงเรียนในปัจจบุนัยงัคงท าหน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตบุคลากรท่ีมี

คณุภาพและสง่คืนบคุลากรนัน้เพ่ือพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศชาติ หากแตย่งัมีการศกึษาทางเลือกท่ี

นอกเหนือจากการศกึษาในระบบโรงเรียน การศกึษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั คือ “บ้าน

เรียน”  ซึ่งความน่าสนใจของบ้านเรียนอยู่ท่ี เป็นการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวเลือกท่ีจะน าบุตรหลานออก

จากการศกึษาในระบบโรงเรียนหรือไมน่ าบตุรหลานของตนเข้าสูร่ะบบการเรียนในโรงเรียนตามท่ีครอบครัว

สมยัปัจจบุนันิยมท ากนั และครอบครัวรวมทัง้ผู้ เรียนมีเหตผุลใดท่ีจะปฏิเสธการศึกษาในระบบโรงเรียนท่ี

เป็นระบบท่ีได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาผู้ เรียนมาหลายยุค หลายสมยั และการจัดการศึกษาบ้าน

เรียนนัน้มีการจดัการศกึษาอย่างไร เหมือนกบัการศกึษาในระบบโรงเรียนหรือไม ่แล้วจะท าการจดัการเรียน

การสอน สร้างสรรค์หลกัสตูร รวมทัง้มีการวดัและประเมินผลอย่างไร ตลอดจนปัญหาจากการท่ีสงัคมมอง

วา่ผู้ เรียนบ้านเรียนจะต้องมีปัญหาทางด้านทกัษะทางสงัคมเพราะไมไ่ด้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆในวยัเดียวกนั  

 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ศกึษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกับ “บ้าน

เรียน” เพ่ือศกึษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาบ้านเรียน ตลอดจนกระบวนการในการจัด

การศกึษาบ้านเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษาและผู้อา่นท่ีจะสามารถเข้าใจการจัดการศึกษาบ้านเรียน

อย่างครอบคลมุและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาและท าความเข้าใจเร่ืองการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

2. เพ่ือศกึษากระบวนการในการจดัการศกึษาบ้านเรียน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

2. ทราบกระบวนการในการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

3. สร้างความรู้และความเข้าใจส าหรับผู้อา่นท่ีต้องการศึกษาเร่ือง บ้านเรียน  และสามารถน าความรู้

ไปประยกุต์ใช้ได้ 

ขอบเขตการศึกษา 

 กรณีศกึษาเร่ืองบ้านเรียน ได้ท าการศกึษาโดยการการเข้าฟังการเสวนาเร่ือง การจดัการเรียนรู้ตาม

หลกัการพฒันาสมองใน Home school และการสมัภาษณ์กรรมการของสมาคมบ้านเรียนไทย รวมทัง้การ

สมัภาษณ์มารดาผู้จดัการศกึษาบ้านเรียนให้ลกูของตน 

นิยามศัพท์ 

เพ่ือให้การศกึษาครัง้นีม้ีความเข้าใจถกูต้องตรงกนั ผู้ศกึษาจึงได้ก าหนดค านิยามศพัท์ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 บ้านเรียน หรือ การจดัการศกึษาโดยครอบครัว คือ การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีครอบครัวจัดท า

ขึน้ โดยเน้นตวัผู้ เรียนเป็นหลกัในการจดัท าหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและศกัยภาพของผู้ เรียน

อย่างแท้จริง โดยครอบครัวจะเป็นผู้ด าเนินการทัง้หมดตัง้แต่จัดท าหลกัสตูรการศึกษา กระบวนการสอน 

การจดัเตรียมอปุกรณ์การเรียน รวมทัง้การทศันศกึษานอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ โดยหัวใจส าคญัของ

การจดัการศกึษานีค้ือ การพฒันาไปสูค่วามเป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์ คือ มีความรู้คูค่ณุธรรม 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศกึษาเร่ือง “บ้านเรียน” ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมี

เนือ้หาเสนอตามล าดบัดงันี ้

1.การศกึษาในประเทศไทย 

1.2 รูปแบบการศกึษาในประเทศไทย 

1.2.1 การศกึษาในระบบ 

1.2.2 การศกึษานอกระบบ 

1.2.3 การศกึษาตามอธัยาศยั 

1.2  ปัญหาของการศกึษาในระบบของประเทศไทย 

1.2.1  ครู 

 ด้านปริมาณ 

 คณุภาพของครู 

1.2.2  การบริหารด้านการศกึษาของภาครัฐ 

1.2.3  ด้านแนวคิด การจดัการเรียนการสอน 

2. บ้านเรียน 

          2.1 ความหมายของบ้านเรียน 

          2.2 ความเป็นมาในการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

2.8 ปัจจยัอนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน 

2.8.1   ปัจจยัภายในครอบครัว  

2.8.2   ปัจจยัทางสงัคม 

2.9 ความแตกตา่งระหวา่งโรงเรียนและบ้านเรียน 
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2.10 ประโยชน์และข้อจ ากดัของการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

2.11 จดุมุง่หมายของบ้านเรียน  

2.12 การขอจดทะเบียนจดับ้านเรียน 

3.หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

      3.1.1  การจดัการเรียนรู้ในการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

    3.1.2 การเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-directed learning) 

    3.1.3 การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

3.2 หลกัสตูรและตวัอย่างหลกัสตูรท่ีใช้ในการจดัศกึษาบ้านเรียน 

3.3   รูปแบบการด าเนินการ 

3.2.5 การจดัการศกึษาอย่างมีข้อตกลงร่วมกบัทางโรงเรียน 

3.2.6 ลกัษณะด าเนินการเองทัง้หมดโดยครอบครัวเดี่ยว 

3.2.7 ลกัษณะด าเนินการโดยกลุม่ครอบครัวแบบเครือขา่ยประสานงาน 

3.2.8 ลกัษณะด าเนินการโดยกลุม่ครอบครัวแบบรวมศนูย์การจดัในท่ีเดียว 

3.4  การจดัท าแผนการจดัการศกึษาของครอบครัว 

3.5  การวดัและประเมินผลการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

3.6   ความพร้อมในการจดัการศกึษาบ้านเรียนของบิดามารดา 

3.6.1  ด้านความรู้ของพ่อแม ่

3.6.2  ด้านเวลาของพ่อแม ่

3.6.3  ด้านฐานะของพ่อแม ่

3.7  สภาพปัญหาและอปุสรรคของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแบบบ้านเรียน 

งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. การศึกษาไทย 

1.1 รูปแบบการศึกษาในประเทศไทย 

การศกึษาของคนไทยสมยัก่อนเป็นไปตามธรรมชาติ กิจกรรมทางการศึกษาของคนสมยัก่อนเป็น

กิจกรรมท่ีเป็นการเ รียนรู้เ ร่ืองราวท่ีมี อิทธิพลต่อชี วิตความเป็นอยู่คือ กิจกรรมท่ีเ ก่ียวเ น่ืองกับ

พระพทุธศาสนา และในสมยักรุงสโุขทยั ซึ่งถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการศกึษาไทย จากการประดิษฐ์อกัษรไทย

ของพ่อขนุรามค าแหง ดงันัน้เมื่อมีอกัษรไทยเกิดขึน้ การสร้างสรรค์วรรณกรรมต่างๆ ก็มีตามมาด้วย น ามา

ซึ่งการศึกษาและเกิดสถาบันการศึกษาคือ วัด ท่ีเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชน 

(สมหมาย จนัทร์เรือง, 2544) การศกึษายงัคงด าเนินอย่างตอ่เน่ืองคือ มีวดัให้ความรู้แก่ประชาชน วดัและ

บ้านรับภาระในการอบรมสัง่สอน จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง

ความส าคญัของการศกึษา งานขยายการศกึษาจึงเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจของพระองค์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้

เร่ิมยคุใหมข่องการศกึษาแห่งประเทศไทย เป็นยคุท่ีเร่ิมตัง้โรงเรียนแบบตะวนัตกขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ

ไทย (วรวิทย์ วศินสรากร, 2546) มีการจดัตัง้โรงเรียนและสร้างระบบการศกึษา ตลอดจนมีนโยบายของรัฐท่ี

คอ่ยๆผลกัดนัให้ประชาชนเข้าสูร่ะบบการศกึษา จนในท่ีสดุการจดัการศกึษาโดยครอบครัวจึงหายไป 

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีรูปแบบการศึกษาท่ีแตกต่างหลากหลายกว่าในสมัยก่อนท่ีมีเพียง

การศกึษาในระบบเท่านัน้ โดยจะขอจ าแนกรูปแบบการศกึษาออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี ้

1.1.1  การศึกษาในระบบโรงเรียน 

สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2529) ได้ให้ความหมายของการศึกษาในระบบโรงเรียนว่าหมายถึง กิจกรรม

ทางการศกึษาท่ีมีการจดัโครงสร้างจากต ่าไปสงู โดยมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดชัน้เรียน

อย่างสอดคล้องกับอายุของนักเรียน โดยเรียงล าดบัจากระดับประถมศึกษาจนกระทั่งถึงอดุมศึกษา มี

การศกึษาหาวิชาความรู้ในวิชาการตา่งๆ หลายด้านด้วยกนั เป็นการศึกษาเต็มเวลา โดยมีลกัษณะส าคญั

คือการก าหนดอายเุฉพาะของผู้เรียนในแตล่ะระดบัชัน้  

พจนานุกรมศพัท์การศึกษา (สวิุทย์ หิรัณยกาณฑ์และคณะ, 2540) ได้นิยามความหมายของ

การศกึษาในระบบ คือ การศกึษาหรือการฝึกอบรมท่ีจดัให้อย่างมีระเบียบแบบแผน มีการวางโครงการท่ีดี 

มีผู้รับผิดชอบท่ีได้รับการฝึกอบรม และมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ในการเรียน การสอน การวดั และประเมินผล 

มีก าหนดเวลาเรียนเป็นส าคญัด้วย เช่น การจดัการสอนในสถาบนัการศกึษาทัว่ไป 
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ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

,2542) ในหมวด 3 มาตรา 15 วรรค 1 ได้ให้ความหมายของการศกึษาในระบบโรงเรียนวา่ เป็นการศึกษาท่ี

ก าหนดจดุมุง่หมาย วิธี การศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไข

ของการส าเร็จการศกึษาท่ีแน่นอน 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2544) ได้ให้ความหมายของการศึกษาในระบบว่าเป็นการศึกษา

อย่างเป็นทางการท่ีจัดขึน้อย่างเป็นระบบ มีโรงเรียน มีครู มีหลกัสตูร วิธีการเรียนการสอน วิธีการวดัผล 

ประเมินผลอย่างชัดเจน เป็นการศึกษากระแสหลกัท่ีทุกสงัคมจัดขึน้เพ่ือหล่อหลอมบุคลิกภาพ ถ่ายทอด

ความรู้ คา่นิยม ทศันคติ ตลอดจนพฒันาทกัษะของคนรุ่นหนึ่งไปสูอี่กรุ่นหนึ่งในสงัคม 

สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ (2548) กลา่ววา่การศกึษาในระบบโรงเรียน เป็นการศกึษาท่ีก าหนดจดุมุง่หมาย 

วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและการประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ

การศกึษาท่ีแน่นอน 

โดยสรุปแล้ว การศกึษาในระบบ หมายถึง การจดัการศกึษาอย่างมีระบบและมีแบบแผนท่ีแน่นอน 

มีการก าหนดหลักสูตร จุดมุ่งหมาย วิธีการ ระยะเวลาการศึกษา ระเบียบกฎเกณฑ์ การวัดและการ

ประเมินผล ตลอดจนสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการส าเร็จการศกึษาเป็นส าคญั 

1.1.2  การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็น

กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ชัดเจน มีรูปแบบ มี

หลกัสตูร  วิธีการจดัและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการ 

และตามศกัยภาพในการเรียนรู้แต่ละกลุ่มเป้าหมายนัน้ และมีวิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมี

มาตรฐานเพ่ือรับคณุวฒุิทางการศกึษา หรือเพ่ือจดัระดบัผลการเรียนรู้ 

สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ (2548) กลา่ววา่ การศกึษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น

ในการก าหนดจดุมุง่หมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล 

ซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กบัสภาพปัญหาและความต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย 

ครอบคลมุกระบวนการและประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งกิจกรรม
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ต่างๆได้ฝึกขึน้มานานแล้วเช่น ศนูย์เยาวชน ลูกเสือชาวบ้าน รวมทัง้โครงการต่างๆ ของหน่วยราชการท่ี

ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน เช่นโครงการของกรมการพฒันาชมุชน กรมอนามยั 

บรรจง ชูสกุลชาติ (อ้างโดย อดุม เชยกีวงศ์, 2551 ) ได้ให้ความหมายของ การศึกษานอกระบบ

โรงเรียนวา่ เป็นการศกึษาท่ีพยายามจะจดัขึน้เพ่ือช่วยเหลือคน ซึ่งผิดหวงัในระบบโรงเรียนหรือ ไม่มีโอกาส

ท่ีจะเข้าเรียนในระบบโรงเรียน หรือไมไ่ด้รับความเสมอภาคทางการศกึษาในระบบโรงเรียนให้มีโอกาสได้มี

ความเสมอภาคและให้สมหวงัในการศกึษา เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่รอดปลอดภยัและอยู่อย่างเป็นสขุในสงัคม 

สรุปได้ว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาท่ีจัดไว้นอกระบบโรงเรียน โดยการ

ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการการศึกษา การวดัและประเมินผลมี

ความยืดหยุ่นกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน  เพ่ือตอบสนองและช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีผิดหวงัจากระบบ

โรงเรียน พลาดโอกาสในการศกึษาในโรงเรียน หรือผู้ เรียนท่ีต้องการศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติม  

1.1.3  การศึกษาตามอัธยาศัย 

 Hideyoshi (1990 อ้างโดย อดุม เชยดีวงศ์, 2551) ให้ความหมายไว้วา่ การศกึษาตามอธัยาศยั คือ

กระบวนการท่ีมนุษย์ได้รับการถ่ายทอด และสัง่สมความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด จากประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวนั และสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต เป็นการศกึษาท่ีไมม่ีองค์กร ไมม่ีระบบ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่ตัง้ใจ 

และเร่ืองท่ีได้รับการถ่ายทอดก็เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั วิถีชีวิตในสงัคม ตวัอย่างเช่น การเรียนรู้ในครอบครัว ใน

ท่ีท างาน สถานท่ีท่องเท่ียว การเรียนรู้จากแบบอย่างและทศันคติในครอบครัวหรือเพ่ือน การเรียนรู้จากการ

อา่นสิ่งพิมพ์หนงัสือพิมพ์ และจากการท่องเท่ียว ตลอดจนการเรียนรู้โดยฟังวิทย ุ

ดภูาพยนตร์และโทรทศัน์ เป็นต้น 

ปฐม นิคมานนท์ (2532 อ้างโดย อดุม เชยดีวงศ์, 2551) ให้ความหมายวา่ การศกึษาตามอธัยาศยั 

เป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลได้เสริมสร้าง เจตคติค่านิยม ทักษะ และความรู้ต่างๆ ใน

สภาพแวดล้อม เช่น การเรียนรู้จากครอบครัว เพ่ือนบ้าน จากการท างาน การเล่น จากตลาด ร้านค้า

ห้องสมดุ ตลอดจนเรียนรู้จาก สื่อมวลชนต่างๆ ตวัอย่าง เช่น เด็กเรียนรู้เก่ียวกับภาษาและค าศพัท์ต่างๆ 

จากบ้าน เดก็หญิงเรียนรู้วิธีท ากบัข้าวการเลีย้งน้อง การจดับ้านเรือน การอบรมสัง่สอน และการสงัเกตจาก

มารดา เดก็ผู้ชายเรียนรู้ด้านอาชีพจากบิดา เรียนรู้การเฝ้าดแูละสงัเกตธรรมชาติ หรือ แม้แต่การค้นพบสิ่ง

ตา่งๆ โดยบงัเอิญ หรือเรียนรู้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ เป็นต้น 
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ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2542) กล่าวว่าเป็นการศึกษาท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 

สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหลง่ความรู้อ่ืนๆ 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2544) ให้ความหมายการศึกษาตามอธัยาศัยว่าเป็นการศึกษาท่ี

เกิดขึน้ตามวิถีชีวิตท่ีผู้ เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษา

จากประสบการณ์ การท างาน บุคคล ครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ทกัษะ ความบนัเทิง และการพฒันาคณุภาพชีวิต โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ ไมม่ีหลกัสตูร ไม่มีเวลาเรียนท่ี

แน่นอนไมจ่ ากดัอาย ุไมม่ีการลงทะเบียน ไมม่ีการสอบ ไมม่ีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานศึกษา

ท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได้ สามารถเรียนได้ตลอดเวลา และเกิดขึน้ในทกุช่วงวยัตลอดชีวิต 

ชยัยศ อ่ิมสวุรรณ์ และคณะ (2544) ให้นิยามการศกึษาตามอธัยาศยัวา่ เป็นการจดัสภาพแวดล้อม 

สถานการณ์ ปัจจัยเกือ้หนุน สื่อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความสนใจ 

ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ของตนเอง ครอบครัว ชมุชน และสงัคม 
   

 กลา่วโดยสรุปแล้วการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต โดยมีการจัดสภาพแวดล้อม 

และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การท างาน บุคคล ครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัด  เป็นการ

เสริมสร้างเจตคติ คา่นิยม ทกัษะ และความรู้ตามแตส่ภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวย โดยบคุคลสามารถเรียนรู้

ได้ทกุท่ี ทกุเวลา ไมม่ีการจ ากดัเวลาเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต                         

1.2 ปัญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย 

 ระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียน ยังคงเป็นท่ียอมรับว่ามีประโยชน์

มากมาย ไมว่า่จะในด้านการพฒันาสขุอนามยั ทัง้สขุภาพทางกาย สขุภาพทางใจ และยังมีประโยชน์การ

สร้างความเป็นพลเมือง การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความคิด คา่นิยมร่วมกนั การเพ่ิมผลผลิต

และรายได้ การช่วยสง่เสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการ

พฒันาทางสงัคมและศิลปวฒันธรรม และยงัได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั่วไป แต่ก็ยังมีผู้ปกครอง

จ านวนหนึ่งท่ีเกิดความสงสัยในประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาในระบบโรงเรียน เน่ืองจากลูกหลานไม่
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สามารถเข้ากับระบบโรงเรียนได้ดีเท่าท่ีควร หรือเรียนหนังสือคร่ึงๆ กลางๆ ไม่สามารถหางานดีๆท าได้ 

ขณะเดียวกนัก็กลายเป็นคนหยิบโหย่ง คิดวา่ตนเองเป็นคนมีการศกึษาแล้ว ไมอ่ยากท างานใช้แรงงาน หรือ

เมื่อลกูย่ิงเรียนสงูขึน้ กลบัท าตวัเป็นปัญหาเพ่ิมขึน้อีก เช่น เท่ียวเตร่ สรุุ่ยสรุ่าย ติดยาเสพติด มัว่สมุทางเพศ 

(วิทยากร เชียงกูล , 2552) ค าถามคือ การศึกษาของภาครัฐท่ีจัดให้เด็กทุกคนสามารถตอบสนอง

จดุมุง่หมายทางการศกึษา ท่ีวา่ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทัง้

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุได้จริงหรือไม ่

 โดยผู้จดัท าจะขอแบ่งปัญหาออกเป็นด้านใหญ่ๆดงันี  ้

1.2.1 ครู 

ครูถือเป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวัผู้ เรียนสงูสดุ โดยเฉพาะการศกึษาของไทยซึ่งผู้ เรียนยงัรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย 

และระบบการศึกษายังขาดการพัฒนาต ารา คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีดีๆอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันพบว่า

ครูผู้สอนยงัด าเนินการสอนได้ไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจาก 

 ด้านปริมาณ 

นกัเรียนตอ่ครูในระดบัการศกึษาตา่งๆ โดยเฉลี่ยทัง้ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อตัราส่วนของ

นักเรียนต่อครู 26:1 (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554)  อนัเน่ืองมาจากปัญหาการ          

ขาดแคลนครู ตวัอย่างเช่น โรงเรียนมธัยมศกึษาทัว่ประเทศท่ียงัขาดแคลนครูประมาณ 70,000 คน(ส านักงาน

เลขานกุารรัฐมนตรี,  2550) ทัง้นีม้ีสาเหตจุากหลายประการ อาทิเช่น การผลิตและบรรจคุรูไมส่มัพนัธ์กนั (ขาด

ครูในสาขาท่ีส าคญั ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ แต่ในสาขาอ่ืนมีบัณฑิตครู

เกินความต้องการ) นโยบายของรัฐในการจ ากดัก าลงัคนภาครัฐและ การจดัโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด การ

ก าหนดเกณฑ์ รวมถึงนโยบายการเกลี่ยอตัราก าลงัครูไมไ่ด้ผล ฯลฯ ปัญหาดงักลา่วท าให้ครูท่ีเหลือต้องท างานหนัก มี

เวลาในการเตรียมการสอนและถ่ายทอดความรู้ไมเ่พียงพอ และบางครัง้ถึงกับท าให้ครูไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม

และการพฒันาอย่างเตม็ท่ี ซึ่งทัง้หมดนีไ้ด้สง่ผลให้คณุภาพการศกึษาของไทยตกต ่าลง (ส านกังานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2548) 
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 คุณภาพของครู 

ขา่วท่ีท าให้สงัคมไทยตระหนกัถึงความตกต ่าของการศึกษาไทย การผิดจรรยาบรรณ ผิดศีลธรรม 

จริยธรรมของครูกบันกัเรียน เช่น การร่วมหลบันอนของนกัเรียนกบัครูเพ่ือแลกเกรด ความรักฉันท์ชู้ สาวของ

ครูและนกัเรียนจนครูต้องแขวนคอตาย หรือครูขายยาบ้าให้นกัเรียนเพราะอ้างวา่เงินไมพ่อใช้ สิ่งเหลา่นีล้้วน

มีผลตอ่การศกึษาท่ีมีคณุภาพลดต ่าลงทกุวนัซึ่งสอดคล้องกบัท่ีวิไล ตัง้จิตสมคิด (2539) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีเข้ามา

เรียนวิชาครูบางส่วนกลบักลายเป็นผู้ ท่ีไม่มีความตัง้ใจเรียนและสมคัรสอบโดยเลือกเข้าศึกษาในล าดับ

ท้ายๆ ท าให้นกัศกึษาครูมีความรู้ไมส่งู และไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง อีกทัง้รายได้ของครูต ่าแต่

ภาระงานมีมาก การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาครู ท าให้ครูขาดก าลงัใจ ครู

บางสว่นจึงมกัใช้เวลาไปประกอบอาชีพเสริม สดุท้ายสงัคมให้ความเคารพนับถือครูน้อยลง เน่ืองจากมีครู

บางสว่นประพฤติตนไมเ่หมาะสมกับความเป็นครู และวิทยากร เชียงกูล (2541) ได้แบ่งสาเหตท่ีุท าให้ครู

บางสว่นไมม่ีคณุภาพไว้ดงันี ้

- คา่ตอบแทนความก้าวหน้าและความท้าทายของอาชีพครูค่อนข้างต ่า เมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ 

ในระดบัการศกึษาเดียวกนั ดงันัน้ อาชีพครูจึงไมส่ามารถดึงดดูคนเก่งๆ ให้มาเรียนหรือท างานเป็น

ครูได้ โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสงู ให้ผลตอบแทน ความเจริญก้าวหน้าและ

ความท้าทายสงูกว่าอาชีพครู หากเปรียบเทียบกับครูในประเทศท่ีมีระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี

ใกล้เคียงหรือสูงกว่า ครูของประเทศเหล่านัน้ได้เงินเดือนสูงกว่าครูไทย 2-3 เท่าตวั อีกทัง้ครูใน

ประเทศอ่ืนๆ ยังมีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม มีทุนวิจัย มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมี

โอกาสพฒันาตนเองและได้แสดงความสามารถอย่างเตม็ท่ีมากกวา่ครูของไทยท่ีอยู่ภายใต้ระบบการ

บริหารจดัการและการท างานแบบข้าราชการหวัเก่า 

-  เน่ืองจากระบบการศึกษาทัง้หมดล้าสมยั การเรียนการสอนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยัเป็นการ

บรรยายตามต าราเหมือนการบอกจด ให้นกัเรียนท่องจ าเพ่ือไปสอบ คณุภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา

โดยสว่นใหญ่จึงอยู่ในเกณฑ์ต ่า  

- สภาพแวดล้อมของการพฒันาทางเศรษฐกิจสงัคมไทยท่ีเน้นการแขง่ขนัเพ่ือหาเงินหาก าไร ท าให้

คา่นิยมของคนสว่นใหญ่เปลี่ยนไปในทางเห็นแก่ตวั ทจุริตฉ้อฉลเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้การบริหารจดัการ

เป็นแบบระบบราชการ เพ่ือประโยชน์ของข้าราชการมากกวา่ประชาชน ไมม่ีการตรวจสอบควบคมุท่ี

มีประสิทธิภาพ ท าให้คณุภาพของครูมีคณุภาพเช่นเดียวกบัข้าราชการกระทรวงอ่ืน อีกทัง้ครูก็ได้รับ
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อิทธิพลจากสงัคมวตัถนิุยม ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย นิยมซือ้สินค้าผอ่นสง่ การเป็นหนีส้ินของครูจึงกลายเป็น

อีกสาเหตหุนึ่งท่ีครูหลายคนต้องแบ่งเวลาความสนใจไปท่ีการท างานพิเศษเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม จน

ความเอาใจใสใ่นคณุภาพการสอนลดลง 

1.2.2  การบริหารด้านการศึกษาของภาครัฐ 

 การบริหารการจดัการศกึษาของไทยทัง้ในอดีตและปัจจบุนัยงัคงเป็นการผกูขาดทางการศกึษาของ

รัฐ แม้ในปัจจบุนั ภาครัฐได้เปลี่ยนบทบาทโดยให้การสนบัสนนุแก่สงัคม องค์กรเอกชน ชมุชน ครอบครัวได้

เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษามากขึน้ จนเกิดเป็นการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ แต่ระบบบริหารการจัด

การศึกษาท่ีรวมศูนย์อ านาจยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมทัง้

กฎระเบียบข้อบงัคบั และขัน้ตอนมากมายของทางราชการ ท่ีไมเ่อือ้ตอ่ความฉบัไวของการบริหารการศกึษา

ในยุคปัจจุบัน โดยวิไล ตัง้จิตสมคิด (2539) กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาโดยรัฐ เป็นระบบท่ีแยกส่วนต่างๆ สถาบันการศึกษาขาดอ านาจการตัดสินใจเพ่ือการจัด

การศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน และท้องถ่ิน ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางและรับผิดชอบการจัดการศึกษาในท้องถ่ินของตน น ามาซึ่งการขาดการประสานงาน

วางแผนและบริหารการศกึษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การท่ีรัฐไมเ่ป็นหนึ่งเดียวกบัชมุชน ระบบการจัด

การศึกษาจึงขาดประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายอันเน่ืองมาจากการด า เนินงานท่ี

เหลื่อมล า้ซ า้ซ้อนกนั  

1.2.3 ด้านแนวคดิ การจัดการเรียนการสอน 

 การศกึษาของไทยล้มเหลวในหลายๆด้าน ความล้มเหลวของระบบการศกึษาท่ีเป็นอยู่ การท่ียังยึด

กระบวนทศัน์และแบบแผนระบบการศกึษาเก่าไว้ โดยแก้ปัญหาแคผ่ิวเผิน  สง่ผลให้การศึกษาในระบบ ยัง

มีวิธีคิดในรูปแบบเดิมคือ การคิดแบบแยกสว่น โดยแยกชีวิตกบัการศกึษาออกจากกัน และการศึกษาท่ีถูก

ควบคมุโดยระบบราชการ จึงเน้นการถ่ายทอดความรู้เก่าและมีการสร้างความรู้เกิดขึน้น้อย เป็นการศกึษาท่ี

เอาต าราเป็นตวัตัง้แตไ่มไ่ด้เอาความรู้ในตวัคนเป็นตวัตัง้ (ส านกัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2543) 

วิธีการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นศนูย์กลางคือหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาการศกึษาไทยของภาครัฐ นักเรียนต้อง

คอยจดจ าและรับฟังท่ีคุณครูบรรยาย การเรียนการสอนเน้นระบบตัวใครตวัมนั แม้เวลาท างานหรือท า

การบ้านก็ตา่งคนตา่งท า ตา่งคนตา่งคิด ครูหรืออาจารย์มีอ านาจสงูสดุ เป็นผู้ก าหนดเนือ้หาวิชา เป็นผู้สอน 
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เป็นผู้บริหาร ผู้ตดัสิน เรียกวา่ทุกอย่างอยู่ในก ามือครูหมด ผู้สอนมุ่งแต่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียนได้รับ

ข้อมลูมากท่ีสดุ ผู้ เรียนมีหน้าท่ีรับข้อมลูท่ีผู้สอนถ่ายทอดมาให้ การเรียนเต็มไปด้วยบรรยากาศการแข่งขนั 

ชิงดีชิงเด่น เข้มงวด คนท่ีได้รับคะแนนดีและได้รับการยกย่องก็คือคนท่ีจ าข้อมูลท่ีผู้ สอนถ่ายทอดให้ได้

มากกวา่คนอ่ืน ระบบโรงเรียนพยายามให้เดก็เรียนตามสิ่งตา่งๆท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร โดยไมค่ านึงว่าเด็ก

จะสนใจและเป็นประโยชน์ หรือไม่ค่อยเกิดคณุค่าต่อตัวเด็ก แต่เด็กต้องเรียนตามท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้ 

หลกัสตูรได้ลิดรอนโอกาสของเดก็ท่ีจะท าหรือเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ (ศิริชยั ชินะตงักรู, 2529 ) 

2.บ้านเรียน 

2.1 ความหมายของบ้านเรียน 

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ให้ความหมายบ้านเรียนไว้ว่า เป็นการวางแผนกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมีจดุมุง่หมายส าหรับเด็กท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้ในบ้านหรือ

สภาพการณ์แบบครอบครัวท่ีมีพ่อแมท่ าหน้าท่ีเป็นครูหรือดแูลก ากบักิจกรรมเหลา่นัน้ 

ส านกัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2542) ได้ให้ความหมายบ้านเรียนไว้วา่ เป็นการศกึษาขัน้

พืน้ฐานท่ีครอบครัวจดัขึน้ตามสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง

หรือทัง้สามรูปแบบ คือการศึกษาในระบบโรงเ รียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม

อธัยาศยั อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษากันได้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถด าเนินการใน

สถานศกึษาท่ีเรียกวา่ ‘ศนูย์การเรียน’ ซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับโรงเรียน และ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั จึงมีสถานภาพ สิทธิ หน้าท่ี และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ในความเป็นสถานศึกษาท่ี

ทดัเทียมกนั และโดยพิจารณาความเหมาะสมตามลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกตา่งกนัระดบัหนึ่งด้วย  

ยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ได้ให้ความหมายบ้านเรียนว่า เป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ี

ครอบครัวจัดขึน้ตามสิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทัง้

สามรูปแบบของการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัอย่างมีการเทียบโอน

ผลการศกึษาได้  

ยุวดี หิรัญยไพศาลสกุล (2544) ได้ให้ความหมายบ้านเรียนว่า เป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ี

ครอบครัวจัดขึน้ตามสิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย กิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกวางแผนขึน้อย่างตัง้ใจ

ส าหรับเดก็ท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมสว่นใหญ่เกิดขึน้ในบ้านท่ีมีผู้ปกครองท าหน้าท่ีครูหรือผู้
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ก ากบักิจกรรมเหลา่นัน้ นอกจากนีค้รอบครัวผู้จดัการศกึษาสามารถมีฐานะเป็นศนูย์การเรียนได้โดยจะต้อง

ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ นอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศกึษาให้กบับตุรอีกหลายด้าน เช่น การ

จดทะเบียนแสดงเจตจ านง การรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล การประกนัคณุภาพการศกึษา การเทียบโอนผล

การศกึษา และอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ขจรศักด์ิ อินทรโสภา (2549) ได้ให้ความหมายบ้านเรียนว่า เป็นการจัดการศึกษาขึน้ตามสิทธิ

คุ้มครองตามกฎหมายโดยยึดธรรมชาติและความสนใจของเด็กในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามความเช่ือทางปรัชญา ศาสนา หรือวัฒนธรรมชุมชนท่ีครอบครัวพึงประสงค์ในลักษณะท่ี

ผสมผสานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลางการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยท่ีพ่อแมห่รือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจดัให้ลกูหรือผู้ ท่ีอยู่ในความดแูลโดยตรง ซึ่ง

อาจเป็นการจัดการศึกษาเองทัง้หมดหรือร่วมกันระหว่างครอบครัว หรือมีข้อตกลงจัดการศึกษา ร่วมกับ

สถานศกึษาและผู้ปกครองอาจเป็นผู้สอนโดยตรงหรืออ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

 สรุปแล้วบ้านเรียนหมายถึง การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีครอบครัวจดัขึน้ตามสิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย 

โดยมีรูปแบบการจดัการศกึษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทัง้สามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยครอบครัวสามารถวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามความ

เช่ือทางปรัชญา ศาสนา หรือวฒันธรรมชุมชนท่ีครอบครัวพึงประสงค์  โดยการจัดการศึกษาบ้านเรียนมี

ลกัษณะภาพรวมคร่าวๆดงันี ้ (วริศรา วงษ์ข า, 2544) 

 1. เป็นการศกึษาท่ีมีรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย แตกต่างไปตามปรัชญา 

ทัศนะ  ความเช่ือของครอบครัว สภาพของครอบครัวและตวัผู้ เรียน  ดังนัน้ แผนการจัดการศึกษาของ

ครอบครัวจึงมีลกัษณะเป็นแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (Individual Education Program) ท่ีผสมผสาน

ประยกุต์หลกัสตูรจากหลายแนวคิด  โดยมีหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกั 

และมีความยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาและสาระการเรียนรู้  โดยไมห่ยดุน่ิงตายตวั  มีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกบั

ภาวะการณ์ในสงัคมและวิทยาการตา่ง ๆ ตลอดเวลา สว่นในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว    

ก็เป็นการให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการอ่านหนังสือ การคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ การ

ประดิษฐ์ การท าโครงงานหรือทดลอง ในบางเนือ้หาต้องไปเรียนกบัผู้ รู้เฉพาะด้าน เดก็มีโอกาสเข้ากลุ่มเพ่ือ

ท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ สว่นพ่อแมแ่ละบคุคลในครอบครัวมีบทบาทในการพดูคยุ เรียนรู้ร่วมกับ

http://library.car.chula.ac.th/search~S0*tha?/a%7bu0E02%7d%7bu0E08%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E2D%7d%7bu0E34%7d%7bu0E19%7d%7bu0E17%7d%7bu0E23%7d%7bu0E42%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E20%7d%7bu0E32%7d/a|a2a8c3c8d1a1b4d4ec+cdd4b9b7c3cae2c0d2/-3,-1,0,B/browse
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เด็ก จัดเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเด็ก กิจกรรมในการเรียนรู้เป็น

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์จริงและเช่ือมโยงมาจากเนือ้หาหลายด้าน 

 2. เป็นการศึกษาท่ีมีจุดเน้นสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

จดุหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544   ดงันี ้

  2.1 มุ่งพัฒนาผู้ เรียน 3 ประการ ประการท่ีหนึ่งพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี

สมบรูณ์  มีความรู้ควบคูค่ณุธรรม สามารถด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทนั ประการท่ีสองผู้เรียนค้นพบตวัเองและ

น าความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศกัยภาพท่ีตนมีออกมาใช้ได้ ประการท่ีสามท าคณุประโยชน์ให้กบัสงัคม 

และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุผู้ เรียนช่วยเหลือตนเองและสงัคมได้ 

  2.2  ยึดผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ ให้ผู้ เรียนรู้จักความชอบ ความถนัดของตนเอง มี

เสรีภาพในการคิด การตดัสินใจ มีพฒันาการท่ีเหมาะสมกับวยั และด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยการจัด

กระบวนการศกึษาท่ีสอดคล้อง และสามารถพฒันาผู้เรียนตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  ซึ่งเน้นรูปแบบ

การบรูณาการโดยน าวิถีชีวิตเป็นตวัตัง้ในการจดัการเรียนรู้ ในด้านการก าหนดเนือ้หาสาระ ครอบครัวศกึษา

มาจากกรอบหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ พิจารณาจากความสนใจและพฒันาการของเดก็ สิ่งท่ีอยู่ใน

วิถีชีวิตและสงัคม จะไมม่ีการก าหนดตารางเวลาท่ีชดัเจนจะเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม บาง

ครอบครัวจะให้เดก็เป็นผู้ก าหนด 

        2.3  เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ท่ีแสดงถึงพฒันาการของ

ผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

การประเมินโดยกลุ่ม ผลงานและแฟ้มสะสมงาน การบันทึกของพ่อแม่และตวัเด็ก การลงมือปฏิบัติ การ

ซกัถาม การท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ แต่ว่าการวดัและประเมินผลท่ีครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ คือ การ

ประเมินโดยแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน การบนัทึกพฒันาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสงัคม แล้วน า

ผลการประเมินไปให้โรงเรียนท่ีขึน้บญัชีเด็กไว้ หลงัจากการประเมินผลในแตล่ะครัง้ พ่อแมไ่ด้น าผลของการ

ประเมินมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

 3. เป็นการศึกษาที่ผู้ เ รียนสามารถขอเข้ารับการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาจัดให้แก่ผู้ เรียนในช่วงชัน้ท่ี 1, 2, 3 และ 4  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
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การศกึษาของครอบครัวและพฒันาคณุภาพผู้เรียน และสามารถขอเข้ารับการประเมินคณุภาพระดบัชาติ 

ในชัน้ ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6   จากสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยเฉพาะ

ในปีสดุท้ายของระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เพ่ือน าไปใช้ในการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา 

 4. เป็นการศึกษาท่ีผู้ เรียนมีศกัดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับผู้ เรียนท่ีได้รับการศึกษาในระบบ โดย

ครอบครัวประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้  และเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประเมินและรับรองคณุภาพการจัดการศึกษา   และคณุภาพของผู้ เรียนอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ 

 5. เป็นการศึกษาท่ีครอบครัวมีภาระความรับผิดชอบในการจัดท าเอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดง

ร่องรอยพฒันาการการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือประโยชน์ตอ่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการผ่าน

ชัน้ปี และผา่นช่วงชัน้ 

2.2 ความเป็นมาในการจัดการศึกษาบ้านเรียน 

 อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้อธิบายแนวคิดในการจดัการศกึษาบ้านเรียนเกิดขึน้อย่างเดน่ชดัใน

หลายประเทศตัง้แตปี่ 1980 (พ.ศ. 2523) เป็นต้นมา ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้เกิดแนวคิดในการจดัการศกึษาบ้าน

เรียนมีหลายประการแตปั่จจยัหลกัท่ีเป็นปรากฏการณ์ของหลายๆ ประเทศก็คือ 

1. ความเสื่อมศรัทธาตอ่ระบบโรงเรียน เป็นปัจจยัหลกัและเป็นปรากฎการณ์ร่วมในหลายประเทศ

ท่ีเกิดขึน้เดน่ชดั โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาความล้มเหลวของระบบการศึกษาของหลายประเทศท่ีไม่อาจ

ช่วยยกระดบัการรู้หนงัสือและศกัยภาพของบคุคลได้อย่างแท้จริง  เฉพาะปรากฏการณ์ความล้มเหลวของ

ระบบการศึกษาองักฤษนัน้ รุนแรงถึงขัน้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้คือ Sir Keith 

Joseph ออกมากลา่วว่าเด็กองักฤษร้อยละ 40 เกือบจะไม่ได้สติปัญญาอะไรเพ่ิมเติมจากการศึกษาภาค

บงัคบั 11 ปีท่ีรัฐจดัให้ 

2. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศกึษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ครอบครัวชาวอเมริกันจ านวน

หนึ่งเร่ิมรู้สกึถึงความต้องการท่ีจะเข้ามาจัดการศึกษาของเด็กมากขึน้ นอกจากนัน้ชาวอเมริกันก็เร่ิมวิตก

กงัวลกบัการศกึษาคือการขาดแคลนครูดีๆ มากขึน้ คนท่ีท าหน้าท่ีครูมีสดัส่วนน้อยกว่าบุคลากรสายอ่ืนๆ  

อีกทัง้งบประมาณเพ่ือการศีกษาในแต่ละปีไม่ได้ทุ่มลงไปท่ีตวัครูจริงๆ แต่กลายเป็นทุ่มไปท่ีบุคลากรสาย
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บริหารและสนบัสนนุวิชาการเป็นสว่นใหญ่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ใน

ประเทศท่ีเจริญมีเคร่ืองมือและวิทยาการท่ีทนัสมยั ตอบสนองการจดับ้านเรียนให้เป็นไปได้ง่ายขึน้ 

3. ปัญหาเด็กและเยาวชนตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเพ่ิมมากขึน้ทุกวนั เช่น การท าร้าย

ร่างกาย  ยาเสพติด อาชญากรรม 

แนวคิดการจัดการศึกษาบ้านเรียนจึงแพร่หลายในประเทศต่างๆมากขึน้  โดยเฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือวา่เป็นประเทศท่ีกระแสเร่ืองการจัดการศึกษาบ้านเรียนเป็นท่ีนิยมมาก ผู้คนในสงัคม

ยอมรับเดก็ท่ีเรียนในระบบดงักลา่ว เน่ืองจากผลจากการศกึษาเดก็เหลา่นี ้แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่ เดก็

มีความสามารถเทียบเท่ากบัเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียน ท าให้กระแสการจดัการศกึษาบ้านเรียนเกือบเป็นกระแส

หลกัในสงัคมอเมริกนัทกุวนันี ้การจดัการศกึษาบ้านเรียนไมไ่ด้เป็นเพียงตวัเลือกหนึ่งของการศึกษาเท่านัน้ 

แตน่บัวา่เป็นการศกึษารูปแบบหนึ่งท่ีมีความก้าวหน้ามากท่ีสดุ จากการประเมิน พบว่า มีผู้จัดการศึกษา

โดยครอบครัวมากกวา่ 2 ล้านครอบครัว และมีอตัราความก้าวหน้าเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ( Lameyer, 

2005 อ้างโดย สมจิตร์ ย่ิงยงด ารงฤทธ์ิ, 2551) 

ส าหรับการจดัการศกึษาบ้านเรียนในประเทศทางแถบยโุรป ก็เป็นท่ียอมรับในสงัคมเช่นกัน และมี

แนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพ่ิมขึน้ในประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) ทัง้นี ้ ประเทศท่ี

ยอมรับการจดัการศกึษาบ้านเรียนอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมายมานานแล้ว ได้แก่ องักฤษ 

ฝร่ังเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เบลเย่ียม เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปรตเุกส และลกัเซ็มเบอร์ก สว่นประเทศท่ีเพ่ิง

จะให้การยอมรับการจดัการศกึษาบ้านเรียนได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประเทศออสเตรีย ประเทศ

ท่ีไมม่ีการยอมรับทางกฎหมายตอ่การจัดการศึกษาบ้านเรียน แต่อนุโลมหรือมีข้อยกเว้นให้เป็นกรณีๆ ไป 

ได้แก่ สเปน กรีซ และเนเธอร์แลนด์ และประเทศท่ีก าหนดวา่เดก็ทกุคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคบัจาก

โรงเรียนเท่านัน้ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 

การศกึษาท่ีมีลกัษณะเป็นการศกึษาทางเลือกนี ้เร่ิมเกิดขึน้ในสงัคมไทยภายหลงัการก่อตัง้โรงเรียน

หมูบ้่านเดก็ มลูนิธิเดก็ ในปี พ.ศ. 2522 โดยคณุพิภพ และคณุรัชนี ธงไชย แตเ่ป็นการศึกษาท่ีจัดให้เฉพาะ

กลุม่เดก็ด้อยโอกาส เด็กยากจนขาดแคลน การด าเนินงานแยกตวัออกไปเป็นชุมชนเล็กๆ ทางการศึกษา 

การด าเนินการของโรงเรียนหมูบ้่านเดก็มีสว่นท าให้เกิดการศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทยขึน้  เมื่อครอบครัว 

“ธงไชย” ต้องน าลกูชายสองคนออกจากโรงเรียนเดิม และมาจดัการศกึษาให้ลกูชายอย่างผสมผสานทัง้โดย
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การดแูลของพ่อแม ่ญาติผู้ใหญ่และโรงเรียนหมูบ้่านเดก็โดยบทบาทของพ่อแม่เป็นบทบาทหลกั  (ยุทธชัย-

อทุยัวรรณ เฉลิมชยั, 2543) 

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติฉบบัใหมข่ึน้มา โดยเป็นกฎหมายส าคญัท่ี

ท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาหลายประการและท่ีส าคญั  คือ กฎหมายนีไ้ด้เอือ้อ านวยต่อการส่งเสริม

บทบาทสงัคมในทกุสว่นให้เข้ามามีสว่นร่วมในการศึกษา กลายเป็นระบบและรูปแบบการศึกษาท่ีมีความ

หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นจริงมากขึน้ภายหลังจากท่ีมีพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกมารองรับ ได้มีครอบครัวจ านวนมากทยอยตดัสินใจเร่ิมต้นจดัการศกึษา

ให้แก่บตุรหลานด้วยตนเอง พฒันาการของการจดัการศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทยสามารถแบ่งตามล าดบั

ของช่วงเวลา ได้ดงันี ้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา,2547) 

- ระยะแรก กลุม่ท่ีเคยด าเนินการช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ปัจจบุนัเดก็ๆ ในครอบครัวบ้านเรียนเหล่านี ้

เติบโตพ้นจากการศึกษาบ้านเรียนแล้ว ตวัอย่างของกลุ่มนี  ้ได้แก่ ครอบครัวคณุรัชนี ธงไชย และ

ครอบครัวนายแพทย์โชติช่วง ชตุินธร เป็นต้น 

- ระยะท่ีสอง กลุม่ท่ีมีการด าเนินการอยู่จนถึงปัจจบุนั โดยเร่ิมต้นใกล้เคียงกันหลงัปีพ.ศ. 2535 เป็น

ต้นมา ตวัอย่างของกลุม่นี ้ได้แก่ ครอบครัวนายแพทย์พร พันธ์โอสถ ครอบครัวคณุสมพร พึ่งอดุม 

ครอบครัวคุณสาทร สมพงษ์ ครอบครัวคุณนิราพร เหลืองแจ่ม ครอบครัวครูบาสุทธินันท์         

ปรัชญพฤทธ์ิ เป็นต้น 

- ระยะท่ีสาม กลุม่ท่ีเร่ิมต้นด าเนินการในช่วงรอยต่อของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตวัอย่างของกลุม่นี ้คือ ครอบครัวคณุกนกพร สบายใจ ครอบครัวคณุอาทิตย์ 

แดงไพบลูย์ ครอบครัวคณุพรสรวง คณุวฒันาการ ครอบครัวกลุม่บ้านเรียนปัญญากร เป็นต้น 

- ระยะท่ีสี่ หลงัการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้มีครอบครัวท่ีจัด

การศึกษาบ้านเรียนเพ่ิมขึน้อีกเป็นจ านวนหลายสิบครอบครัว  ถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศ             

กฎกระทรวงฯ เพ่ือการนี ้ซึ่งจะท าให้สิทธิการศกึษาโดยครอบครัวมีความสมบรูณ์ขึน้ 

- ระยะท่ีห้า ภายหลงัการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดย

ครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนครอบครัวผู้ตดัสินใจเร่ิมต้นด าเนินการเพ่ิมขึน้อีกมากจนเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชดัเจน 
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การจดัการศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทยแม้วา่จะได้รับอิทธิพลจากกระแสการศึกษาบ้านเรียนหรือ

Home School ของตะวนัตกอยู่บ้าง แต่ข้อเท็จจริงหลายอย่างก็แสดงให้เห็นว่า มีท่ีมาในความเป็นจริงท่ี

ด ารงอยู่ในสังคมไทย ด้วยสอดคล้องกับพืน้เพทางวัฒนธรรมท่ียกย่องให้พ่อแม่เป็นครูคนแรก และ

ครอบครัวคือแหลง่เรียนรู้บ่มเพาะสร้างความเป็นคนท่ีส าคญัท่ีสดุของเดก็ รวมทัง้การให้ความส าคญัตอ่การ

เป็นชมุชน การเช่ือมโยงเข้าหากนั เพ่ือเกือ้กลูกนัตัง้แตเ่ร่ิมต้น การศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทยจึงมีแนวโน้ม

ของการรวมตวักนัเป็น“กลุม่ครอบครัวบ้านเรียน” ไมใ่ช่สดุโตง่ไปในทางปัจเจกชนตวัใครตวัมนัมุง่เฉพาะลกู

ของตน เช่นวฒันธรรมทางตะวนัตก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) ซึ่งในรายงาน

การศึกษาเบือ้งต้นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาบ้านเรียนในสงัคมไทย  ได้แสดงพัฒนาการโดย

พิจารณาจากปรากฏการณ์ของการเช่ือมโยงเข้าหากนัท่ีมีการพฒันาจากการเป็นครอบครัวเดี่ยวสู่การเป็น

กลุม่ครอบครัว และเป็นเครือขา่ยของการศกึษาบ้านเรียนในท่ีสดุการจดัการศกึษาบ้านเรียนในระยะเร่ิมแรก

จ าต้องมีรูปแบบของความเป็น“ครอบครัวเดี่ยว” อนัเน่ืองมาจากสภาวการณ์รอบตวัทัง้หลายผลกัดนัให้

เป็นไปเช่นนัน้ ในการด าเนินการมีความเป็นปัจเจกเฉพาะในครอบครัวของตน  สร้างสรรค์หลกัสูตร

กระบวนการเรียนรู้ไปตามวิถีทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพครอบครัว ทัศนะความเช่ือ ความถนัด 

ความสนใจของลกูแตกตา่งกนัไป ตอ่มาโดยเฉพาะช่วงหลงัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ท่ีการจดัการศกึษาบ้านเรียนแพร่หลายขึน้มีจ านวนครอบครัวผู้จัดมากขึน้  ได้เกิดลกัษณะของการรวมตวั

เป็น “กลุม่ครอบครัว”  

คาดว่านอกจากจ านวนครอบครัวท่ีเพ่ิมขึน้แล้วยังเป็นผลมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมของ

สงัคมไทยท่ีให้ความส าคญักับการเป็นชุมชนมีความเกือ้กูลต่อกัน  ประกอบกับการรวมกลุ่มน าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั มีเพ่ือน รวมทัง้ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีสามารถ

สร้างสรรค์ขึน้จากกระบวนการกลุม่ได้อีกมากโดยมีรูปแบบของการรวมกลุม่เป็น 2 ลกัษณะ คือ (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศกึษา, 2547) 

1. ลกัษณะเป็นข่ายประสานงาน แบบหลวมๆ ไม่เป็นทางการ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

ตามโอกาสอ านวย ตามสถานท่ีท่ีนดัหมายเป็นครัง้ๆ ไป โดยท่ีสมาชิกแตล่ะครอบครัวยังดแูลจัดการศึกษา

ให้กบับตุรของตนเองเป็นหลกั 

2. ลกัษณะรวมศนูย์การจัดการ มีการด าเนินการคล้ายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจัดการศึกษา

ให้กบับตุรหลานร่วมกนัในสถานท่ีตัง้แห่งหนึ่ง ด าเนินงานโดยคณะผู้บริหารและคณะครูท่ีมีคา่ตอบแทนเป็น
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แบบแผน กลุม่ลกัษณะนีม้ีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาไปสูก่ารเป็นสถานศึกษาประเภทศนูย์

การเรียน โดยองค์กรเอกชน หรือองค์กรชมุชน 

ความเป็นกลุ่มครอบครัวได้ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบ้านเรียนในสงัคมไทยมีพัฒนาการ

อย่างส าคญัขึน้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่ในข้อท่ีเก่ียวกับความไม่พร้อมของครอบครัวบางครอบครัว

และท าให้มีมิติทางสงัคม ซึ่งสว่นใหญ่จะวิตกกงัวลกนัวา่อาจจะเป็นจดุออ่นของการจดัการศกึษาบ้านเรียน

อย่างไรก็ตาม หากจะให้มีพลงัเพียงพอท่ีจะผลกัดนัแนวทางการจดัการศึกษาบ้านเรียนให้มีการเคลื่อนตวั

ไปอย่างหนกัแน่น จนกลายเป็นนวตักรรมท่ีชดัเจนในการปฏิรูปการศกึษา จ าเป็นท่ีจะต้องมีพฒันาการของ

การรวมกลุ่มรวมพลังให้แน่นแฟ้นขึน้ไปอีก และก่อให้เกิดลกัษณะการรวมตวัท่ีเป็นเครือข่ายครอบครัว

ขึน้มา 

ประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ. 2543 ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติได้มีการจัดตัง้ “ศนูย์ประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว” มีช่ือย่อว่า “ศปศค.”นับเป็นองค์กร

เครือขา่ยการศกึษาบ้านเรียนแห่งแรกของสงัคมไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการพัฒนาองค์กรให้มี

โครงสร้างการด าเนินงานท่ีเป็นทางการย่ิงขึน้  มีแผนงานและเจ้าหน้าท่ีประจ ารวมทัง้เปลี่ยนช่ือเป็น 

“สถาบนับ้านเรียนไทย” ช่ือย่อวา่ “สบท.” และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นสมาคม

ในช่ือว่า “สมาคมบ้านเรียนไทย” มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลท่ีสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งการเกิดขึน้ของ

สมาคมบ้านเรียนไทย น่าจะเป็นเคร่ืองยืนยนัแก่สงัคมไทยได้วา่การศกึษาโดยครอบครัวหรือการศึกษาบ้าน

เรียนนี ้ ไม่ได้เป็นแค่เพียงการแก้ปัญหาภายในครอบครัวเท่านัน้  แต่ท่ียังมิติทางสงัคมอยู่ด้วย คือ มี

จดุมุง่หมายของการสร้างสรรค์ชมุชนชาวบ้านเรียนและประโยชน์ตอ่การศกึษาของชาติโดยสว่นรวม 

2.3 ปัจจัยอันเป็นสาเหตุให้เกิดการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 

ปัจจยัส าค าคญัของการท่ีพ่อแม่ได้เลือกจัดการศึกษาบ้านเรียนให้กับลกู หรือการน าลกูออกจาก

ระบบโรงเรียนแล้วมาจัดการศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน จากการสรุปความของยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย

(2549) และอมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในครอบครัว และปัจจัย

ทางสงัคม 
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2.3.1 ปัจจัยภายในครอบครัว  

 พ่อแมท่ี่เข้ามาจดัการศกึษาบ้านเรียนมกัเป็นครอบครัวท่ีมีความเช่ือทางศาสนาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

กลุม่ มีทศันะเชิงอดุมคติท่ีท าให้ครอบครัวมีรากฐานความคิด และปรัชญาทางการศกึษาท่ีแตกตา่ง

จากการศึกษาในระบบ โดยให้ความส าคัญกับทัง้ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและปฏิเสธ

การศกึษาท่ีมุง่แขง่ขนั 

 พ่อแมม่ีความกงัวลเก่ียวกบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 

 พ่อแมต้่องการให้การศกึษาของลกูสามารถสานตอ่กิจการของครอบครัวได้ 

 ลกูมีความต้องการท่ีจะศกึษากบัครอบครัว อาจมาจากการท่ีลกูเคยประสบปัญหาในโรงเรียน จาก

ความรุนแรง ความไมเ่ป็นธรรม เป็นต้น หรือด้วยมีลกัษณะพิเศษ ซึ่งเป็นไปได้ทัง้ด้านท่ีลกูมีความ

บกพร่องหรืออาจมีความสามารถมากกวา่เดก็ทัว่ไป ซึ่งการศกึษาในโรงเรียนไมส่ามารถตอบสนอง

และช่วยพฒันาศกัยภาพตามความแตกตา่งนีไ้ด้ 

 พ่อแมต้่องการให้ลกูได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ บนพืน้ฐานความถนดั ความสนใจของตน 

 ลกูต้องประสบปัญหาจากการขาดโรงเรียนบ่อยๆ เน่ืองมาจากความเจ็บป่วย 

 บางครอบครัวได้รับแรงผลกัดนัมาจากลกูโดยตรง คือเน่ืองจากลกูเป็นเด็กลกัษณะเฉพาะต้องการ

การดแูลและการศกึษาเรียนรู้เป็นพิเศษ ซึ่งการศกึษาในโรงเรียนไมส่ามารถตอบสนองได้  

 สภาพการณ์ของครอบครัวไม่เอือ้อ านวย เช่น อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดโรงเรียนท่ีดี หรือต้องใช้

เวลาเดินทางมาก ครอบครัวต้องย้ายภมูิล าเนา ต้องเดินทางไปตา่งประเทศอยู่บ่อยๆ เป็นต้น 

 พ่อแมม่ีเวลาเพียงพอท่ีจะจดัการศกึษาให้บตุร และมีความต้องการเสริมสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีใน

ครอบครัว ผา่นการท่ีพ่อแมไ่ด้จดัการศกึษาและท ากิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆร่วมกนักบัลกู  

โดยสรุปแล้วปัจจยัทางด้านครอบครัวล้วนมาจากตวัเดก็และพ่อแม่ โดยเฉพาะตวัพ่อแม่ก็มีการศึกษา

เร่ืองภมูิหลงัของพ่อแมท่ี่จดัการศกึษาบ้านเรียน ของยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ท่ีได้กล่าวถึงภมูิ

หลงัของพ่อแมท่ี่จดัการศกึษาแบบบ้านเรียนในสงัคมไทย สว่นใหญ่พ่อแมจ่ะมีคณุสมบตัิ ดงันี  ้

 เป็นผู้มีอิสระทางความคิด คือมีช่วงเวลาของชีวิตในวยัเดก็หรือในวยัหนุ่มสาวท่ีได้รับประสบการณ์

ของการแสวงหาค าตอบให้ชีวิตท าให้คิดต่างไปจากกระแสหลกัได้หรือเคยเป็นนักอ่าน สนใจไป
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ในทางปรัชญา ช่ืนชมในแบบอย่างทางอดุมคติเป็นพืน้ฐาน ท าให้อยากสร้างครอบครัวและน ามา

พาลกูอย่างเป็นอิสระ ไมต่กอยู่ในกระแสผิดพลาดของสงัคม 

 มีอาชีพเป็นนกัพฒันาสงัคม คือ การได้ท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรสาธารณะกุศล 

ได้ด าเนินชีวิตอย่างมีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาของสงัคมอยู่

แล้วเป็นพืน้ฐาน ต้องการให้ครอบครัวและลูกมุ่งไปในแนวทางชีวิตท่ีก้าวหน้าเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกนั 

 มีปรัชญาความเช่ือหรือแนวทางชีวิตท่ียึดมัน่ศรัทธาเป็นพิเศษโดยเฉพาะในทางศาสนธรรม หรือ

คา่นิยมประเพณี การศกึษาในระบบโรงเรียนท าให้เกิดความขดัแย้งกบัศรัทธาดงักลา่ว เป็นพืน้ฐาน

ให้ต้องการระบบการศกึษาท่ีมีเสรีภาพ สามารถด าเนินวิถีชีวิตไปตามศรัทธาของตนได้ 

 เคยได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตหรือศึกษาในต่างประเทศ การได้เห็น ได้ซึมซับแบบอย่างของ

การศกึษาท่ีดี เปิดกว้างมีอิสระยืดหยุ่น และมีคณุภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในบ้านเมือง เป็นพืน้ฐาน

ของการส านึกในเสรีชน ต้องการการศกึษาท่ีตอบสนองการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 เป็นผู้มีสถานภาพท่ีดีในสงัคมคือต้องการให้ลกูเติบโตอย่างมีคณุภาพ สามารถรองรับสิ่งท่ีพ่อแม่

สร้างท าเอาไว้ให้ และมีฐานะไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าพ่อแม่ รวมทัง้ปัญหาต่างๆ ท่ีรุนแรงขึน้ของ

การศกึษาในโรงเรียนท าให้ขาดความไว้วางใจ จึงต้องการจดัการศกึษาท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูตน 

 เป็นผู้ ท่ีตระหนกัถึงปัญหาของระบบการศกึษาในโรงเรียน คือ ลกูอาจเคยได้รับการกระท าโดยตรง

จากปัญหาตา่งๆเหลา่นัน้ โดยเฉพาะในเร่ืองความรุนแรง ล่วงเกิน ถูกท าร้ายทางจิตใจ จากระบบ

หรือบุคลากรในโรงเรียน เมื่อพยายามแล้วหาโรงเรียนท่ีดีให้กับลูกไม่ได้ ก็ต้องตัดสินใจจัด

การศกึษาให้ด้วยตนเอง 

สรุปได้ว่า ภูมิหลังของพ่อแม่นัน้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ ท่ีผลักดันให้พ่อแม่ตัดสินใจจัด

การศกึษาบ้านเรียนให้ลกูของตน ทัง้ในด้านประสบการณ์ท่ีเคยได้รับ แนวความคิด ความเช่ือทางศาสนา 

ปัญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการและแนวคิดของครอบครัว ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงน ามาซึ่งความคิดท่ีมุง่มัน่ในการจดัการศกึษาให้ลกู บ้าน

เรียนจึงเป็นค าตอบท่ีตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแมท่ี่มีภมูิหลงัดงัท่ีกลา่วมา 
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2.3.2 ปัจจัยทางสังคม 

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีช่วยให้รูปแบบการเรียน

รู้อยู่กบับ้านท่ีผู้ เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของตนเอง 

โดยการเรียนผา่นสื่ออิเลคทรอนิค และมลัติมีเดียจากท่ีบ้านท่ีถูกพัฒนาท าให้การเรียนรู้และการ

เข้าถึงข้อมลูความรู้ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี 

 ปัญหาของการศกึษาในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะในเร่ืองการท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบหรือ

องค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมท่ีแท้จริง และปัญหาความไม่มี

คุณภาพ การศึกษาควรเป็นไปในแนวทางท่ีสอดรับกับการเคลื่อนตัวของความรู้ยุคใหม่ แต่

การศกึษาในโรงเรียนกลบัเตม็ไปด้วยข้อจ ากดั  

 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน เช่น ความรุนแรง ยาเสพติด และการล่วงเกินทางเพศในโรงเรียน หรือ

การท่ีเดก็เคยประสบปัญหาในโรงเรียน มีการท าโทษใช้ความรุนแรงทัง้โดยการกระท าและ 

ด้วยวาจาของครูจนเด็กเกิดความหวาดกลวั จากการท่ีเคยเป็นเด็กสนุกสนานร่าเริงช่างซักถาม          

พอไปโรงเรียนกลบัเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เป็นต้น 

สว่นหนึ่งของปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุลกัของการจดัการศกึษาบ้านเรียนในประเทศตะวนัตกคือความ

เช่ือทางศาสนาซึ่งสง่ผลตอ่เน่ืองถึงรูปแบบการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน ได้จ าแนกกลุ่มพ่อแม่ท่ีจัดบ้าน

เรียนออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 กลุ่มอดุมคติ (Ideologues) มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มท่ีเคร่งศาสนา โดยกลุ่มนีม้ีความต้องการ

หลกัในการน าลกูออกจากโรงเรียนก็เพ่ือขจัดมลพิษจากโรงเรียนท่ีอาจกระทบหรือแปดเปื้อน

ความเช่ือและคา่นิยมทางศาสนาของครอบครัว สว่นในวิถีทางการจดัการเรียนการสอนในบ้าน

ของกลุ่มพ่อแม่กลุ่มนี ้ก็มักจัดแบบโรงเรียนทั่วไป คือ มีโครงสร้างหลักสูตรชัดเจน เน้น

เนือ้หาวิชาซึ่งก็ไมต่า่งจากโรงเรียนทัว่ไป กลา่วอีกนยัหนึ่งคือพ่อแมก่ลุม่นีไ้มไ่ด้เน้นว่าจะต้องมี

หลกัสตูรพิเศษ ขอแตเ่พียงให้ลกูออกจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษในโรงเรียน  

 กลุ่มการเรียนรู้นิยม(Pedagogues) มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มพ่อแม่ท่ีไม่เ ช่ือในวิธีการจัด

การศกึษาของโรงเรียน ท่ีเน้นครูและหลกัสตูรเป็นศนูย์กลางจนลืมธรรมชาติและศกัยภาพของ

เดก็แตล่ะคน พ่อแม่กลุ่มนีเ้ช่ือว่าการไปโรงเรียน ไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่การเรียนรู้ เพราะการ
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เรียนรู้ท่ีแท้จริงน่าจะเกิดจากชีวิตจริงท่ีเดก็เป็นผู้ค้นหาและค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง พ่อแม่

กลุม่นีจ้ึงมีแนวโน้มท่ีจะสรรหาหลกัสตูรท่ียืดหยุ่นหลากหลายกวา่พ่อแมก่ลุม่แรกมาก โดยเน้น

ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตัง้แต่การก าหนดเป้าหมาย สาระ ตลอดจนการประเมิน

ความส าเร็จในการเรียนด้วยตนเอง 

 

2.4 ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบ้านเรียน 

โดยยทุธชยั-อทุยัวรรณ เฉลิมชยั (2549 ) และอมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ท าการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของโรงเรียนและบ้านเรียนในด้านตา่งๆ ตามแนวคิดส าคญัและหัวข้อในการจัดท าแผนการ

จดัการศกึษาของครอบครัวไว้ดงันี ้

 

องค์ประกอบ โรงเรียน บ้านเรียน 

1.หลกัสตูร ใช้หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

สามารถเลือกสรรผสมผสานจากหลกัสตูร

หลายๆท่ี หรือสิ่ง ท่ีเ ป็นนวัตกรรมทาง

การศกึษาท่ีอาจยงัไมม่ีอยู่ในหลกัสตูรใดๆ

อย่างเป็นทางการ โดยไมข่ดัแย้งกับความ

มุง่หมาย หลกัการ แนวทางตามกฏหมาย

การศกึษาของชาติ 

2.แผนการเรียนการ  

สอน 

เป็นแผนการเรียนการสอนส าหรับ

ผู้ เรียนจ านวนมากทัง้ชัน้เรียน 

เป็นแผนการเ รียนรู้เฉพาะบุคคล บน

พัฒนาการธรรมชาตินิสัยในการเรียนรู้ 

ความถนดั ความสนใจ และระยะเวลาใน

การเรียนรู้ ของตวัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

3.วัตถุประสงค์ ของ

การเรียน 

ก าหนดตามมาตรฐานการเ รียน รู้

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คือการ

สร้างผู้ รู้ให้มีความรู้หรือคณุลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ของสงัคม 

ก าหนดเ ป็นจุดมุ่งหมายของการจัด

การศกึษา หรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

หรือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ทางใดทาง

หนึ่งหรือมากกวา่หนึ่งทาง หากก าหนด 



29 

 

องค์ประกอบ โรงเรียน บ้านเรียน 

  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งสามารถ

ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม การปรับใช้

ก็เพ่ือให้ตอบสนองความสามารถ ความ

ถนดั ความสนใจของตวัผู้ เรียนรายบุคคล

คือสร้างนกัเรียนรู้ท่ีมีไฟและทักษะในการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองด้วยตนเองตลอด

ชีวิต 

4.เนือ้หาความรู้ ก าหนดตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หลัก สูต รก า รศึ กษาขั น้ พื ้น ฐ า น 

กระทรวงศกึษาธิการ 

ก าหนดเป็นกรอบการจดัเนือ้หาหรือสาระ 

หรือความรู้ท่ีตอบสนองความสามารถ

ความถนดัความสนใจผู้เรียนรายบคุคล 

5.ลักษณะการเ รียน

การสอน 

จัดตารางเรียนเป็นแต่ละสาระวิชา    

ครูมีบทบาทหลักเป็นผู้สอนหรือผู้ ให้

ความรู้ และเรียนรู้ในสถานการณ์ใน

ห้องเรียนเป็นสว่นใหญ่  

เป็นการบูรณาการการเรียนรู้จากวิถีชีวิต

จริง จากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

เน้นให้ผู้ เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คือเน้น

การหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการจัด

สภาพการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ค้นค ว้าและ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ี

เกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

6.การจัดทรัพยากร

การเรียนรู้ 

เน้นทรัพยากรในรูปหนังสือ ต ารา 

โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เป็นหลกั 

เน้นหนงัสือ ต ารา โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตจริง

ประจ าวนั เป็นทรัพยากรเรียนรู้ไปด้วย 
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2.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของบ้านเรียน 

จากการสรุปความของอมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) และLinsenbach (2003) ได้กล่าวถึงประโยชน์

จากการจดัการศกึษาบ้านเรียนไว้ดงันี ้

 พ่อแมม่ีเวลาอยู่กบัลกูอย่างเตม็ท่ี ความผกูพนัธ์อบอุน่ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึน้ 

 พ่อแม่มีโอกาสเลือกและปรับแนวทางการจัดหลกัสตูรและการสอนให้เหมาะกับแบบแผนชีวิต 

ความเช่ือ ตลอดจนความต้องการและความพร้อมของลกูได้อย่างยืดหยุ่น แทนการส่งลูกไปรับ

องค์ประกอบ โรงเรียน บ้านเรียน 

7.ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล 

ก าหนดตามเกณฑ์การผ่านช่วงชัน้

และการจบหลักสูตรการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้ วยแบบทดสอบห รือ เค ร่ืองมื อ

ทดสอบความรู้แบบต่างๆ แรงจูงใจ

ของ เ ด็ ก ใ นกา ร เ รี ยน รู้ เ กิ ดจ า ก

ความ รู้ สึก ไม่ อยากแ พ้มากกว่ า

ความรู้สกึอยากชนะตนเอง 

 

ก าหนดตามจดุมุง่หมาย คณุลกัษณะและ

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีการปรับใช้ใน

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวด้วย

วิธีการท่ีหลากหลายตามพัฒนาการตาม

สภาพจริงของผู้เรียน เน้นการสอบตนเอง

ด้วยการให้ผู้ เ รียนมีส่วนส าคัญในการ

ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ และเกณฑ์บ่งชีค้วามส าเร็จในการ

เ รียน รู้ ด้วยตนเองเ พ่ือใ ห้ผู้ เ รียนเ กิด

แรงจงูใจในการเรียนรู้จากข้างในมากกว่า

ข้างนอก 

8.โครงสร้างโดยรวม มีหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด  เง่ือนไข 

ระยะเวลาท่ีแน่นอนตายตวั 

มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงพัฒนา

ให้เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้เรียนและครอบครัว โดยสาระส าคญัยัง

อยู่ในกรอบแนวทางท่ีขออนญุาตไว้ 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sherri+Linsenbach%22
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การศกึษาแบบเหมาโหล ท่ีบงัคบัให้ต้องเรียนทกุอย่างเหมือนและพร้อมกับเด็กคนอ่ืน ซึ่งอาจเป็น

ช่วงท่ีเดก็อาจยงัไมส่นใจหรือไมพ่ร้อมเรียนเร่ืองนัน้ๆ 

 เดก็ได้รับการปฏิบตัิในฐานะเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีชีวิตจิตใจและมีสิทธิเสรีภาพของตนเอง โดยไม่ถูกตี

ตราวา่เป็นเดก็เรียนช้า หรือเดก็มีปัญหาเหมือนในโรงเรียน  

 การเรียนรู้สามารถเกิดขึน้ได้ต่อเน่ืองไม่มีเปิดเทอมหรือปิดเทอมท่ีชัดเจน เป็นการเรียนรู้อย่าง

สนกุสนานและตอ่เน่ือง 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง จะเกิดขึน้ได้ง่ายในบรรยากาศครอบครัว ท่ี

สามารถจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทัง้ในบ้านและนอกบ้านได้อย่างมากมาย แทนท่ีจะให้เด็กเรียน

แตใ่นหนงัสือหรือจากค าบรรยายเท่านัน้ ท าให้เดก็บ้านเรียนมีแรงจงูใจ ความมัน่ใจในตนเอง และ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 การเรียนแบบ 1 ตอ่ 1 ท าให้พ่อแมม่องเห็นผลการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและท าให้พ่อแมส่ามารถประเมิน

จดุออ่นและจดุแขง็ของลกูได้รวดเร็วด้วย 

 การศกึษาแบบบ้านเรียนน าไปสูท่ักษะทางสงัคมท่ีเหมาะสม เด็กมีวฒุิภาวะในระดบัท่ีสงูขึน้และ

สามารถปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้ทกุช่วงวยั 

 เดก็บ้านเรียนจะพฒันาไปสูค่วามสขุอย่างแท้จริงของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประโยชน์ของการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน จึงเป็นการท่ีครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทัง้การอยู่

ร่วมกัน การเรียนรู้และการเล่นร่วมกัน ได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขา ครอบครัวบ้าน

เรียนให้โอกาสท่ีจะพฒันาความเข้าใจท่ีซบัซ้อน เดก็เรียนรู้สิ่งตา่งๆท่ีพวกเขาสนใจเมื่อเขาพร้อมท่ีจะเรียน

โดยไมต้่องมีตารางท่ีเตรียมไว้มาเป็นกรอบบงัคบั พ่อแมเ่ลือกพาครอบครัวไปเรียนรู้สิ่งตา่งๆในโลกภายนอก

ในวนัหยุด เด็กบ้านเรียน เรียนรู้โลกได้โดยรวมตวัเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมนั เด็กรับรู้เฉพาะทางท่ีเขา

ต้องการ ได้เรียนรู้เอกลกัษณ์ของตน บคุลิกภาพและความสนใจ บ้านเรียนท าให้เดก็ได้รู้มากกว่าท่ีได้รับใน

โรงเรียน  

ในส่วนของข้อจ ากัด National Association of Elementary School Principle (1998 อ้างโดย อม

รวิชช์ นาครทรรพ,2543) ของสหรัฐได้เคยออกมาแจงถึงข้อจ ากดัของบ้านเรียน ดงันี ้

1. เป็นการปิดกัน้เดก็จากประสบการณ์ทางสงัคม  
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ในสว่นของข้อจ ากัดด้านสงัคมนีเ้ป็นค าถามท่ีพ่อแม่ท่ีจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้ลกู ถูกถาม

มากท่ีสดุ ท่ีวา่การน าลกูมาอยู่ในบ้านนัน้ท าให้เด็กขาดพัฒนาการทางสงัคมหรือไม่ ในเร่ืองนีม้ีการศึกษา

ของภาษิณี ฮูเซ็น (2547)เร่ืองการเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคม การอบรมเลีย้งดูและแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิของเดก็ท่ีได้รับการจดัการศกึษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนและเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติ 

โดยผลการวิจัยสรุปว่า เด็กท่ีได้รับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนกับเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติมี

พฒันาการทางสงัคมไมแ่ตกตา่งกนั ไมว่่าจะจ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง ในระดบัชัน้ประถมศึกษา

และมธัยมศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ท่ีว่าเด็กบ้านเรียน

ไม่ได้ขาดทักษะทางสังคม เพราะพ่อแม่ได้มีการรวมกลุ่มครอบครัวท่ีจัดการศึกษาบ้านเรียน และท า

กิจกรรมร่วมกนัในกลุม่ มีการปลกูฝังการเข้าสงัคมให้กับลกู ขณะท่ีผู้ เรียนก็เข้ากับเพ่ือนๆท่ีโรงเรียนได้ได้ 

และผู้เรียนมองวา่ไมจ่ าเป็นท่ีต้องมีเพ่ือนท่ีอยู่ในวยัและโรงเรียนเดียวกนั การมีเพ่ือนต่างวยักลบัเป็นข้อดีท่ี

ได้เรียนรู้จากเพ่ือนท่ีอายมุากกวา่ทัง้ความคิด การท างาน ประสบการณ์ 

2. เป็นการแยกเดก็ออกจากกลุม่ชนชัน้ทางสงัคมหรือกลุม่เชือ้ชาติอ่ืนๆ ในสงัคม 

3. เป็นการจ ากดัโอกาสท่ีเดก็จะได้สมัผสักิจกรรมเรียนรู้และสื่อสารการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตามท่ีมี

ในหลกัสตูรปกติทัว่ไป 

4. ผู้สอนอาจไมม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 

5. การประเมินผลการวดัมาตรฐานการศกึษาคอ่นข้างล าบาก 

6. เป็นการเพ่ิมภาระเจ้าหน้าท่ีทางการศกึษาในการสอดสอ่งดแูล 

7. อาจเป็นผลเสียตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของเด็ก 

2.6 จุดมุ่งหมายของบ้านเรียน  

 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ (ส านกัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ , 2542) ในหมวด

ท่ี 1 มาตราท่ี 6 กลา่ววา่ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข และในมาตราท่ี 7 กล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลกูฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียงกับ

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภมิูใจในความ

เป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสริมศาสนา ศิลปะวฒันธรรมของ
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ชาติ  การกีฬา ภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ ปัญญาไทย และความรู้อัน เป็นสากล ตลอดจนอนุรัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ือง  

 ซึ่งในด้านของจดุมุง่หมายของการจัดการศึกษาบ้านเรียนยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย(2543) ได้

กลา่ววา่ การจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน ครอบครัวบ้านเรียน ระบุว่ามีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

เพ่ือพฒันาความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์และขยายความถึง “ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์” ว่าหมายถึงการเป็น

ผู้สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ เป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตวั มีน า้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน อยู่ใน

สงัคมได้อย่างมีความสขุ ไม่เป็นเหย่ือของสงัคม มีจุดยืนและความมัน่ใจในตนเอง มีความสขุจากความ

พอดี รู้จกัตวัเอง รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ได้มีโอกาสเรียนรู้ใน

สิ่งท่ีมีความถนัด ความสนใจ สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจากความเป็นจริงท่ามกลา ง

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครอบครัวเป็นพืน้ฐานคอยประคบัประคองภายใต้กฎเกณฑ์ของสงัคม

และหลกัศาสนา โดยยทุธชยั-อทุยัวรรณ เฉลิมชยั (2549) ก็ได้กลา่วขยายเร่ือง ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

วา่มีหลกัเช่นเดียวกบัทางพระพทุธศาสนา คือ การมุง่พฒันาทัง้กาย ศีล(สงัคม) จิตใจ และปัญญา 

- พัฒนากาย ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการท าให้ร่างกายแข็งแรง หากยังหมายรวมไปถึงการมีความรู้

ความเข้าใจในความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ เช่น ความรู้ในปัจจยัสี่ การกิน การอยู่ การรู้จกัประมาณในการบริโภค ความรู้ในการใช้

เทคโนโลยีอปุกรณ์  

- พฒันาศีล หมายถึง พฒันาความสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสงัคม มีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 

อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรู้และพฤติกรรมในการเลีย้งชีพท่ีสุจริต มีส่วนร่วม

สร้างสรรค์ส่ิงดีงามแก่สงัคม 

- พฒันาจิตใจ หมายถึง พัฒนาให้เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม มีเจตจ านง หรือมีแรงจูงใจ มีความ

ตัง้ใจไปในทางท่ีไมเ่บียดเบียนกนั มีความรัก ความเมตตา พร้อมทัง้เกิดความละอายเกรงกลวัต่อ

บาป จิตใจท่ีพฒันาไปได้ดีจะเป็นจิตใจท่ีเบิกบาน ผอ่งใส สงบ มีความสขุ 

- พฒันาปัญญา หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทัง้หลายถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มี

การรับรู้โดยไม่มีอคติ สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยเร่ืองราวและปัญหาต่างๆ ได้อย่างไม่เอนเอียง 
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สามารถน าความรู้ความคิดมาประยกุต์ในการแก้ปัญหาและในการจดัการด าเนินการตา่งๆ รวมทัง้

มีอิสระจากการถกูกดดนับีบคัน้จากสิ่งท่ีมากระทบกระทัง่อารมณ์และจิตใจ 

 นอกจากนีเ้ป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนก็มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การศกึษาของหมวดท่ี 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษารองรับ

เป้าหมายการศกึษาเพ่ือความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ดงันี ้

1. ยึดหลกัให้ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 

2. เน้นความส าคญัของความรู้และคณุธรรม 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ฝึกทกัษะการคิดและการเผชิญปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ผสม 

ผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อย่างได้สดัสว่นสมดลุกนั จดับรรยากาศสภาพแวดล้อมให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้และมีความรอบรู้ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุท่ีทกุเวลา 

 ส าหรับจดุมุง่หมายมุง่สูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ และก้าวทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ของโลก ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในล าดบัถัดไป การศึกษาแบบบ้านเรียนก็ให้ความส าคญัเร่ืองการงานอาชีพ 

ภาษาตา่งประเทศ และคอมพิวเตอร์ และการค านึงถึงศกัยภาพของเดก็แตล่ะคน 

 กลา่วโดยสรุปคือจดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาบ้านเรียนมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติอย่างกลมกลืน ซึ่งครอบครัวจะต้องท าการด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนตามจดุมุง่หมายเพ่ือก่อให้เกิดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตอ่ตวัเดก็ทัง้ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ 

ด้านเจตคติ 

2.7 การขอจดทะเบียนจัดบ้านเรียน 

การท่ีครอบครัวตดัสินใจจะจดัการศกึษาบ้านเรียนให้บตุรหลานของตนนัน้ จะต้องมีการด าเนินการ

ในจดทะเบียนเพ่ือจดัการศกึษาบ้านเรียน โดยครอบครัวสามารถเลือกจดทะเบียนได้ตามต้องการว่าจะจด

ทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือจดทะเบียนกบัโรงเรียนท่ีให้ครอบครัวบ้านเรียนสามารถมาจดทะเบียน

ได้ โดยจะมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัไปตามระดบัชัน้ ดงันี ้
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 ในระดับอนุบาลจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเขตพืน้ท่ีการศึกษาว่าจะอนุญาตให้ครอบครัวจด

ทะเบียนเพ่ือจัดการศึกษาบ้านเรียนหรือไม่ โดยแต่ละเขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้จะมีดุลยพินิจท่ี

แตกตา่งกนัไป บ้างก็อนญุาตให้จดทะเบียน บ้างก็ให้ไปจดทะเบียนในระดบัประถมศกึษาแทน โดย

ในกรณีนี ้ทางเขตพืน้ท่ีการศกึษามกัอ้างวา่ไมจ่ าเป็นต้องจด ให้จดัท าบ้านเรียนในระดบัอนุบาลไป

ก่อน แล้วพอจะขึน้ระดบัประถมศกึษาคอ่ยมาขอจดทะเบียนขออนญุาตจดัท าบ้านเรียน 

 ในระดบัประถมศกึษา ครอบครัวสามารถเลือกได้วา่จะจดทะเบียนจดับ้านเรียนกบั 

 - เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีครอบครัวสงักดั 

- โรงเรียนท่ีให้ครอบครัวบ้านเรียนสามารถมาจดทะเบียนได้ ในประเทศไทยมี 2 โรงเรียน  

o โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ  
o โรงเรียนสตัยาไส ต.ล านารายณ์   อ.ชยับาดาล   จ.ลพบรีุ  

โดยในกรณีของโรงเรียนหมูบ้่านเดก็สามารถด าเนินการได้ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต,ิ 2545) 

1. ติดตอ่กบัโรงเรียนเพ่ือแจ้งความจ านง ทางโรงเรียนจะพดูคยุกบัพ่อแมผู่้ปกครอง แล้วก็ตกลง

เง่ือนไขกนั จากนัน้ต้องรอการตอบรับจากทางโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีข้อจ า กดัรับเดก็ในโครงการ 

Home School จ า นวนไมเ่กินร้อยคน 

2. โรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ให้พ่อแมผู่้ปกครองจดัสง่เอกสาร 

หลกัฐานตา่งๆ ดงันี ้

2.1 ส าเนาสตูิบตัร 

2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2.3 ส าเนาบตัรประชาชน บิดา มารดา 

2.4 กรณีมาเรียนระดบัสงูกวา่ประถมศกึษาปีท่ี 1 ต้องมีใบย้าย (ป.04 ) แนบมา 

2.5 กรอกแบบฟอร์มบนัทึกการรับ เพ่ือลงทะเบียนนกัเรียนทะเบียน 

3. หลกัสตูรเนือ้หา กระบวนการเรียนรู้ การประเมนิผลให้ผู้ปกครองก าหนดเอง ซึ่งอาจมาจาก

รูปแบบแนวคิดทางการศกึษาท่ีเห็นสมควร หรือจดัร่วมกบัทางโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ในบางวิชา ในเร่ืองเวลา
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เรียน ใช้ตามเกณฑ์กระทรวงศกึษาธิการ คือมีเวลาเรียนอย่างน้อยสองร้อยวนั โดยถือวา่การเรียนท่ีบ้านของ 

Home School นบัเป็นเวลาเรียนได้ทกุวนั ไมต่า่งจากการไปโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

4. การประเมนิผล พ่อแม ่ผู้ปกครองและผู้เรียนก า หนดเอง สง่ผลการประเมนิท่ีเป็นคะเเนนส า เร็จรูป

มาท่ีโรงเรียนเพ่ือท า การบนัทกึลงในเอกสารของโรงเรียนสว่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6ซึ่งเป็นปีสดุท้าย ผู้เรียน

ต้องมาสอบร่วมกบัเดก็ท่ีหมูบ้่านเดก็ 

5. ก าหนดให้มีการเข้าคา่ยร่วมกนัทกุปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งเดก็ท่ีหมูบ้่าน
เดก็และเดก็ Home School เป็นการประเมินผล สมรรถนะทางร่างกายและจิตใจร่วมกนั สาระและกิจกรรม
ในการเข้าคา่ยแยกตามระดบัชัน้ กิจกรรมคา่ย มีดงันี ้

- เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
- เน้นกิจกรรมการสร้างสรรชมุชน 
- การเสริมก า ลงัใจ (การปวารณา) 
- การรู้จกักนั 
- การพึ่งตนเอง 
- การเคลื่อนไหว 
- ทกัษะชีวิต 
- สรุปผล ประเมนิกิจกรรมเข้าคา่ยร่วมกนัทัง้เดก็และผู้ปกครอง 
6. คา่ใช้จ่าย โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ เก็บคา่ใช้จ่ายเทอมละ 1,000 บาท ตอ่เดก็ 1 คนซึ่งน า มาใช้จ่าย

เก่ียวกบังานด้านการศกึษาทางเลือก คา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ี คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ตดิตอ่ประสานงานกบั
ผู้ปกครอง 
  7. การจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ให้วางแผนการสอนร่วมกบัโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ทกุเทอมในกลุม่วิชา
แกนกลาง คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวตัิศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม มาท าการสอบวดัผล
เทียบโอนระดบัชัน้ในวนัท่ี 13-16 มีนาคม ของปีถดัไปหรือสิน้ปีการศกึษา 

สว่นวิชาทกัษะชีวิตให้พ่อแมผู่้ปกครองน า ผลงานและผลการประเมินมามอบให้ในวนัท่ีน า เดก็มา
สอบเทียบให้ถือวา่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วง 6 ปีแรกเมือ่ทางโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ได้รับเอกสารครบถ้วน 
ทางโรงเรียนจะด าเนินการออกใบรับรองผลการเรียน หรือป.05 ให้แก่เดก็โครงการการจดัการศกึษาโดย
ครอบครัวบ้านเรียน 

 ในระดบัมธัยมศึกษา เน่ืองจากโรงเรียนท่ีรับจดทะเบียนบ้านเรียนนัน้ สามารถจดทะเบียนบ้าน

เรียนได้จ ากดัถึงระดบั ประถมศกึษาปีท่ี 6 เท่านัน้ ครอบครัวบ้านเรียนจึงต้องเลือท่ีจะจดทะเบียน

ได้กบั 
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 - เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 - ลงทะเบียนเป็นนกัเรียนกบักศน.(การศกึษานอกสถานท่ี) 

 - ลงทะเบียนเป็นนกัเรียนกบัการศกึษาทางไกล 

 

3.หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาบ้านเรียน 

3.1 การจัดการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบ้านเรียน 

การจัดการศึกษาบ้านเรียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้เด็กได้แสวงหา

ความรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจ หรือการเรียนรู้โดยการน าตนเอง และการเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.1.1 การเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-directed learning) 

Knowles (1975 อ้างโดย จนัทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์, 2547) ได้ให้แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้โดยการน า

ตนเอง ซึ่งตรงกับแนวทางในการเรียนรู้ของพ่อแม่ท่ีจัดการศึกษาบ้านเรียนไว้ว่า “การเรียนรู้โดยการน า

ตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียน โดยผู้สอนจะแสดง

บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกมากกวา่ท าการสอนเพียงอย่างเดียว” และในแนวคิดดงักลา่วนี ้ผู้ เรียนจะ

เป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการวางแผน การน าการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ส่วนผู้สอนจะ

ช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ Knowles กลา่ววา่ “ต้องเร่ิมต้นกระบวนการเรียนรู้

ด้วยวิธีการช่วยให้เกิดพลงัน าไปสูค่วามต้องการ รวมทัง้สร้างแรงจงูใจจากการท่ีต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

ท้าทาย และจ าเป็นต้องอาศยัการเรียนรู้ทกัษะใหมเ่พ่ิมเติม” ซึ่งในการเรียนรู้ของพ่อแมน่ัน้ ส่ิงจงูใจท่ีส าคญั

อย่างย่ิงคือ การพัฒนาของลูก พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาท่ีจะเห็นความเจริญก้าวหน้าของลูก ดังท่ี 

Knowles กล่าวว่า “บุคคลจะมีความพร้อมท่ีจะเรียนมากขึน้เมื่อเป็นการเรียนท่ีมุ่งไปสู่ภาระงานตาม

บทบาท หน้าท่ีของตนในสงัคม โดยจะมุ่งน าความรู้ไปใช้ในปัจจุบัน และจะเป็นการเรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบตัิ บคุคลจะมี      มโนทศัน์ การรับรู้ สามารถน าตนได้ ประสบการณ์ท่ีบคุคลสะสมไว้นัน้สามารถใช้เป็น

แหลง่การเรียนรู้อนัทรงคณุคา่ได้” 

 

 



38 

 

การเรียนรู้โดยการน าตนเองประกอบด้วยปัจจยั 3 ประการคือ 

1. ผู้เรียน (Learner) จะแสดงบทบาทชีน้ าการเรียนรู้โดยตนเอง ตัง้แต่ก าหนดความต้องการการ

เรียนรู้ การออกแบบแผนการเรียน ทรัพยากรการเรียนรู้ และวิธีการวดัประเมินผล 

2. ผู้สอน (Instructor) จะแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และเป็นตวักระตุ้นเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียน

อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

3. แหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ (Learning Resources) เป็นทรัพยากรหรือแหล่งการเรียนรู้

รวมทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีได้จดัขึน้เพ่ือสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

 ในฐานะท่ีพ่อแมถื่อเป็นครูหรือผู้อ านวยการสอนในการจัดการศึกษาบ้านเรียน เป็นผู้สนับสนุนให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ พ่อแมจ่ึงควรมีบทบาทดงันี ้

1. ช่วยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง 

2. ร่วมวางแผนกบัผู้ เรียน เพ่ือจดัมวลประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะสนับสนุนและ

ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

3. จดัสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน ตลอดจนกระตุ้นและเร้า

ความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัขึน้ 

4. เลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีดีท่ีสดุและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามท่ีต้องการ 

5. แสวงหาและจดัหาแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจะสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความเหมาะสม 

6. เปิดโอกาศและช่วยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

บทบาทของผู้เรียนในการน าตนเอง 

1. การวินิจฉยัการเรียนรู้ (Diagnosing Learning) 

2. การวินิจฉยัความต้องการ (Diagnosing Needs) 

3. การก าหนดเป้าหมาย (Formulation Goals) 
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4. การก าหนดทรัพยากรบุคคล และอปุกรณ์สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Identifying Human 

and Material Resources for Learning) 

5. การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Choosing and Implementing Appropriate learning 

Strategies) 

Thomson (1992 อ้างโดย จันทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์, 2547) ได้สรุปบทบาทในการเรียนรู้โดยการน า

ตนเองของผู้เรียนวา่จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน 5 ประการ ดงันี ้

1. ผู้เรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจด้วยตนเอง โดยร่วมมือกับเพ่ือนๆ ผู้สอน และบุคลากร

ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

2. ผู้เรียนวินิจฉยัความต้องการของตนอย่างแท้จริง 

3. ผู้เรียนก าหนดวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง 

4. ผู้เรียนเลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง กบัการเรียนรู้ท่ีมีผู้สอน 

การเรียนรู้ท่ีมีผู้สอน 

(Teacher directed learning) 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

(Self-directed learning) 

1.มองว่าผู้ เ รียนมีบุคลิกภาพท่ียังต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน 

เรียนรู้เองไมไ่ด้ต้องมีผู้สอน 

 

2.มองวา่ความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียนไม่

มีคุณค่า สู้ประสบการณ์ของครูผู้ เขียนต าราไม่ได้ 

ดั ง นั ้น จึ ง เ ป็ น ห น้ า ท่ี ข อ ง ค รู ท่ี จ ะ ถ่ า ย ท อ ด

ประสบการณ์ให้ผู้ เรียน 

3.มองว่าผู้ เรียนมีระดับความพร้อมในการเรียนรู้

ตา่งกนั แตส่ามารถจดัเป็นกลุม่ได้ ดงันัน้ในการเรียน 

1.ยอมรับว่าผู้ เ รียนมีความสามารถท่ีจะพัฒนา

ตัวเองได้ ไม่ต้องอาศัยผู้ อ่ืนตลอดเวลา จึงควร

พฒันาความสามารถดงักลา่ว 

 

2.มองเห็นว่าความสนใจและประสบการณ์ของ

ผู้ เรียนมีคุณค่า สามารถท่ีจะแนะน าแหล่งเรียนรู้ 

วิทยาการ และผู้เช่ียวชาญให้เพ่ือตอ่ยอดความรู้ด้วย

ตนเองได้ 

3.มองเห็นว่าผู้ เ รียนแต่ละคนมีความพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้อย่างแตกตา่งกนั และแตล่ะคนมีระดบัของ 
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การเรียนรู้ท่ีมีผู้สอน 

(Teacher directed learning) 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

(Self-directed learning) 

การสอนจึงรวมผู้ เ รียนเป็นกลุ่มเพ่ือให้เรียนรู้สิ่ง

เดียวกัน โดยถือว่าผู้ เรียนเหล่านัน้มีความพร้อม

เท่ากนั 

4.มองเห็นว่าผู้ เรียนเข้ามาเรียนด้วยความมุ่งหวงัท่ี

จะได้รับความรู้ท่ีเป็นเนือ้หา เข้าใจว่าการเรียนรู้คือ 

กา รสะสมเ นื ้อห าความ รู้  ดั งนั ้น  ใ นกา รจัด

ประสบการณ์เ รียนรู้จึงแบ่งออกเป็นหน่วยตาม

ลกัษณะของเนือ้หา 

5.มองเห็นว่าผู้ เ รียนเข้ามาเรียน โดยมีแรงจูงใจ

ภายนอกเป็นรางวัล เช่น คะแนน ปริญญา รางวัล

ดีเด่น และการลงโทษ หรือความกลัวท่ีจะประสบ

ความล้มเหลว 

ความพร้อมไม่เหมือนกันด้วย ดังนัน้  ดังนัน้การ

เรียนรู้จึงพิจารณาเป็นรายบคุคล 

 

4.มองเห็นวา่ผู้ เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยความพอใจ

ท่ีจะท ากิจกรรม ดงันัน้ในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ จึงมุ่งท่ีการตอบสนองความสนใจ และการ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั 

5.เห็นว่าผู้ เรียนต้องการเรียนด้วยแรงจูงใจภายใน 

เช่น ความต้องการ ความพอใจ ความต้องการท่ีจะ

ประกอบกิจกรรมให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี และความ

ต้องการท่ีจะเรียนรู้ตามความสนใจและความอยากรู้

อยากเห็น 

 จากตารางนีจ้ะสามารถเห็นได้ถึงความแตกตา่งอย่างชดัเจน ซึ่งการศกึษาในอดีตดเูป็นการปิดกัน้

โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเรียนรู้สิ่งท่ีนอกเหนือจากท่ีผู้สอนได้สอนตน เพราะความจริงแล้วการ

เรียนรู้มีได้ทกุท่ี ทกุเวลา ดงันัน้จดุมุง่หมายของการศึกษาก็ควรท่ีจะเน้นเร่ืองทักษะในการแสวงหาความรู้ 

เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะใช้ทกัษะนีใ้นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ด้วยตนเองในอนาคตนอกเหนือไปจากสิ่งท่ีผู้ สอนได้

สอนไว้ 

3.1.2  การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาในระบบโรงเรียน ในสมัยก่อนนัน้จะเน้นครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน อัน

เน่ืองมาจากความเช่ือแบบพฤติกรรมนิยมท่ีวา่ มนษุย์เกิดมาพร้อมความชัว่ร้าย จึงต้องควบคมุความชัว่ร้าย

นัน้ไว้ แตจ่ากแนวคิดของกลุม่มนษุยนิยม เช่ือวา่มนษุย์เกิดมาพร้อมกบัความดีงาม และมีความพยายามใน
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การพฒันาตนเอง ใฝ่รู้ หากไมถ่กูปิดกัน้จากสภาพแวดล้อม (อุน่ตา นพคณุ, 2527 อ้างโดย จันทน์กฤษณา 

ผลวิวฒัน์, 2547) 

และจากความเช่ือของมนุษยนิยมท าให้คนมองว่า การศึกษาแบบเก่าเป็นการกดขี่และครอบง า

ความเป็นมนุษย์ และเพ่ือให้มนุษย์หลดุพ้นจากการกดขี่ มนุษย์จึงควรได้รับอิสระ ให้ได้คิดเอง และให้

ความส าคญักบัผู้ เรียนและประสบการณ์ของผู้เรียน ดงันัน้หากจะให้คนเป็นอิสระจากการกดขี่ ก็ต้องให้คน

มีความคิดเป็นของตนเอง รู้จกัคิด ใคร่ครวญ และวิพากษ์ได้ คือการท่ีครูไม่เป็นศนูย์กลางของการเรียนอีก

ตอ่ไป ครูเป็นเพียงแคผู่้กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์เท่านัน้ ความส าคญัของการเรียนรู้จะอยู่ท่ีผู้ เรียน 

ธน ูฤทธิกลู (2542 อ้างโดย จนัทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์, 2547) กลา่วถึงหลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญั ไว้ดงันี ้

1. ยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ การท่ีผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมและ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา 

2. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญ โดยให้ผู้ เ รียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้พูดคุย 

ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ข้อมลูต่างๆเหล่านีจ้ะ

ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืน และการเรียนรู้ท่ีปรับตวัให้

สามารถอยู่ในสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

3. ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส าคญั การเรียนรู้โดยผู้สอนพยายามจัดการสอนท่ีส่งเสริมให้

ผู้ เรียนได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พราะการค้นพบความจริงใดๆ ด้วยตนเองนัน้ ผู้ เรียน

มกัจะจดจ าได้ดี และมีความหมายโดยตรงตอ่ผู้ เรียน และเกิดความคงทนตอ่การเรียนรู้ 

4. เน้นกระบวนการควบคูไ่ปกบัผลงาน โดยการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการต่างๆ ท่ี

ท าให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งท่ีจะพิจารณาถึงผลงานเพียงอย่างเดียว ทัง้นีเ้พราะประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

5. เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัโดยการให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสคิดหาแนวทางท่ีจะน าความรู้ 

ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวนั พยายามสง่เสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงและพยายามติดตามผล

การปฏิบตัิของผู้ เรียน 
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ตารางเปรียบเทียบการสอนระหวา่งการเรียนท่ียึดครูเป็นศนูย์กลาง กบัเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

เร่ือง การเรียนการสอนท่ียดึครูเป็น

ศนูย์กลาง 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 

หลกัการ 

1.ความคิดเก่ียวกบัผู้ เรียน 

 

2.ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

 

3.ความพร้อมในการเรียนรู้ 

 

4.หลกัสตูร 

 

5.การสร้างแรงจงูใจ 

 

 

กระบวนการเรียนการสอน 

1.การสร้างบรรยากาศ 

 

2.การวางแผนการเรียน 

 

 

3.การวิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้เรียน 

 

 

ช่วยตวัเองไมไ่ด้ 

 

จะต้องเสริมสร้างให้มากขึน้ แต่

ไมไ่ด้เน้นเร่ืองการน าไปใช้ 

 

แตกตา่งกนัตามระดบัวฒุิภาวะ 

 

เน้นเนือ้หา 

 

อาศยัแรงจงูใจจากภายนอกท่ีเป็น

รางวลัและการลงโทษ 

 

 

เป็นทางการ ถืออาวุโส แข่งขัน 

ตดัสินถกูผิด  

 

ครูเป็นผู้ก าหนด 

 

 

ครูเป็นผู้ ก าหนดเอง โดยคิดว่า

ผู้ เรียนน่าจะได้เรียนรู้เร่ืองอะไร 

 

 

ต้องการท่ีจะเป็นตวัของตวัเองขึน้

เร่ือยๆ 

ประสบการณ์ของผู้ เรียนมีคณุค่า

ในกระบวนการเรียนรู้ 

 

พัฒนามาจากการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวนั 

เน้นการแก้ปัญหาและการปฏิบตัิ 

 

แรงจงูใจภายในท่ีเป็นความอยาก

รู้ อยากเห็น 

 

 

ไม่เป็นทางการ เคารพซึ่งกันและ

กนั มีความเป็นกนัเอง 

 

ร่วมมือสนบัสนนุ ช่วยเหลือกนั ไม่

จ าเป็นต้องมีถกูผิดเสมอไป 

 

ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ ร่วม

ก าหนดความต้องการ 
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เร่ือง การเรียนการสอนท่ียดึครูเป็น

ศนูย์กลาง 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 

 

4.การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ

เรียน 

5.รูปแบบของหลกัสตูร 

 

 

 

6.กิจกรรมการเรียน 

 

 

7.การประเมินผล 

 

ครูก าหนดแตเ่พียงผู้ เดียว 

 

แบ่งเนือ้หาเป็นหน่วยย่อยตายตวั 

เรียงล าดับเนือ้หาสอดคล้องกับ

หลกัสตูร หลกัการและเหตผุล 

 

ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยการ

บรรยาย การก าหนดเร่ืองให้อา่น 

 

ครูประเมิน 

 

 

 

ก าหนดร่วมกนั 

 

มีความยืดหยุ่น  ถือเอาความ

พร้อมและความสนใจเป็นส าคญั 

 

 

ท าโครงงานและแฟ้มสะสมงานท่ี

ผู้ เรียนสนใจและศกึษาด้วยตนเอง 

 

ร่วมกันประเมินโดยพิจารณาผล

การเรียนรู้จากแฟ้มสะสมงานหรือ

โครงงาน 

 

หากพิจารณามมุมองด้านการศกึษาของพ่อแมท่ี่จดัการศกึษาบ้านเรียน จะพบวา่มีแนวคิดท่ีมองว่า

ครูครอบง าความคิดของเดก็ ดงันัน้หนทางท่ีจะปลดปล่อยเด็กจากภาวะท่ีถูกกดขี่ครอบง า คือ การน าลกู

ออกจากโรงเรียน แล้วจัดการศึกษาเองตามความสนใจ และการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก (ยุทธชัย-

อทุัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) การจัดการศึกษาในสิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจ คุ้นเคย ไม่มีการชีน้ า ผู้ สอนเพียง

จดัเตรียมอปุกรณ์และแหลง่เรียนรู้ให้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเกิดความคิดเชิงวิพากษ์ได้ เป็นลกัษณะของ

การสอนแบบเน้นท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญั 

3.2 หลักสูตรและตัวอย่างหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดศึกษาบ้านเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2549) ได้ให้นิยามของหลักสตูรการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน (Basic Education Curriculum) ว่า เป็นหลกัสตูรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่าอดุมศึกษา โดยมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนมีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ 
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และสติปัญญา อีกทัง้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมีคณุภาพได้มาตรฐานสากล

เพ่ือการแขง่ขนัในยคุปัจจบุนั ซึ่งประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นแกนกลางท่ีก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง  และ

ส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพชุมชนและท้องถ่ิน ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาในระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยความ

ร่วมมือกบัท้องถ่ินและสถานศกึษา นอกจากนัน้ยงัมีสว่นเพ่ิมเติมท่ีสถานศกึษาแตล่ะแห่งพัฒนาขึน้ เพ่ือให้

สอดคล้องเหมาะสมกบัความสนใจ ความต้องการและความถนดัของผู้เรียน 

ส าหรับในส่วนของหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรในส่วนท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดขึน้ส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนทุกคนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรแกนกลางประกอบด้วยโครงสร้างหลกัสตูร ซึ่งระบกุารจดัแบ่งกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ กิจกรรมตา่งๆ โครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นและเกณฑ์กลางในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

อมรวิชช์ นาครทรรพ(2543) ได้กลา่วถึงความเหมาะสมของหลกัสตูรท่ีจดัควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. เหมาะสมกบัระดบัอาย ุความสามารถและพฒันาการของเดก็ 

2. สง่เสริมประสบการณ์เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองของเดก็ 

3. สนองตอ่ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเดก็ 

4. สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องกบัสาระส าคญัทางการศกึษาและพฒันาการของเดก็ 

การจัดการศึกษาบ้านเรียนมีรูปแบบการศึกษาในลักษณะท่ีเป็นการผสมผสานค่อนไปทาง

การศกึษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้  เมื่อกล่าวถึงหลกัสตูรและ

องค์ประกอบทัง้หลายในการศึกษา จึงต้องไม่เอากรอบวิธีคิดและความเคยชินของรูปแบบการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนไปตีตราว่าการศึกษาบ้านเรียนจะต้องเป็นแบบแผนเช่นนัน้จะเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ ต้องมอง

การศกึษาบ้านเรียนในฐานะท่ีเป็นนวตักรรมใหมใ่ห้อิสระเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางการศกึษาเรียนรู้

ใหม่ๆ  ให้มากท่ีสดุ หลกัสตูรครอบครัวบ้านเรียนหลายครอบครัวเร่ิมต้นจากการใช้เนือ้หาสาระหลกัสตูรของ

กระทรวงศกึษาธิการเป็นข้อพิจารณาวา่ ลกูควรจะต้องเรียนรู้เนือ้หาอะไรบ้างตามระดบัวยัของเด็ก  ดจูาก

หลกัสตูรของโรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ หรือหลกัสตูรของต่างประเทศมาประกอบกันเข้า เมื่อ

น ามาใช้จริงมีการพลิกแพลงยืดหยุ่นไปตามความพร้อมและความสนใจของลกูเป็นส าคญัขณะเดยีวกนักย็งั

พยายามเทียบดเูป็นระยะวา่ ลกูยงัคงได้รับเนือ้หาตามหลกัสตูรทางการอยู่ ไมไ่ด้เรียนรู้ทางวิชาการน้อยไป
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กวา่เดก็ในโรงเรียนทัว่ไป โดยครอบครัวจะพยายามสร้างสรรค์หลกัสตูรของครอบครัวตนเองขึน้ โดยท าเป็น

ทิศทางแนวทางหรือกรอบกว้างๆ ให้เป็นข้อตกลงหรือการเตรียมการลว่งหน้าร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลกู

โดยส่วนใหญ่เมื่อมาถึงตรงนี  ้ การจัดจ าแนกความรู้ในลักษณะท่ีเป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาจะหมดความ

เคร่งครัดหรือหายไปเลย หนัไปให้ความส าคญัในลกัษณะท่ีเป็นองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้หลายๆ 

สายผสมผสานกนัท่ีสามารถหลอ่หลอมคณุลกัษณะในการเรียนรู้ของเดก็โดยรวมเข้าไปถึงเร่ืองวิถีของการ

เรียนรู้มากกวา่ตวัความรู้ ให้ใฝ่รู้รักการเรียนรู้และรู้วิธีเรียนรู้เพ่ือความสามารถในการสร้างเสริมความรู้ได้

ตลอดชีวิต 

 ครอบครัวบ้านเรียนบางครอบครัวไมม่ีส่ิงท่ีเรียกวา่ หลกัสตูร อาจเพราะต้องการหลดุไปจากกรอบ

ท่ีไมจ่ าเป็นการเรียนรู้เกิดขึน้ในทกุๆท่ี เรียนรู้ได้จากทกุสภาพการณ์ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความ

เป็นธรรมชาติอยู่ในวิถีชีวิตมากจนคนภายนอกมองวา่ ในครอบครัวนัน้พ่อแมไ่มไ่ด้ก าลงัจดัการศกึษาให้กับ

ลกูปล่อยให้ลกูเรียนรู้ด้วยตวัเองล้วนๆ ในครอบครัวบ้านเรียนท่ีเลือกวิถีทางการเรียนรู้ในลกัษณะนีม้ีข้อ

ยืนยนัเมื่อจ าเป็นต้องแสดงตอ่สงัคมถึงความส าเร็จของตน ก็คือ พฒันาการท่ีเกิดขึน้จริงในตวัของลกู หากมี

การตรวจสอบไม่ว่าในความสามารถด้านใดๆ เด็กจะแสดงให้ประจักษ์เองว่า ตลอดเวลาท่ีผ่านมาของ

วิธีการเรียนรู้ดงักลา่วเขาได้พฒันาตนเองไปเช่นไร 

 

 ตัวอย่างหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดศึกษาบ้านเรียน 

1.ครอบครัว “พนัธุ์โอสถ” ใช้หลกัสตูรและแนวทางจดัการศกึษาตามแบบของวอลดอร์ฟ (Waldrof) 

โดยมีการปรับให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

พัฒนาการตามวยั ทัง้กายและจิตวิญญาณ โดยมีแนวทางพอสงัเขปดงันี  ้ (ยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย

,2543) 

ตารางวิเคราะห์แนวการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ โดย ผศ .ตร.บุษบง ตนัติวงศ์ คณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์ 
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ช่วงอาย(ุปี) พฒันาการของ

ระบบในร่างกาย 

กิจกรรมภายใน ระดบัการ

ตระหนกัรู้ 

สิ่งส าคญัตอ่

การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ท่ี

จ าเป็น 

0-7 ระบบย่อยอาหาร

และการ

เจริญเตบิโตของ

แขนขาเพ่ือสร้าง

รูปกาย 

ความมุง่มัน่

ตัง้ใจ 

ไมรู้่ตวั ความ

ประทบัใจในผู้

ท่ีเป็นต้นแบบ 

จ าเป็นต้อง

เรียนรู้วา่โลกนี ้

ดี 

7-14 ระบบการหายใจ

และการเต้นของ

หวัใจเพ่ือสร้าง

พืน้อารมณ์ 

ความรู้สกึ กึ่งฝัน ความรักในผู้น า จ าเป็นต้อง

เรียนรู้วา่โลกนี ้

งดงาม 

14-21 ระบบประสาท

เพ่ือสร้างการคิด 

เหตผุล 

ความคิด รู้ตวั ศรัทธาในความ

ถกูต้องของ

อดุมคติ 

จ าเป็นต้อง

เรียนรู้วา่โลกนี ้

เป็นจริง 

2.ครอบครัว “พึ่งอดุม” ใช้หลกัสตูรเรียนด้วยหวัใจ ซึ่งหลกัสตูรท่ีใช้นัน้เป็นลกัษณะการบูรณาการ 

กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทัง้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาธรรมชาติ และท่ี

ส าคญัคือเดก็มีความสขุ เป็นหลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้เพ่ือเดก็ปฐมวยั โดยจะประกอบด้วยหัวข้อหลกัและหัวข้อ

ย่อยดงันี ้(สมพร พ่ึงอดุม, 2543) 

หวัข้อหลกั หวัข้อย่อย 

10 นิว้ของฉนั งานประดิษฐ์ ท าอาหาร ตอ่บลอ็ก ตอ่โมเดล งานช่าง ท าของเลน่เอง 

อาหารสมอง อา่นหนงัสือ คิดเลข วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ท ารายงาน จดบนัทึก 

ร่างกายแขง็แรง เลน่นอกบ้าน ดิน+น า้+ลม+ไฟ ว่ิงกบัพ่อ ฝึกโยคะ ข่ีจกัรยาน ปลกูต้นไม้ 

เพ่ือสว่นรวม ช่วยถบู้าน เก็บของเลน่เข้าท่ี ให้อาหารสตัว์ ปิดไฟ ปิดประตกู่อนขึน้บ้าน 
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หวัข้อหลกั หวัข้อย่อย 

สนุทรียภาพ วาดรูป ฟังเพลง เลน่ดนตรี อา่นและฟังบทกวี เฝ้าดธูรรมชาติ ดงูานศิลปะ 

โลกกว้างใหญ่ ไปเท่ียว เร่ืองเลา่จากผู้ใหญ่ ทะเล ภเูขา ท้องฟ้า จกัรวาล อวกาศ 

บนัเทิงเริงใจ อา่นและฟังนิทาน ทายปัญหา เลา่เร่ืองตลก เลน่คอมพิวเตอร์(ไมเ่กิน 1 ชม.) 

ดแูลตวัเอง กินข้าวเอง อาบน า้เอง เก็บของของตวัเอง หดัควบคมุตวัเอง 

อยู่น่ิงเงียบ นอนดกู้อนเมฆ ดใูบไม้เต้นร า นอนท่าศพ นัง่สมาธิดอกบวั ฟังเสียงลม 

เดก็ดี ขอบคณุ สวสัดี ยิม้จริงใจ ไหว้สวยๆ ซ่ือสตัย์ มีใจเมตตา 

คิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ของเล่นเอง รีไซเคิล+ดัดแปลง+ต่อเติม+คิดใหม่ ฟังนิทาน

สร้างสรรค์ 

แบ่งปันเอือ้อาทร แบ่งเสือ้ผ้า ของเลน่ หนงัสือ อาหาร ขนมให้คนท่ีขาดแคลน ดแูลสตัว์เลีย้ง 

มีสงัคม รับโทรศพัท์ คบเพ่ือนใหม ่คิดถึงเพ่ือนเก่า รับแขกท่ีมาบ้าน 

ความรู้สกึ พดูสิ่งท่ีรู้สกึ ฟังสิ่งท่ีคนอ่ืนรู้สกึ คิดดีๆ ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

               

             3.ครอบครัว “สบายใจ” จัดท าหลกัสตูรการจัดการศึกษาโดยยึดถือปรัชญาการศึกษาตามหลัก  

พทุธธรรม และการเรียนรู้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต เพ่ือพฒันาความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ พฒันาชีวิตท่ีดีงาม

เท่าท่ีศกัยภาพของแต่ละคนจะไปถึง สามารถน าพาชีวิตตนเองได้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สงัคม 

เป็นหลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้เพ่ือช่วงชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยมีเนือ้หาดงันี ้

1.การรู้จกัตนเอง  

- พฒันาการทางกาย และชีววิทยาเบือ้งต้น 

- การรู้จกัตวัเอง การฝึกพฒันาการทางภาษา คณิตศาสตร์ และทักษะพิเศษท่ีสอดคล้องกับความ

ถนดัและความสนใจ  



48 

 

- องค์ประกอบของชีวิตพืน้ฐาน (ธาตทุัง้สี่และหก) 

- การสร้างรักษาสมดลุของชีวิต : อาหารดีมีประโยชน์ อากาศ การออกก าลงักาย การรักษาอารมณ์ 

สขุภาพอนามยั 

- การปฏิบตัิตนตามสิทธิและหน้าท่ีอย่างถกูต้องเหมาะสม  

       หลกัธรรมสนบัสนนุ 

- การด ารงพืน้ฐานของชีวิต โดยมี ศีล 5 เป็นตวัตัง้ เพ่ือควบคมุอายตนะทัง้หกในทางเจริญ สร้าง

สภาวะของจิตท่ีสะอาด 

- การด ารงชีวิตด้วยอาหารดีมีประโยชน์ ครบทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ 

ก. กวฬิงการาหาร  อาหารเป็นค า ๆ ซึ่งหมายถึงอาหารโดยทัว่ไป   

ข.    ผสัสาหาร   อาหาร คือ ผสัสายตนะ การกระทบทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  

ค.   มโนสญัเจตนาหาร  อาหาร คือ ความจงใจ ในการประกอบกรรมดีกรรมชัว่ 

ง.    วิญญาณาหาร   อาหาร คือ วิญญาณ ความรู้สกึ 

2. การรู้จกัสงัคม  

- ครอบครัว ชมุชน ตัง้แตห่น่วยใกล้บ้าน หน่วยท่ีเก่ียวข้อง จนถึงระดบัประเทศ สงัคมโลก และการ

มีสว่นร่วมเบือ้งต้น 

- การร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ระเบียบแบบแผน กฎหมายพืน้ฐาน ภมูิปัญญา และ

เอกลกัษณ์ของชาติไทย 

หลกัธรรมสนบัสนนุ 

    ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 เป็นพืน้ฐาน  

3. การรู้จกัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของธาตใุนธรรมชาติ (ธาตทุัง้สี่และหก)   

- โครงสร้างชีววิทยาเบือ้งต้น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และการร่วมดแูลรักษา 

- การรักษาความสมดลุของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ 
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หลกัธรรมสนบัสนนุ 

   ใช้หลกัปริญญา 3  

4. การฝึกใช้ชีวิต  

- การน าหลกัพระพทุธศาสนามาพฒันาชีวิต 

- การเช่ือมโยงเคร่ืองมือการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา

ทกัษะการ ใช้ชีวิต ตามความถนดัและความสนใจ 

- การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีประโยชน์ มีคณุ และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีมีโทษ ต่อสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ (ท าใน

สิ่งเจริญ หลีกในทางเสื่อม) 

- การประหยดั มธัยสัถ์ รู้จกัประมาณในการใช้ ปฏิบตัิตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

- การมีวินยั ตรงตอ่เวลา การบริหารเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

 หลกัธรรมสนบัสนนุ 

-   การน าธรรมะมาแก้ไขปัญหาชีวิตและประยกุต์ใช้ในกระบวนการศกึษาเรียนรู้ด้วยการใช้   หลกั

อริยสจั4  

-  การรักษาชีวิตให้เว้นจากกรรมกิเลส 4   อบายมขุ 4 อบายมขุ 6 และ อนตัถะ   

- การพิจารณาธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจบุนั โดยใช้หลกัของ ทิฏฐธมัมิกกตัถประโยชน์  

- การใช้ปัญญาพิจารณาความสขุท่ีพึงได้รับตามกาลอนัสมควร(สขุของผู้ครองเรือน) 4 ประการ  

- การใช้หลกัฆราวาสธรรม 4 ประการ   

และครอบครัว “สบายใจ” ก็ได้จดัให้มีกิจกรรมท่ีสอดรับกบัหลกัสตูรท่ีครอบครัวจดัท าขึน้ดงันี  ้

 กิจกรรมยิม้รับอรุณ (ทกุวนั) 

- ตื่นนอน ใสบ่าตร อาบน า้ แปรงฟัน  รดน า้ต้นไม้ 

- รับประทานอาหารเช้า, ดขูา่ว 

- เคารพธงชาติ สวดมนต์(ทกุวนั) ท าวตัรเช้า(ในวนัพระ), งานบ้าน 

- สนทนายามเช้า 
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 กิจกรรมวันพระ (1 วนั/สปัดาห์) 

- ปฏิบัติธรรม : ไปวดั สวดมนต์ ฟังเทศน์ รับศีลห้า ฝึกสมาธิ ณ วดัราชผาติการาม หรือสถานท่ี

ปฏิบตัิธรรมตา่งๆ ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา  

- ศึกษาธรรม : เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวตัิ (จากพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม 

นิทานชาดก นิทานธรรมะ ภาพพทุธประวตัิ ฯลฯ)  

- เสวนาธรรม : สนทนากบัพระ ผู้ปฏิบตัิธรรม ซกัถาม สรุปประเดน็หวัข้อธรรมะ  

- บนัทึกธรรม : บนัทึกหวัข้อหลกัธรรม พทุธภาษิต ค ากลอนสอนใจ จากการฟังเทศน์หรือท่ีอ่ืนๆ 

 กิจกรรมรักษาสุขภาพ อนามัย : อาหารและน า้ อากาศ อนามยั การออกก าลงักาย การรักษา

อารมณ์ การรักษาศีล ๕ และรักษาสขุภาพจิต 

 โครงการร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : เรียนรู้จักการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มคา่ในชีวิตประจ าวนั งานประดิษฐ์ ของเลน่ จากเศษวสัดเุหลือใช้  

 โครงการร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : เรียนรู้จักการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มคา่ในชีวิตประจ าวนั งานประดิษฐ์ ของเลน่ จากเศษวสัดเุหลือใช้  

 กิจกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิต : การดแูลและซ่อมแซมวสัดุ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ในบ้าน การ

ท าอาหาร ท าขนม การท าบญัชีรายรับรายจ่ายสว่นตวั การพฒันาทกัษะทางกาย วาจา จิตใจ  

 กิจกรรมค้นหาความรู้ ข่าวสาร : เข้าห้องสมดุ อา่นหนงัสือ เล่าเร่ืองราวท่ีสนใจ สนทนาซักถาม 

(ฝึกทกัษะการถ่ายทอดประสบการณ์) 

 กิจกรรมร่วมเรียนรู้และช่วยเหลือเพื่อน : ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนกลุ่มต่างๆ เช่น เพ่ือนกลุ่ม

เรียนรู้ทักษะพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาสในสังคม คนพิการ คนตาบอด กลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ หรือการ

ช่วยเหลืองานอาชีพตา่งๆ กิจกรรมอาสาสมคัร เป็นต้น 

 กิจกรรมแรกรู้เทคโนโลยี : เรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติกบัการประดิษฐ์ การทดลอง โครงงาน

วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

 กิจกรรมรักบ้านและสิ่งแวดล้อม : ดแูลรดน า้ต้นไม้  ช่วยรักษาความสะอาด ฝึกระเบียบในการ

เก็บของใช้สว่นตวั การแยกขยะ ตากผ้า ปิดเปิดไฟ เป็นต้น 

 กิจกรรมรักการอ่าน : สนับสนุนการเลือกซือ้หนังสือท่ีสนใจ มีสาระ เป็นประโยชน์  น าหนังสือ

แลกเปลี่ยนระหวา่งครอบครัวเพ่ือนบ้านเรียน 
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 กิจกรรมการบันทกึ : พฒันาทกัษะการคิดเช่ือมโยง รวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการ

เขียนบันทึก สร้างแบบฝึกหัดชีวิตจากการสงัเกต ข้อสงสยั จากความใฝ่รู้ ในด้านภาษา การคิด

ค านวณ ปฏิทินชีวิต บันทึกการเดินทาง เร่ืองราว ข้อมลูท่ีสนใจ ความรู้ ความรู้สึก ด้วยภาพถ่าย 

การเขียน การวาดภาพ การแตง่ค าประพนัธ์ เช่น อนทิุนชีวิต ธรรมะ ศพัท์ภาษาองักฤษ สรุปความรู้

ท่ีสนใจจากหนงัสือท่ีอา่น เร่ืองราวจากการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทศันศกึษา บทประพันธ์ไพเราะ 

สภุาษิต ค าขวญั บทเพลง ฯลฯ เป็นต้น 

 กิจกรรมเลือกซือ้เลือกใช้ : ฝึกการเลือกซือ้ของกินของใช้ท่ีจ าเป็นและประหยดั อาหารท่ีใหม ่สด 

มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ 

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   : ฝึกกระบวนสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สรุป

เช่ือมโยงองค์ความรู้ 

 กิจกรรมพัฒนาภาษา/คอมพวิเตอร์ : ภาษาสเปน ภาษาองักฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐาน 

การใช้ Encyclopedia, World Atlas, การหาข้อมลูความรู้จาก Internet 

 กิจกรรมยามว่าง : ฝึกการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว สงัคม 

 โครงงานประจ าภาคเรียน : ท ากิจกรรมแบบโครงงานตามความถนดัและความสนใจ เช่น งาน 

ประดิษฐ์ งานวิจยั งานบนัทึกเร่ืองราวท่ีสนใจสว่นตวั ฯลฯ 
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4.ครอบครัว “ยศโสภณ” ใช้หลักสูตรท่ีมุ่งให้เด็กเรียนรู้ผ่านชีวิตประจ าวัน การเล่น และการ

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน สง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาไปพร้อมๆกัน โดยไม่ได้

มีการก าหนดตารางตายตวั แต่กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจ ความถนัด สิ่งแวดล้อม และ

พฒันาการของผู้เรียนเป็นส าคญั เป็นหลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้เพ่ือเดก็ปฐมวยั โดยมีแผนการจดัการศกึษาดงันี ้

วชิา/ 

กลุม่ประสบการณ์ 

องค์ความรู้/ทกัษะ/ 

คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

การจดักระบวนการเรียนรู้/ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จกัรักษาสขุภาพ และ 

อนามยั 

เข้านอนตามเวลาเป็นกิจวตัร (20.00-21.00 น.) 

ให้ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยตนเองในระดับท่ี

เหมาะสม เช่น ล้างมือ อาบน า้ แปรงฟัน (พ่อแม่แปรงซ า้) ช าระล้าง 

และเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย 

เลน่กลางแจ้ง และออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

ท าความรู้จักกับอาหารท่ีมีประโยชน์  เรียนรู้ท่ีมา และลงมือ

ปฏิบตัิการผลติอาหาร เช่น การปลกูข้าว ปลกูพืชผกั และผลไม้ เลีย้ง

ปลา เลีย้ง 

เป็ด-ไก่เพ่ือเก็บไข่ เป็นต้น 

เรียนรู้ประเภทของอาหารท่ีมีฤทธิ์ร้อน-เย็น โดยเฉพาะพืชผกั และ

ผลไม้ท่ีมีอยู่ในบริเวณบ้าน เพื่อเลือกรับประทานอาหารได้ถูกกับ

สภาพร่างกาย และอาการเจ็บป่วย 

ฝึกดูอาการสภาพร่างกายตัวเองในเบือ้งต้นได้  โดยสงัเกตจากการ

ขบัถ่าย ช่องปาก ฯลฯ 

ศึกษาสมุนไพรท่ีช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยขัน้พืน้ฐาน 

ระมดัระวงัความปลอดภยั 

ของตนเองและผู้ อ่ืนได้ 

ไม่ห้ามปรามการเลน่ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายบางอย่าง เช่น การปีน

ป่าย การเล่นกับสตัว์เลีย้ง ฯลฯ แต่ให้อยู่ในสายตาของผู้ ท่ีดูแลได้

อย่างใกล้ชิด ขจัดสิ่งกีดขวาง หรือท่ีจะเป็นอันตรายต่อเด็กให้ห่าง

ออกไป สง่เสริมให้เด็กทดลองตามขีดความสามารถของตนเอง 

เคล่ือนไหวร่างกายได้ 

อย่างคลอ่งแคลว่ 

ท ากิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณบ้านเป็นประจ าทกุวนั 

ไปวา่ยน า้ท่ีสระวา่ยน า้สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ 

เลน่เคร่ืองเลน่ท่ีสนามเด็กเลน่สปัดาห์ละ 

1-2 ครัง้ 

ฝึกการใช้กล้ามเนือ้ทัง้มดั 

เล็ก และมัดใหญ่ ให้พฒันาได้สมวัย 

กล้ามเนือ้มือและ

แขน 

ท างานบ้าน และท าอาหาร 

ขีดเขียน วาดรูป ระบายสี 
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และประสานสมัพนัธ์กนั 

 

 

 

 

 

 

 

ปัน้ดิน ดินน า้มนั แป้งโดว์ ดินญ่ีปุ่ น ฯลฯ 

ท างานประดิษฐ์ และงานหตัถกรรมต่างๆ 

กล้ามเนือ้ขา กิจกรรมปีนป่าย ข่ีจักรยาน เดิน-วิ่งเท้าเปล่า

บนพืน้ดิน 

พฒันาการประสาน 

สมัพนัธ์ระหวา่งมือกบั 

ใช้กรรไกร ใช้มีด ใช้กรรไกร ใช้มีด ร้อยลกูปัด ร้อยดอกไม้ เย็บผ้า ถัก

ไหมพรม 

พฒันาการประสาน 

สมัพนัธ์ระหวา่งมือกบั 

ใช้กรรไกร ใช้มีด ใช้กรรไกร ใช้มีด ร้อยลกูปัด ร้อยดอกไม้ เย็บผ้า ถัก

ไหมพรม 

อารมณ์ มีความสขุ ร่าเริง แจ่มใส รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ได้พกัผ่อน และออกก าลงักายตาม

เหมาะสม ท าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย สง่ผลทัง้ต่อสขุภาพกาย

และสขุภาพใจท่ีดี 

รู้จกัอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง 

สามารถ แสดงออกได้เหมาะสมกบั 

วยั และสถานการณ์ 

(เอกสารแนบ: วชิารู้จกัตวัเอง) 

มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ภูมิใจใน

ตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

(เอกสารแนบ: ชมให้มีค่า วา่ให้สมควร) 

มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ให้อิสระในการเล่น ตัดสินใจเลือกท ากิจกรรม และสิ่งท่ีต้องการ

เรียนรู้ตามความพร้อมอย่างเต็มท่ี 

กระตุ้นให้ริเร่ิมในสิง่ท่ีไม่กล้าลอง หรือไม่ให้ความสนใจมาก่อน ให้ได้

ลงมือกระท า เลน่ เรียนรู้ แก้ปัญหา และค้นพบด้วยตนเอง 

วชิา/ 

กลุม่ประสบการณ์ 

องค์ความรู้/ทกัษะ/ 

คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

การจดักระบวนการเรียนรู้/ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

สติปัญญา เรียนรู้สิง่ต่างๆ รอบตวั 

ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้า 

ท าความรู้จกั และเรียนรู้สิง่ต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สมัผสั ชิมรส และ

ดมกลิน่ 

ฝึกกระบวนการคิดหาค าตอบ และ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

• สอบถามปัญหา 

• บอกความรู้สกึ/ความคิดของลกู 

• แล้วลกูท าอย่างไร 

• ถามให้คิดวธีิแก้ปัญหา/มีทางอ่ืนอีกหรือไม่ 

• ถ้ามีปัญหากบัคนอ่ืนก็ให้ลองคดิ วา่ท าไมอีกฝ่ายถึงท าเช่นนัน้ 

• ลองเสนอทางเลือกอ่ืนๆ เป็นแนวทางว่าจะมีวิธีจัดการท่ีดีกว่านีไ้ด้

ยงัไงหากเกิดขึน้อีก 
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ฝึกทักษะการฟัง  และการพูด ทัง้

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย อ่านหนงัสือให้ฟังแล้วให้ตอบค าถามท่ีเก่ียวข้อง 

เปิดโอกาส และรับฟังเร่ืองราว ประสบการณ์

หรือเร่ืองเลา่ของเด็ก 

ภาษาองักฤษ สนทนาภาษาอังกฤษด้วย วันละอย่างน้อย 1 

รอบ (ระยะเวลาแล้วแต่เร่ืองราวท่ีพดูคุย) 

ให้ฟังเพลง หรือนิทานจากเทปเสียงเจ้าของ

ภาษา 

อ่านหนงัสือให้ฟังแล้วให้ตอบค าถามท่ีเก่ียวข้อง 

 เรียนรู้จ านวน การเพิม่-ลดของจ านวน 

ท่ีมากขึน้จาก 10 

เรียนรู้ผา่นชีวติประจ าวนั และการเล่น เพื่อให้ได้มองเห็นและสมัผสั

จ านวนได้จริง เช่น นบัชิน้สิง่ของ ตวงอาหาร คิดเงิน ฯลฯ 

มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กระบวนการเรียนรู้ด้วย 

ตนเอง 

ปล่อยให้ได้ริเร่ิมหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ไม่บอก หรือสอนก่อน 

แต่ใช้การแนะน าเพิม่เติม ต่อยอดให้ในภายหลงั 

วชิา/ 

กลุม่ประสบการณ์ 

องค์ความรู้/ทกัษะ/ 

คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

การจดักระบวนการเรียนรู้/ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

สังคม มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  และ

สิง่แวดล้อมรอบตวั 

เล่นกับสตัว์เลีย้งเป็นประจ า ไปบ้านปู่ -ย่าสปัดาห์ละ 3 วนั และไป

เลน่ 

กบัลกูพ่ีลกูน้องวยัเดียวกนัสปัดาห์ละ 1-2 ครัhง 

พบปะกลุม่ครอบครัวบ้านเรียนตามโอกาส 

ร่วมเรียนรู้แลกเปล่ียนกบักลุม่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

รับอาสาสมคัร และผู้เข้าอบรม มาร่วมเรียนรู้ท่ีบ้าน 

สามารถริเร่ิมสร้างสมัพนัธ์ 

อนัดีกบัผู้ อ่ืน 

เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าท าความรู้จกักบับคุคลท่ีพบเจอใหม่ด้วย 

ตนเอง 

สามารถเลน่ หรือท างาน 

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

เลน่อิสระกบัเพ่ือน 

ท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่ต่างๆ ท่ีเข้าไปศึกษา 

ท ากิจกรรมร่วมกบัอาสาสมคัร หรือผู้เข้าอบรม ท่ีมาร่วมเรียนรู้ท่ีบ้าน 

เรียนรู้การแก้ปัญหาข้อขดั 

แย้งต่างๆ 

เรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา ข้อขดัแย้ง ด้วยตนเอง เช่น เม่ือปัญหาขณะเลน่ 

กบัเพ่ือน โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องแทรกแซง 

ปฏิบตัิตามวฒันธรรมท้อง 

ถิ่นท่ีอยู่อาศยั 

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรม เช่น งานเทศกาล 

วนัส าคญัต่างๆ 
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ถึงแม้ปรัชญาความเช่ือของแตล่ะครอบครัวจะมีรายละเอียดท่ีตา่งกนั แตก่็สามารถเห็นได้ถึงหลกัท่ี

ร่วมกนั คือ วิถีทางของการบรรลซุึ่งความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ท าให้การศึกษาเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีไม่

แปลกแยกออกไปจากความเจริญงอกงามของชีวิตและจิตวิญญาณ สามารถเผชิญหน้ากับทุกปัญหาของ

ชีวิตในโลกแห่งนีไ้ด้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงควรก าหนดจุดยืนของตนไว้บนพืน้ฐานของความ

ศรัทธาในความเป็นมนษุย์ (สมจิตร์ ย่ิงยงด ารงฤทธ์ิ, 2551) 

การจดัการศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทยได้แสดงถึงความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระ และเกือ้หนนุให้

พ่อแมส่ามารถท าหน้าท่ีการเป็นผู้  “แสดงโลกแก่ลกู” ได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีความเช่ือตาม

แนวคิดและปรัชญาท่ีตนเลื่อมใสศรัทธา และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับบุตร

หลานของตนได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพความพร้อมของสมาชิกภายในครอบครัวและศกัยภาพท่ีมีอยู่ใน

ตวัของลกูของตนเป็นส าคญั 

3.3 รูปแบบการด าเนินการ 

  ยทุธชยั-อทุยัวรรณ เฉลิมชยั (2543) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของการจัดการศึกษา

บ้านเรียนในสงัคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ สรุปได้ดงันี ้

3.3.1  การจัดการศึกษาอย่างมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน  

เป็นแนวคิดท่ีปรากฎอยู่ในกรอบโครงสร้างวาระส าคญัของกระทรวง ท่ีจะใช้เป็นระเบียบปฏิบัติของ

รัฐในการควบคมุดแูลการศึกษาบ้านเรียนต่อไป ตวัอย่างของครอบครัวท่ีจัดการศึกษาในลกัษณะนีค้ือ 

ครอบครัวครูบาสทุธินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิ ท่ีอ าเภอ สตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ท่ีมีข้อตกลงกบัทางโรงเรียนท่ีลกูเรียน 

โดยสรุปโรงเรียนจดัการเรียนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สร้างเสริมลกัษณะนิสยัและภาษาองักฤษ บ้าน

จดัการศกึษาวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และการงานพืน้ฐานอาชีพ โดยอยู่ในความดแูสนับสนุนของ

ส านกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ (สปช.) 

ข้อท่ีควรพิจารณาส าหรับการจดัการศกึษาในลกัษณะนีค้ือ 

 โรงเรียนท่ีมีข้อตกลงร่วมกับครอบครัว จะต้องสมคัรใจ ครูและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการเห็น

ประโยชน์ ความส าคญั และมีความตัง้ใจจริง ไมใ่ช่เพราะถกูสัง่การลงมา 
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 ไม่ใช่กระท าได้กับทุกโรงเรียน โรงเรียนจะต้องถูกตรวจสอบประเมินความพร้อมเช่นกันว่าจะ

สามารถรองรับโครงการความร่วมมือ ในลักษณะนีไ้ด้หรือไม่ และมีการด าเนินการอย่างเป็น

โครงการพิเศษ มีการสนบัสนนุอย่างจริงจงั 

 โรงเรียนท่ีมีโครงการพิเศษส าหรับครอบครัวบ้านเรียน อาจจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนีใ้น

รูปแบบท่ีคละชัน้ คละอายุ กลายเป็นชัน้เรียนหรือกลุ่มเรียนใหม่ บูรณาการรายวิชาต่ างๆเข้า

ด้วยกนัตามความเหมาะสมในสว่นท่ีโรงเรียนรับผิดชอบ 

3.3.2 ลักษณะด าเนินการเองทัง้หมดโดยครอบครัวเด่ียว  

  การศกึษาบ้านเรียนในสงัคมไทย มีรูปแบบการด าเนินการในลกัษณะนีม้ากท่ีสดุ การด าเนินการมี

ความเป็นปัจเจกค่อนข้างสงู ต้องคิดสร้างสรรค์หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนไปตามวิถีทางท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพครอบครัว ความคิดความเช่ือ หรือตามความถนดัสนใจของลกู สิ่งส าคญัท่ีทกุ

ครอบครัวบ้านเรียนต้องตระหนกัคือ ทกุครอบครัวต้องพยายามเช่ือมโยงเข้าหากันเพ่ือจัดกิจกรรมให้ลกูมี

กลุม่สงัคมและเพ่ือน 

3.3.3  ลักษณะด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบเครือข่ายประสานงาน  

  คือครอบครัวบ้านเรียนหลายครอบครัวมีการด าเนินงานจัดการศึกษาร่วมกันในบางส่วน  อย่างมี

ความต่อเน่ืองจริงจัง แต่ละครอบครัว สมาชิกมีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีอิสระในวิถีของตนเอง 

ขณะเดียวกนัก็มีเอกภาพของกลุม่ในเร่ืองท่ีส าคญั เช่น ปรัชญาการศกึษา หลกัการพืน้ฐานของกลุม่ เป็นต้น  

มีการจดัการศกึษาทัง้ท่ีบ้านของแตล่ะครอบครัว พร้อมไปกบัการจดัการศกึษาร่วมกนัของทัง้กลุ่มตามท่ีนัด

หมาย ตวัอย่างการด าเนินงานในรูปแแบบนี ้คือกลุม่บ้านเรียนปัญญากร 

3.3.4  ลักษณะด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบรวมศูนย์การจัดการในท่ีเดียว  

  คือครอบครัวหลายครอบครัวมาจดัการศกึษาให้ลกูหลานร่วมกนั ในสถานท่ีตัง้แห่งหนึ่ง โดยจัดตัง้

เป็นโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน ท่ีคณะครอบครัวท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับดแูลทัง้

ในทางนโยบายและการบริหารจัดการ อาจจดทะเบียนกิจการเป็นองค์กรสาธารณะกุศลเพ่ือให้เป็น

สถานศึกษาท่ีปลอดพ้นจากเร่ืองธุรกิจการค้า ในการด าเนินการมีการมอบหมาย หรือจ้างคณะท างาน          

ท าหน้าท่ีบริหารจดัการเตม็ตวั มีครูท่ีมีคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม รับผิดชอบเร่ืองการเรียนการสอน 
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พ่อแมใ่นกลุม่บางคนท่ีมีเง่ือนไข ก็อาจร่วมเป็นครูหรือทีมบริหารด้วย ตวัอย่างการด าเนินงานในรูปแบบนี ้

คือ สถาบนัปัญโญทยั ภายใต้การดแูลของมลูนิธิวอลดอร์ฟ 

 ถ้าหากกลุม่ครอบครัวแบบศนูย์รวมการจัดการในท่ีเดียวได้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นโรงเรียนจะมี

ความแตกตา่งจากโรงเรียนทัว่ไปคือ 

- เป็นโรงเรียนของครอบครัว ท่ีกลุม่ครอบครัวเป็นเจ้าของช่วยกนัจดัตัง้และด าเนินการเอง โดยมีแนว

ความเช่ือ จดุมุง่หมายหรือปรัชญาท่ียึดถือ 

- เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ จดัการศกึษาให้กบัเฉพาะลกูหลานภายในกลุม่หรืออาจขยายตวัไปในแตล่ะ

ปี รับลกูหลานจากครอบครัวท่ีสมคัรใจเข้ามาร่วมด้วยตามความเหมาะสม แต่ในปริมาณไม่มาก

นกั ด าเนินการไปจนลกูหลานส าเร็จการศกึษา หรือด าเนินการต่อไปเร่ือย ตราบท่ียังคงรักษาและ

บรรลผุลตามจดุมุง่หมายและปรัชญาของตน 

- เป็นกิจการโรงเรียนแบบการกศุล ไมเ่ป็นธรุกิจการค้าหรือมุง่แสวงหาก าไร 

ซึ่งการท่ีกลุม่ครอบครัวสอนลกูเอง หรือมารวมตวักนัเป็นชมุชนครอบครัว ท าให้เกิดผลดีโดยสมพร 

พึ่งอดุม (2543) กลา่ววา่ จะเป็นการช่วยกันในด้านการสอน และพัฒนาเด็กให้เกิดความรู้สึกพึ่งพาอาศยั 

ผลจากการรวมกลุ่มกันของครอบครัวท่ีพ่อแม่มีความสามารถหลากหลาย ก่อให้เกิดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนอย่างไมม่ีท่ีสิน้สดุ เดก็จะเรียนรู้วา่พ่อแม่ตนก็มีความสามารถคนละอย่าง

กับพ่อแม่เพ่ือน และเรียนรู้ว่าตัวเขาเองก็มีความสามารถคนละอย่างกับเพ่ือนด้วยเช่นกัน ดงันัน้จึงไม่

จ าเป็นต้องแขง่ขนัวา่ใครเก่งกวา่ใคร 

3.4 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

ยทุธชยั-อทุยัวรรณ เฉลิมชัย (2549) กล่าวว่า การจัดท าแผนการศึกษาของครอบครัวจะเป็นการ

ด าเนินการร่วมกนัของครอบครัวกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยครอบครัวจะมีการร่างแผนการศึกษา

มาเสนอตอ่คณะกรรมการหรือคณะท างานของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยมีแนวคิดส าคญัในการ

จดัท าและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการศกึษาของครอบครัว ดงันี ้
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1. แผนการศกึษาของครอบครัวท่ีใช้ประกอบค าขออนญุาติ 

ครอบครัวเขียนก าหนดหลกัการ กรอบแนวทางในประเด็นท่ีมีความจ าเป็นและส าคญั ในแต่ละช่วง

ระยะของระดับการศึกษาท่ีจะจัดให้กับผู้ เรียน ครอบครัวอาจใช้การอ้างอิงจากหลักสูตรการศึกษาขัน้

พืน้ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรโรงเรียนสาธิต หลักสตูรโรงเรียนเฉพาะทาง หลกัสูตรของ

ต่างประเทศ ฯลฯ หรืออาจมาจากป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีอาจยังไม่มีอยู่ในหลักสูตรใดๆ อย่างเป็น

ทางการก็ได้ โดยครอบครัวสามารถน ามาปรับประยุกต์และเรียบเรียงเป็นกรอบในการจัดการศึกษาบ้าน

เรียน โดยจะต้องไม่ขดัแย้งกับความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของ

ชาติ 

2. แผนการจดัการศกึษาของครอบครัวเป็นแผนการศกึษาเฉพาะตวัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  

ดงันัน้การก าหนดเป้าหมาย กระบวนการเรียนรู้ เนือ้หาสาระท่ีเรียน จึงควรวางอยู่บนพัฒนาการท่ีเป็น

จริงของตวัผู้ เรียนตามธรรมชาตินิสยัในการเรียนรู้ แววฉลาดหรือความถนัด ความสนใจ และระยะเวลาใน

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การจดัการศกึษาบ้านเรียนโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นการศึกษานอกระบบผสมผสานกับการศึกษา

ตามอธัยาศยั  

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวควรสะท้อนให้เห็นกระบวนการจัดประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน 

มากกวา่การจดัตารางเรียนเป็นรายวิชา ทัง้การเรียนรู้ท่ีครอบครัวจดัขึน้เอง การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่ม

ท่ีมีมิติในเชิงสังคม การเรียนรู้จากสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเดินทาง การสังสรรค์ สันทนาการ กิจกรรม

อาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชน์ งานอดิเรก เป็นต้น 

4. การศกึษาบ้านเรียนเป็นระบบของการบรูณาการการเรียนรู้  

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากวิถีชีวิตจริง ทกุสถานท่ี และกิจกรรมตา่งๆท่ีปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั มุ่งให้

โอกาสผู้เรียนได้ท าในสิ่งท่ีสนใจ เพ่ือการค้นพบความถนดัและความสามารถของตน 
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5. แผนการจดัการศกึษาของครอบครัวควรเป็นแผนท่ีมีความยืดหยุ่น  

คือสามารถปรับปรุงพฒันาให้เป็นไปตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียนและครอบครัว ให้ตรง

กบัสภาพท่ีเป็นจริงได้มากท่ีสดุ  

 โดยการเขียนแผนการจดัการศกึษาของครอบครัวท่ีจะต้องจัดท าเป็นเอกสารย่ืนต่อส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาควรระบหุวัข้อไว้ดงันี ้

(1) ข้องมลูพืน้ฐานของครอบครัว 

- ช่ือ - สกลุ บิดา มารดา วฒุิการศกึษา/ประสบการณ์ อาย ุอาชีพ 

- เหตผุลในการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

       (2)  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้เรียน 

- ช่ือ – สกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา 

- พฒันาการ ความถนดั ความสนใจ ลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั 

       (3) แนวทางในการจดัการศกึษา 

(3.1)  ระดับการศึกษาของแผน (ก่อนประถมศึกษา /ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น /

มธัยมศกึษาตอนปลาย) 

(3.2) จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษา/คณุลกัษณะท่ีประสงค์/กระบวนการเรียนรูท่ีสอดคล้องกับ

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 

(3.3) กรอบการจดัเนือ้หา สาระ ความรู้ 

(3.4) กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน 

กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมงานอดิเรก /งานอาชีพ กิจกรรมทาง

ศาสนา กิจกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ การเรียนรู้จากสื่ อ การเรียนกับครูพิเศษ /

สถานศกึษา/สถานท่ีท่ีมีการจดัการสอนบางสาระ การร่วมกลุม่เรียนรู้กบัครอบครัวอ่ืนๆ เป็นต้น 

(4) อ่ืนๆ 
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3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาบ้านเรียน 

ในการจัดการศึกษาบ้านเรียน พ่อแม่จะต้องจัดท าแผนการวดัและประเมินผลการศึกษาของลูก 

โดยพ่อแมจ่ะร่วมกบัสถานศกึษาหรือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาในการร่วมกนัจดัท าแผนนีข้ึน้ 

สถาบนัแห่งชาติเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลจะมุ่งเน้นผลท่ีเกิด

ขึน้กบัผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการประเมินเก่ียวกบัพฒันาการการเรียนรู้ของผู้เรียน การวดัและประเมินผลจะ

ดทูกุด้านทัง้ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และสติปัญญา จะใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น วดัจาก

การทดสอบ การสงัเกต การสมัภาษณ์และจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้ เรียน  เป็นต้น เมื่อท าการวดัและ

ประเมินผลแล้วจะน าข้อมลูมาพิจารณาเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ี 

 และแนวคิดส าคญัท่ีจะต้องค านึงถึงในการด าเนินการเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการศกึษา

โดยครอบครัว ได้แก่ (สถาบนับ้านเรียนไทย, 2548) 

1. เน่ืองจากบ้านเรียน เป็นการศกึษาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีพัฒนาการไปตามธรรมชาติและ

ศกัยภาพของตวัผู้ เรียน ในการวดัและประเมินผลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของหลกัสตูรการศึกษาขัน้

พืน้ฐานนัน้ ครอบครัวสามารถปรับจดุเน้นของสาระการเรียนรู้และปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ได้ตามความ

เหมาะสมของตวัผู้ เรียน ศกัยภาพท่ีเป็นจดุเดน่อาจไปได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ในขณะท่ีบางเร่ืองบางสาระท่ี

ไมถ่นดั อาจต้องการเวลาในการพฒันามากกวา่เกณฑ์ปกติ เช่นกันในการวดัผลและประเมินผล จึงต้องมี

การยืดหยุ่นไปตามสภาพท่ีเป็นจริงอย่างมุง่ให้เห็นในทางพัฒนาการของตวัผู้ เรียน  ไม่ใช่การยึดตามสาระ

และมาตรฐานของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างตายตวั 

2. ใช้วิธีการวดัและประเมินผลให้ถกูต้องตามหลกัการ “การประเมินผลตามสภาพจริง”(Authentic 

Assessment) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รู้ทิศทางพฒันาตนให้ก้าวหน้าย่ิงขึน้ไป (ไม่ใช่การประเมินผลอย่างเป็นการ

ตดัสิน ได้ - ตก ผา่น - ไมผ่า่น ซึ่งเป็นความผิดพลาดส าคญัท่ีจะต้องแก้ไขของการวดัผลและประเมินผลใน

ระบบการศึกษาท่ีผ่านมา) เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ในการวัดผลและประเมินผลจึงจะต้องมีความ

หลากหลาย ให้สามารถรู้ถึงพฒันาการในทกุๆ ด้าน ไมใ่ช่แตเ่พียงข้อสอบหรือแบบทดสอบและหลกัฐานท่ี

ใช้แสดงร่องรอยของการเรียนรู้ตามหลกัการประเมินตามสภาพจริง ได้แก่ สมดุบนัทึกการจดัการเรียนรู้ของ

พ่อแม ่สมดุบนัทึกของผู้เรียน สมดุภาพ แฟ้มสะสมงาน รายงานการจัดท าโครงงาน การสมัภาษณ์ผู้ เรียน 

การรายงานตนเอง เป็นต้น รวมทัง้ข้อค้นพบจากการสงัเกตลกูอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ก็มีความส าคญัเป็น
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อย่างมากในการบอกถึงพฒันาการของตวัเดก็ทัง้นี ้จะเห็นได้วา่ การวดัและประเมินผลทางการศึกษาส่วน

ใหญ่จะมุ่งเน้นผลท่ีเกิด ขึน้กับผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการวดัและประเมินผลท่ียอมรับกันว่า มีความ

สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาบ้านเรียนคือ         

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเป็นวิธีการท่ีสามารถค้นหาความสามารถและ

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้ เรียนและยังเป็นข้อมลูส าคญัท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการ

ตดัสินผลการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 แนวทางในการประเมินผลอย่างเป็นทางการท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน(จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์,  

2547) ได้แก่ 

1. ครอบครัวท่ีผู้ เรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 1-6) จะน าช่ือไปฝากไว้เป็น

นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวดักาญจนบุรี มีการวดัประเมินผล มีการสอบเลื่อนระดบัชัน้ 

ร่วมกบันกัเรียนของโรงเรียนหมูบ้่านเดก็และส าเร็จการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการสอบ

ไล่พร้อมกัน หรือได้รับการประเมินผลจากเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยร่วมมือกับครอบครัวในการ

ร่วมกนัประเมินผล 

2. ครอบครัวท่ีผู้ เรียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา ใช้วิธีเข้ากลุ่มเรียนเสริมและสอบเทียบกับการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (กศน.) หรือได้รับการประเมินผลจากเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยร่วมมือกับ

ครอบครัวในการร่วมกนัประเมินผล 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในบ้านเรียน 

 โดยจะแบ่งการประเมนิผลเป็น 2 รูปแบบ ตามสถานท่ีท่ีครอบครัวได้จดทะเบียน  

1.ครอบครัวท่ีจดทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยเขตพืน้ท่ีการศกึษาจะท าการจดัตัง้คณะกรรมการใน

การดแูลและประเมนิผลผู้เรียนในบ้านเรียน โดยจะมีวิธีการประเมินผลท่ีแตกตา่งตามการตกลงร่วมกบัเขต

พืน้ท่ีการศกึษาดงันี ้

 เขตพืน้ท่ีการศกึษาจดัท าแบบทดสอบเพ่ือทดสอบผู้เรียน รวมทัง้ใช้การสมัภาษณ์เพ่ือทดสอบ

ความรู้ตามแตล่ะระดบัชัน้เรียนของผู้เรียน เพ่ือน าผลท่ีได้จากการท าแบบทดสอบและการ

สมัภาษณ์ไปประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 หรือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมินผลของครอบครัว โดยในกรณีนีค้รอบครัวจะ

ท าหน้าท่ีในการประเมนิผลเองคือ จดัท าแบบทดสอบหรือออกแบบการประเมนิผล โดยจะมีเกณฑ์

การให้คะแนนท่ีชดัเจน เมื่อได้ท าการประเมินเสร็จให้ครอบครัวน าผลการประเมินไปย่ืนกบัทางเขต

พืน้ท่ีการศกึษาเพ่ือท าการบนัทึกผลการเรียนของผู้เรียนตอ่ไป 

 ประเมินผลตามแฟ้มสะสมงาน โดยวิธีนีจ้ะใช้ร่วมกบั 2 วิธีแรก โดยผลงานจะแสดงให้เห็นถึงผล

จากการเรียนรู้ในระยะเวลาท่ีผา่นมา อาจเป็นสมดุบนัทึกของผู้เรียน ภาพถ่าย โครงงาน รายงาน 

เป็นต้น 

2. ครอบครัวท่ีจดทะเบียนกบัโรงเรียนรบัจดทะเบียนบ้านเรียน ทางโรงเรียนจะมอบหมายให้พ่อแม ่

ผู้ปกครองได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้กบัผู้เรียนเอง เมื่อประเมินเสร็จจึงสง่ผลการประเมินท่ีเป็นคะเเนน

ส าเร็จรูปมาท่ีโรงเรียนเพ่ือท าการบนัทกึลงในเอกสารของโรงเรียน สว่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นปี

สดุท้าย ผู้เรียนต้องมาประเมินผลกบัทางโรงเรียน 

หมายเหต ุสามารถดตูวัอย่างข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิของกลุม่บ้านเรียนชวนช่ืนท่ีจดทะเบียนกบั

โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ ได้ท่ีภาคผนวก ช
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ตวัอย่างการประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 จากครอบครัวของ

คณุแมก่ัง้ ท่ีจดทะเบียนบ้านเรียนกบัทางโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ จงัหวดั กาญจนบรีุ 

ข้อที่  
ผลการเรียนรู้ คะแนน

เต็ม 

ได้ 

1 อ่านออกเสยีงร้องแก้วและร้อยกรองได้คล่องถูกต้องตามลกัษณะ

ค าประพนัธ์ ออกเสยีงชดัเจน  

10 8 

2 อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเร่ืองที่อ่าน  10 7 

3 อ่านเร่ืองสัน้ ๆ ตามเวลาที่ก าหนด และสามารถตอบค าถามจาก

เร่ืองที่อ่าน  

10 9 

4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน  10 8 

5 คาดคะเนเหตกุารณ์จากเร่ืองที่อ่านโดยระบเุหตผุลประกอบ  10 8 

6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  10 9 

7 อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม ่าเสมอและแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน  

10 8 

8 มีมารยาทในการอ่าน  10 8 

9 คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั และคร่ึงบรรทดัได้ถูกต้องสวยงาม

และคดัได้เร็วถกูต้อง ชดัเจน และเหมาะสม  

10 6 

10 เขียนสือ่สารโดยใช้ค าได้ถกูต้อง ชดัเจน และเหมาะสม  10 7 

11 เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน

เขียน  

10 8 

12 เขียนย่อความจากเร่ืองสัน้ ๆ  10 7 

13 เขียนจดหมายถงึเพื่อนและบิดามารดา  10 7 

14 เขียนบนัทกึและเขียนรายงานจากการศกึษาค้นคว้า  10 8 

15 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  10 7 

16 มีมารยาทในการเขียน  10 7 

17 จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู  10 8 

18 พดูสรุปความจากการฟังและด ู 10 8 

รวมการประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  180 138 

เฉลี่ยการประเมินผลการเรียนรู้  25% 19% 
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3.6 ความพร้อมในการจัดการศึกษาบ้านเรียนของบิดามารดา 

ความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้กับลูกเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ี

ครอบครัวท่ีจะตดัสินใจเข้ามาจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนให้ลกูควรพิจารณา อีกทัง้ในประเด็นนีจ้ะเป็นอีก

หนึ่งข้อพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีผู้รับการจดทะเบียนอนมุตัิให้ครอบครัวจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนให้กบัลกู

ได้หรือไม ่ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้เกณฑ์การพิจารณาจากพืน้ฐาน 3 เร่ืองคือ ความรู้ของพ่อแม ่เวลาท่ีมีให้กับลกู 

และฐานะของครอบครัว (ยทุธชยั-อทุยัวรรณ เฉลิมชยั, 2543) 

3.6.1 ด้านความรู้ของพ่อแม่ 

ประสบการณ์จากหลายประเทศไมว่า่จะเป็นท่ีสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ต่างชีว้่า แม้พ่อแม่

จะมีการศกึษาเพียงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หากบวกด้วยประสบการณ์ชีวิตก็เพียงพอแล้วส าหรับการ

จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน พ่อแม่ท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาก็สอนลกูได้ไม่แตกต่างกับพ่อแม่ท่ีจบ

การศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ผลการวิจัยยังพบอีกว่า พ่อแม่ท่ีเรียนวิชาชีพครูมาหรือกระทั่งมีใบประกอบ

วิชาชีพครูมาแล้ว ก็สอนได้ดีกวา่พ่อแมท่ี่ไมเ่คยเรียนทางด้านนีม้าก่อนเพียงเลก็น้อย 

บ้านเรียนไมใ่ช่การท่ีพ่อแมก่ลายเป็นครูสอนลกูทุกวิชา พ่อแม่อาจเป็นผู้สอนเองในบางเร่ือง แล้ว

จัดหาครูหรือผู้สนับสนุนคนอ่ืนๆมาช่วย บทบาทของพ่อแม่จะมีลกัษณะเป็นผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้

มากกวา่ อีกทัง้บ้านเรียนเป็นการศึกษาท่ีเกือบจะตวัต่อตวั สามารถใช้หลกัการเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง

หรือการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้อย่างเตม็ท่ีและเป็นจริง สามารถวางแผนการเรียนรู้บนพืน้ฐานของ

ความสนใจท่ีเด็กแสดงออกมา และมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตประจ าวนั  สิ่งแวดล้อม 

แล้วจึงค่อยเช่ือมโยงไปหาสาระวิชาความรู้ ซึ่งหากเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ลูกจะสามารถเป็นผู้ วาง

แผนการเรียนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ พ่อแม่จะท าหน้าท่ีอ านวยการ จัดกิจกรรม ดูแลให้

ค าปรึกษา จดัเตรียมสื่ออปุกรณ์สนบัสนนุท่ีจ าเป็นให้กบัลกู 

สิ่งส าคญัจึงไม่น่าจะใช่วฒุิการศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือความเป็นผู้ รู้ไปหมดทุกเร่ืองทุกวิชา

ของพ่อแม ่ความรู้ของพ่อแมค่วรสะท้อนออกด้วยประสบการณ์และความเข้าใจตอ่ชีวิต ความเป็นผู้สนใจใฝ่

รู้ และการเป็นนกัค้นคว้า และเช่ือมโยงสิ่งตา่งๆ มาตอ่เติมเสริมสร้างให้กลายเป็นการเรียนรู้ของลกูได้ 
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3.6.2 ด้านเวลาของพ่อแม่ 

 การจดัการในเร่ืองเวลาส าหรับการดแูลลกูในการศกึษาบ้านเรียน สามารถเป็นไปได้ในหลายๆทาง 

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการงานอาชีพของพ่อแม ่สภาพของครอบครัว ช่วงวยัของลกู และลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั

ของลกู 

 บางครอบครัวสามารถพาลกูไปท่ีท างานด้วยได้ บางครอบครัวเอางานมาท าท่ีบ้านได้ หรือมีกิจการ

ส่วนตัว ลูกเรียนรู้ไปพร้อมกับการช่วยกิจการของบ้าน บางครอบครัวมีญาติผู้ ใหญ่ช่วยดูแลเด็ก บาง

ครอบครัวใช้วิธีจ้างครูพิเศษมาช่วยดแูลโดยเฉพาะ บางครอบครัวพาลกูไปเรียนรู้พร้อมกับผู้จัดการศึกษา

บ้านเรียนท่ีท าในลกัษณะเป็นกลุม่ บางครอบครัวอาจขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านเรียนท่ีรู้จักกันดีให้

รับลกูไปเรียนร่วมกบัลกูของเพ่ือนด้วย เป็นต้น 

 หากมีพ่อหรือแมค่นใดคนหนึ่งมีเวลาจากงาน หรือออกจากงานมาท าหน้าท่ีดแูลลกูโดยตรงก็ย่ิง

ช่วยให้สามารถมีเวลาจดัการเรียนรู้ให้กบัลกูได้อย่างเตม็ท่ีมากขึน้ 

 เร่ืองท่ีควรพิจารณาอีกเร่ืองคือคุณภาพของการใช้เวลา เพราะการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่

จ าเป็นต้องใช้เวลามากเท่ากับการเรียนในชัน้เรียน เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงของการเรียนรู้อาจได้รับผล

มากกวา่หรือไมด้่อยกวา่การใช้เวลาเรียนทัง้วนัในห้องเรียนทัง้วนัในโรงเรียน เน่ืองจากบ้านมีบรรยากาศของ

การเรียนรู้ท่ีผอ่นคลายมีชีวิตชีวา มีอิสระ เร่ิมต้นจากความสนใจของตวัเด็กท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจและความ

สนกุในการเรียนรู้ได้มากกวา่ โดยคณุลกัษณะภายในของเดก็เองก็มีศกัยภาพในการเรียนรู้อยู่แล้ว เวลาทุก

นาทีแม้ไมม่ากนกัแตม่ีคณุภาพของการเรียนรู้อยู่ในตวั ซึ่ง Linsenbach (2003) ได้กล่าวถึงเวลาในการจัด

การศกึษาแบบบ้านเรียนในแตล่ะวนัท่ีถึงแม้วา่ตามธรรมเนียมของโรงเรียนจะใช้เวลาในการเรียนโดยเฉลี่ย 

6-8 ชัว่โมงตอ่วนั ตามหลกัของเวลาในการให้ความสนใจของเดก็มีดงันี ้

 

 

 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sherri+Linsenbach%22
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ระดบัการศกึษา ระยะเวลาท่ีเดก็ให้ความสนใจ 

ก่อนเข้าโรงเรียนและระดบัอนบุาล 30 - 60 นาที  / วนั 

ประถมศกึษา 60 - 90 นาที / วนั 

มธัยมศกึษาตอนต้น 1.5 - 3 ชัว่โมง / วนั 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 2-4 ชัว่โมง / วนั 

 

3.6.3  ด้านฐานะของพ่อแม่ 

 เมื่อเทียบคา่ใช้จ่ายในการสง่ลกูเรียนเอกชน บ้านเรียนจะมีคา่ใช้จ่ายต ่ากวา่ คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นจะ

อยู่ในเร่ืองการจดัหาหนงัสือ วสัดอุปุกรณ์ การเรียนพิเศษเพ่ิมเติมบางวิชา การไปทัศนศึกษาเป็นต้น บาง

เร่ืองสามารถอาศยัแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ เป็นต้น บางกิจกรรมสามารถเรียนรู้

ร่วมกบัครอบครัวอ่ืนๆ เป็นกลุม่ท าให้เกิดการเฉล่ียคา่ใช้จ่าย หรือสามารถหาความสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ตา่งๆได้ 

 ปัจจบุนัอาจติดภาพของการเรียนรู้ท่ีต้องอาศยัสื่อเทคโนโลยีพร้อมข้อมลู อนัเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีต้อง

อาศยัสื่อเทคโนโลยีพร้อมข้อมลู ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสิน้เปลือง สิ่งแวดล้อมและสิ่งท่ีอยู่รอบตวันัน้แท้จริง

แล้วเป็นสื่อการสอนชัน้ดีโดยไมต้่องหาซือ้  

 แตห่ากจะพดูถึงคา่ใช้จ่ายส าหรับการจดัการศกึษาบ้านเรียนนัน้ การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน

ช่วยให้ครอบครัวไมต้่องจ่ายคา่ใช้จ่ายทางการศกึษาของบตุรท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนทั่วไป เช่น ค่าแรกเข้า ค่า

บ ารุงการศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าอาหารและค่าเดินทางประจ าวนั ค่าสนับสนุนครูหรือสมาคม

ผู้ปกครอง คา่ไฟฟ้าส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบตัิการ คา่อปุกรณ์การเรียนท่ีมีการเรียกเก็บเป็นพิเศษ

เหลา่นี ้      เป็นต้น คา่ใช้จ่ายของการจดัการศกึษาบ้านเรียนโดยรวมจะอยู่ในคา่ใช้จ่ายของครอบครัว เช่น 

คา่อาหาร คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ อย่างไรก็ตามการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน หรือการเรียนในโรงเรียนก็

ดี ตา่งก็มีคา่ใช้จ่ายด้วยกนัทัง้สิน้ ประกอบกบัปัจจบุนัคา่ครองชีพได้ขยับตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจและการเมือง สง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผู้ปกครอง 



67 

 

ซึ่งขดัแย้งกบัการศกึษาของ กรรณิการ์ โชว์สงูเนิน (2554) ท่ีพบว่าพ่อแม่ท่ีจัดการศึกษาแบบบ้าน

เรียนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่อเดือนสูงถึงครอบครัวละ 70,296 บาท และค่าใช้จ่ายท่ี

ผู้ปกครองได้จ่ายเพ่ือจดัการศกึษาตลอดการจดัการศกึษาตามแต่ละช่วงชัน้ต่อคน ในระดบัอนุบาล ระดบั

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเท่ากับ 333,820 บาท 509,330 บาท และ 1,359,200 บาท 

ตามล าดบั ซึ่งหากมีการจดับ้านเรียนในรูปแบบการจดัการศกึษาร่วมกนัเป็นกลุม่ก็จะมีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้จาก

การจ้างครูสอนพิเศษมาสอนร่วมกันเป็นกลุ่ม และยังต้องพาลกูไปเรียนเพ่ิมเติมอีกส่วนหนึ่ง เช่น เรียน

ภาษาจีน ประกอบกับกิจกรรมเสริมอ่ืนๆค่อนข้างเยอะ ท าให้ครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

กิจกรรมมาก เช่น ไปทศันศกึษา ประชมุสมัมนา เป็นต้น แตใ่นการศกึษาของผู้ วิจยัท่านนีก้็ไมไ่ด้มีครอบครัว

ท่ีมีลกัษณะดงักลา่วทัง้หมด แต่ก็สามารถจัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลกูได้ ด้วยพ่อแม่ล้วนเป็นผู้ ท่ีมีความ

มุง่มัน่ จริงจงั มีความรัก ความพยายามขวนขวายท่ีจะสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพ

ครอบครัว 

จากท่ีกลา่วข้างต้นสรุปได้ว่า พ่อแม่ท่ีก้าวเข้ามาจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้ลกูนัน้ ควรมีการ

จดัการเวลาท่ีดี คือสามารถบริหารเวลาระหวา่งการท างานและการจดัการศึกษาบ้านเรียนให้ลกูอย่างลงตวั

เพราะแท้จริงแล้วเดก็ไมจ่ าเป็นท่ีต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 8 ชัว่โมงตอ่วนัเหมือนการเรียนในระบบ และไม่

จ าเป็นท่ีพ่อแม่จะต้องสามารถสอนทุกเร่ืองหรือทุกวิชาได้หากแต่มีการจัดการบริหารการศึกษาของลูก

เพราะบ้านเรียนเป็นการศึกษาตามความสนใจของลูกและลื่นไหลตามวิถีชีวิต หากมีเร่ืองใดท่ีพ่อแม่

ต้องการเพ่ิมเติมความรู้ให้กบัลกูพ่อแมส่ามารถจดัหาครูหรือให้ลกูเข้าเรียนเสริมเป็นรายวิชาได้ และสดุท้าย

การจัดการศึกษาบ้านเรียนเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีหากพ่อแม่รู้จักประยุกต์ใ ช้สิ่งรอบตัวจากวิถี

ชีวิตประจ าวันมาเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพ

ครอบครัว ก็สามารถท่ีจะประหยดัคา่ใช้จ่าย กวา่การศกึษาในระบบโรงเรียนเสียอีก  

3.7 สภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาบ้านเรียน 

 การจดัการศกึษาบ้านเรียนยงัคงประสบปัญหาในแทบจะทกุกระบวนการ ตัง้แตก่ารย่ืนขออนุญาต

ไปจนถึงการวดัและประเมินผล ซึ่งหากมองจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาท่ีเกิดจากตวัของพ่อแม่และปัญหาของ

หน่วยงานภาครัฐร่วมกนั โดยส านักประเมินผลการจัดการศึกษา (2551 อ้างโดย สมจิตร์ ย่ิงยงด ารงฤทธ์ิ         

, 2551) ได้กล่าวถึงปัญหาและอปุสรรคของการจัดการศึกษาบ้านเรียนท่ีเกิดขึน้จากหน่วยงานภาครัฐไว้

ดงันี ้
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-   ภาคสงัคมยงัไมเ่ข้าใจการจัดการศึกษาบ้านเรียนและยังขาดการประชาสมัพันธ์ให้ภาคสงัคม

รับรู้เท่าท่ีควร 

-   เขตพืน้ท่ีการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษาบ้านเรียน ท าให้มี

ปัญหาในการประสานงานร่วมกบัผู้ปกครองท่ีขอจดทะเบียน โดยเฉพาะปรัชญาแนวคิดการจัด

การศกึษาบ้านเรียน การจดัท าแผนการจัดการศึกษา และการวดัและประเมินผล (ส่งผลให้เขต

ไมไ่ด้ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว ไม่ได้เข้ามาร่วมจัดท าแผนการจัดการศึกษา ท าให้แผนการจัด

การศึกษาของครอบครัวขาดความยืดหยุ่น และกรอบในการจัดท าแผนการจัดการศึกษายังไม่

ชดัเจน ซึ่งสง่ผลตอ่การวดัประเมิน ตัง้แตท่ศันคติการประเมิน การประเมินท่ีอิงหลกัสตูร 8 กลุ่ม

สาระ ความเข้าใจในปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาของครอบครัว ) นอกจากนีย้ังมีการ

ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบบ่อยท าให้งานขาดความตอ่เน่ือง 

-   ระบบงานการจัดการศึกษาบ้านเรียนในระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษาต้องประสานการท างาน

ร่วมกับหลายกลุ่ม งานจึงขาดความเบ็ดเสร็จในการท างานท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่

ผู้ปกครองท่ีมาขอจดทะเบียน นอกจากนีเ้ขตพืน้ท่ีการศกึษาบางแห่งยงัคงมีการปฏิบตัิท่ีแตกต่าง

กนัในการรับจดทะเบียนการจดัการศกึษาบ้านเรียนระดบัปฐมวยั และการก าหนดระยะเวลาย่ืน

ขอจดทะเบียนการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

-   การวดัและประเมินผล ผู้ประเมินต้องศึกษาแผนการจัดการศึกษาก่อนประเมินผู้ เรียน เพ่ือให้

การประเมินสอดคล้องกบัแผนการจดัการศกึษา ไมค่วรน ากรอบการประเมินส าหรับการศกึษาใน

โรงเรียนมาใช้ประเมินผู้ เรียน ท่ีซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายตามความคาดหวังของแต่ละ

ครอบครัว ยังใช้เวลาน้อยในการประเมินผู้ เรียน และเขตพืน้ท่ีการศึกษาบางแห่งแทบจะไม่ดู

หลกัฐานท่ีให้ครอบครัวจดัมาเตรียมเลย ยงัมีการประเมินผู้ เรียนลา่ช้า รวมทัง้การขาดการติดตาม

อย่างเป็นระยะและต่อเน่ือง ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินยังขาดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน 

และยงัขาดความยืดหยุ่น รวมทัง้ยงัขาดการให้เดก็มีสว่นร่วม นอกจากนีค้รอบครัวยังขาดทักษะ

ในการวัดและการประเมินผล จึงไม่ทราบว่าจะประเมินอย่างไรและขาดความมั่นใจในการ

ประเมิน 
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และยุทธชัย-อทุัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ก็ได้กล่าวถึงปัญหาและอปุสรรคของการจัดการศึกษา

บ้านเรียนท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวไว้ดงันี ้

-   คนรอบข้างไมเ่ห็นด้วยและคดัค้านด้วยความปรารถนาดี เน่ืองจากขาดความรู้เร่ืองบ้านเรียน 

-   พ่อแมม่ีภาวะท่ีขาดความมุ่งมัน่ในการจัดการศึกษาบ้านเรียน เน่ืองจากความกดดนัด้วยเหตุ

ตา่งๆ  

-   พ่อแมรู้่สกึกลวัความผิดพลาด กงัวลวา่อาจก าลงัท าอะไรท่ีไม่ถูกต้อง เพราะเห็นลกูไม่ได้เรียนรู้

อย่างท่ีคาดหวงั โดยเฉพาะในครอบครัวท่ียงัสบัสนกบัความหมายของการศกึษาเรียนรู้ 

-   ความเคยชินในกรอบวิธีคิดของการศกึษาในระบบโรงเรียนจึงอาจท าให้พ่อแมส่บัสนระหวา่งการ

สอนตามแผน กบัการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจของลกู 

-   ในบางครัง้พ่อแมอ่าจมีการใช้อารมณ์บงัคบัโดยท่ีตนไมไ่ด้ตัง้ใจ 

-   ความรู้สกึวา่ลกูยงัเป็นเดก็ และยึดติดกบัความเช่ือเดิมๆ วา่เดก็เรียนรู้จากการถูกอบรมสัง่สอน 

ท าให้พ่อแมข่าดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของเดก็ 

-   กรณีท่ีลกูเป็นเดก็พิเศษ อาจเกินก าลงัของพ่อแมท่ี่จะจดัการโดยล าพงั 
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งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ศึกษา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว : ประสบการณ์ของนานา

ประเทศ” พบว่า 1) ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้แพร่หลายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในหลาย

ประเทศ  2) ปัจจยัผลกัดนักระแสการจดัการศกึษาบ้านเรียน ได้แก่ ปัญหาความไมเ่หมาะสมของการศกึษา

ท่ีรัฐจดัให้ ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน และความเช่ือทางศาสนาเฉพาะกลุ่ม 3) ข้อคดัค้านเก่ียวกับการ

จัดการศึกษาบ้านเรียนในประเทศต่างๆ เช่น ปัญหาการปิดกัน้เด็กจากประสบการณ์ทางสงัคม ปัญหา

คณุภาพมาตรฐานอนัเน่ืองจากคณุสมบัติของพ่อแม่ ปัญหาการบริหารจัดการในแง่ของการจัดระบบการ

ดแูลและการสอบวดัมาตรฐานความรู้ของเดก็รวมทัง้ปัญหาการเป็นท่ียอมรับเข้าเรียนตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ใน

โรงเรียนปกติ 4) หลายประเทศได้มีการปรับเง่ือนไขทางกฎหมาย เพ่ือให้เปิดเสรีส าหรับการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 5) ลกัษณะของกลุ่มพ่อแม่ท่ีเข้ามาจัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่วนใหญ่เคร่งศาสนาเป็น

ครอบครัวท่ีมีทัง้พ่อแม ่มีระดบัการศกึษาและรายได้ปานกลางหรือสงูกวา่ระดบัเฉลี่ยของคนทั่วไปเล็กน้อย 

6) หลกัสตูรและการเรียนการสอนมีความหลากหลาย  7) มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่กลุ่มครอบครัวบ้าน

เรียนในละแวกใกล้เคียง  

ทองไพร า สถาวรินทุ (2543) ศกึษาเร่ือง “การตดัสินใจยอมรับแนวคิดการจดัการศกึษาโดยครอบครัวของ

พ่อแม่ผู้ปกครอง” พบว่า การแพร่กระจายแนวคิดระบบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 3 

ระยะ ได้แก่ ระยะแสวงหาทางออก ประกอบด้วยขัน้ตอนเกิดความต้องการและขัน้ตอนหาทางออก  ระยะ

เกิดความสนใจ ประกอบด้วย  ขัน้ตอนการรู้จักและขัน้ตอน  การสนใจและระยะตัดสินใจปฏิบัติ 

ประกอบด้วยขัน้ตอนการหาข้อมลูเพ่ือไตร่ตรอง ขัน้ตอนการตดัสินใจปฏิบัติและขัน้ตอนการปรับตวัและ

แก้ปัญหาท่ีเผชิญ สว่นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

ประกอบด้วย ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตวัพ่อแมผู่้ปกครอง ปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยหลกั 

ได้แก่ ประสบการณ์สะสมและพืน้ฐานความคิดของพ่อแม่และปัจจัยเสริม ได้แก่ ความสนใจและความ

พร้อมของพ่อแม่ ส่วนปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยหลกั ได้แก่ ปัญหาลกูกับโรงเรียน และ พ.ร.บ.

การศกึษาแห่งชาติฉบบัใหมส่ว่นปัจจยัเสริม ได้แก่ การเห็นวา่มีคนอ่ืนท า 

ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ได้ศกึษา “รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ในสงัคมไทย” จากครอบครัวท่ีจดัการศกึษาในครอบครัว 10 ครอบครัว พบวา่ ภมูิหลงัของครอบครัวเหล่านี ้

มีลกัษณะ ดงันีค้ือ เป็นผู้มีอิสระทางความคิด มีอาชีพเป็นนกัพฒันาสงัคม มีปรัชญาความเช่ือหรือแนวทาง
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ของชีวิตท่ียึดมัน่ศรัทธาเป็นพิเศษ เคยได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือศึกษาในต่างประเทศ  เป็นผู้มี

สถานการณ์ท่ีดีในสงัคม เป็นผู้ ท่ีตระหนกัถึงปัญหาของระบบการศกึษาในโรงเรียนและได้รับแรงผลกัดนัมา

จากตวัลกู ในส่วนของรูปแบบการด าเนินการ พบว่า แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 1)จัดการศึกษา

อย่างมีข้อตกลงร่วมกบัทางโรงเรียน 2) ด าเนินการเองทัง้หมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ด าเนินการโดยกลุ่ม

ครอบครัวแบบขา่ยประสานงาน 4) ด าเนินการโดยกลุม่ครอบครัวแบบรวมศนูย์การจดัการในท่ีเดียว 

วริสรา  วงษ์ข า (2544) ศึกษาเร่ือง “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว” พบว่า ลกัษณะการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัว เป็นการให้เดก็ค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยการอ่านหนังสือ การคิดวิเคราะห์

และการลงมือปฏิบตัิ การประดิษฐ์ การท าโครงงานหรือการทดลอง ในบางเนือ้หาต้องไปเรียนกับผู้ รู้เฉพาะ

ด้าน เด็กมีโอกาสเข้ากลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้  ส่วนพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวมี

บทบาทในการพดูคยุ เรียนรู้ร่วมกบัเดก็ จดัเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้และเพ่ิมเติมความรู้ให้กบั

เดก็ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์จริงและเช่ือมโยงมาจากเนือ้หาหลายด้าน  

แสงเดือน นนทเปารยะ (2547) ศกึษาเร่ือง “การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 

ในสงัคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภมูิหลงัของพ่อแม่ท่ีจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านให้แก่ลกู  มีความ

หลากหลายทัง้ในด้านอาย ุการศกึษา อาชีพรายได้ ในส่วนของปัจจัยท่ีท าให้พ่อแม่ตดัสินใจจัดการศึกษา

แบบโรงเรียนบ้าน เกิดจากการท่ีพ่อแมต่ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนทัง้ในด้านหลกัสตูรและระบบ

การเรียนการสอนท่ีเป็นตัวท าลายศักยภาพของลกู  2)ด้านหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาให้

ความส าคญักับการเล่นและการได้ลงมือกระท า โดยตัวเด็กเป็นผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์  มีพ่อแม่เป็นผู้คอย

สนบัสนนุสง่เสริมให้ก าลงัใจ ด้านหลกัสตูรและการจดัการศกึษาบ้านเรียนส าหรับเดก็อายุ 3 - 6 ปี นัน้ยงัไม่

มีการก าหนดหลกัสตูรและวิธีการเรียนการสอนตายตวัแตใ่ห้ความส าคญักบัการเลน่ การเรียนรู้อย่างอิสระ

ตามธรรมชาติจากชีวิตประจ าวนัมีความหลากหลายและสง่เสริมทกัษะการอา่น 3) ปัญหาและอปุสรรคของ

พ่อแม ่เช่น ในเร่ืองเวลาของพ่อแมใ่นการแสวงหาข้อมลูและความรู้ใหม่ๆ การงานตามหน้าท่ีซึ่งสนองตอบ

ตอ่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ความไมเ่ข้าใจกนัระหวา่งพ่อและแม่  

จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ (2547) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวในประเทศไทย” พบวา่ 1) แนวคิดท่ีเป็นปัจจยัหลกัเป็นท่ีมาของการจดัการศกึษา คือ แนวคิดและ

ความเช่ือท่ีต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน  ความแตกต่างของบุคคล และปัจจัยด้านบริบทของ

ครอบครัว ลกูมีปัญหาในโรงเรียน ประสบการณ์ในโรงเรียนของพ่อแม ่สงัคมโรงเรียนไมป่ลอดภยัครอบครัว
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มีความพร้อมทัง้ฐานะเศรษฐกิจและความรู้ เป็นคนกล้าสวนกระแสมีความเห็นพ้องต้องกัน          2) 

รูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ครอบครัวท่ีต้องการวฒุิการศึกษา จัดอย่างมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน  

ครอบครัวท่ีจดัแบบครอบครัวเดี่ยวเน่ืองจากลกูยงัเลก็และมีความสนใจท่ีแตกตา่ง  

ภาษิณี ฮูเซน็ (2547) ศกึษาเร่ือง “การเปรียบเทียบพฒันาการทางสงัคม การอบรมเลีย้งดแูละแรงจูงใจไฝ่

สมัฤทธ์ิของเดก็ท่ีได้รับการจดัการศกึษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนและเด็กท่ีเรียนโรงเรียนปกติ” พบว่า  

1)เดก็ท่ีได้รับการจดัการศกึษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนกับเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติมีพัฒนาการ

ทางสงัคมไม่แตกต่างกัน 2)เด็กท่ีได้รับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนกับเด็กท่ีเรียนแบบ

ปกติได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตยไมแ่ตกตา่งกนั 3)เดก็ท่ีได้รับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

แบบบ้านเรียนได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนัสงูกว่าเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติ 4) เด็กท่ี

ได้รับการจดัการศกึษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนกบัเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติได้รับการอบรมเลีย้ง

ดแูบบปกป้องคุ้มครองมากเกินไปไมแ่ตกตา่ง 5) เดก็ท่ีได้รับการจดัการศึกษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียน

กบัเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติมีแรงจงูใจไฝ่สมัทธ์ิไมแ่ตกตา่งกนั  

ขจรศักดิ์ อนิทรโสภา (2549) ศกึษาเร่ือง “การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดย

ครอบครัว” พบว่า การจัดการศึกษาของพ่อแม่มีความต้องการท่ีจะให้การเรียนรู้ของลกูเป็นไปตาม

ธรรมชาติของชีวิตและสงัคม โดยผสมผสานการจัดให้กลมกลืนเหมาะสมกับลกูมากท่ีสดุ คือ ด้านการจัด

เนือ้หาสาระตามความถนดัของผู้เรียน พ่อแมใ่ช้หลกัการยืดหยุ่นไปตามความถนัดและความสนใจของลกู

เป็นส าคญั ด้านการฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การแก้ปัญหา พ่อแม่ให้อิสระในกระบวนการคิด 

การจดัการและการแก้ปัญหา โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมทัง้ในชีวิตประจ าวนั และการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ผา่น

กิจกรรม สอดแทรกไปพร้อมกบัการสอนเนือ้หา ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฏิบัติ พ่อ

แมมุ่ง่เน้นเรียนรู้จากชีวิตจริงของธรรมชาติ ด้านการปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ พ่อแมจ่ดัการเรียนรู้

เพ่ือให้ลกูมีลกัษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสขุ มีคณุธรรมจริยธรรมท่ีแตกต่างกันไป  ด้านการสร้าง

สภาพแวดล้อม พ่อแม่มีการจัดสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้ของลูก  และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

กลมกลืนกบัวิถีชีวิตในปัจจบุนั  

กรรณิการ์ โชว์สูงเนิน (2554) ศกึษาเร่ือง สภาพเศรษฐกิจสงัคม และคา่ใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในการจัด

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของครอบครัว พบวา่ บิดามารดาท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว ในรูปแบบท่ี

จัดการศึกษาเองทัง้หมด ส่วนใหญ่จัดการศึกษาในกรุงเทพฯ ส่วนบิดามารดาท่ีเป็นผู้ปกครองท่ีจัด
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การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว ในรูปแบบท่ีจัดการศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ จัดการศึกษาใน

จังหวดันครปฐมและจังหวดัขอนแก่น ส าเร็จการศึกษาขัน้สงูสดุในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่บิดาและ

มารดาประกอบอาชีพอิสระ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ซึ่งการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว  ใน

รูปแบบท่ีจดัการศกึษาร่วมกนัเป็นกลุม่มีคา่ใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองได้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาตลอดหลกัสตูรต่อ

คนท่ีสงูกวา่การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว ในรูปแบบท่ีจัดการศึกษาเองทัง้หมด ซึ่งเป็นผลมา

จากการจ้างครูสอนพิเศษทัง้สอนเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ค่อนข้างเยอะ รวมถึงค่า

พาหนะ หรือค่าเดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกัน การไปทัศนศึกษาและบางครอบครัวก็ไปศึกษาดูงาน

ตา่งประเทศ 
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บทท่ี 3 

ขัน้ตอนและวิธีการในการศกึษา 

 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง “บ้านเรียน” เป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ มีวิธีการศึกษาคือ 

การศกึษาจากเอกสาร และการเข้าฟังการเสวนาเร่ือง การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองใน Home 

school และการสมัภาษณ์กรรมการของสมาคมบ้านเรียนไทย รวมทัง้การสมัภาษณ์มารดาผู้จัดการศึกษา

บ้านเรียนให้ลกูของตน  ซึ่งมีวิธีการศกึษาดงันี ้

วิธีการในการด าเนินการศึกษา 

 การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเร่ือง “บ้านเรียน” โดยมีวิธีการศกึษาดงัตไ่ปนี ้

1. ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบับ้านเรียนจากอินเทอร์เน็ต 

2. ค้นคว้าหาข้อมลูจากหนังสือและเอกสารต่างๆ จากหอสมดุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หอสมดุ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ศกึษาได้ติดตอ่ขอท าการสมัภาษณ์ และขอความอนเุคราะห์ในการขอสมัภาษณ์มารดาผู้จัดการ

ศกึษาบ้านเรียนให้ลกูของตน และกรรมการของสมาคมบ้านเรียนไทย 

4. ผู้ศึกษาเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมลูในการสมัภาษณ์ท่ีศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 

2555 ช่วงเวลา 13.00 – 14.30 น.  

5. การศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกคือการสมัภาษณ์กรรมการสมาคมบ้านเรียนไทย ส่วนท่ี

สองและสว่นท่ีสาม คือการสมัภาษณ์มารดาผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลกูของตน และส่วนท่ี 4 

คือ การเข้าร่วมฟังเสวนาเร่ือง การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองใน Home school  
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ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์และการเข้าฟังเสวนา 

การเข้าฟังเสวนาเร่ือง การจดัการเรียนรู้ตามหลักการพฒันาสมองใน Home school  

ผู้จดัการเสวนา ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้และสถาบนับ้านเรียนไทย 

เวลาเสวนา วนัอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 15.00 น.  

สถานท่ี  ห้องภานมุาศ ชัน้ 10 โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมเสวนา 

 นายแพทย์ประเสริฐ บญุเกิด ผู้เช่ียวชาญทางด้านประสาทวิทยา 

 อารีรัตน์ ชวการณ์จนกิจ นกัจดัการความรู้อาวโุส 

 ดร. ยวุดี เสริมสิริยา ท่ีปรึกษาโครงการการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพัฒนาสมอง  

 คณุแมธ่วิกา พาสญัจร แมน้่องพลอย 

 คณุพ่อสรายทุธ สง่เสริมสวสัดิ์ พ่อน้องซนัน่ี 

 น้องซนัน่ี อรรคนิธ์ิ สง่เสริมสวสัดิ์ 
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การจดัการเรียนรู้ตามหลักการพฒันาสมองใน Home school 

หลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain based Learning: BBL)  

หลกัของ BBL การเรียนรู้จะต้องคู่กับความสขุ คือเด็กเรียนรู้อย่างมีความสขุด้วย ได้ความรู้ด้วย 

สมองจะเรียนรู้ได้ง่าย แตน่กัวิชาการสมยันีไ้มเ่ข้าใจสมอง สร้างการเรียนรู้ขึน้มา เดก็ท่ีฉลาดมกัเป็นเดก็เศษ

หนึ่งสว่นสี่ของห้องเท่านัน้ท่ีจะเอาตวัรอดได้ ท่ีเหลือย่ิงเรียนย่ิงทุกข์ พอเด็กเรียนอย่างไม่มีความสขุ สมอง

ท างานได้ไมเ่ตม็ท่ี ย่ิงทกุข์เขาก็จะไปท่ีท่ีมีความสขุ ไปช็อปปิง้ เลน่เกม ท าให้เดก็ย่ิงห่างการเรียนรู้มากย่ิงขึน้  

1. สมองเรียนรู้จากของจริงไปหาสญัลกัษณ์ โดยการให้เดก็ได้เรียนรู้จากของจริงไม่ว่าจะจากคน 

สตัว์ สิ่งของ และให้เดก็ได้เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 ถ้าพ่อแม่สามารถจัดการเรียนรู้หรือ

จดัสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เดก็ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆพร้อมกนั จะช่วยให้

เดก็เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดีขึน้ เช่น การนับเลข โดยว่ิงไปนับต้นไม้ ไปจับต้นไม้ทีละต้น 

และสง่เสียงนบั หรือการเขียนและออกเสียงไปพร้อมๆกนั ข้อมลูก็จะเข้าได้จากหลายช่องทาง

ไม่ว่าจะเป็นตา มือ(สัมผัส) หู โดยเฉพาะมือท่ีใช้เขียนข้อมูลจะเข้าไปเก็บในสมองส่วน 

movement memory เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ทัง้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ่อแม่สามารถน ามาเช่ือมโยงและ

บรูณาการร่วมกนัได้ พ่อแมส่ามารถน าสิ่งแวดล้อมรอบตวัมาสอนและบูรณาการเข้ากับภาษา 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และภาษาเป็นสิ่งท่ีพ่อแม่ควรให้ความส าคญัเพราะถือเป็น

พืน้ฐานในการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ก็มีโจทย์ปัญหาท่ีเป็นภาษาท่ีเดก็ต้องท าความเข้าใจ  

3. เรียนด้วยความเข้าใจมากกวา่การจ า ตามหลกัการของ BBL เมื่อเรียนเสร็จ จะท าการทดสอบ

ทนัที เพ่ือให้รู้วา่เดก็เข้าใจจริงๆ ท าได้ริงๆ 

4. เลน่คือเรียน เรียนคือเลน่ เพราะเดก็ชอบเลน่ อยากสมัผสั อยากเรียนรู้ เด็กท่ีหิวความรู้มากๆ 

อยากเลน่มากๆ เป็นสิ่งท่ีดี การท่ีเดก็เลน่ก็ถือเป็นการท่ีเดก็จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  

5. สมองเรียนจากภาษาพูด ภาษาอ่าน ภาษาเขียน ตามขัน้ อย่าข้ามขัน้ ถ้าเด็กติดด้านไหน ก็

แก้ไขด้านนัน้ 

6. เรียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสูเ่ร่ืองท่ียาก ให้เดก็ท าง่ายๆ พอเดก็ท าได้ก็จะมีก าลงัใจ ท่ีตนสามารถ

แก้ปัญหาได้ ให้เดก็ได้ลงมือท าด้วยตนเอง ถ้าท าอะไรส าเร็จก็ชมเชย ใช้ Positive feedback 

ชมจะท าให้เดก็จดจ าได้ดีย่ิงขึน้ 
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7. บนผิวสมองของเราอดัแน่นไปด้วยเซลสมองหรือเซลประสาท(neuron)ซึ่งเป็นเซลขนาดเล็ก

มาก ประกอบไปด้วยตวัเซลท่ีมีแขนงเดนไดรท์ (dendrite) ย่ืนออกมาโดยรอบ และมีแขนงยาว

ย่ืนออกไปจากตวัเซลสมองท่ีเรียกว่าแอกซอน(axon) ท าหน้าท่ีส่งกระแสประสาท และจุดท่ี

แขนงของเซลประสาทหนึ่งมาเจอกบัอีกเซลหนึ่งเรียกวา่จดุเช่ือมสญัญาณประสาท(synapse) 

ในการเช่ือมตอ่วงจรของเซลสมองท าได้โดยการส่งผ่านสญัญาณไฟฟ้าโดยมีสารสื่อประสาท

(neurotransmitter)ท าหน้าท่ีเป็นตวัผา่นสญัญาณประสาท เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันทัง้

ระบบประสาท ซึ่งกระบวนการนีจ้ะมีศกัยภาพมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับว่าได้มีการใช้มาก

น้อยเพียงใด โดยธรรมชาติ หากเซลสมองส่วนใดไม่ได้รับการใช้หรือพัฒนามากพอ จุดเช่ือ

สญัญาณประสาท และเครือข่ายโยงใยเส้นประสาท รวมทัง้เซลสมองจะถูกก าจัดทิง้ด้วย

กระบวนการ pruning and apoptosis 

8. เปิด Limbic system จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและจดจ าได้ดีย่ิงขึน้ โดยจะมี

สารเคมีหลัง่ออกมา เช่น ซีโรโทนิน  

9. ในช่วง 12 ปีแรกเป็นช่วงท่ีมีความส าคญัในการสร้างพืน้ฐานของคน ถ้ามีเวลาใกล้ชิดเดก็ ดแูล

เดก็ ก็จะเป็นพืน้ฐานท่ีดีให้กบัเดก็ 
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การแลกเปล่ียนความคิดเหน็เร่ืองประสบการณ์บ้านเรียน 

สาเหตุการจัดบ้านเรียน 

ธวิกา พาสญัจร : เหตท่ีุท าให้ตดัสินใจจดัการศกึษาบ้านเรียนให้ลกู เพราะตนท างานในด้านการเงิน ท าให้

ชีวิตวนเวียนอยู่กบัวตัถ ุการหาเงิน แล้วท าให้ตนรู้สึกตึงเครียด พอได้แต่งงานมีลกูจึงลาออกจากงานเพ่ือ

เลีย้งลกูอย่างจริงจงั แล้วมีโอกาสได้รู้จกับ้านเรียน เลยลองศกึษาระบบ และน ามาใช้กับลกูจริงๆ ประกอบ

กบัตนไมช่อบการศกึษาในระบบโรงเรียน เคยลองให้ลกูไปเรียนไปแคห่นึ่งวนั ก็กลบัมาบอกเลยว่าไม่ไปได้

ไหมแม ่ครูบงัคบัให้หนนูอน หนไูมอ่ยากนอน เลยให้ลกูลองไปสมคัรโรงเรียนอินเตอร์ท่ีหนึ่ง ซึ่งให้เรียนแค่

คร่ึงวนั ก็ให้ลกูไปเรียนสี่เดือน แล้วก็มาถามความสมคัรใจของลกูวา่อยากไปเรียนตอ่ไหม ลกูก็บอกวา่เฉยๆ 

เพราะสิ่งท่ีโรงเรียนสอนก็เรียนมาหมดแล้ว แล้วแตต่น สดุท้ายก็เลยบอกสามีวา่อยากท าโฮมสคลูให้ลกู  

สรายทุธ สง่เสริมสวสัดิ์ : ประการแรกคือไมอ่ยากให้ลกูล าบากอย่างตน ประการท่ีสองคือตนมีเพ่ือนท่ีมีลกู

ช่วงอาย ุ15-16 ปี แล้วได้เห็นวา่มกัจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกนัระหวา่งเดก็และพ่อแม่ เพราะวยัรุ่นช่วง

นีม้ีความคิดเป็นของตนเอง แล้วตนไมอ่ยากทะเลาะกบัลกูในช่วงวยัรุ่นเช่นนัน้ ประการท่ีสามคือตนรู้สึกว่า

การให้เดก็เข้าเรียนในระบบโดยเฉพาะช่วงปฐมวยั เป็นการแยกลกูจากอกเร็วก่อนเวลาอนัสมควร ประการ

สดุท้ายคืออยากวางแนวทางชีวิตให้ลกู 

หลักในการจัดการเรียนการสอน 

ธวิกา พาสญัจร : ใช้วิธีการสอนโดยใช้สมองซีกขวาจนถึงอายุ 3 ขวบ แล้วพาลกูเรียนกับสถาบันชิชิดะ 

แนวทางท่ีใช้ก็คือให้ลกูได้ท าอะไรตามความชอบ ซึ่งปัจจุบันลกูจะชอบการเรียนรู้ผ่านการอ่าน เลยท า

ห้องสมดุย่อยๆให้ลกู และอีกอย่างคือเรียนดนตรี ชอบดนตรี เลน่เปียโน สว่นหลกัสตูรท่ีใช้ไมม่ีแตพ่ออ้างอิง

ได้จากระบบของทางอเมริกันและทางองักฤษควบคู่กันไป ท่ีบ้านไม่มีตารางเรียนเลย แต่จะซ้อมดนตรี 1 

ชัว่โมง อา่นหนงัสือ 4-6 ชัว่โมง สื่อการเรียนรู้ ชัว่โมงนึง ตนสอนวิชาการชัว่โมงนึง แล้วลกูสนใจท าอาหารก็

จะให้มาช่วยท า 

สรายุทธ ส่งเสริมสวสัดิ์ : อย่างแรกคือสอนให้ลกูพยายามจ าทุกอย่าง เพราะการจ าเป็นพืน้ฐานของการ

เรียนรู้ โดยสงัเกตและจ าและมาประมวลผลและมาวิเคราะห์ เป็นวงจรของการเรียนรู้ ในโรงเรียนมนัอะไรๆ

ก็เป็นสูตร มันไม่ใช่การเรียนรู้ การเรียนรู้ของเด็กจะเร่ิมจากสิ่งท่ีเค้าสนใจ พอสนใจปุ๊ ปตนก็สอดแทรก

เนือ้หา หรือว่าเอาหนังสือให้ และหากิจกรรมให้ลูกท าในระยะยาว และเอาความสนใจนีม้าสอดแทรก
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เนือ้หาอ่ืนๆท่ีรู้สกึวา่ยาก โดยใช้ความสนใจของลกูเป็นเทคนิค เลยเลือกกีฬาสนุ๊กเกอร์ แล้วลองให้ลกูเล่น 

ลกูก็บอกวา่สนกุดี และแขง่จนติดทีมชาติ ระหวา่งนัน้ก็เจออปุสรรคมากมาย ตนก็สอนเค้าให้เป็นทักษะใน

การด าเนินชีวิตไปในตวั บางทีแข่งขนัมีความเครียดก็สอนวิธีจัดการความเครียด แล้วตนก็ใช้กีฬาอบรม

ความเป็นคนและเป็นเป้าหมายในชีวิตลกูด้วย 

ปัญหาท่ีพบขณะจัดบ้านเรียน 

ธวิกา พาสญัจร : ปัญหาคือการท าให้คณุตาคณุยายยอมรับว่าไม่ไปโรงเรียนก็ได้ แต่ปัจจุบัน คณุตาคณุ

ยายไมเ่คยพดูเร่ืองพาลกูเข้าโรงเรียนเลย  

สรายทุธ สง่เสริมสวสัดิ์ : สว่นใหญ่เกิดจากปัญหากับส านักงานเขตท่ีไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจในบ้าน

เรียน เขาอยากให้เราเป็นแบบเค้า ซึ่งมนัไมใ่ช่  

ผลงานความส าเร็จ 

ธวิกา พาสญัจร : สิ่งท่ีเป็นเร่ืองท่ีถือวา่ส าเร็จคือลกูสาวเป็นผู้ ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกือบจะทกุเร่ืองในวยั 7 

ขวบ โดยเค้ามีความเป็น self learner และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตนเองวา่เลน่ตรงไหนยงัไมด่ีพอ  

สรายทุธ สง่เสริมสวสัดิ์ : ประสบความส าเร็จในการท่ีลกูมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ถึง

สิ่งท่ีลกูสนใจจริงๆ จากแหลง่เรียนรู้และข้อมลูท่ีมีเยอะแยะมากมาย 

การจัดสิ่งแวดล้อม 

อารีรัตน์ ชวการณ์ : อย่างแรกคือพ่อแมต้่องรู้วา่ลกูชอบอะไร สนใจอะไร ถนดัอะไร เพราะฉะนัน้เมื่อพ่อแม่รู้ 

บรรยากาศท่ีจะจดั จ าเป็นต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัลกู อนันีก้็จะช่วยให้ลกูเรียนรู้ในสิ่งนัน้ๆ ได้ดี เช่น 

แม่ได้เห็นว่าลูกชอบการอ่าน ก็จัดมุมอ่าน จัดหาหนังสือให้ อย่างท่ีสองคือความหลากหลาย คือจัด

สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย รวมทัง้กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆท่ีพ่อแม่อยากให้ลกูเรียนรู้ ซึ่งหาก

เป็นในโรงเรียนนัน้ความหลากหลายแบบนีแ้ทบไมม่ีเลย เพราะจะฟิกอยู่ในกรอบหมด เช่น ถ้าจะทศันศกึษา

ต้องไปท่ีน่ี  ปีนึงไปครัง้เดียว ซึ่งอนันีเ้ป็นการปรับแผนของพ่อแม่ ว่าการเรียนเร่ืองเดียว อยากจะให้ลกูรู้ได้

อย่างไรบ้าง ซึ่งมีวิธี มีแหลง่การเรียนรู้มากมายซึ่งทางโรงเรียนแทบไม่มีเลย  แต่พ่อแม่สามารถวางแผนได้

วา่อยากให้ลกูรู้อะไร  
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น้องซันน่ีสะท้อนสิ่งท่ีได้จากคุณพ่อ 

อรรคนิธ์ิ สง่เสริมสวสัดิ์ : ได้เร่ืองการปลกูฝังความเป็นคนช่างสงัเกต ท าให้ตนเรียนรู้ได้ดี  

เด็กบ้านรียนขาดสังคมจริงหรือไม่  

อรรคนิธ์ิ สง่เสริมสวสัดิ์ : หลายคนคงสงสยัวา่เดก็บ้านเรียนมีปัญหาเวลาเข้าสงัคมหรือไม ่ตอบได้เลยว่าไม่

มีปัญหา สว่นตวัก็มีเพ่ือนสนิท คยุได้ทกุเร่ืองเหมือนคนทัว่ไป  
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การสัมภาษณ์กรรมการสมาคมบ้านเรียนไทย 

ผู้ให้สมัภาษณ์ นางกนกพร สบายใจ 

ผู้สมัภาษณ์ นางสาวบษุบา ใจสร้างสรร 

เวลาสมัภาษณ์ วนัศกุร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2555 เวลา13.00 – 14.30 น.  

สถานท่ีสมัภาษณ์ ห้องประชมุเลก็ 704 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐ

ประศาสนภกัดี ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดั นนทบรีุ 

ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

1. บ้านเรียน Home School การจดัการศกึษาโดยครอบครัว มีความหมายเหมือนกนัหรือไม่ 

2. บ้านเรียน คืออะไร 

3. บ้านเรียนจดัวา่เป็นการศกึษาในระบบ นอกระบบหรือการศกึษาตามอธัยาศยั 

4. บ้านเรียนจดัการศกึษาจากระดบัชัน้ใดถึงระดบัชัน้ใด 

5. สมาคมบ้านเรียนมีครอบครัวบ้านเรียนมาขึน้ทะเบียนกบัสมาคมเป็นจ านวนเท่าใด 

6. ปัญหาและอปุสรรคของการจดัการศกึษาบ้านเรียนคืออะไร 

7. จริงหรือท่ีบ้านเรียนมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีพ่อแมห่มดศรัทธากบัการศกึษาในระบบ 

8. เหตใุดครอบครัวบ้านเรียนจึงเสื่อมศรัทธากบัการศกึษาไทย 

9. มีครอบครัวท่ีจดับ้านเรียนเพราะไมไ่ด้เสื่อมศรัทธากบัการศกึษาในระบบหรือไม ่ 

10. ข้อเดน่ ข้อดีของการจดัการศกึษาบ้านเรียน 

11. พ่อแมค่วรจะมีความรู้ด้านพฒันาการของลกูหรือไม ่

12. การเตรียมความพร้อมของพ่อแมก่่อนจดับ้านเรียนมีอะไรบ้าง 

13. พ่อแมส่ามารถค้นพบศกัยภาพท่ีแท้จริงของลกูได้อย่างไรจากการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน 

14. พ่อแมจ่ าเป็นต้องมีเวลาในการจดัการศกึษาบ้านเรียนให้ลกูจริงหรือไม่ 

15. พ่อแมจ่ าเป็นต้องมีฐานะดีหรือไมใ่นการจดัการศกึษาบ้านเรียนให้ลกู 

16. เดก็ท่ีได้รับการศกึษาบ้านเรียนขาดสงัคมจริงหรือไม่ 

17. การด าเนินงานของสมาคมบ้านเรียนร่วมกบัโรงเรียนรุ่งอรุณ 

18. ท าไมถึงครอบครัวบ้านเรียนจึงต้องรวมกนัเป็นสมชัชาครอบครัวบ้านเรียน 
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บทสัมภาษณ์ 

ค าถามท่ี 1  บ้านเรียน Home School การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความหมายเหมือนกัน

หรือไม่ 

“มีความหมายเหมือนกัน บ้านเรียนเป็นเหมือนช่ือเรียกสัน้ๆของการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว เวลาเราพดูกนัเน่ียมนัยาว และบ้านเรียนก็เป็นค าท่ีรับรองโดยครุสภาท่ีเป็นทางการ” 

ค าถามท่ี 2 บ้านเรียน คืออะไร 

“เป็นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีดแูลโดยพ่อแมห่รือผู้ปกครอง เป็นผู้อ านวยการให้เกิด

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กับลกูหลาน โดยมีหลกัสตูรแกนกลางของรัฐท่ีการศึกษาทุกระบบจะต้อง

จดัท าให้สอดคล้องกับหลกัสตูร ซึ่งบ้านเรียนจะท าการจัดการศึกษา ให้มีความสอดคล้องและมีคณุภาพ

เทียบเคียงได้กบัหลกัสตูรแกนกลาง โดยอาจยกระบบท่ีเป็นรูปแบบโรงเรียนมาเลยก็ได้หรือจะเป็นรูปแบบท่ี

พ่อแมส่ร้างสรรค์เป็นนวตักรรมของการเรียนรู้ของครอบครัวเลยก็ได้ พ่อแม่จึงถือเป็นผู้อ านวยการให้เกิด

การศกึษา อาจจดัหาครูหรือบคุคลท่ีช านาญซึ่งสอดคล้องกบักิจกรรมท่ีจะพฒันา” 

ค าถามท่ี3 บ้านเรียนจัดว่าเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

“บ้านเรียนสามารถจดัการศกึษาได้ทัง้ในระบบ นอกระบบหรือการศกึษาตามอธัยาศยั แต่

บ้านเรียนส่วนใหญ่จะจัดแบบนอกระบบและตามอธัยาศัย ก็จะมีบ้านเรียนท่ีจัดแบบในระบบคือพ่อแม่

อาจจะไปคยุกบัโรงเรียนและจดัการศกึษาให้ลกูแบบในระบบเลยแตแ่คเ่อามาจดัท่ีบ้าน เสร็จแล้วก็ไปสอบ

ท่ีโรงเรียน อนันีถื้อวา่เป็นบ้านเรียนแบบอิงระบบโรงเรียน” 

ค าถามท่ี 4 บ้านเรียนจัดการศึกษาจากระดับชัน้ใดถงึระดับชัน้ใด 

“การศกึษาขัน้พืน้ฐานเลย ตัง้แตอ่นบุาลถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 6 แตต่อนนีรุ่้นแรกๆ ท่ีจบบ้าน

เรียนแล้ว พ่อแม่ก็ยังบริหารจัดการเร่ืองการศึกษาร่วมกับลูกอยู่ โดยพืน้ฐานจะถึงระดับชัน้ม .6 ใน

ระดบัอดุมศกึษาจะแล้วแตก่ารจดัการของท่ีบ้าน แตต่อนนีป้ระเทศไทยยงัไมม่ีบ้านเรียนในระดบัอดุมศกึษา 

แตจ่ะมีสถาบนัอาศรมศิลป์ท่ีเป็นสถาบันอดุมศึกษาทางเลือก เดิมจะมีหลกัสตูรปริญญาโทของสถาปัตย์

และศกึษาศาสตร์และมีเทียบปวส. ส าหรับคนท่ีไม่จบในระบบโรงเรียน และมาเพ่ือจะเทียบวฒุิไปท างาน 

ซึ่งปีนีเ้ขาเปิดหลกัสตูรใหมเ่ป็นหลกัสตูรผู้ประกอบการสงัคมซึ่งก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้แบบเด็กบ้าน
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เรียนซึ่งมกัท างานกิจกรรมร่วมกบับ้านเรียนร่วมกับชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมต่างๆเพ่ือไปต่อยอด

กับบ้านเรียนได้ แต่ก็จะมีเด็กบ้านเรียนจ านวนหนึ่งท่ีเข้าไปในระบบมหาลัยปกติ ไม่ว่าจะเป็นจุฬา 

ธรรมศาสตร์ มีทัง้ท่ีจบบ้านเรียนแล้วเข้าเรียนระดบัอดุมศึกษาเลย และเด็กบ้านเรียนท่ีไปเรียนในระบบ

จากนัน้จึงเข้าระดบัอดุมศกึษา แตท่กุคนมีพืน้ฐานการเรียนบ้านเรียนมา” 

ค าถามท่ี 5 สมาคมบ้านเรียนมีครอบครัวบ้านเรียนมาขึน้ทะเบียนกับสมาคมเป็นจ านวน

เท่าใด 

“ท่ีสมาคมไมไ่ด้มีเป้าหมายให้ทกุครอบครัวมาเป็นสมาชิกของสมาคม แต่ว่าถ้าครอบครัว

ไหนสนใจก็จะมาเป็นสมาชิกของสมาคมและสนับสนุนงานของสมาคม แต่สมาคมมีเป้าหมายว่าจะเป็น

องค์กรท่ีเคลื่อนไหวในเร่ืองการพฒันาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสงัคมไทย ไม่ว่าจะการสร้างองค์

ความรู้ การเคลื่อนไหว ขยายผล หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ถ้าครอบครัวบ้านเรียนไหนมี

ปัญหาทางสมาคมก็ยินดีช่วย ในฐานะท่ีสมาคมเป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีท างานประสานกับภาครัฐ เพ่ือให้

ภาครัฐท างานรองรับสิทธิของครอบครัว”   

ค าถามท่ี  6 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาบ้านเรียนคืออะไร 

“เพราะภาครัฐคุ้นชินและด าเนินการบริหารจดัการกบัการศกึษาในระบบโรงเรียนเป็นหลกั 

แตว่า่พระราชบญัญัติการศกึษาปี 2542 เกิดขึน้มาด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะมาแก้ไขปัญหาการศึกษาแห่งชาติ

ร่วมกนั บทบญัญัติท่ีเพ่ิมขึน้มาคือให้ภาคสว่นตา่งๆของสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาร่วมกับภาครัฐ

ได้แต่ภาครัฐไม่ได้สร้างระเบียบรองรับตรงนีแ้ต่มุ่งไปพัฒนาแต่การศึกษาในระบบโรงเรียนจนท าให้เกิด

ปัญหากับการศึกษาท่ีจะเกิดตามมาตรา 12 ท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรทางสงัคม 

สถาบันพระพุทธศาสนา องค์กรวิชาชีพ การจัดการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียน สถานประกอบการ ซึ่ง

สถานประกอบการท่ีมีปัญหาก็จะไปสงักดัอาชีวะ เพราะวา่มีปัญหากบักฎกระทรวงท่ีให้เขาไปสงักดักับเขต

พืน้ท่ี ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง สว่นสถาบนัพระพทุธศาสนาภาครัฐไมค่อ่ยเข้าไปแตะ เพราะว่าเป็น

เร่ืองของวินัยสงฆ์ กลายเป็นท่ีมีปัญหาเยอะคือบ้านเรียนซึ่งเร่ิมมีพ่อแม่สนใจเยอะมาก แทนท่ีเรามี

กฎกระทรวงแล้วเราจะมีจ านวนครอบครัวบ้านเรียนท่ีเพ่ิมและพัฒนาไปพร้อมกับภาครัฐ กลายเป็นตอนนี ้

มนัติดขดัในหลายๆอย่าง เพราะรัฐใช้ระเบียบการดแูลก ากบัโรงเรียนมาใช้ก ากบัครอบครัวบ้าน เรียนซึ่งไม่

เหมือนกัน เพราะว่าโรงเรียนในระบบการศึกษาเป็นแบบ input ท่ีต้องการ outcome ซึ่งบ้านเรียนจะ

หลากหลาย มีทัง้เป็นวิธีการแบบในโรงเรียนเอามาบรูณาการหรือวิธีการท่ียกโรงเรียนมาอยู่ท่ีบ้านเลย หรือ
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เอาแบบในโรงเรียนมาบรูณาการจดักิจกรรมใหมก่็ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งท่ีไมไ่ด้เกิดจากฐานทัง้ 8 กลุม่สาระการ

เรียนรู้ แตเ่ป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานการด าเนินชีวิตและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน มนัสามารถสร้างคณุภาพ

ได้เทียบเคียงมาตรฐานกับหลกัสตูรแกนกลาง แต่ว่าตอนนีภ้าครัฐยังมีกรอบความคิดการท างานว่าการ

เรียนของบ้านเรียนต้องเป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางเท่านัน้ ทางสมาคมก็มีการขบัเคลื่อนท างานร่วมกับ

สภาการศกึษาทางเลือกจนกระทัง่ร่วมกนัท าหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลาง  พ .ศ. 2551 

ขึน้มาร่วมกบัส านกัวิชาการ ตอนนีแ้นวปฏิบัติก็จะต้องเกิดให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้

หลกัสตูรแกนกลาง ทางกฎกระทรวงมีข้อก าหนดให้ครอบครัวบ้านเรียนไปจดทะเบียนท่ีสงักัดสปฐ . ในเขต

พืน้ท่ีท่ีท างานรองรับระบบโรงเรียนก็จะไมเ่ข้าใจระบบบ้านเรียนก็จะเป็นปัญหา ปีท่ีแล้วมี 17 กรณีของเด็ก

บ้านเรียนท่ีไมไ่ด้รับการประเมินผลตามชัน้ปี ตอนนีเ้ราจึงเห็นวา่ถึงเวลาแล้วท่ีการศึกษาจะต้องสนองตอบ

ตอ่เจตนารมย์ในพระราชบญัญัติปี 2542”  

ค าถามท่ี 7 จริงหรือท่ีบ้านเรียนมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีพ่อแม่หมดศรัทธากับการศึกษาในระบบ 

“มนัมีหลายอย่าง อย่างพ่ีเกิดขึน้จากพ่ีเลีย้งลกูด้วยตวัเอง ก็เห็นพฒันาการได้เห็นวา่มนัไม่

มีความจ าเป็นท่ีการศึกต้องไปอยู่ในโรงเรียนเท่านัน้ โดยท่ีไม่ได้รู้เร่ืองเลยว่า จริงๆแล้วมันก็มีการจัด

การศึกษาบ้านเรียนอยู่หรือว่ามี unschool อยู่ แต่ว่า บ้านเรียนมีหลากหลายแบบ ในระยะหลงัๆ หลาย

ครอบครัวเร่ิมมีจดุเร่ิมต้นมาจากการหมดศรัทธาจากการศกึษาในระบบโรงเรียนด้วย และอีกหลายๆอย่าง

ของความเสื่อมถอยของศีลธรรมในสงัคมท่ีพ่อแมจ่ะต้องหนักลบัมาเร่ิมดแูลลกูใหม่และเหมือนเป็นการฟื้น

รากวฒันธรรมการท่ีพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลกู ก็ต่อเน่ืองกันไปว่าไม่ใช่เป็นครูผู้ฉพาะเร่ิมต้นเท่านัน้แต่

สามารถอ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการท่ีดีงามในตวัลกูจนกระทั่งเขามีความ

พร้อมและมัน่คงท่ีจะไปประกอบอาชีพ เลือกการศกึษาในขัน้สงูตอ่ไป” 

ค าถามท่ี 8 เหตุใดครอบครัวบ้านเรียนจงึเส่ือมศรัทธากับการศึกษาไทย 

“บางคนก็โดนกระท าในโรงเรียน บางคนก็แค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและก็ไม่

ไว้ใจสงัคมภายนอก เขาก็มีสิทธิท่ีจะด าเนินการจดัการศกึษาเอง ดแูลลกูเองเพ่ือให้ลกูมีความเข้มแข็งทาง

ร่างกายจิตใจ เพ่ือท่ีวนัหนึ่งท่ีลกูเข้มแขง็พอท่ีจะดแูลตวัเองตอ่ไปได้ ไมใ่ช่วา่ปกป้องลกูอย่างเดียว สว่นใหญ่

คนภายนอกมักมองว่าพ่อแม่ท่ีท าบ้านเรียนปกป้องลูกมากเกินไป ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ 10 ปี

ครอบครัวมกัเร่ิมจากฐานนี ้ แตก่ระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติก็ไม่ใช่เป็นการกอดลกูไว้ตลอดเวลา แต่

เราก็สร้างเสริมกระบวนการท่ีท าให้เขาพฒันาร่วมไปกบัสงัคมได้”  
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ค าถามท่ี 9 มีครอบครัวท่ีจัดบ้านเรียนเพราะไม่ได้เส่ือมศรัทธากับการศึกษาในระบบหรือไม่  

“มีทุกรูปแบบ เช่น น้องธนัตท่ีเล่นไวโอลินออกยูทูปแล้วท างานศิลปะขายไปทั่วโลก โดย

ครอบครัวของน้องจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนตัง้แตเ่ลก็จนถึงระดบัชัน้ประถม 1 ก็สง่น้องเข้าเรียนในระบบ 

ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีครอบครัวจะหาได้ แต่กลายเป็นว่าพอลูกเขาเข้าไปกลายเป็นลูกเขา

ความสามารถกลบัถดถอย ครอบครัวก็เลยต้องเอาลกูออกจากระบบมาท าบ้านเรียนอีก  สว่นของครอบครัว

น้องซนัน่ี เขาเช่ือมัน่ในวิธีคิดของครอบครัววา่สามารถท่ีจะจดัการศกึษาให้ลกูได้ และเห็นว่าลกูสนใจกีฬา

สนกุเกอร์ ก็เลยสนบัสนนุให้ลกูได้พฒันาในด้านนี ้เดก็ท่ีป่วยท่ีพ่อแมต้่องดแูลแล้วถ้าสง่ไปโรงเรียนอาจเสีย่ง 

ท าให้เกิดสขุภาวะท่ีออ่นแอลง กลุม่เดก็ออทิสติค จะมีกลุม่บ้านเรียนชวนช่ืน ก็มีหลากหลาย การไปเรียนใน

ระบบโรงเรียนท่ีมีโครงสร้างท่ีมนัแขง็ตวัเน่ียมนัเกิดข้อติดขดัในชีวิต ชั่วโมงเรียนท่ีไม่ยืดหยุ่นมนัท าให้เด็ก

ขาดการสมัพนัธ์กบัครอบครัวและชมุชนไป  กลายเป็นทกุอย่างต้องไปอยู่ท่ีโรงเรียนหมดซึ่งมนัไมใ่ช่ ภาครัฐ

จะมองวา่มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม จะต้องเข้าสงัคมแตร่ัฐไมรู้่ว่าการเอาเด็กไปอยู่รวมกันและจ ากัดเวลา และ

เดก็นัน่แหละไมไ่ด้เข้าสงัคม  แตต่วัเดก็บ้านเรียนเองท่ีมีโอกาสไปเรียนในระบบกลบับอกเป็นเสียงเดียวกัน

วา่ โรงเรียนนัน่แหละเป็นเป็นสงัคมจ าลอง” 

ค าถามท่ี 10 ข้อเด่น ข้อดีของบ้านเรียน 

“คือสามารถพฒันาเดก็ไปตามความถนดัและความสนใจ และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสขุ

จริงๆ เพราะฉะนัน้เมื่อศกัยภาพเขาพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เราก็สง่เสริมเขาให้เรียนรู้ตามศกัยภาพตามวยัเดก็กจ็ะ

มีความสขุในการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมตอ่ไป” 

ค าถามท่ี 11  พ่อแม่ควรจะมีความรู้ด้านพัฒนาการของลูกหรือไม่ 

“พ่อแมไ่มต้่องมีความรู้พฒันาการแบบวิชาการมนัมีจิตวิญญาณของการดแูลลูก มนัมีอยู่

รอบตัวในเร่ืองความรู้ อยู่ท่ีว่าพ่อแม่คิดว่าตรงไหนมีประโยชน์ก็ไปดึงมาใช้ แต่พ่อแม่ทุกคนท่ีจัดต้องมี

ความรู้ไหม ไมต้่องมนัใช้สญัชาติญาณในการเป็นมนษุย์ในการดแูลเดก็คนหนึ่งให้เจริญเติบโตด้วยความรกั

เป็นพืน้ฐาน  บางคนอาจห่วงวา่พ่อแมไ่มไ่ด้รู้ทัง้หมด พ่อแมก่็หาความรู้เอา หรืออย่างประถมก็แค่สอนเค้า

ให้มีความรับผิดชอบ มีวินยัในการเรียนรู้ ให้เขาขยนัหมัน่เพียรในการท างาน และต่อยอดสิ่งท่ีเขาสนใจไป

เร่ือยๆ ซึ่งเป็นคนละมมุกับการสอนไปทีละชัน้ปีแต่มนัเหมือนการสะสมประสบการณ์ความรู้ขึน้ไปเร่ือยๆ 

เดก็จะเติบโตไปตามศกัยภาพและวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนัตามสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้  
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แตก่ารเรียนในระบบเดก็ไมม่ีโอกาสในการมาออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัโรงเรียนเลย แบบนีเ้หมาะกับคนท่ี

ชอบแบบส าเร็จรูป แตส่ าหรับคนท่ีชอบพัฒนา ออกแบบชีวิตของตนเองได้ ออกแบบชีวิตของลกูได้ก็ต้อง

เป็นอีกแบบหนึ่ง ตอนนีเ้มืองไทยมีกระแสหลกัเป็นแบบนี ้รัฐจะทุ่มงบให้การศกึษาในระบบเยอะ” 

ค าถามท่ี 12 การเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อนจัดบ้านเรียนมีอะไรบ้าง 

“อย่างแรกคือพ่อแมต้่องชดัเจน ซึ่งต้องดวูา่คนท่ีมาบ้านเรียนมีสาเหตใุด ถ้ามีสาเหตจุาก

การเสื่อมศรัทธาการศกึษาในระบบแล้วมาจดับ้านเรียน ก็ต้องมีจดุหมายท่ีชดัเจนในการจดัการศกึษาให้ลกู

และมาร่วมกบัสมาคมในการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย แตถ้่ามาจดับ้านเรียนแบบตามๆ

กนั ลกูก็จะไมค่อ่ยได้พฒันา ซึ่งการจดับ้านเรียนต้องฟังเสียงลกู ใสใ่จสิ่งแวดล้อม และมาดวูา่สิ่งใดสามารถ

ท่ีจะน ามาสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้ลกูได้ ดงันัน้ความชดัเจนเป็นเร่ืองส าคญัมาก เร่ืองอ่ืนแทบไม่ส าคญัเลย 

อีกทัง้การร่วมมือร่วมใจกนัของครอบครัวจะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาร่วมกนัตอ่ได้ ถ้ามาติดต่อกับสมาคม

กับไปติดกับสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของรัฐจะย่ืนหลกัสูตรแกนกลาง 8 กลุ่มสาระมาให้แต่ทาง

สมาคมจะมีการพดูคยุร่วมกนักบัพ่อแมเ่ร่ืองการท าแผนวา่วิถีชีวิตครอบครัวคณุเป็นแบบนี ้คณุจะสามารถ

น ามาใช้เป็นฐานทรัพยากรการเรียนรู้ของลกูคณุได้อย่างไร คณุจะดงึทรัพยากรรอบๆตวัมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างไร ลกูคุณมีพัฒนาการเบือ้งต้นท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเขาได้อย่างไร ต้องวิเคราะห์รอบด้าน 

หลกัสตูรแกนกลางเราสามารถแปลได้ แต่ผลของการเรียนรู้จะต้องผ่านการประเมินผลของนักประเมินท่ี

เป็นนกัวิชาการ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วจดุมุง่หมายของการศกึษาอย่างหนึ่งคือการมุ่งให้เป็นคนดีของสงัคม แต่

ตรงสว่นนีก้็ไมไ่ด้รับการประเมินตลอดอยู่แล้ว ซึ่งบ้านเรียนจะเน้นตอบจดุประสงค์ของครอบครัวคือให้เด็ก

เป็นคนดี มีคณุธรรม” 

ค าถามท่ี 13 พ่อแม่สามารถค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของลูกได้อย่างไรจากการจัดการศึกษา

บ้านเรียน 

“การท่ีพ่อแม่ลกูได้อยู่ด้วยกันทุกวนั การพูดคญุแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่ งกันและกัน  เปิด

โอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ถ้าพ่อแม่ตัง้กรอบให้ลูกเรียนก็จะต้องการให้ลูกมี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไม่ต่างไม่จากการเรียนในระบบ แต่ส่ิงท่ีต่างคือพ่อแม่ได้มีเวลาในการอบรมสั่งสอนด้าน

คณุธรรมตลอด และการท่ีพ่อแม่ได้พูดคยุกับเด็กบ่อยๆ เด็กก็สามารถท่ีจะสะท้อนสิ่งท่ีเด็กสนใจ พ่อเม่ก็

จดัหากิจกรรมท่ีจะสนบัสนนุสิ่งท่ีเดก็สนใจนัน้ๆ อาจจะใช้กิจกรรม วิถีชีวิตเป็นตวัน าจนพัฒนาเป็นความ
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ถนัด สิ่งท่ีสนใจอาจจะต่อเน่ืองยาวหรือเป็นระยะเวลาสัน้แต่สิ่งท่ีส าคญัคือการพัฒนาและการเช่ือมโยง 

กระบวนการพฒันาให้เป็นฐานประสบการณ์ในการเช่ือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆตอ่ไป” 

ค าถามท่ี 14 พ่อแม่จ าเป็นต้องมีเวลาในการจัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลูกจริงหรือไม่ 

“มนัมีวิธีการจัดการท่ีหลากหลายแล้วแต่บริบทของครอบครัวเป็นอย่างไร มีทัง้พ่อแม่ท่ี

ท างานบริษัท ท างานข้าราชการ โดยอาจมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งดแูล หรือพ่อแม่ประกอบอาชีพอิสระก็

สามารถดแูละร่วมกนัได้ อาจอาศยัครอบครัวใหญ่ดแูลด้วย หรือการไปท างานกบัพ่อและแมด้่วย” 

ค าถามท่ี 15 พ่อแม่จ าเป็นต้องมีฐานะดีหรือไม่ในการจัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลูก 

ไมม่ีจ าเป็น ขึน้อยู่กบัเรา เช่น อาจมีค าถามวา่คนท่ีเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าจะท าได้ไหม พ่ีว่า

ท าได้ถ้าเค้ามองให้ออกวา่กระบวนการเรียนรู้เกิดจากอะไร มีเหมือนกนัท่ีเป็นพ่อค้าข้าวมนัไก่ท าบ้านเรียน 

แต่คนในสังคมมีภาพของโรงเรียนเป็นหลกั ถ้าคณุจะศึกษาคณุต้องเข้าโรงเรียน  อยู่ท่ีวิธีคิด เพราะมัน

สามารถบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัชีวิตได้ เหมือนพระราชด ารัสของในหลวงคือ ไปตามความพ้อมของ

วิถีชีวิตครอบ พ่ีมองวา่บางทีการสง่ลกูไปโรงเรียนมนัขดัแย้งกบัวิถีชีวิตครอบครัวด้วยซ า้ไป 

ค าถามท่ี 16 เด็กท่ีได้รับการศึกษาบ้านเรียนขาดสังคมจริงหรือไม่ 

“ขึน้อยู่กบัเดก็  ตวัอย่างก็คือลกูพ่ีท่ีเมื่อเข้าไปเรียนเขาสะท้อนออกมาเองเลยว่าโรงเรียน

เป็นสงัคมจ าลอง อยากให้เปิดใจท่ีจะมองว่า จากประการณ์ของลกู เด็กบ้านเรียนจะอยู่ในสถานการณ์

สงัคมท่ีเป็นจริงตลอดเวลา เช่น ไปนอกสถานท่ีกับพ่อแม่ ไปกับกลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ เขาก็จะเติบโตตาม

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง เดก็บางคนจึงเป็นคนท่ีเข้าใจสงัคมเยอะมาก มีเดก็บ้านเรีบยนท่ีเลือกเองเลยว่าเขา

ต้องการท างานเก่ียวกบัสงัคม กิจกรรมสงัคม ส่วนใหญ่เด็กบ้านเรียนจะเป็นนักกิจกรรม เพราะพ่อแม่จะ

เลีย้งให้เขาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม สิ่งไหนท่ีเขามีสว่นร่วมก็จะร่วมท างานคิดกระบวนการเอง กลายเป็นเดก็

ท่ีเป็นผู้น า ท างานร่วมกบัเพ่ือนๆได้ เป็นหวัหน้าชัน้ตลอด จากท่ีรู้จกักนัไมม่ีคนไหนเลยท่ีไมเ่ป็นผู้น าเลย” 

ค าถามท่ี 17 การด าเนินงานของสมาคมบ้านเรียนร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ 

“เป็นการท่ีครอบครัวบ้านเรียนสามารถท่ีจะไปจดทะเบียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งเป็น

โรงเรียนทางเลือก  บ้านเรียนเองก็เป็นการศึกษาทางเลือกก็ได้ท างานร่วมกันมา แล้วทางโรงเรียนเองก็

เล็งเห็นถึงปัญหาก็ช่วยกัน เป็นการเปิดเส้นทางเป็นสิทธิแทนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ก่อนหน้านีม้ีโรงเรียน
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หมูบ้่านเดก็เปิดรับจดทะเบียนส าหรับครอบครัวบ้านเรีนนตัง้แตปี่ 47 โดยเปิดรับตัง้แตป่ระถมศกึษา1-6 แต่

โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ในปีนีปิ้ดรับเพราะคนเยอะ ครอบครัวท่ีมีปัญหาต้องไปลงทะเบียนกบักศน. โรงเรียนรุ่ง

อรุณจึงเลง็เห็นวา่เปิดรับจดทะเบียนในระดบัมธัยมศกึษาโดยจะเร่ิมตัง้แตปี่นี ้แตปี่นีโ้รงเรียนบ้านเด็กกลบั

ปิดรับสมคัรอีก โรงเรียนรุ่งอรุณเลยต้องกลบัไปปรึกษาหารือวา่จะเปิดรับทัง้ประถมและมธัยมเลยหรือไม ่ซึ่ง

สิ่งส าคญัคือการรับรองวฒุิการศกึษาให้กบัเดก็” 

ค าถามท่ี 18 ท าไมถงึครอบครัวบ้านเรียนจงึต้องรวมกันเป็นสมัชชาครอบครัวบ้านเรียน 

“เพราะครอบครัวบ้านเรียนทกุบ้านตา่งมีปัญหาเร่ืองการจดทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

และสพฐ.ท่ีท างานไมส่นบัสนนุ  โดยจะสนบัสนนุแตร่ะบบโรงเรียน ปัญหาท่ีพบ ครอบครัวท่ีสนใจการศกึษา

แบบบ้านเรียนเมื่อเขาเดิน ไปท่ีเขตเขาจะได้รับค าแนะน าไม่ถูกต้องตามสิทธิท่ีเขาควรจะได้รับ หรือพอจด

ทะเบียนได้แล้ว เขตก็ปฏิบตัิงานไมร่องรับสิทธิท่ีควรได้ เช่น เงินอดุหนุน หรือการจดทะเบียนท่ียุ่งยาก พอ

จดทะเบียนได้แล้วประเมินก็ยาก แทนท่ีการศึกษาจะเป็นเร่ืองง่ายๆ เด็กมีคณุภาพแต่คณุไม่มีวิธีการวดัท่ี

คณุยอมรับ โดยเอาเคร่ืองมือเดียวกับท่ีประเมินผลในโรงเรียนมาประเมินเด็กบ้านเรียน มนัก็ไม่ถูกต้อง 

เพราะฉะนัน้การเกิดสมชัชาก็คือ การต้องกลบัมาท าความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันใหม่ว่าการท า

บ้านเรียนเรามีสิทธิท่ีรองรับตามกฎหมาย เช่นสิทธิสญัญาสากลระหวา่งประเทศ สิทธิตามรัฐธรรมนญู สิทธิ

ตามพรบ.การศกึษาแห่งชาติ สิทธิเดก็ สิทธิครอบครัว เพราะฉะนัน้ครอบครัวต้องมัน่ใจกบัเส้นทางท่ีเลือก” 
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การสัมภาษณ์มารดาผู้จดัการศึกษาบ้านเรียนให้ลูกของตน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ นางชวนัลกัษณ์ เกรียงปริญญากิจ (แมก่ก) 

ผู้สมัภาษณ์ นางสาวบษุบา ใจสร้างสรร 

เวลาสมัภาษณ์ วนัองัคารท่ี 4 กนัยายน 2555 เวลา13.00 – 14.00 น.  

สถานท่ีสมัภาษณ์ ร้าน S&P สาขา ห้างเซนทรัลเวิด์ล  

ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

1. คณุแมไ่ด้ยินหรือรับทราบแนวคิดการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนมาจากท่ีใด 

2. คณุแมม่ีทศันคติอย่างไรกบัการศกึษาในระบบ 

3. สาเหตท่ีุแมเ่ลือกจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนให้ลกูคืออะไร 

4. คนรอบข้างมีทศันคติอย่างไรเมื่อคณุแมต่ดัสินใจจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนให้ลกู 

5. แตล่ะวนัของลกูๆ มีตารางการเรียนท่ีแน่นอนเหมือนในโรงเรียนหรือไม่ 

6. คณุแมแ่ละลกูๆได้ร่วมกนัสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างไรบ้าง 

7. ในจดุมุง่หมายของบ้านเรียนหรือแม้แตจ่ดุมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ท่ีว่า “การเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์” คือการเป็นผู้สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ตรงนีคุ้ณแม่ได้

ด าเนินการจดัการเรียนการสอนน้องๆ ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายนีอ้ย่างไรบ้าง 

8. การศกึษาแบบบ้านเรียนท าให้คณุแมค้่นพบศกัยภาพใดในตวัลกูบ้าง 

9. บางวนัท่ีน้องๆ ไมอ่ยากเรียน คณุแมท่ าอย่างไร 

10. บ้านเรียนเป็นการจดัการศกึษาท่ีสอดคล้องกับศกัยภาพเด็ก ในกรณีของแม่กกท่ีจัดการศึกษาให้

ลกู 2 คนพร้อมกนั จะมีการจดัการเรียนรู้หรือกรอบการเรียนรู้อย่างไร การจัดการเรียนรู้เหมือนกัน

ไหม 

11. บ้านเรียนกบัปัญหาด้านการเข้าสงัคมมกัเป็นค าถามท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีจัดการศึกษาบ้านเรียน

ต้องพบเจออยู่บ่อยครัง้ ในมมุมองคณุแมท่ี่ได้ลงมือจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนมาแล้วมองว่า การ

จดัการศกึษาแบบบ้านเรียนนัน้ท าให้น้องมีปัญหาในการเข้าสงัคมจริงหรือไม่ 

12. คณุแมม่ีกิจกรรมใดท่ีสง่เสริมด้านการเข้าสงัคมของน้องๆบ้าง 

13. ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบตัง้แตเ่ร่ิมต้นจดัการศกึษาจนถึงปัจจบุนัมีอะไรบ้าง 
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14. จดับ้านเรียนให้น้องสองคนพร้อมกนัมีปัญหาอปุสรรคไหม 

15. แบ่งเวลากบัคณุพ่อหรือไม ่ในการช่วยกนัวา่วนัไหนใครเป็นผู้สอน 

16. คณุแมค่ิดวา่บ้านเรียนมีข้อดีกวา่การศกึษาในระบบอย่างไรบ้าง 

17. ตลอดการจดัการศกึษาบ้านเรียนท่ีผา่นมาคณุแมค่ิดวา่อะไรคือข้อจ ากดัของการจดัการศกึษาแบบ

บ้านเรียน 

18. คณุแมว่างแผนจะจดทะเบียนกบัสถานศกึษาหรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพราะอะไร 
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บทสัมภาษณ์ 

ค าถามท่ี 1 อยากทราบว่าได้ยนิหรือรับทราบแนวคดิการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมาจากท่ี

ใดคะ 

   “ตวัเองท างานด้านการศกึษา คือเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวตา่งชาติ และมีวิถีชีวิตท่ีคลกุ

คลีกบักลุม่พ่อแมท่ี่ท า Home School มาตัง้แตย่งัเรียนอยู่ในมหาวิทยาลยั และโดยสว่นใหญ่แล้วตา่งชาติท่ี

รู้จกัก็มกัจะจดัการศกึษาให้กบัลกูๆของตนเอง  และเราได้เห็นถึงวิถีชีวิตในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจของ

แตล่ะครอบครัว”  

ค าถามท่ี  2 แม่กกมีทัศนคติอย่างไรกับการศึกษาในระบบคะ 

   “มองวา่การศกึษาในระบบโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองยังมีช่องโหว่หลายๆ เร่ืองพร้อม

กนั แตก่็เข้าใจดีวา่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนของการพฒันาร่วมกนัแก้ไข หลกัๆ เท่าท่ีประเมินได้ในความเห็นของ

ตนเอง ส่ิงท่ีมองวา่การศกึษาในระบบเป็นเช่นนัน้จริงๆ เช่น การจดัจ านวนนักเรียน 25-50 คนในห้อง ต่อครู 

1 คน การดแูลเดก็ๆ อาจจะไมท่ัว่ถึง ถดัมาเดก็แตล่ะคนมีความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 

แตล่ะคนมีอตัลกัษณ์เป็นของตนเอง หากใช้วิถีการสอนแบบเดียวกนัทัง้ห้องก็อาจจะไมเ่หมาะสมสกัเทา่ไหร่ 

อาจจะเป็นผลท่ีท าให้เดก็เบ่ือหน่ายตอ่การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันการเปิดกว้างให้เด็กแสดงความคิดเห็น

หรือกระตุ้นให้เดก็คิดมากขึน้ยงัไม่ค่อยมีโอกาสมากนักท่ีจะเกิดขึน้ในห้องเรียนของโรงเรียน อีกทัง้สภาพ

สงัคมเมืองท่ีเด็กเติบโตและถูกเร่งเกินวยัท่ีเขาควรจะเป็นในเร่ืองท่ีไม่ส าคญั หรือบางเร่ืองส าคญัต่อการ

ด ารงชีวิตแตโ่รงเรียนหรือระบบการศกึษาไมไ่ด้สอนหรือเข้าถึงจดุนี”้ 

ค าถามท่ี  3 สาเหตุท่ีแม่กกเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้น้องคืออะไรคะ 

   “ความสขุโดยรวมของทกุคนในบ้าน วิถีชีวิตท่ียืดหยุ่นได้ ไม่ขึน้อยู่กับระบบทุนนิยม และ

เช่ือวา่ลกูมีมีศกัยภาพ และแนวทาง วิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติไม่เร่งรีบ ในเร่ืองวิชาการ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินความจ าเป็นในการไปโรงเรียน เป็นเหตผุลหลกัๆ ขออธิบายให้เห็นภาพส าหรับเด็ก

ปฐมวยัก่อนว่า ลูกไม่ต้องตื่นแต่เช้า ฝ่าฟันรถติด ไปอยู่โรงเรียนประมาณ 6-7 ชั่วโมงในโรงเรียน ตาม

ตารางเวลาของโรงเรียนลกูท ากิจกรรมต่างๆในช่วงเช้าบ่ายนอน พ่อแม่ไปรับเป็นอย่างนี ้5 วนั ในหนึ่ง

สปัดาห์ ค านวณคา่ใช้จ่ายทัง้คา่เทอม คา่น า้มนั คา่กิจกรรมพิเศษ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ียังนึกไม่ถึง ในการ

กลบักนัเดก็ต้องการความรักการดแูลเอาใจใส ่ให้เวลา ไมถ่กูแยกจากก่อนวยัอนัควร พ่อแม่บางท่านคิดว่า
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เมื่อสง่ลกูเข้าโรงเรียนเร็วเท่าไหร่เขาจะมีโอกาศเรียนรู้เร็วมากเท่านัน้ ในการเรียนรู้บางเร่ืองอาจจะเร็วจริง 

แตบ่างเร่ืองอาจจะลา่ช้าก็ได้ เพราะเดก็แตล่ะคนไมเ่หมือนกนัเลย” 

ค าถามท่ี 4 คนรอบข้างมีทัศนคติอย่างไรเม่ือแม่กกตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้

น้อง 

   “ทัง้เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย เป็นธรรมดา” 

ค าถามท่ี  5  แต่ละวันของน้องๆมีตารางการเรียนท่ีแน่นอนเหมือนในโรงเรียนหรือไม่ 

   “ถ้าตารางเรียนคงไม่มี แต่จังหวะชีวิตประจ าวนัมีอยู่แล้ว หมายถึงกิจวตัรประจ าวนั คือ 

ตื่นเช้า ท าธุระส่วนตัว ทานข้าวเช้า เล่น กิจกรรมอิสระ เล่น ทานข้าวเท่ียง นอน ตื่น เล่น ทานข้าวเย็น 

อาบน า้ นอน จงัหวะชีวิตประจ าวนัก็เป็นแบบนี ้แตเ่ราไมไ่ด้อยู่ท่ีบ้านเท่านัน้ เดก็ๆจะติดตามเราไปท่ีท างาน 

ท่ีงานของพ่อแม่บ้างในบางวนั ออกไปพบปะผู้คน กลุ่มเพ่ือน กิจกรรมอิสระของแต่ละวนัก็ไม่เหมื อนกัน 

เพียงแตเ่ราก าหนดแผนการเรียนคร่าวๆเป็นโครงไว้ ต้องบอกวา่คร่าวมากๆ ตามความสนใจของเด็กๆ เป็น

หลกั เช่น อา่นหนงัสือ เล่นเกมส์ ท างานประดิษฐ์ ทดลองวิทยาศาสตร์ สร้างโครงงาน ทัศนะศึกษา ออก

ก าลงักาย เลน่ดนตรี บางครัง้เขาเรียนรู้ผ่านงานบ้าน ปัด กวาด เช็ดถู กรองน า้ ท ากับข้าว ซ่อมของต่างๆ 

หรือเรียนรู้ผา่นงานของคนในครอบครัว” 

ค าถามท่ี  6  แม่กกและน้องๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ 

    “มีสองแบบ แบบแรกเปิดโอกาสให้ลกูๆได้เลือกเอง คิดเองว่าวันนี ้หรืออาทิตย์นีอ้ยาก

เรียนรู้อะไร หรือเขาก าลงัสนใจอะไร เราก็จะหาข้อมูลหรือกิจกรรมท่ีเขาต้องการให้ท า อย่างท่ีสอง คือ 

ก าหนดวา่วนันีจ้ะเรียนการนบัเลข บวกเลข ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ แต่จะมีTheme การเรียนรู้ในสิ่งท่ี

เขาสนใจ เช่น จะเรียนบวกเลข ด้วยผลไม้ ด้วยลกูปัด หรือสตัว์ ก็จดัหาอปุกรณ์ ตัง้โจทย์ พดูคยุกนั จะเรียน

เร่ืองม้าลาย หางานประดิษฐ์ง่ายๆให้ท า มีเร่ืองเล่าเก่ียวกับม้าลาย เรียนรู้วิถีชีวิตม้าลายทัง้จากสื่อต่างๆ

และจากสถานท่ีจริงก็คงพาไปสวนสัตว์ แล้วนั่งวาดรูปม้าหลายหรือนั่งสังเกตดูว่าม้าลายท าอะไรบ้าง 

เหมือนท่ีเราอ่านหนังสือดคูลิปมาไหม อะไรแบบนี ้หรือบางทีก็เป็นโครงงาน เช่น ตอนนีแ้ทธสนใจเร่ือง 

Super Hero มาก ก็ทบทวนตวัอกัษร ABC เป็น เร่ืองราวของ Super Hero คือ จะท ายอดมนุษย์จาก

กระดาษและค าศพัท์วนัละ 2-3 ตวัตัง้แต ่A-Z แล้วแตล่ะตวัมีพลงัพิเศษอะไรบ้าง เขาก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง

ในเวลาเดียวกนั เช่น ยอดมนษุย์ Apple Man แตง่ตวัแบบไหน มีพลงัพิเศษอะไร ช่วยคนได้อย่างไร มีน า้ใจ
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อย่างไรบ้าง หน้าท่ีเขาท าอะไร เขาได้คิดจินตนาการ เรียนรู้เร่ืองการออกแบบสร้างสรรค์ตวัยอดมนุษย์และ

คณุสมบตัิตา่งๆ ท่ีกลา่วมา ได้แตง่เร่ืองเลา่ เสริมสร้างพฒันาการด้านภาษาและทกัษะการพดูท่ีมากขึน้”  

ค าถามท่ี  7 ในจุด มุ่งหมายของบ้านเ รียนหรือแม้แต่จุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาท่ีว่า “การเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์” คือการเป็นผู้สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและ

จติใจ ตรงนีแ้ม่กกได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนน้องๆ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนีอ้ย่างไร

บ้างคะ 

   “เราเล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนาของเรา เราเป็นคริสเตียน และ

ปรารถนาจะสอนเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้ามีความศรัทธาในองค์พระเจ้า มีจิตใจท่ีดีงานตามหลกัค าสอน

ในพระคมัภีร์ไบเบิล้ท่ีวา่ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง และรักพระเจ้าด้วยสิน้สดุใจ ทางด้านจิตใจเราใช้

สิ่งนีเ้ป็นเคร่ืองบ่มเพาะส่วนหนึ่ง และการสร้างความรักความอบอุ่นสร้างความมั่นใจในการเติบโตเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นสิ่งท่ีพ่อแม่พึ่งกระท าอยู่แล้ว ผ่านการเรียนรู้จากเร่ืองราวในชีวิต สิ่งท่ีต้องพบเจอ

มากมาย และในด้านร่างกายก็พัฒนาไปตามก าลงัของร่างกายเด็กๆ การออกก าลงักาย ได้รับอาหารท่ีมี

ประโยชน์อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีสขุอนามยัท่ีดี มีกลุ่มเพ่ือนเพ่ือพัฒนาพัฒนาการด้านอารมณ์ 

สงัคม จิตใจ” 

ค าถามท่ี  8 การศึกษาแบบบ้านเรียนท าให้แม่กกค้นพบศักยภาพใดในตัวน้องๆบ้างคะ 

   “เราให้เขาเรียนรู้แบบธรรมชาติไมเ่ร่งรีบ ไมก่ดดนั ส่ิงท่ีเราเห็นคือ เขาสนกุ ชอบท่ีจะค้นหา 

ค้นพบสร้างสรรค์ส่ิงตา่งๆ ด้วยตวัเอง จุดหนึ่งก็คิดว่า เขาเป็นSelf Learner ได้พอประมาณ มีความอยาก

เรียนโดยไมต้่องบงัคบั แตบ่างทีก็แล้วแตอ่ารมณ์เหมือนกนันะคะ” 

ค าถามท่ี  9  บางวันท่ีน้องๆ ไม่อยากเรียน แม่กกท าอย่างไรคะ 

“ปลอ่ยให้เลน่เตม็ท่ีเลยคะ พอน้องเค้าอารมณ์ดีก็ ก็กลบัมาเรียนเหมือนเดิม” 

ค าถามท่ี  10  บ้านเรียนเป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพเด็ก ในกรณีของแม่กกท่ี

จัดการศึกษาให้ลูก 2 คนพร้อมกัน จะมีการจัดการเรียนรู้หรือกรอบการเรียนรู้อย่างไร การจัดการ

เรียนรู้เหมือนกันไหม 

   “กรอบการเรียนรู้ก็เหมือนๆกนั เช่นถ้าเรียนเลข คนพ่ีกับคนน้องก็จะนับเลข คนพ่ีก็จะนับ

เลขไป สว่นคนน้องก็จะนบัเลขเหมือนกนัแตน่บัได้น้อยกวา่” 
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ค าถามท่ี  11 บ้านเรียนกับปัญหาด้านการเข้าสังคมมักเป็นค าถามท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีจัด

การศึกษาบ้านเรียนต้องพบเจออยู่ บ่อยครัง้ ในมุมมองแม่กกท่ีได้ลงมือจัดการศึกษาแบบบ้าน

เรียนมาแล้วมองว่า การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนนัน้ท าให้น้องมีปัญหาในการเข้าสังคมจริง

หรือไม่คะ  

   “คงต้องถามว่า “สงัคม” ของผู้ ท่ีถามมีความหมายว่าอย่างไร ถ้าหมายถึง เพ่ือนในวัย

เดียวกนั แล้วต้องอยู่ด้วยกนั เลน่ด้วยกนั เรียนด้วยกนัตลอด 8 ชัว่โมงตอ่วนั ใน 5 วนัตอ่สปัดาห์นัน้ ก็คงไม่

มีคะ่ และคิดวา่เป็นสงัคมอดุมคติเกินไป คือ เดก็เหลา่นัน้จะมีทกัษะท่ีจะรับมือกบัเพ่ือนๆ วยัเดียวกนัได้ แต่

กบับคุคลท่ีไมค่อ่ยได้เจอก็จะไมคุ่้นชินเท่าไหร่ แตก่็ขึน้อยู่กบัตวับุคลิกของเด็กอีกนัน้แหละค่ะ แต่เด็กบ้าน

เรียนมกั จะเจอกลุ่มคนท่ีหลากหลายมาก มีทักษะการปรับตวัเข้ากับทุกเพศทุกวยัได้ดีนะค่ะ เรามีกลุ่ม

เครือขา่ย กลุม่กิจกรรมมากมาย ท่ีเป็นเพ่ือนๆ กนั เรียกวา่แทบจะทัว่ประเทศ ไปจงัหวดัไหนเราก็แวะเย่ียม

กนัได้ บางท่ีไมต้่องสร้างความสมัพนัธ์เยอะนะคะ แป๊บเดียวก็รู้จกักนัแล้วคะ่” 

ค าถามท่ี  12 แม่กกมีกิจกรรมใดท่ีส่งเสริมด้านการเข้าสังคมของน้องๆบ้างคะ 

   “ปกติทกุวนัอาทิตย์เราก็ไปคริสตจกัรหรือโบสถ์อยู่แล้วกลุม่เพ่ือนๆท่ีโบสถ์ ก็เจอกนั เลน่กนั 

ท ากิจกรรมร่วมกันทุกอาทิตย์ค่ะ จะมาร้องเพลง เล่นเกมส์ เรียนเร่ืองราวในพระคมัภีร์กันเล่นกันอยู่แล้ว 

สว่นเพ่ือนๆบ้านเรียนด้วยกนัเราก็นดัเจอกนัตามความสะดวกคะ่ มีหลายกลุ่มเลยทีเดียว ไม่เหงาหรอกค่ะ 

รวมถึงเรามกัจะพาลกูๆ ไปท างานพร้อมกับเรา ถ้าเอาไปได้ เขาก็จะเจอกับผู้ ใหญ่เลย ได้เห็นงานของพ่อ

และแมท่ี่ท าก็สนกุดีคะ่ บางทีก็ไปช่วยตายายท างานอนันีย่ิ้งสนกุใหญ่ เพราะเป็นร้านขายข้าวแกง เจอผู้คน

เยอะคะ่” 

ค าถามท่ี  13 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบตัง้แต่เร่ิมต้นจัดการศึกษาจนถงึปัจจุบันมีอะไรบ้างคะ 

   “การจดัสรรเวลาค่ะ บางทีงานเข้าพร้อมกันทัง้พ่อกับแม่ก็จะยากนิดนึงค่ะ ต้องเลื่อนวนั 

เปลี่ยนเวลา กนัไป ติดประชมุ แตส่ว่นใหญ่ก็มกัจะเอาลกูไปประชมุด้วย บางทีแมป่ระชมุอีกท่ีพ่อประชมุอีก

ท่ี ก็แยกกันเอาไปคนละคนค่ะ แล้วก็ติดหนังสือ สี ของเล่น ไปด้วย หรือบางทีก็ Assign งานให้ท านะค่ะ 

เร่ืองนีไ้ม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ รับมือได้แต่อปุสรรคท่ีมาจากทัศนะคติของตนเองและผู้ อ่ืนค่ะ บางทีก็ยากท่ีจะ

เผชิญ เช่น เมื่อเข้ากลุม่เพ่ือนๆ ก็ด้วยความเป็นแมน่ะคะ่ เห็นพฒันาการลกูคนอ่ืนๆไปไกลกนัแล้ว ลกูเรายงั

เพ่ิงท าได้ ก็มีแอบกงัวลคะ่ แตเ่ราก็ต้องกลบัมาท่ีจดุเร่ิมต้นคะ่ วา่ท าไมเราถึงต้องการท า Home School นัน้

คือ เราอยากให้ลกูมีความสขุกบัการเรียนรู้และเราไมเ่ร่งรีบ เพราะเช่ือวา่เมื่อถึงเวลาเขาจะท าได้และเมื่อถึง
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เวลาท่ีเหมาะสมของเขา เราก็จะเร่งคะ่ และบางครัง้กบัค าพดูหรือค าตดัสินของคนว่าลกูเราเป็นเด็กแปลก

ไมไ่ปโรงเรียน และตามมาด้วยค าวิพาษ์วิจารณ์และการตดัสินของผู้ อ่ืนทัง้ๆท่ีไมไ่ด้เป็นอย่างท่ีเขาพูด ตรงนี ้

พ่อแมบ้่านเรียนต้องเข้มแขง็คะ่ อดึ อดทน และบางทีต้องไม่แคร์กับสิ่งเหล่านัน้มาก ในกรณีท่ีลกูเราไม่ได้

เป็นอย่างท่ีเขาพดูนะ”  

ค าถามท่ี 14  จัดบ้านเรียนให้น้องสองคนพร้อมกันมีปัญหาอุปสรรคไหมคะ 

   “มีคะ แตเ่ราจะให้คนนึงเรียน อีกคนนึงเลน่รอไปก่อน แตถ้่าอีกคนจะเรียน จะมานัง่ฟังด้วย

หรือท ากิจกรรมบางอย่างด้วยก็ไมม่ีปัญหา ช่วงวยัเด็กเราก็จะให้เค้าเรียนผ่านการเล่น อย่างเล่นเกมบาง

เกมท่ีเลน่ด้วยกนัได้ ก็จะให้ได้เลน่พร้อมๆกนัเลย” 

ค าถามท่ี 15  แบ่งเวลากับคุณพ่อไหมคะในการช่วยกันว่าวันไหนใครสอน 

   “แบ่งคะ่ ถ้าไมแ่บ่งแล้วท าคนเดียว บางทีเครียดมากคะ่ เพราะเวลาท่ีเขาอยากรู้อะไรพร้อม

กนันีต้้องรีบคะ่ แตค่วามสนใจแตล่ะคนคนละอย่างเลยคะ่  หลกัๆพ่อเขาจะสอนเลขและดนตรีค่ะ ส่วนแม่ก็

ภาษา งานศิลป์ตา่งๆ สว่นวิทยาศาสตร์ก็รวมๆกนัช่วยกนัคะ่ แตเ่ราไม่ได้แบ่งเป็นวิชาการแบบนีช้ัดเจนนะ

คะ่ สอนเชิงบรูณาการณ์ รวมๆ ผสมกนัไปคะ่” 

ค าถามท่ี 16 คดิว่าบ้านเรียนมีข้อดีกว่าการศึกษาในระบบอย่างไรบ้างคะ 

   “เดก็มีอิสระในการเรียนรู้มากกวา่ เลือกได้วา่อยากเรียนอะไร อยากรู้อะไร เรียนได้ลึกและ

ละเอียดกวา่คะ่ ไมถ่กูจ ากดัการเรียนรู้ เวลาไมไ่ด้มาเป็นตวับงัคบั อยากเรียนเร่ืองนีน้านเท่าไหร่ก็ได้ สถานท่ี 

เรียนท่ีไหนก็ได้ ครูผู้สอน เรียนกบัครู อาจารย์ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ จริง หรือมีทักษะท่ีเหมาะกับเร่ืองท่ีรู้

จริงๆ เพ่ือนร่วมการเรียน มีหลากหลายช่วงอายุ” 

ค าถามท่ี 17 ตลอดการจัดการศึกษาบ้านเรียนท่ีผ่านมาแม่กกคิดว่าอะไรคือข้อจ ากัดของการ

จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนคะ 

   “ระบบการท างานของภาครัฐคะ่ เคยย่ืนเร่ืองขอจดทะเบียนชัน้ปฐมวยั แต่ทางส านักงาน

เขตไมค่อ่ยให้ความร่วมมือ บอกวา่ยงัไมต้่องจดเดี๋ยวตอนช่วงประถมคอ่ยมาจด ซึ่งจริงๆเป็นสิทธิโดยชอบ

ธรรมทางกฎหมายของเรานะคะ่ ท่ีต้องให้เราจดทะเบียน ก็แจ้งไปทางนายกสมาคมบ้านเรียนไทยคะ่ แตเ่รา



96 

 

ยงัพอมีเวลาอยู่ก็ไมเ่ป็นไรคะ่ ไว้ช่วงชัน้ประถมค่อยกลบัไปจดใหม่ แต่ก็แอบเสียดายเงินอดุหนุนทางการ

ศกึษาท่ีเราจะต้องได้รับนะคะ่ แตน่ัน้ไมใ่ช่เร่ืองใหญ่คะ่” 

ค าถามท่ี 18 แม่กกวางแผนจะจดทะเบียนกับสถานศึกษาหรือเขตพืน้ท่ีการศึกษาคะ เพราะ

อะไร 

   “คิดว่าอาจจะจดทะเบียนกับสถานศึกษามากกว่ากับส านักเขตการศึกษาค่ะ เพราะไม่

อยากจะติดตอ่กบัทางรัฐให้ยุ่งยาก” 
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การสัมภาษณ์มารดาผู้จดัการศึกษาบ้านเรียนให้ลูกของตน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ คณุแมก่ัง้  

ผู้สมัภาษณ์ นางสาวบษุบา ใจสร้างสรร 

เวลาสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 17 กนัยายน 2555 เวลา 13.30 – 14.30 น.  

สถานท่ีสมัภาษณ์ ร้าน Coffee Chester สาขา ห้างโลตสั รามอินทรา  

ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

1. คณุแมค่ิดอย่างไรกบัการศกึษาในระบบของประเทศไทย 

2. คณุแมเ่ร่ิมจดัการศกึษาบ้านเรียนตัง้แตช่่วงการศกึษาใด 

3. คณุแมไ่ด้ยินหรือรับทราบแนวคิดการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนมาจากท่ีใด 

4. กลุม่บ้านเรียนท่ีวา่นีเ้ป็นอย่างไร 

5. คนรอบข้างมีทศันคติอย่างไรเมื่อคณุแมต่ดัสินใจจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนให้ลกู 

6. คณุแมใ่ช้แนวคิดหรือปรัชญาการศกึษาใดในการใช้เป็นหลกัจดักระบวนการเรียนรู้ให้ลกู  

7. คณุแมค่ิดวา่แนวคิดท่ีใช้มีประสิทธิภาพเพียงใด และสามารถสงัเกตเห็นการพัฒนาการของลกูใน

ด้านใดบ้างท่ีแตกตา่งจากเดก็ทัว่ไป 

8. แตล่ะวนัของลกูๆ มีตารางการเรียนท่ีแน่นอนเหมือนในโรงเรียนหรือไม่ 

9. คณุแมม่ีการจดัสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้น้องบ้างไหม 

10. คณุแมพิ่จารณาอย่างไรวา่วิชาไหนครูสอน วิชาไหนสอนเอง 

11. คณุแมใ่ช้สื่อใดประกอบการสอนบ้าง 

12. บ้านเรียนกบัปัญหาด้านการเข้าสงัคมมกัเป็นค าถามท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีจัดการศึกษาบ้านเรียน

ต้องพบเจออยู่บ่อยครัง้ ในมมุมองคณุแมท่ี่ได้ลงมือจดัการศกึษาแบบบ้านเรียนมาแล้วมองว่า การ

จดัการศกึษาแบบบ้านเรียนนัน้ท าให้น้องมีปัญหาในการเข้าสงัคมจริงหรือไม ่ 

13. คณุแมม่ีกิจกรรมใดท่ีสง่เสริมด้านการเข้าสงัคมของน้องๆบ้าง 

14. ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบตัง้แตเ่ร่ิมต้นจดัการศกึษาจนถึงปัจจบุนัมีอะไรบ้าง 

15. คณุแมศ่กึษาหาความรู้เร่ืองบ้านเรียนจากไหน 

16. คณุแมค่ิดวา่บ้านเรียนมีข้อดีกวา่การศกึษาในระบบอย่างไรบ้าง 
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17. คณุแมค่ิดวา่อะไรคือข้อจ ากดัของการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน 

18.  ในจดุมุง่หมายของบ้านเรียนหรือแม้แตจ่ดุมุง่หมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ท่ีว่า “การเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์” คือการเป็นผู้สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ตรงนีคุ้ณแม่ได้

ด าเนินการจดัการเรียนการสอนน้องๆ ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายนีอ้ย่างไรบ้าง 

19. ปัจจบุนัน้องได้จดทะเบียนกบัสถานศกึษาหรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

20. น้องอยู่ชัน้ป.6 แล้ว คณุแมค่ิดวา่จะให้น้องเรียนบ้านเรียนตอ่หรือเข้าระบบ 

21. ช่วงรอยตอ่ตอนเอาน้องออกจากระบบมาท าบ้านเรียนมีปัญหาหรือไม่ 

22. คณุแมค่ิดวา่พ่อแมท่ี่จดับ้านเรียนให้ลกูต้องมีฐานะจริงหรือไม่ 

23. กลุม่ควบกล า้ธรรมชาติจดทะเบียนท่ีโรงเรียนหมูบ้่านเดก็หมดหรือไม่ 

24. คณุแมค่ิดวา่ เป็นไปได้ไหมท่ีให้น้องเรียนในระบบโรงเรียนไปด้วยแล้วพอกลบัมาท่ีบ้านก็ท าบ้าน

เรียนให้น้อง 
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บทสัมภาษณ์ 

ค าถามท่ี 1 คุณแม่คดิอย่างไรกับการศึกษาในระบบของประเทศไทย 

   “จากประสบการณ์ของตวัเอง มองวา่จริงๆแล้วการศกึษาในระบบโรงเรียนเน่ียมนัไม่ได้ท า

เฉพาะเพ่ือเดก็บางประเภท โดยเฉพาะเด็กแบบซี แม่มองว่าการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนมนัต่างกัน แต่ใน

ระบบโรงเรียนเน่ียนะคะ สว่นใหญ่คณุครูไมเ่ข้าใจวา่เดก็มีการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั เพราะฉะนัน้วิธีท่ีคณุครู

สอนแก่เดก็ทกุคนจะเหมือนกนั แล้วเดก็คนไหนท่ีมีการเรียนรู้ท่ีตา่งออกไปคณุครูก็จะมองวา่เดก็คนนัน้เป็น

ตวัป่วนของห้อง แล้วท าให้เดก็เรียนหนงัสือไมม่ีความสขุ ซึ่งอนันีก้็เป็นระบบการศกึษาซึ่งจริงๆแล้วมนัก็คง

แก้กนัล าบาก  เราก็เลยมองวา่ถ้าเรามีทางเลือกอื่นท่ีเราสามารถท าได้อย่างเช่นการศึกษานอกระบบอย่าง

บ้านเรียนเน่ียก็เป็นหนึ่งในนัน้ แล้วบ้านเรียนเน่ียถ้าเรามีเวลา พ่อแม่มีความพร้อมก็สามารถจัดการศึกษา

ให้ลกูได้ ก็เลยมองวา่ตรงนีม้นัเป็นโอกาส ก็เลยออกมาจากระบบ” 

ค าถามท่ี 2 เร่ิมจัดการศึกษาบ้านเรียนตัง้แต่ช่วงการศึกษาใดคะ 

   “ตอนแรกก็จะอยู่ในระบบจนถึงป.3 เราถึงได้เห็นปัญหาไงคะ ได้เห็นว่าน้องเค้าอยู่ใน

โรงเรียนแล้วเค้าเป็นอย่างไร เค้าเป็นเดก็ผู้ชาย ธรรมชาติของเดก็ผู้ชายเค้าจะไมน่ิ่งอยู่แล้ว โดยเฉพาะซีเน่ีย

การเรียนรู้ของเค้าไมใ่ช่วา่ต้องนัง่เรียน แล้วมองหน้าคณุครูพูด แต่เค้าจะเป็นประเภทยุกยิกไง เวลาอยู่ใน

ห้องเดี๋ยวก็เล่นกับเพ่ือน คือไม่ฟังคุณครู คือหน้าไม่ฟังอะไรแต่หูเค้าฟัง ครูประจ าชัน้เคยทดสอบเค้าด ู

เพราะหาวา่เค้าไมต่ัง้ใจเรียน ก็เลยถามเค้าท่ีครูสอนแตเ่ค้าก็ตอบได้หมด ผลการเรียนเค้าก็โอเค เกินระดบั

มาตรฐาน        ก็เลยท าให้รู้ได้เลยว่าเดี๋ยวนีก้ารเรียนรู้จริงๆแล้วมันมีหลายประเภท เด็กแต่ละคนไม่

จ าเป็นต้องนัง่จ้องครู อย่างซีเน่ียถ้าให้เค้านัง่จ้องคณุครูเน่ียเค้าจะเรียนไมรู้่เร่ือง ไมใ่ช่สไตล์ท่ีน่ิงๆไงคะ แล้ว

ครูท่ีไมเ่ข้าใจก็จะท าโทษน้อง” 

ค าถามท่ี 3 แม่กัง้ได้ยนิหรือรับทราบแนวคดิการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมาจากท่ีใดคะ 

   “จริงๆแม่กัง้มีกลุ่มเพ่ือนท่ีเค้าท าบ้านเรียนอยู่แล้ว เป็นเพ่ือนซีท่ีอยู่ด้วยกันตัง้แต่ตอน

อนบุาล ตัง้แตซี่ 4 ขวบ ขณะซีอยู่ในโรงเรียนแต่เพ่ือนเค้าเรียนแบบบ้านเรียน เพราะฉะนัน้ซีจะเห็นความ

ตา่งเลย พอเปิดเทอมปุ๊ บ เค้าจะถามแมว่า่ท าไมเค้าต้องไปโรงเรียน ท าไมเพ่ือนไม่เห็นต้องไปโรงเรียนเลย 

แมเ่อาซีมาท าบ้านเรียนเถอะ เค้าก็จะพดูอย่างนีก้บัแมท่กุปีเลยตัง้แต่ป.1 ป.2 ป.3 แต่ช่วงนัน้แม่กัง้มองว่า

ตวัเองไมไ่ด้มีความพร้อม ความพร้อมมนัต้องพร้อมเร่ืองจิตใจเป็นส าคญั คือส่วนตวัพร้อมอยู่แล้วมีเวลา
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เตม็ตวั แตพ่อลกูเค้าถามอย่างนีเ้ราก็เลยมองวา่ เราควรเอาออกมา แล้วเราก็เห็นการศึกษาบ้านเรียนของ

กลุม่เพ่ือนคือมนัจะมี 2-3 บ้านท่ีเค้าท าอยู่ แล้วพอท่ีกลุ่มบ้านเรียนเค้ามีกิจกรรมอะไรซีก็จะไปเข้าร่วมทุก

ครัง้เลย ทัง้ๆท่ีซียงัอยู่ในระบบ ซีกบัแมก่็เลยรู้จกับ้านเรียนอยู่แล้วตัง้แตอ่ยู่ในระบบ” 

ค าถามท่ี 4  กลุ่มบ้านเรียนท่ีว่านีเ้ป็นอย่างไรคะ 

   “คือกลุม่นีเ้ค้าจะรวมกนัประมาณเกือบ 10 ครอบครัวเลย เมื่อก่อนยังไม่มีช่ือแต่ตอนนีช่ื้อ

กลุม่ครอบครัวควบกล า้ธรรมชาติ(Double Nature) ซึ่งกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเพ่ิงเร่ิมจะตัง้ตอนท่ีซีออกมาจาก

ระบบมาท าบ้านเรียน คือเพ่ือนท่ีบอกเค้าท าบ้านเรียนตัง้แตล่กูเลก็ๆเลย เค้ามีลกูชาย 2 คน คนแรกเอาไป

เรียนอนบุาลแคปี่สองปีก็เอาออก สว่นอีกคนไมเ่คยเข้าโรงเรียนเลย ลกูเค้าเลยเป็นเดก็บ้านเรียนเตม็ตวั พอ

เราออกมาท าบ้านเรียนด้วยกนัมนัก็เหมือนมีแนวร่วม แล้วก็มีอีกบ้านนึงเป็นเดก็วยัเดียวกบัซี คือเราโชคดีท่ี

เรามีเดก็ในกลุม่วยัเดียวกนั แตเ่ป็นเดก็ผู้ชายหมดเลย ตอนนัน้ก็จะมี 3 บ้านหลกัๆเลยท่ีท ากิจกรรมหลกั เรา

ก็เลยตัง้ช่ือกลุ่มขึน้เป็นกลุ่มควบกล า้ธรรมชาติ มาจากการท่ีเราเห็นว่าสามครอบครัวหลกัมีความสนใจ

ร่วมกนัของเดก็ วา่เดก็สนใจอะไรร่วมกนัแล้วตอนนัน้เค้าสนใจเร่ืองธรรมชาติ คือเป็นเด็กท่ีชอบธรรมชาติ 

เราจะพาเดก็ไปศกึษาธรรมชาติเป็นประจ าตัง้แตเ่ลก็ๆ สนใจเร่ืองแมลง เค้าก็จะเลีย้งสตัว์ เลีย้งด้วง เลีย้ง

แมลง เพราะฉะนัน้กลุม่นีก้็เลยตัง้ช่ือนีก้็คือ ควบกล า้ธรรมชาติ มาจากเดก็ท่ีสนใจธรรมชาติร่วมกนั” 

ค าถามท่ี 5 คนรอบข้างมีทัศนคติอย่างไรเม่ือแม่กัง้ตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้ลูก 

   “จริงๆแล้วไม่ค่อยสนใจคนรอบข้าง เพราะมนัเป็นการศึกษาท่ีเราให้กับลกู ถึงแม้ผู้ ใหญ่ 

ปู่ ย่าตายาย ก็ไมค่อ่ยโดนคดัค้านเท่าไหร่ เพราะเค้ามองว่ามนัเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ เค้าก็ให้เกียรติเราใน

การตัดสินใจ ในการดูแลลูกอย่างเต็มท่ีอยู่แล้ว ฉะนัน้ก็อาจมีบางคนเค้าบอกว่าจะดีหรอ แต่ไม่มีการ

คดัค้าน แตจ่ะเป็นห่วงวา่ ท าอย่างนีจ้ะดีหรือเปลา่ แตถ้่าเรามีจดุยืนท่ีมัน่คง แน่นอน เราก็ก้าวตอ่ไปเลย ไม่

ต้องสนใจคนรอบข้าง” 

ค าถามท่ี 6 คุณแม่ใช้แนวคิดหรือปรัชญาการศึกษาใดในการใช้เป็นหลักจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้น้อง  

   “ช่วงปีแรกเลย เน่ืองจากน้องซีเค้าอยู่ในโรงเรียนแนวพทุธมาก่อนคือโรงเรียนทอสี แล้วพอ

เราออกมาจากทอสี เราก็ต้องเขียนแผนการศกึษา เราก็เขียนแนวกึ่งๆวิถีพทุธแตก่็ไมไ่ด้เป็นพุทธเต็มตวั คือ

จะเน้นเร่ืองธรรมชาติมาเป็นแกนกลาง อย่างท่ีบอกเราจดัเป็นกลุม่ไงคะ่ พอเป็นกลุม่เราก็จะดึงความสนใจ
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ร่วมกันคือเร่ืองธรรมชาติเป็นแกนกลาง แล้วก็เร่ือง 8 สาระวิชาเป็นตวัท่ีจะเสริมเข้าไป แต่เร่ืองท่ีเราให้

ความส าคญัมากเน่ียเป็นเร่ืองของทกัษะการใช้ชีวิตมากกวา่วิชาการ เรามองวา่วิชาการเราไปเรียนในระบบ

มนัวิชาการล้วนๆเลย มนัไมใ่ช่สิ่งท่ีต้องการ จริงๆแล้วมมุมองของครอบครัวตอ่การศกึษามนัส าคญั กับการ

ท่ีเราจะท าบ้านเรียนเน่ีย แล้วถามว่าครอบครัวมีมมุมองตรงนีย้ังไง ส าหรับแม่กัง้เองมองว่าวิชาการไม่ใช่

เร่ืองส าคญั ส่ิงส าคญัเป็นทกัษะชีวิตมากกว่า ท่ีเค้าจะอยู่ยังไง ใช้ชีวิตยังไง จะปฏิสมัพันธ์กับคนรอบข้าง 

กบัสงัคมยงัไง เวลาท่ีเค้าเจอปัญหาอะไรมากมายท ายงัไงท่ีเค้าจะไม่ฆ่าตวัตาย อะไรประมาณนี ้คือตรงนี ้

มากกวา่ท่ีส าคญัโดยเฉพาะจิตใจ ก็เลยมาให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาจิตใจด้วยึด” 

ค าถามท่ี 7 คุณแม่คิดว่าแนวคิดท่ีใช้มีประสิทธิภาพเพียงใด และสามารถสังเกตเห็นการ

พัฒนาการของน้องในด้านใดบ้างท่ีแตกต่างจากเด็กท่ัวไป 

   “แนวพุทธเน่ียเป็นช่วงแรก แต่ตอนนีจ้ะเป็นเร่ืองของการพัฒนาจิตใจเป็นอันดับหนึ่ง 

ตอนนีม้ีหลกัๆ สามอย่างคือเร่ืองพฒันาจิตใจอนัดบัหนึ่ง เพราะเรามองว่าเป็นพืน้ฐานเลย เพราะหากเด็ก

เค้าไมไ่ด้มีสภาพจิตใจท่ีมัน่คงท่ีดีพอ มีคณุธรรม เวลาเค้าไปท าอะไรมนัก็จะเป็นปัญหากับชีวิตเค้า เวลา

เค้าไปเจอเพ่ือน เลน่กบัเพ่ือน แล้วเกิดปัญหา เค้าก็จะไม่รู้เลยว่าเค้าจะแก้ปัญหายังไง เค้าจะท ายังไงกับ

อารมณ์โกรธท่ีเค้ามี สว่นเร่ืองท่ีสองจะเป็นเร่ืองธรรมชาติ ก็จะไปเดินศกึษาเร่ืองธรรมชาติ บางคนไม่เข้าใจ

ถามว่าท าไมต้องศึกษาธรรมชาติ ก็เพราะธรรมชาติมีสิ่งท่ีให้เด็กได้เรียนรู้ สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ มนัอยู่

ร่วมกนัอย่างไร มนัเป็นการจ าลองให้เห็นเลยวา่จริงๆแล้วเราอยู่กบัคนรอบข้างเน่ียเราอยู่อย่างไร ธรรมชาติ

รอบข้างทกุอย่างเกือ้กลูกนัหมด พึ่งพาอาศยักัน แล้วเด็กก็ได้ฝึกเร่ืองความอดทน ฝึกความมีเมตตา และ

หลายๆอย่างท่ีเดก็เรียนรู้จากธรรมชาติ แต่จะเป็นการซึมซับ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ไม่ใช่ไปแค่ครัง้สองครัง้

แล้วเดก็จะได้ เพราะวา่ซีเค้าเร่ิมตัง้แต ่4 ขวบ เราเอาเค้าเข้าหาธรรมชาติตลอดเลย แล้วอีกอนัดบัสดุท้ายก็

เป็นศิลปะท่ีเพ่ิงจะมาให้ความส าคญัในปีนี ้ก็จะเป็นชัน้เรียนของศิลปะ เพราะเรามองว่าศิลปะมนัไม่ใช่แค่

การวาดรูปอย่างเดียว ศิลปะมันอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่นเร่ืองของสีสัน มันก็เป็นศิลปะเหมือนกัน  

พฒันาการท่ีเดน่ชดัก็เป็นเร่ืองของจิตใจ เพราะปีนีใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้แล้วน้องเค้าก็มาศึกษาปรามา

กมุารี ราชาโยคะ เป็นเร่ืองของการกลบัมาดแูลตวัเองเปลี่ยนแปลงตวัเอง เป็นการกลบัเข้ามารู้จักตวัตนท่ี

แท้จริงของเรา เป็นแนวคิดของอินเดีย แม่กับลกูก็เรียนด้วยกัน แล้วเราก็มองว่าเร่ืองนีม้นัเป็นเร่ืองส าคญั

ของคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม แต่อย่างซีเค้าโชคดีท่ีได้เข้ามาตัง้แต่เล็กๆ อย่างหลกัของแนวคิด

ราชาโยคะ คือการกลบัมารู้จกัตนเอง เรามีจดุออ่น มีความออ่นแอตรงไหนบ้าง แล้วก็กลบัมาปรับปรุงแก้ไข



102 

 

ตรงนัน้ ถ้าเป็นเดก็ๆ เราจะเอาเร่ืองของคณุธรรมเข้ามาสอน แล้วมีการนัง่สมาธิแล้วผลจะเห็นได้ชดั คือเร่ือง

ของจิตใจ จากเดก็ท่ีซน ไมน่ิ่ง เป็นเดก็ท่ีนัง่สมาธิไมไ่ด้เลย ตอนนีเ้ค้าก็น่ิงขึน้ รู้จกัควบคมุอารมณ์ แล้วก็เร่ือง

อา่นหนงัสือจะชดัเจนมากระหวา่งอยู่ในระบบกบับ้านเรียน ตอนอยู่ในระบบเค้าจะไม่ชอบอ่านหนังสือ ซึ่ง

เราก็กงัวลเหมือนกนัว่าลกูจะรักการอ่านไหม แต่หลงัจากท่ีออกมาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือเร่ือง

ของการอา่น คืออา่นจากสิ่งท่ีเค้าอยากจะรู้ เช่น เค้าสนใจเร่ืองเลีย้งด้วง แล้วท่ีบ้านมีหนงัสือด้วงเยอะ เค้าก็

จะไปเปิดอา่นเอง ตรงนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นไมว่า่จะอา่นหนงัสือหรือท าอะไรก็ตาม ถ้าเค้าท ามาจากใจ จากสิ่งท่ี

เค้าชอบ เค้าก็จะท าได้ดี” 

ค าถามท่ี 8 แต่ละวันของลูกๆ มีตารางการเรียนท่ีแน่นอนเหมือนในโรงเรียนหรือไม่ 

   “เคยมีคะ ตอนแรกๆเลยท่ีเราท าบ้านเรียน เราก็มาก าหนดเป็นตารางเรียนว่าเช้าท าอะไร 

ท าอนันีเ้สร็จ ท าอนันัน้ตอ่ แตพ่อเอาเข้าจริงๆแล้วมนัไมไ่ด้เป็นไปตามตารางสกัเท่าไหร่ ก็เลยปรับกนัไปปรับ

กนัมา ลา่สดุคือไมม่ีตารางเรียนแล้ว” 

ค าถามท่ี 9 แม่กัง้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้น้องซีบ้างไหมคะ 

   “มีคะ ท่ีบ้านเค้าจะมีห้องส่วนตวัของเค้าห้องนึง ซึ่งในห้องนีก้็จะมีหนังสือ มีกระดานไว้

สอนเค้า แตท่กุวนัอยู่บ้านน้อยมาก ฉะนัน้ปีนีเ้ลยท่ีเราสอนวิชาการน้อย แต่จะมีบางวิชา อย่างภาษาไทย 

เราก็จะให้คณุครูท่ีทอสีมาสอนให้ท่ีบ้าน แล้วแม่กัง้เองก็สอนเลข แล้ววิชาอ่ืนก็วิทยาศาสตร์จริงๆแล้วไม่ด้

สอนเลย แตห่ลกัๆ เราจะดวูา่เค้าสนใจอะไร แล้วก็คอ่ยสนบัสนนุสง่เสริมในด้านนัน้ๆไป ฉะนัน้การเรียนมนั

จะไมเ่หมือนเรียนในโรงเรียน วา่เรียนวิชาไรบ้าง วนันีต้้องเรียนอะไร มนัไมใ่ช่ น่ีคือแล้วแตเ่ค้าเป็นหลกั” 

ค าถามท่ี 10 แม่กัง้พจิารณาอย่างไรว่าวชิาไหนครูสอน วชิาไหนสอนเอง 

   “อย่างภาษาไทยท่ีได้ครูมาสอนคือ ซีเคยเรียนกบัครูคนนีม้า 3 ปี แล้วมนัเป็นความสมัพนัธ์

ท่ีดี พอเราออกมาจากโรงเรียนทอสี เราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์นีเ้อาไว้ คือมันก็ได้สองต่อคือ ได้

ภาษาไทยด้วยและได้ความสมัพนัธ์กบัคณุครูท่ียงัมีอยู่ ส่วนบางวิชาท่ีเราไม่ถนัด อย่างภาษาองักฤษเราก็

ให้เค้าไปเรียนข้างนอก เวลาแม่กัง้สอนอย่างสอนเลข ก็จะสอนตามหนังสือเลย เน่ืองจากเค้าโตแล้ว เค้า

ไม่ใช่เด็กเล็กท่ีจะต้องมีเทคนิคในการสอน พอเป็นเด็กโตก็จะสอนเค้าแล้วให้ท าแบบฝึกหัด ส่วนวิชาอ่ืน 

อย่างวิชาสังคม ถ้าเราไปเปิดดูมันจะเป็นเร่ืองของการท่องจ า ตอนนีเ้ค้าจะเรียนเร่ืองบทบาทหน้าท่ี 

พระพทุธศาสนา ศาสนาอ่ืนๆ เร่ืองระบบเศรษฐกิจอะไรอย่างนี ้เราก็ไม่ได้สอนตรงนัน้เท่าไหร่ แต่จะใช้วิธี
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อย่างเราพาไปเท่ียว เช่น ไปเชียงใหมเ่ราก็จะให้เค้าเห็นแตล่ะท่ี แตล่ะภาค แต่ละวฒันธรรม แต่ละชุมชนท่ี

เค้าไป บางทีเรามีโอกาสได้ไปตา่งประเทศก็จะมีโอกาสได้เห็นความตา่งวา่ทกุคนเหมือนกนัแตอ่ยู่ในสถานท่ี

ท่ีมนัตา่งกนั ศิลปวฒันธรรมตา่งๆก็จะแตกตา่งกนัไป วิถีชีวิต การกินการอยู่ อาหาร ภาษาท่ีใช้ก็แตกตา่งกนั 

เหลา่นีก้็เป็นสิ่งท่ีเค้าได้เรียนรู้จากการท่ีไปเห็นไปสมัผสั แมก่ัง้เช่ือวา่ การเรียนรู้ท่ีได้ผลจริงๆ เป็นการเรียนรู้

ท่ีลงมือปฏิบตัิ ลงมือสมัผสั ไมใ่ช่เรียนรู้จากหนงัสือแล้วมาท่องจ า” 

ค าถามท่ี 11 แม่กัง้ชื่อส่ือใดประกอบการสอนบ้าง 

   “ก็จะใช้หนงัสือเป็นหลกั จะยืมจาก TK Park เมื่อก่อนซือ้เอา เดี๋ยวนีม้ีแหล่งหนังสือให้ยืม

เยอะมากอย่าง TK Park ในอินเทอร์เน็ต ช่วงนึงก็มีท่ีเค้าสนใจเร่ืองด้วงมากเลย เราก็จะซือ้หนังสือให้เค้า 

แล้วเค้าก็จะไปเสิร์จข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต และอีกอนันึงคือไปหาผู้ รู้เลย เพราะในธรรมชาติจะมีครู เค้าเป็น

นกัธรรมชาติวิทยา ไมรู้่อะไรก็ถามได้ แล้วมีอีกช่วงนึงท่ีสนใจเร่ืองเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมากเลย เพาะ

เห็ด ปลกูผกั เราก็พาเค้าไปหาผู้ ท่ีเช่ียวชาญด้านนี”้  

ค าถามท่ี 12 บ้านเรียนกับปัญหาด้านการเข้าสังคมมักเป็นค าถามท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีจัด

การศึกษาบ้านเรียนต้องพบเจออยู่ บ่อยครัง้ ในมุมมองคุณแม่ท่ีได้ลงมือจัดการศึกษาแบบบ้าน

เรียนมาแล้วมองว่า การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนนัน้ท าให้น้องมีปัญหาในการเข้าสังคมจริง

หรือไม่  

   “ใช่จะมีคนชอบมาถามว่าท าบ้านเรียนแล้วเด็กจะมีสงัคมหรอ เพราะบ้านเรียนมนัโดด

เดี่ยวออกมา มนัไม่ได้มีเพ่ือนเยอะๆ เราก็จะตอบเค้าไปว่า สงัคมของเด็กบ้านเรียนกับสงัคมของเด็กใน

โรงเรียนมนัตา่งกนั เวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะเจอเพ่ือนในวยัเดียวกนั ห้องเดียวกนั อายเุดียวกัน แต่สงัคม

ของเดก็บ้านเรียน เค้าจะมีเวลาคอ่นข้างมาก และเค้าจะท ากิจกรรมท่ีมนัหลากหลายมากกว่าเด็กในระบบ 

อย่างพ่อของซีเค้ามีร้านขายอปุกรณ์แคมป์ปิง้ เวลาเค้าไปท างานกบัพ่อ เค้าก็จะเหมือนลกูจ้างของร้าน รู้จกั

อปุกรณ์แคมป์ปิง้ แล้วท่ีร้านจะเป็นชมรมคนยิงธนดู้วยก็จะมีคนมาหลากหลายวยั ทัง้เดก็ ผู้ใหญ่ วยัรุ่น คือ

มีทกุวยั ฉะนัน้สงัคมของเค้าจะมีความหลากหลายมากกวา่เดก็ในระบบ หรือแม้แตใ่นกลุม่บ้านเรียนท่ีบอก

ว่ามีสามครอบครัว เด็กก็จะวยัไล่ๆ กันก็จริง แต่จะมีเด็กท่ีอายุน้อยกว่า และมากกว่า เค้าก็จะได้เรียนรู้

บทบาทและหน้าท่ีของทัง้การเป็นน้องและพ่ี คือเป็นพ่ีท่ีต้องดแูลน้องและเป็นทัง้น้องท่ีต้องเช่ือฟังพ่ี บทบาท

ของเขาก็เลยจะหลากลาย ก็เลยมองวา่สงัคมของเดก็บ้านเรียนได้เปรียบ เพราะเค้าต้องมีบทบาทท่ีมากกวา่

เดก็ในระบบ แตจ่ริงๆแล้วก็มีบ้านเรียนท่ีอยู่บ้านจริงๆ สอนอยู่บ้านจริงๆ ก็แล้วแต่ แต่ส่วนใหญ่ครอบครัวท่ี
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จดับ้านเรียนจะไมค่อ่ยเป็นอย่างนี ้เพราะมองวา่การศกึษาของลกูส าคญั ส าหรับพ่อแม่ท่ีท าบ้านเรียนต้อง

เป็นพ่อแมท่ี่ทุ่มเท อะไรท่ีเป็นการเรียนรู้ของลกูเน่ีย พาไปหมดเลย ฉะนัน้ปัญหานีไ้มค่อ่ยมี” 

ค าถามท่ี 13 คุณแม่มีกิจกรรมใดท่ีส่งเสริมด้านการเข้าสังคมของน้องๆบ้าง 

   “เราไมไ่ด้มองวา่เดก็บ้านเรียนจะมีปัญหาเร่ืองของสงัคม เราก็เลยไมไ่ด้สง่เสริมตรงนัน้ แต่

ก็จะมีกิจกรรมจิตอาสา จะให้เขาท าตัง้แต่เล็ก อยากให้เขาเห็นว่าสิ่งท่ีเขาสามารถท าได้มีอะไรบ้าง เขามี

โอกาสดีกวา่เดก็อื่นๆมากมาย เช่น เดก็ด้อยโอกาสท่ีหมูบ้่านเดก็ เราจะเห็นวา่เดก็คนอ่ืนด้อยโอกาสกวา่เขา

ตัง้เยอะ ในเมื่อเขามีโอกาสท่ีดีอย่างนี ้ส่ิงท่ีเขาควรจะท าก็คือการแบ่งปันให้คนอ่ืน เป็นการสอนผ่านการท า

กิจกรรม และเขาก็ได้เขาสงัคมกบัเดก็ท่ีมีความแตกตา่งกนั เคยไปใช้ชีวิตกับเด็กท่ีนู่นจริงๆ ไปกิน ไปนอน

เหมือนเดก็ท่ีนู่นเลย ไปยืนเข้าแถวรับอาหารเหมือนกนั หกวนัเลย ให้เขาได้เรียนรู้ความแตกตา่งกบัการท่ีเรา

อยู่บ้านแล้วมีทกุอย่างท่ีเราอยากได้ กบัเดก็ท่ีหมูบ้่านเดก็แม้กระทัง่ความรักยงัไมไ่ด้เลย เป็นเดก็ก าพร้า พ่อ

แมไ่มม่ีฐานะจะเลีย้งดไูด้” 

ค าถามท่ี 14 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบตัง้แต่เร่ิมต้นจัดการศึกษาจนถงึปัจจุบันมีอะไรบ้าง 

   “เป็นปัญหาของเราเองมากกว่า เพราะช่วงท่ีเอาลูกออกมาเรกๆ เป็นช่วงของก าร

เปลี่ยนแปลง ช่วงนัน้เรายงัไมรู้่บางเร่ือง และบางอย่างก็ยงัไมเ่ข้าท่ี ลกูเองก็ต้องปรับตวัเยอะ เราเองก็ต้อง

ปรับตวัเยอะ เราเองก็ไมรู้่วา่ต้องสอนยังไง แล้วบางทีเราเอาเขาออกมาจากระบบแล้วสอนเค้าไม่ได้เต็มท่ี

หรือเปลา่ คือช่วงรอยตอ่นีท่ี้เป็นปัญหา ท าให้เราเกิดความกงัวลวา่เราไมไ่ด้สอนเค้ามากเหมือนท่ีเขาได้ใน

โรงเรียน ทัง้ท่ีจริงๆ ตอนนัน้เราก็ไมไ่ด้เน้นเร่ืองของวิชาการ”  

ค าถามท่ี 15 แม่กัง้ศึกษาหาความรู้เร่ืองบ้านเรียนจากไหนคะ 

   “ศึกษาจากเพ่ือนท่ีเ ค้าท าอยู่แล้ว  มีปัญหาอะไรก็จะถาม ขอค าแนะน าจากผู้ มี

ประสบการณ์ เพราะจริงๆแล้วทกุบ้านก็ไม่เหมือนกันหรอกคะ อย่างกลุ่มเดียวกันจะมีแกนกลางคือความ

สนใจเร่ืองธรรมชาติ แตใ่นรายละเอียดก็จะแตกตา่งกนัไป บางบ้านอาจจะเร่ืองเกษตร บ้านเราอาจเป็นเร่ือง

ของจิตใจ” 
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ค าถามท่ี 16 คุณแม่คดิว่าบ้านเรียนมีข้อดีกว่าการศึกษาในระบบอย่างไรบ้าง 

   “จริงๆการศกึษาทัง้สองระบบมนัมีทัง้ข้อดีข้อเสียนะคะ ของบ้านเรียนเองก็มีทัง้ข้อดีและ

ข้อเสีย มันขึน้อยู่กับว่าการศึกษาแบบไหนมันเหมาะกับครอบครัวมากกว่า แต่ของแม่กัง้ไม่ได้ให้

ความส าคญักบัวิชาการ ในระบบสว่นใหญ่จะสอนวิชาการ ฉะนัน้เราไม่จ าเป็นต้องอยู่ในระบบ เราออกมา

ท าเอง เราให้ความส าคญักบัเร่ืองไหนเราก็สอนเร่ืองนัน้ เดก็สนใจเร่ืองไหนเราก็สอนเร่ืองนัน้” 

ค าถามท่ี 17 คุณแม่คดิว่าอะไรคือข้อจ ากัดของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 

   “เร่ืองระเบียบวินยั พอออกมาเรารู้เลยวา่มนัเป็นเร่ืองของความหย่อนยาน ออกมาอยู่บ้าน

ไม่ต้องไปเรียนหนังสือ ตื่นมา อยากท าไรก็ท า ท่ีบอกว่าตื่นมาเรามีกิจวัตรอะไรบ้าง เราก็จะท าได้แค่

ช่วงหนึ่ง เค้าเองก็รู้สกึสบาย อยากท าอนันีก้่อน อนันัน้ยังไม่อยากท า ซึ่งเราก็ไม่อยากไปบอกเค้าว่า ไม่ได้

ต้องท าตามกิจวตัรประจ าวนั เราก็เลยให้เค้าท าอย่างท่ีอยากท า ซึ่งสิ่งท่ีเค้าอยากท าก็จะเป็นสิ่งท่ีเค้าสนใจ

ท าของเลน่ ประดิษฐ์ อา่นหนงัสือ”  

ค าถามท่ี 18  ในจุด มุ่งหมายของบ้านเ รียนหรือแม้แต่จุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติ การศึกษาท่ีว่า “การเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์” คือการเป็นผู้สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและ

จติใจ ตรงนีคุ้ณแม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนน้องๆ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนีอ้ย่างไร

บ้าง 

   “ก็ตอนท่ีเราเขียนแผนการจดัการศกึษา เราก็จะเขียนวา่เราเน้นทางด้านไหนบ้าง จริงๆต้อง

ครอบคลมุทัง้หมดอยู่แล้ว ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ไมใ่ช่สมบรูณ์แคเ่พียงข้างนอก ข้างนอกก็จะเป็นการ

ดแูลเค้าเร่ืองอาหาร สขุภาพ การออกก าลงักาย หรือการให้ความรู้ แตเ่ร่ืองข้างในก็เป็นการให้ความส าคญั

ทางจิตใจ เพราะมนษุย์จะไมส่มบรูณ์ถ้ามีเพียงภายนอก ซึ่งในระบบไม่ได้ให้ความส าคญัเร่ืองของข้างใน

เลย เราไปให้แค่วิชาความรู้ ซึ่งไม่ได้ท าให้เค้าเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ ท าให้เขาขาดหลักส าคญัในการ

ด าเนินชีวิต ขาดหลักคุณธรรม จริงๆแล้วสิ่งท่ีอยากปลกูฝังให้เค้าคือการเป็นผู้ ไฝ่เรียนไฝ่รู้ด้วยตนเอง

มากกวา่ท่ีจะรอให้มีคนมาสอนมาป้อนข้อมลูให้ ซึ่งมนัต้องเป็นนิสยั เป็นทศันคติท่ีเกิดมาจากตวัของเขาเอง 

มนัต้องสร้างขึน้มาและไม่ใช่ว่าจะสร้างกันได้ง่ายๆ ต้องมีกระบวนการ วิธีการ ซึ่งเราก าลงัท า เพราะสิ่งนี ้

เป็นสิ่งเดียวท่ีเราอยากได้ ถ้าเขาท าตรงนีไ้ด้เราจะไม่ห่วงเค้าเลย เขาโตขึน้ไป เขาหาข้อมลูเองได้อยู่แล้ว 

เพราะมนัมีเทคโนโลยี เครือขา่ยตา่งๆ อินเทอร์เน็ต มนัมากมายจริงๆ ถ้าเขาไฝ่รู้อย่างนี ้เขาก็หยิบฉวยมา

ใช้ได้” 
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ค าถามท่ี 19 ปัจจุบันน้องได้จดทะเบียนกับสถานศึกษาหรือเขตพืน้ท่ีการศึกษา  

   “จดทะเบียนกับโรงเ รียนหมู่บ้านเด็กท่ีกาญจนบุรีคะ ก็ท าแผนการจัดการศึกษา

ประถมศกึษาช่วงชัน้ท่ี 2 คือ ป.4-6 ไป จริงๆแล้วแผนต้องมีการปรับเปลี่ยนทกุปี พอถึงเวลาประเมินเราก็ไป

ร่วมประเมินกบัทางหมูบ้่านเดก็ โดยประเมินตามหลกัของกระทรวงเลย เพราะกระทรวงเค้าจะมีแบบฟอร์ม

เป็น 8 สาระวิชามาให้ โดยเราออกข้อสอบเอง ไม่เหมือนข้อสอบท่ีโรงเรียน เราเป็นผู้จัดการศึกษา เรา

เหมือนเป็นคณุครู ข้อสอบเราก็ต้องออกเอง เราจะรู้วา่ลกูเราเรียนอะไร แล้วตอนออกข้อสอบเน่ีย เราต้องอิง

กบั 8 สาระวิชา ตามแตล่ะวิชาไปเลย แตห่ลกัๆเค้าเอาแค ่5 วิชา ศิลปะเน่ียไมต้่อง น่ีเฉพาะเวลาสอนไงคะ 

แตต่อนท่ีเราประเมิน เราต้องประเมิน 8 สาระ ซึ่งเค้าจะมีแบบฟอร์มมาให้คะ” 

ค าถามท่ี 20 น้องอยู่ชัน้ป.6 แล้ว แม่กัง้คดิว่าจะให้น้องเรียนบ้านเรียนต่อหรือเข้าระบบคะ 

    “จดับ้านเรียนตอ่คะ เพราะน้องเค้ามีความสขุในการเรียนแบบบ้านเรียนมากกวา่ เพียงแต่

จบปอหกตรงนีแ้ล้วเค้าอยู่ท่ีหมูบ้่านเดก็ ท่ีหมูบ้่านเดก็เค้ารับได้แค่ปอหก ก็ต้องดวู่ามอหนึ่งจะไปจดท่ีไหน 

จะไปจดกบัพืน้ท่ีเขตหรือจะเป็นการศกึษาทางไกลท่ีมีหลกัสตูรของเขา เขาจะสง่หนงัสือมาให้ แล้วเราเรียน

เองท่ีบ้าน พอถึงวนัสอบ เค้าจะนดัวา่สอบท่ีน่ีๆ เราก็จะไปสอบ เหมือนๆกบักศน.” 

ค าถามท่ี 21 ช่วงรอยต่อตอนเอาน้องออกจากระบบมาท าบ้านเรียนมีปัญหาหรือเปล่าคะ 

   “ไม่มีปัญหาคะเพราะจบช่วงชัน้พอดี เหมือนย้ายโรงเรียน  ก็ไปลงทะเบียนกับโรงเรียน

หมูบ้่านเดก็เลย” 

ค าถามท่ี 22  แม่กัง้คดิว่าพ่อแม่ท่ีจัดบ้านเรียนให้ลูกต้องมีฐานะจริงหรือเปล่าคะ 

   “ก็เห็นเพ่ือนๆ ก็ไม่เห็นมีฐานะกันเลย เพ่ือนส่วนใหญ่ท่ีท าบ้านเรียนก็ฐานะปานกลาง 

ไม่ใช่ฐานะดีนะ ฐานะดีจะเอาลูกเข้าอินเตอร์ แต่บ้านเรียนท าให้ประหยัดค่าเล่าลงไปได้เยอะ โรงเรียน

ทางเลือกเช่น รุ่งอรุณ ทอสี ปีนึงลดลงไปตัง้หลายตงัค์ เป็นแสน แสนนึงเราเอามาท าอะไร เราก็เอามาซือ้

อปุกรณ์การเรียน การสอน พาลกูไปเท่ียวเรียนรู้ คือเอาเงินมาใช้จ่ายพวกนีไ้ด้เยอะ เราไปลงทะเบียนกับ

โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ก็เทอมละสองสามพนั คา่เดินทางก็ไมเ่สีย แตถ้่าให้ลกูไปเรียนพิเศษก็จะจ่ายอะไรอยา่ง

นี ้เช่นนัน้ก็เลยเหมาะกบัคนท่ีฐานะไมด่ีแตม่ีเวลาให้ลกูเยอะไง ฉะนัน้ไมจ่ าเป็นต้องมีฐานะ” 
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ค าถามท่ี 23 กลุ่มควบกล า้ธรรมชาติจดทะเบียนท่ีโรงเรียนหมู่บ้านเด็กหมดหรือเปล่าคะ 

   “จดหมดเลยคะ มีอยู่ครอบครัวนึงตอนแรกจดกับเขต แต่เจอปัญหาก็เลยย้าย พืน้ท่ีเขต

เป็นเร่ืองของความไมเ่ข้าใจกนัมากกวา่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐบางทีเค้าก็ดแูลการศกึษาในระบบอ่ืนด้วยสว่นนงึก็

ต้องมาดูบ้านเรียน แล้วบางทีเค้าก็ไม่ได้เข้าใจการศึกษาบ้านเรียนว่าเป็นอย่างไร เพราะฉะนัน้เวลา

ประเมินผลหรือพดูคยุกนั เพราะต้องมีความสมัพนัธ์กนัเยอะ ต้องประเมินร่วมกัน ตอนเขียนแผนก็ต้องมา

นัง่ดวูา่โอเคไหม” 

ค าถามท่ี 24 แม่กัง้คดิว่า เป็นไปได้ไหมท่ีให้น้องเรียนในระบบโรงเรียนไปด้วยแล้วพอกลับมาท่ี

บ้านก็ท าบ้านเรียนให้น้อง 

   “ถ้าเค้าอยู่ในระบบเค้าจะไมม่ีเวลา เวลาสว่นใหญ่อยู่โรงเรียน กลบัมาก็ต้องท าการบ้าน มี

การบ้านท่ีต้องท า ตอนอยู่ในโรงเรียนเเค้าชอบประดิษฐ์ กลบัมาบ้านก็ยังไม่มีเวลาท า ก่อนหน้านีท่ี้ไปร่วม

แจมกบักลุม่บ้านเรียนตอนนัน้คือเรายงัไมม่ีความพร้อม พอเราพร้อมแล้ว เราก็ท าเต็มตวัเด็กก็จะได้เต็มท่ี

มากกวา่ ท าบ้านเรียนควบคูไ่ปกบัการไปโรงเรียน” 

 

หมายเหต ุ: สามารถดแูผนการเรียนรู้ของคณุแมก่ัง้เพ่ิมเติมได้ท่ี ภาคผนวก ค 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงบรรยาย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเร่ือง

การจดัการศกึษาบ้านเรียน และเพ่ือศกึษากระบวนการในการจดัการศึกษาบ้านเรียน โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธี

การศกึษาจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั อินเทอร์เน็ต และจากการเข้าฟังเสวนาเร่ือง การจัดการเรียนรู้ตาม

หลกัการพฒันาสมองใน Home school และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองประสบการณ์บ้านเรียน การ

สมัภาษณ์คณุกนกพร สบายใจ กรรมการสมาคมบ้านเรียนไทย และการสมัภาษณ์มารดาผู้จัดการศึกษา     

บ้านเรียนให้ลกูของตน 2 ท่าน คือ คณุแมช่วนัลกัษณ์ เกรียงปริญญากิจ และคณุแมก่ัง้ 

จากการรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการดงักลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปสิ่งท่ีศกึษามาได้ดงันี  ้

บ้านเรียน (Home School) เป็นการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีครอบครัวจัดท าขึน้ ซึ่งเป็นการจัด

การศกึษาท่ีเป็นการผสมผสานรูปแบบการศกึษาทัง้ 3 รูปแบบ    คือ การศกึษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ

โรงเรียน และตามอธัยาศยั ซึ่งผู้ เรียนในบ้านเรียนจะมีศกัดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับผู้ เรียนท่ีศึกษาในระบบ

โรงเรียน โดยบ้านเรียนจะจดัท าหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้โดยเน้นตวัผู้ เรียนเป็นส าคญั เพ่ือให้หลกัสตูร

และการจัดการเรียนรู้นัน้ มีความสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้ เรียนมากท่ีสุด โดย

ครอบครัวจะเป็นผู้ด าเนินการทัง้หมด ตัง้แต่จัดท าหลกัสูตรการศึกษา กระบวนการสอน การจัดเตรียม

อปุกรณ์การเรียน รวมทัง้การทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยบ้านเรียนมุ่งหวงัให้ผู้ เรียน

พฒันาสูค่วามเป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์ คือมีความรู้คูค่ณุธรรม และผู้เรียนค้นพบความต้องการ ศกัยภาพท่ีมี

อยู่ในตนเองอย่างแท้จริง 

บ้านเรียน เกิดขึน้จากสาเหตหุลายประการ จากการศึกษาทางเอกสารพบว่าสาเหตหุลกัเกิดจาก

การท่ีระบบการศึกษาของไทย  ไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อศกัยภาพของผู้ เรียนอย่างแท้จริง เน่ืองจาก

หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบโรงเรียนถูกจัดท าขึน้เพ่ือผู้ เรียนท่ีมีศักยภาพและ

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แตก่ลบัใช้หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบเช่นเดียวกันหมด ซึ่ง

สอดคล้องกบัการศกึษาโดยการสมัภาษณ์คณุแม่ผู้จัดบ้านเรียนให้ลกูของตนก็มองว่าการศึกษาในระบบ
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เป็นการสอนท่ีจ ากดัรูปแบบการเรียนรู้ และเป็นเสมือนโรงงานผลิตแบบเหมาโหลคือใช้การเรียนการสอน

รูปแบบเดียวสอนเดก็จ านวนมากท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งตามปัจเจกบคุคล เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน

ต้องท่องจ าและนั่งฟังครูบรรยาย ท าให้เด็กขาดความเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเด็กท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

แตกต่างถูกมองว่าเป็นเด็กไม่เช่ือฟัง และถูกท าโทษ สิ่งนีจ้ึงท าให้ผู้ เป็นแม่เล็งเห็นว่าลูกของตนอาจมี

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีไมเ่หมาะสมกบัการเรียนในระบบโรงเรียน รวมทัง้เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองในการท่ี

จะจดัการเรียนการสอนให้ลกูเองได้ รวมทัง้ความต้องการท่ีจะใช้เวลาคณุภาพร่วมกันกับลกูในการสร้าง

ความรักและอบรมสัง่สอนอย่างใกล้ชิดด้วยแนวทางและปรัชญาท่ีครอบครัวยึดมัน่ ท าให้คณุแมไ่ด้ตดัสินใจ

จดับ้านเรียนให้ลกูของตนในท่ีสดุ 

ความแตกต่างของการศึกษาในระบบโรงเรียนและบ้านเรียน เห็นได้ชัดเจนจากหลักสูตรของ

โรงเรียนท่ีใช้ 8 กลุ่มสาระในการก าหนดกรอบการเรียนรู้ของผู้ เรียน และแผนการสอนท่ีตายตวัส าหรับ

ผู้ เรียนท่ีมีความหลากหลาย มีตารางเรียนท่ีชดัเจน และครูเป็นศนูย์กลางในการให้ความรู้ รวมทัง้จดัเตรียม

ต าราตามแตล่ะวิชา การเรียนการสอนเน้นการท่องจ า แต่บ้านเรียนกลบัให้ความส าคญักับศกัยภาพของ

ผู้เรียน โดยการผสมผสานการเรียนรู้จากทัง้ 8 กลุม่สาระมาหลอมรวมกบัการเรียนรู้ตามความสนใจ อีกทัง้

ความล่ืนไหลในการจดัการเรียนรู้  เนือ้หาสาระท่ีเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้ เรียนได้ตลอด การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง และการท่ีผู้ เรียนได้

เลือกสรรการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับพ่อแม่ ว่าตนต้องการศึกษาเร่ืองใด และด้วยวิธีใด บ้านเรียนไม่มี

ตารางเรียนท่ีตายตวั เพราะบ้านเรียนมีความเช่ือวา่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ี ทกุเวลาโดยอยู่บนพืน้ฐาน

ท่ีเดก็มีความสขุในการเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาบ้านเรียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงถูกสงัคมมองว่าผู้ เรียนท่ีเรียนบ้าน

เรียนนัน้จะต้องขาดทกัษะทางสงัคม ซึ่งโดยแก่นแท้ของบ้านเรียนนัน้เป็นรูปแบบการจดัแบบครอบครวัเดีย่ว 

การท่ีจะถูกสังคมมองว่าผู้ เรียนจะขาดทักษะทางสงัคมจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากแต่บ้านเรียนของไทยใน

ปัจจบุนัได้ก้าวผา่นข้อจ ากดันีแ้ล้ว ด้วยการรวมกลุม่ครอบครัวท่ีจดับ้านเรียนเหมือนกนั โดยจัดตัง้เป็นกลุ่ม

ครอบครัวบ้านเรียนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งร่วมกนั เช่น กลุม่ควบกล า้ธรรมชาติท่ีคณุแมก่ัง้ได้เข้า

ร่วม โดยเป็นกลุ่มบ้านเรียนท่ีรวมตัวกันโดยมีเร่ืองราวของธรรมชาติเป็นแก่นกลางของกลุ่มในการท า

กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การเดินป่าส ารวจธรรมชาติ การร่วมกันเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ และการจัดตัง้

สมาคมบ้านเรียนไทยท่ีเป็นก าลงัหลกัในการเดินหน้าสู่การพัฒนาบ้านเรียนในด้านต่างๆ รวมทัง้การท่ี
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สมาคมได้เป็นแหลง่เรียนรู้ของพ่อแมบ้่านเรียน ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือพ่อแม่มือใหม่ท่ีเร่ิมจัด

บ้านเรียน พร้อมทัง้การจดักิจกรรมของสมาคมบ้านเรียนไทย เช่น การทศันศกึษาร่วมกนัของครอบครัวบ้าน

เรียน การจดัเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ และจากการสมัภาษณ์คณุแม่ผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลกู

ของตนก็พบว่ามีกลุ่มทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีครอบครัวบ้านเรียนได้เข้าร่วม เช่น การท ากิจกรรมทางศาสนา

ร่วมกัน กลุ่มจิตอาสา     เป็นต้น กลุ่มทางสงัคมต่างๆ เหล่านี ้คณุแม่เห็นว่าท าให้ผู้ เรียนในบ้านเรียนได้

เรียนรู้ทกัษะทางสงัคมท่ีมากกวา่การศกึษาในระบบโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จริง 

ไมไ่ด้ถกูจ าลองขึน้จากโรงเรียน โดยผู้ เรียนในบ้านเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางสงัคมในการปรับตวัให้เข้ากับ

เพ่ือนวยัเดียวกนั รวมถึงเพ่ือนตา่งวยั ผู้หลกัผู้ใหญ่ในกลุม่สงัคม  ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้มากกวา่การมีสงัคม

เป็นเพ่ือนในวัยเดียวกัน เช่น ประสบการณ์จากผู้หลักผู้ ใหญ่ การวางตวัอย่างเหมาะสม และได้เรียนรู้

บทบาทของตนเองในกลุม่สงัคมแตล่ะกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัออกไป บางกลุม่เดก็เรียนรู้ท่ีจะเป็นน้องท่ีเช่ือฟังพ่ี 

หรือเมื่อเดก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในอีกกลุ่มหนึ่ง เด็กกลบัต้องเรียนรู้บทบาทในการเป็นพ่ีท่ีดแูลน้องให้ดี

ท่ีสดุ 

การท่ีครอบครัวจะก้าวเข้ามาจดัการศกึษาให้ลกูนัน้ จะต้องท าการจดทะเบียนจดับ้านเรียนเพ่ือการ

ได้รับวุฒิการศึกษา โดยจะมีขัน้ตอนท่ีแตกต่างไปตามสถานท่ีท่ีครอบครัวไปจดทะเบียนบ้านเรียน โดย

หลักๆ จะมี 2 สถานท่ีคือท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียนท่ีรับจดทะเบียนบ้านเรียน หาก

ครอบครัวเลือกจะจดทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาพ่อแมจ่ะต้องด าเนินการย่ืนเร่ืองเพ่ือพิจารณา โดยใช้

เอกสารทางราชการทัว่ไป เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน วฒุิการศกึษาของพ่อแมผู่้จดัการศกึษา และท่ีส าคญัคือ 

แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว โดยพ่อแมจ่ะต้องร่วมกนักบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาในการจัดท า

แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว ท าการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลาง 8 กลุม่สาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นกรอบ

ในการจัดการศึกษาบ้านเรียน ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนด แต่ในการปรับใช้ของแต่ละ

ครอบครัวนัน้ก็มีความแตกต่างไปตามปรัชญา แนวคิด ศาสนาท่ีแต่ละครอบครัวยึดถือ รวมทัง้การให้

ความส าคญักบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และทกัษะการใช้ชีวิตเป็นส าคญั และบางครอบครัวได้น าเอา

หลกัสตูรการศึกษาของต่างประเทศ ของโรงเรียนสาธิต หรือของโรงเรียนนานาชาติ มาปรับประยุกต์ใช้

ร่วมกนัก็สามารถท าได้ โดยในสว่นของการประเมินผลครอบครัวจะร่วมกนักบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ในการประเมิน เช่น การออกแบบทดสอบโดยส านกังานเขต การให้พ่อแมป่ระเมินผลเองและน าผลประเมิน

มาบนัทึกท่ีส านกังานเขต เป็นต้น ซึ่งแตล่ะเขตพืน้ท่ีการศกึษาจะมีการประเมินผลท่ีแตกตา่งกนัไป ตามท่ีได้

ตกลงกบัทางครอบครัวไว้ และในสว่นของการจดทะเบียนกบัทางโรงเรียนท่ีรับจดทะเบียนบ้านเรียน ซึ่งเป็น
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ท่ีนิยมในครอบครัวบ้านเรียนท่ีจะมาจดทะเบียนเพราะทางโรงเรียนมีความเข้าใจในปรัชญาการเรียนการ

สอนแบบบ้านเรียนจึงมอบหมายให้ครอบครัวได้ออกแบบแผนการจัดการศึกษาเองอย่างเต็มท่ี โรงเรียน

เพียงให้ค าแนะน าเร่ืองการปรับใช้ 8 กลุม่สาระเล็กน้อย พอถึงช่วงการประเมินผล ก็ให้พ่อแม่รับหน้าท่ีใน

การประเมินผลและน าผลการประเมินท่ีเป็นคะแนนมาบนัทึกลงเป็นผลการเรียนท่ีโรงเรียนได้เลย โรงเรียนท่ี

ให้อนญุาตจดทะเบียนบ้านเรียนในปัจจุบันมี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี และ

โรงเรียนสตัยาไส จังหวัดลพบุรี จากการสัมภาษณ์แม่ผู้จัดบ้านเรียนและการเข้าฟังเสวนาพอจะสรุป

ประเดน็ได้วา่ ครอบครัวบ้านเรียนนิยมจดทะเบียนกับทางโรงเรียนเน่ืองด้วยการจดทะเบียนบ้านเรียนกับ

ส านกังานเขตนัน้มีข้อจ ากดัเยอะในการจดัท าแผนการเรียนการสอน เพราะทางเขตไมเ่ข้าใจในแนวคิดแบบ

บ้านเรียนและพยายามน ากรอบความรู้แบบโรงเรียนมาใช้กับการจัดท าแผนการเรียนการสอนบ้านเรียน 

รวมทัง้ขัน้ตอนท่ียุ่งยากและลา่ช้า จึงท าให้ครอบครัวบ้านเรียนหลายครอบครัวเลือกท่ีจะจดทะเบียนกบัทาง

โรงเรียน 

ในสว่นของบ้านเรียนท่ีวา่มีความเหมาะสมกบัพฒันาการในช่วงใดของผู้เรียน ในสว่นของผู้ศกึษาท่ี

ได้ท าการศกึษาเร่ืองบ้านเรียน ลกัษณะการเรียน รูปแบบการเรียน ก็พอจะเห็นภาพรวมของบ้านเรียนได้ว่า

เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การเรียนรู้เร่ืองต่างๆ จะขึน้อยู่กับความสนใจของผู้ เรียน

เป็นหลกั และเมื่อผู้ เรียนให้ความสนใจ เกิดความชอบและเกิดความถ่ีของการเรียนรู้มากขึน้ พ่อแม่ก็จะ

ตอบสนองโดยจดัสภาพการเรียนรู้ให้สอดคล้องรับกบัความสนใจของเดก็เพ่ือพฒันาศกัยภาพของเด็กให้มี

ประสิทธิภาพ ส าหรับผู้ศกึษามองวา่บ้านเรียนมีความเหมาะสมกบัพฒันาการในช่วงเดก็ปฐมวยั คือ 2-7 ปี 

ตามทฤษฎีของเพียร์เจท์มองว่าอยู่ในขัน้ เ ร่ิมมีความคิดความเข้าใจ (pre-operational period) คือมี

พฒันาการทางภาษา เรียนรู้การใช้ค าให้สมัพนัธ์กบัสิ่งของ สนกุกบัโลกจินตนาการ รับรู้ได้เร็ว และจัดการ

รับรู้เป็นหมวดหมู ่ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าบ้านเรียนได้เปรียบมากในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็น

อิสระ และเรียนรู้ได้ตลอดเวลาคือ บ้านเรียนในช่วงปฐมวยัพ่อแม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้

เทคนิคตา่งๆ เพ่ือจงูใจผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี เช่น การเลน่เกมเสริมทักษะ การประยุกต์ใช้สิ่งของรอบตวัมา

เป็นสื่อการสอนได้ง่าย การได้ให้เดก็ได้เรียนรู้จากการท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง การเสริมสร้างจินตนาการด้วย

นิทานและบทบาทสมมตุิ เป็นต้น ดงัจะเห็นได้ชัดจากตวัอย่างหลกัสตูรของครอบครัวยศโสภณ แต่ใช่ว่า

ระดบัการศกึษาอ่ืนจะไมเ่หมาะกับบ้านเรียน เพียงแต่เมื่อเด็กโตขึน้ มีความคิดท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ มี

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวต่างๆได้ง่ายขึน้ มีการจัดระเบียบความคิดท่ีเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เทคนิคการ
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สอนก็คงไม่ต้องแพรวพราวมากเช่นดียวกับการสอนแบบเด็กปฐมวยั ท่ีมีการเรียนรู้แบบยึดตนเองเป็น

ศนูย์กลาง ดงันัน้บ้านเรียนท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางจึงเหมาะกบัเดก็ปฐมวัยตามท่ีกลา่วมา 

 ความพร้อมของพ่อแมท่ี่จะจดัการศกึษาบ้านเรียนก็มีความส าคญั โดยพ่อแมค่วรพิจารณาถึงความ

พร้อมในด้านตา่งๆ ดงันี ้1) ด้านความรู้ของพ่อแม ่ท่ีถึงแม้วา่พ่อแมบ่างคนจะไมไ่ด้จบการศกึษาในระดบัสงู

มาก หรือเรียนวิชาชีพครูมา แต่ก็สามารถจัดการศึกษาให้ลกูตนได้ โดยพ่อแม่ท่ีจัดบ้านเรียนควรเป็นผู้ ท่ี

ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพราะปัจจบุนัมีเทคโนโลยีท่ีจะท าให้พ่อแมส่ามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่ยาก และ

ข้อมลูความรู้ท่ีมีมากมายทัง้ต ารา อินเทอร์เน็ต หรือการสอบถามจากผู้ รู้ พ่อแม่ก็สามารถท่ีจะเข้าใจและ

สงัเคราะห์ความรู้นัน้มาสอนลกูได้ หรือหากพ่อแมไ่มส่ามารถท่ีจะสอนหลกัความรู้บางอย่างได้ด้วยตนเอง

จริงๆ ก็สามารถท่ีจะให้ผู้ เรียนได้เรียนเสริมเพ่ิมเติมความรู้กบัผู้ รู้ได้ แตก่ารศกึษาโดยรวมแล้วพบวา่พ่อแม่ท่ี

จดับ้านเรียนให้ลกูตนนัน้คอ่นข้างท่ีจะมีการศกึษาท่ีดี และจบปริญญาตรีเป็นสว่นมาก ซึ่งความรู้ของพ่อแม่

ก็ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการจดัการเรียนการสอนของผู้เรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ เช่น การจดัการเรียนการ

สอนในระดบัมธัยมศกึษาท่ีมีความตอ่เน่ืองไปสูร่ะดบัมหาวิทยาลยั เนือ้หาการเรียนท่ียากและเข้มข้นขึน้จึง

เป็นสิ่งท่ีพ่อแมบ้่านเรียนควรพิจารณาว่าตนมีความพร้อมทางความรู้มากแค่ไหน หรือหากยืนยันท่ีจะจัด

บ้านเรียนครอบครัวจะจดัการกบัปัญหานีไ้ด้อย่างไร   2) ด้านเวลา จะขึน้อยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัว 

การบริหารเวลาการท างานกบัการจัดการศึกษาให้ลกู ท่ีควรจัดสรรอย่างเหมาะสม อาจมีการแบ่งการจัด

การศกึษาระหวา่งพ่อและแม ่ซึ่งตามหลกัของเวลาในการให้ความสนใจของเดก็ จะพบว่าแท้จริงแล้วเด็กก็

ไม่ได้ต้องการเวลาในการเรียนรู้ทัง้วนั หากมีการจัดการท่ีเหมาะสม เวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมงต่อวนั ก็เพียง

พอท่ีจะจดัการศกึษาบ้านเรียนได้ แตพ่บวา่ครอบครัวบ้านเรียนมกัจะให้พ่อแมค่นใดคนหนึ่งเป็นเสาหลกัใน

การหาเงิน และอีกคนเป็นคนจดับ้านเรียนให้ลกูและไมต้่องท างาน และบางครอบครัวท่ีมีอาชีพท่ีอาจท าให้

มีอปุสรรคในการจัดบ้านเรียน เช่น อาชีพท่ีต้องหาเช้ากินค ่า เป็นลูกจ้าง การท่ีจะจัดบ้านเรียนนัน้จึงมี

ข้อจ ากัดในการท่ีจะแบ่งเวลาอย่างมาก บ้านเรียนจึงอาจไม่เหมาะสมกับครอบครัวลกัษณะนีเ้ท่าใดนัก      

3) ด้านฐานะของพ่อแม ่จากทศันะของคนทัว่ไปอาจมองว่าการจัดบ้านเรียนนัน้เป็นการจัดการศึกษาของ

คนท่ีมีฐานะดี จากการศกึษางานวิจัยก็พบว่าเป็นเร่ืองจริง คือพบว่าครอบครัวบ้านเรียนส่วนมากมีฐานะ

ทางการเงินท่ีดี แตใ่นทางกลบักนัจากการศกึษาโดยการสมัภาษณ์แมผู่้จดัการศกึษาบ้านเรียน กลบัมองว่า

ไมส่ าคญัท่ีพ่อแมผู่้จดัการศกึษาบ้านเรียนต้องเป็นคนมีฐานะดี ขึน้อยู่กับการปรับประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อม

รอบตวัมาเป็นสื่อการเรียนการสอนมากกวา่ อีกทัง้ยงัมองวา่การจดัการศกึษาบ้านเรียนยงัช่วยประหยดัและ

ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้มากหากเทียบกับการเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือกต่างๆ โดยครอบครัว
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สามารถน าเงินท่ีควรต้องจ่ายให้โรงเรียนทางเลือกมาซือ้อปุกรณ์การเรียน สื่อการเรียนสอน พาไปทัศน

ศกึษา ได้มากกวา่ท่ีโรงเรียนจะสามารถท าได้  

ในด้านปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาบ้านเรียน  ปัจจุบันยังคงพบปัญหาในด้านการ

ด าเนินงานร่วมกับทางส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ท่ีขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการจัด

การศกึษาบ้านเรียน และการด าเนินงานท่ีล่าช้า รวมทัง้ขัน้ตอนท่ียุ่งยาก ในการขออนุญาตจัดการศึกษา 

สง่ผลให้มีครอบครัวบ้านเรียนหลายครอบครัวหันไปท าการจดทะเบียนกับสถานศึกษาท่ีรองรับครอบครัว

บ้านเรียนแทน และอีกปัญหาอปุสรรคท่ีพ่อแม่บ้านเรียนจะต้องเผชิญคือปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตวัพ่อแม่เอง 

จากการสมัภาษณ์แม่ผู้จัดบ้านเรียนนัน้ก็พบว่าอปุสรรคท่ีตนพบนัน้เป็นเร่ืองระเบียบวินัย บางครัง้เด็กก็

งอแงไมเ่รียน จะท าแตส่ิ่งท่ีตนสนใจ โดยผู้เป็นแมก่็ต้องสามารถคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบ สอดแทรกการเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกบัความสนใจของลกูให้ได้ ซึ่งผู้ศกึษามองว่าเป็นเร่ืองท่ีบ้านเรียนได้เปรียบคือการท่ีพ่อแม่ได้

อยู่คลุกคลีกับลกู ใกล้ชิดกับลกูนัน้ ท าให้พ่อแม่รู้จักและเข้าใจลูกมากท่ีสุด  ดังนัน้การจะปรับเปลี่ยน

กระบวนการการเรียนการสอนให้เข้ากบัลกูนัน้จึงไมใ่ช่เร่ืองท่ียากเกินความสามารถของพ่อแม ่ผู้ ท่ีเข้าใจลกู

มากท่ีสดุ 

 จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด บ้านเรียนถือได้ว่าเป็นรูปแบบการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ  

ส าหรับพ่อแมผู่้มีปรัชญาและแนวคิดท่ีตา่งจากการศกึษาในระบบโรงเรียน และพ่อแม่ท่ีให้ความส าคญัใน

เร่ืองของความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้ เรียน แต่หากครอบครัวต้องการจะจัดบ้านเรียนให้ลกู ควรจะ

พิจารณาถึงความพร้อมในด้านตา่งๆ และอปุสรรคท่ีอาจพบระหวา่งจดับ้าน ซึ่งถ้าครอบครัวได้พิจารณาถึง

ความพร้อมของครอบครัวและความต้องการจากลกูแล้วคิดว่าบ้านเรียนคือรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม

กบัครอบครัวและลกัษณะการเรียนรู้ของลกู ก็ให้พ่อแมล่งมือสร้างบ้านเรียนด้วยความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ

ของตนเองท่ีจะสอนและมัน่ใจในศกัยภาพของลกูท่ีจะเรียนรู้ บ้านเรียนในวนันีจ้ึงเป็นรูปแบบการศกึษาท่ีพอ่

แมจ่ะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกบัลกูอย่างมีความสขุ โดยเป็นการเรียนรู้บนพืน้ฐานความรักและความอบอุ่นของ

ครอบครัวอย่างแท้จริง  การเรียนรู้ทักษะชีวิตจริงท่ีเหนือกว่าการท่องจ าความรู้วิชา การท่ีพ่อแม่เป็น

ผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการท่ีดีงามในตวัลกูจนกระทั่งมีความพร้อมและ

มัน่คงท่ีจะไปประกอบอาชีพ บ้านเรียนจึงตอบโจทย์การศึกษาทางเลือกส าหรับพ่อแม่ท่ีคิดแตกต่างจาก

ปัจจบุนั แตค่ืนสูส่ามญัเช่นในอดีตท่ีวา่ “พ่อแมค่ือครูคนแรกของลกู” 

สิ่งท่ีได้รับจากการศึกษาปัญหาพเิศษครัง้นี ้
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1. ได้เรียนรู้ถึงการศกึษาในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีความแตกตา่งจากการศึกษาในระบบอย่างมาก ท าให้

ทราบว่าพ่อแม่ในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญกับลูกมากขึน้ ทัง้ในด้านความรู้และคณุธรรม

จริยธรรม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ไว้วางใจสังคมในปัจจุบันท่ีมีอันตรายอยู่รอบตัว 

การศึกษาจึงเป็นสิ่งเดียวท่ีพ่อแม่พึงจะให้ได้เมื่อตนมีชีวิตอยู่  โดยหวังว่า เมื่อลูกเติบโตขึน้              

จะสามารถยืดหยดัได้ในสงัคมท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีไมส่ามารถคาดเดาได้  

2. ได้สมัผสัถึงความมีมิตรไมตรี การช่วยเหลือ ทัง้ในด้านข้อมลูและก าลงัใจจากผู้ ท่ีไม่เคยรู้จักกัน       

มาก่อน 

3. ได้ฝึกฝนทกัษะทางสงัคม การวางตวั และความสภุาพออ่นน้อมท่ีพึงปฏิบตัิตอ่ผู้ ท่ีอาวโุสกวา่ 

4. ฝึกกระบวนการท างานโดยรู้จักวางแผนการท างาน การด าเนินงานเป็นขัน้เป็นตอน จัดล าดับ

ความส าคญัวา่ควรท าสิ่งใดก่อนหรือหลงั 

5. รู้จกัแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการท างาน 

6. ได้ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การประมวลความรู้ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับประยุกต์ใช้

ในอนาคตเมื่อมีโอกาส หรือให้ค าแนะน ากบัผู้ ท่ีไมรู้่จกับ้านเรียนมาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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หลักสูตรแกนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 จดัท าขึน้ส าหรับท้องถ่ินและสถานศกึษาได้

น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาและจดัการเรียนการสอน ซึ่งการจดั
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การศกึษาบ้านเรียนก็นบัได้วา่เป็นการจดัการศกึษาส าหรบักลุม่เป้าหมายเฉพาะท่ีได้รับสทิธิในการจดั

การศกึษาท่ีสามารถน าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปปนบัใช้ได้ตามความเหมาะสมกบัสภาพ

และบริบทของผู้เรียน ซึ่งถกูต้องตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   มุง่พฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสขุ   มี

ศกัยภาพในการศกึษาตอ่  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจดุหมายเพ่ือให้เกิดกบัผู้ เรียน  เมื่อจบ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ดงันี ้

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ เหน็คณุคา่ของตนเอง มีวินยัและปฏิบตัิตนตาม

หลกัธรรมของพระหทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

และมีทกัษะชีวิต 

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

5. มีจิตส านึกในการอนรุักษ์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย การอนรุักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม มจิีต

สาธารณะท่ีมุง่ท าประโยชน์ และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผู้เรียนให้เกิดความสมดลุ ต้องค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ ดงันี ้ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สขุศกึษาและพลศกึษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
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ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา
คณุภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งท่ีผู้ เรียนพึงรู้  ปฏิบตัิได้  มีคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยม   ท่ีพึง
ประสงค์เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญั   ในการ
ขบัเคลื่อนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบวา่ต้องการอะไร จะสอน
อย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาโดย
ใช้ระบบการประเมินคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดบัเขต
พืน้ท่ีการศกึษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกนัคณุภาพดงักลา่วเป็นสิ่งส าคญัท่ี
ช่วยสะท้อนภาพการจดัการศกึษาวา่สามารถพฒันาผู้เรียนให้มคีณุภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนด
เพียงใด 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  
จ านวน 67 มาตรฐาน ดงันี ้  

 ภาษาไทย ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน การฟัง  การด ู และการพูด หลกัการใช้ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

 คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย จ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์

ข้อมลูและความน่าจะเป็น ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 วทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม สารและสมบตัิ

ของสาร แรงและการเคลื่อนท่ี พลงังาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 

วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม เศรษฐศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและ

ครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล การสร้างเสริม

สขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค ความปลอดภยัในชีวิต 

 ศิลปะ  ประกอบด้วย ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย การด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอาชีพ 
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 ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและวฒันธรรม ภาษากับ
ความสมัพนัธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษากบัความสมัพนัธ์กบัชมุชนและโลก 

                                                                                                                                    

ระดับการศกึษา 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัระดบัการศกึษาเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

 1. ระดับประถมศึกษา (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6) การศกึษาระดบันีเ้ป็นช่วงแรกของการศกึษา

ภาคบงัคบั มุง่เน้นทกัษะพืน้ฐานด้านการอา่น การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคดิพืน้ฐาน การ

ติดตอ่สื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และพืน้ฐานความเป็นมนษุย์ การพฒันาคณุภาพชีวิตอย่าง

สมบรูณ์และสมดลุทัง้ในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม โดยเน้น  จดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการ  

2. ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสดุท้ายของการศกึษาภาคบงัคบั 

มุง่เน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง สง่เสริมการพฒันาบคุลกิภาพสว่นตน มี

ทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มทีกัษะการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีความสมดลุทัง้ด้านความรู้ 

ความคิด ความดีงาม และมีความภมูิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพหรือ

การศกึษาตอ่     

 3. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6) การศกึษาระดบันีเ้น้นการเพ่ิมพนู

ความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียนแตล่ะคนทัง้ด้าน

วิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขัน้สงู สามารถน า

ความรู้ไประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพ มุง่พฒันาตนและประเทศตาม

บทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชมุชนในด้านตา่ง ๆ   
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ภาคผนวก ข 

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาบ้าน
เรียน 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาบ้านเรียน 

1. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

บทบญัญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว สรุปได้ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ,2542) 

 มาตรา 4 วา่ด้วย นิยามของสถานศกึษาท่ีมีความรวมถึง “ศนูย์การเรียน” ท่ีอาจจดัขึน้โดย “เอกชน” 

 มาตรา 8 (2) วา่ด้วย การจดัการศกึษา “ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา” 
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 มาตรา 9 (5) และ (6) ว่าด้วย การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา“ให้ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา” และ “การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน” 

 มาตรา 12 วา่ด้วย สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษาท่ี “ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน มีสิทธิในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา 13 และ 14 ว่าด้วย สิทธิประโยชน์ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองท่ีรวมถึงการได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐ “ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลีย้งดแูละการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ
บคุคลซึ่งอยู่ในความดแูล ได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐส าหรับการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของบตุรหรือ
บคุคลซึ่งอยู่ในความดแูลท่ีครอบครัวจัดให้ ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายก าหนด” และ“การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีส าหรับคา่ใช้จ่ายการศกึษาตามท่ีกฎหมายก าหนด” 

 มาตรา 15 ว่าด้วย การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือจะจดัแบบผสมผสานได้มีความยืดหยุ่นแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสม 

 มาตรา 18 (3) ว่าด้วย สถานศึกษาซึ่งมีความรวมถึง “ศนูย์การเรียน ได้แก่ สถานท่ีเรียนท่ี
หน่วยงานจดัการศกึษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอ่ืนเป็นผู้จดั” 

 มาตรา 22 ว่าด้วย การจัดการศึกษาท่ีต้องยึดหลกัว่า “ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” 

 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษาในเร่ือง ตอ่ไปนี ้

1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติและสงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของสงัคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและ 
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยัง่ยืน 
3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภมูิปัญญาไทยและการประยกุต์ใช้ 

ภมูิปัญญา 
4. ความรู้และทกัษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง 

5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

3. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท า
เป็น รักการอา่น และเกิดการใฝ่รู้อย่างตอ่เน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน
รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทกุวิชา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็น
สว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่งๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้เรียนตามศกัยภาพ 

 มาตรา 25 รัฐต้องสง่เสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ ได้แก่ 
ห้องสมดุประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์อทุยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมลูและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา 26 ให้สถานศกึษาจดัประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้เรียนความประพฤติ 
การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการท่ี
หลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้ เรียนตามวรรคหนึ่ง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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 มาตรา 38 ให้แตล่ะเขตพืน้ท่ีการศกึษามีอ านาจหน้าท่ีในการก ากบัดแูล สง่เสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 มาตรา 61 ให้รัฐจดัสรรเงินอดุหนนุการศกึษาท่ีจดัโดยบคุคล ครอบครัว องค์กรชมุชนองค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอ่ืนตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น 

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึน้เพ่ือเป็นกลไกส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาและ
หวัใจของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ สาระต่างๆ ท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เป้าหมายส าคญัเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งหน่วยงานของรัฐและองค์กรทกุภาคสว่นในสงัคมได้เข้ามามีสว่นร่วม จึงได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจนในมาตราตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว  พ.ศ. 2547 อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้

“จดัการศกึษา” หมายความวา่ การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัวแก่ผู้ เรียน 
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ ใช้อ านาจปกครองหรือ

ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“ผู้จดัการศกึษา” หมายความวา่ บคุคลในครอบครัวหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากครอบครัวนัน้ให้

จดัการศกึษา 
“ผู้เรียน” หมายความวา่ บตุรหรือบคุคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว 
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีครอบครัวมีภมูิล าเนา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ข้อ 2 ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจดัการศกึษาย่ืนค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงาน ค าขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ 3 ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการ
พิจารณาค าขออนญุาตจดัการศกึษาแก่ครอบครัวท่ีย่ืนค าขออนญุาตจดัการศกึษาภายในสามสิบวนั นบัแต่
วนัท่ีได้รับค าขออนญุาตจดัการศกึษาตามข้อ 2 
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ข้อ 4 ในกรณีท่ีส านักงานเห็นว่า ครอบครัวท่ีได้รับอนุญาตจัดการศึกษาไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัด
การศกึษาตามข้อ 2(7) ให้ส านกังานแนะน าให้ครอบครัวนัน้ ปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากครอบครัวดงักล่าวไม่ด าเนินการตามค าแนะน าให้ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาให้ครอบครัวนัน้เลิกจดัการศกึษา 
ข้อ 5 ให้ครอบครัวด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการวดัผล
และประเมินผลของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และจดัท ารายงานการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทัง้การจดัการเรียนการสอนและสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามท่ีส านักงาน
ก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
ข้อ 6 ให้ส านกังานจดัให้มีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ในกรณีท่ี
ผู้ เรียนไมผ่า่นการวดัผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านกังานแจ้งให้ครอบครัวให้มีการเรียนซ่อมเสริม
แก่ผู้ เรียนนัน้ และจดัให้มีการวดัผลและประเมินผลใหมภ่ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
ข้อ 7 ให้ส านักงานออกหนังสือรับรองหรือหลกัฐานการจบการศึกษาแก่ผู้ เรียนท่ีผ่านการวัดผลและ
ประเมินผลตามข้อ 6 
ข้อ 8 การเลิกจดัการศกึษาโดยครอบครัวอาจมีได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส านกังานมีค าสัง่ให้เลิกจดัการศกึษาตามค าขอของครอบครัว 
(2) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจดัการศกึษาตามข้อ 4  
กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 จากเนือ้หาสาระ

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศกึษาโดยครอบครัว ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดงักล่าวข้างต้น ถือเป็น
ตัวบททางกฎหมายท่ีประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพ่ือรองรับและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเป็นการจดัการศกึษาท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้ยึด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวโดยตรง คือ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 
3.กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. 2554 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบคุคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 43 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้
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กระท า ได้โดยอาศยัอ า นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้

“ศนูย์การเรียน” หมายความวา่ สถานท่ีเรียนท่ีองคก์รวิชาชีพจดัตัง้ขึน้เพ่ือจดัการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานโดยไมแ่สวงหาก าไรตามกฎกระทรวงนี ้

“องค์กรวิชาชีพ” หมายความวา่ องค์กรวิชาชีพท่ีได้จดัตัง้โดยกฎหมาย 
“บคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน” หมายความวา่ ผู้จดัการศกึษา ผู้บริหารศนูย์การเรียน 

รวมทัง้ผู้สนบัสนนุการศกึษาซึ่งท าหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบตัิงานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียน 
การสอน การนิเทศ และการบริหารการศกึษาของศนูย์การเรียน 

“ผู้จดัการศกึษา” หมายความวา่ องค์กรวิชาชีพซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษาให้จดัตัง้ศนูย์การเรียน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 

ข้อ 2 องค์กรวิชาชีพอาจจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศกึษานอกระบบ หรือ 
การศกึษาตามอธัยาศยั โดยจดัตัง้เป็นศนูย์การเรียนส าหรบัผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบ
โรงเรียนปกติทัง้นี ้เพ่ือให้มีความยืดหยุน่ คลอ่งตวั และสนองตอบวตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียนนัน้ 
ข้อ 3 องค์กรวิชาชีพซึ่งประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ให้ย่ืนค าขอเป็นหนงัสือตอ่ส านกังาน 
พร้อมทัง้แผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนท่ีองคก์รวิชาชีพนัน้ได้ร่วมจดัท ากบัส านกังาน 
หรือสถานศกึษาท่ีส านกังานมอบหมาย 
แผนการจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือศนูย์การเรียน 
(2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
(3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
(4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
(5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
(6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
(7) ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
(8) รายช่ือและคณุสมบตัิของบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
(9) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 



131 

 

ข้อ 4 เมื่อส านกังานให้ความเหน็ชอบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน และแผนการจดัการศกึษาตามข้อ 3 แล้ว 
ผู้จดัการศกึษาจึงจะด าเนินการจดัการศกึษาได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจดัการศกึษาท่ีส านกังานได้
ให้ความเห็นชอบแล้วต้องได้รับอนญุาตจากส านกังาน 
ข้อ 5 ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนตามข้อ 3 (9) อย่างน้อยต้องก าหนดให้คณะกรรมการ
ดงักลา่วประกอบด้วยผู้จดัการศกึษาหรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนและผู้ทรงคณุวฒุิ ในกรณีท่ีศนูย์
การเรียนใดไมอ่าจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้ผู้แทนชมุชนท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่
เป็นกรรมการแทนได้ 
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการศนูย์การเรียนท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารและการจดัการศกึษาของศนูย์
การเรียนให้เหมาะสมกบัสภาพการจดัการศกึษาของผู้จดัการศกึษาและสอดคล้องกบันโยบายการศกึษา 
รวมทัง้สง่เสริม สนบัสนนุ ก ากบั และดแูลระบบการประกนัคณุภาพภายในเพ่ือพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 
ข้อ 7 ให้ศนูย์การเรียนด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
วดัผลและประเมินผลของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในแตล่ะปี แล้วจดัท ารายงานการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดงักลา่ว รวมทัง้การจดัการเรียนการสอนและสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการศกึษาให้ส านกังานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
ข้อ 8 ให้ศนูย์การเรียนออกหลกัฐานการศกึษาแก่ผู้ เรียนหรือผู้ส าเร็จการศกึษาจากศนูย์การเรียน 
วา่ได้ศกึษาหรือส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธิการคก์รเอกชน
ส าหรับการจดัการศกึษาได้ 
ข้อ 9 ส านกังานมหีน้าท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความรู้ สง่เสริมและสนบัสนนุด้านวิชาการ ด้านการ
บริหาร ด้านการจดัการศกึษา และด้านอ่ืนแก่ผู้จดัการศกึษา รวมทัง้ให้การพฒันาทกัษะความรู้
ความสามารถแก่บคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน ตลอดจนด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนแก่
ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการเทียบโอนผลการเรียนการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
ข้อ 10 ศนูย์การเรียนเลิกด้วยเหตอุย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส านกังานอนญุาตให้เลิกตามค าขอของผู้จดัการศกึษา 
(2) ส านกังานมีค าสัง่ให้เลกิเพราะเหตท่ีุศนูย์การเรียนหยดุด าเนินการเกินกวา่หนึ่งปีโดยไมม่ี 

เหตอุนัสมควร หรือการด าเนินการของศนูย์การเรียนขดัตอ่วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน ขดัตอ่กฎหมาย 
เป็นภยัตอ่เศรษฐกิจหรือความมัน่คงของประเทศ หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 
ของประชาชน เมื่อมีการเลกิศนูย์การเรียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านกังานแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้จดัการศกึษา 
ทราบภายในสามสิบวนั และให้ผู้จดัการศกึษารวบรวมหลกัฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
ของศนูย์การเรียนนัน้มอบให้แก่ส านกังาน 
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ข้อ 11 การเลิกศนูย์การเรียน ให้ผู้จดัการศกึษาร่วมกบัส านกังานจดัหาศนูย์การเรียนอ่ืน 
ให้แก่ผู้เรียน แตไ่มต่ดัสิทธิผู้เรียนท่ีจะสมคัรเข้าเรียนในสถานศกึษาอ่ืน 
ข้อ 12 ให้ส านกังานเรียกคืนเงินอดุหนนุหรือเงินช่วยเหลือตา่ง ๆ จากรัฐท่ียงัเหลืออยู่ในรอบ 
ปีจากศนูย์การเรียนท่ีเลกิตามข้อ 11 เพ่ือน าสง่เป็นรายได้แผน่ดิน 
ข้อ 13 องค์กรวิชาชีพใดเคยเป็นผู้จดัการศกึษาของศนูย์การเรียนท่ีส านกังานมีค าสัง่ 
ให้เลิกศนูย์การเรียนตามข้อ 11 (2) จะขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนอีกมิได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2551 ส าหรับ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ถกูจดัท าขึน้เพ่ือสนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  ท่ีว่า 
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เอกชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนและวิชาชีพ สถาบันศาสนา และ

สถาบนัทางสงัคมต่างๆ มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ก่อให้เกิดการศึกษาท่ีหลากหลายและ

ทางเลือกท่ีมากขึน้ของผู้เรียน ทัง้การศกึษาในระบบโรงเรียน การศกึษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา

ตามอธัยาศยั โดยการประกาศใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 ส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ก็เพ่ือให้สถานศกึษาทกุสงักดัได้ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันา

หลกัสตูรของสถานศกึษาและจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาเดก็ให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับใช้

เป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

การศกึษาส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะเป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกต่างในด้านเป้าหมาย 

การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน รวมทัง้การบริหารจดัการตา่งๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา หรือศกัยภาพ

และความต้องการของผู้เรียนท่ีแตกตา่งกนั ปัจจบุนั การศกึษาส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะมีความแตกตา่ง

ดงัจ าแนกได้ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2555) 

1. การศกึษาเฉพาะทางท่ีมีจดุเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฏศิลป์ ฯลฯ 

2. การศกึษาท่ีมีแนวคิด ปรัชญา จดุมุง่หมายตา่งไปจากการศกึษาในระบบโรงเรียน 

3. การศึกษาท่ีสนองต่อผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างทางธรรมชาติ ศกัยภาพ ฐานะความเป็นอยู่

ภมูิล าเนา เช่น เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กไร้สญัชาติ 

เป็นต้น 

 ลกัษณะการจดัการศกึษาส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

 การจดัการศกึษาส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะในประเทศไทยมีหลากหลายลกัษณะ ซึ่งสามารถจดั

กลุม่ได้ดงันี ้

 

 

กลุม่ท่ี 1 : กลุม่เป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศกึษาในระบบ 



134 

 

- โรงเรียนท่ีมีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เช่น 

โรงเรียนหมูบ้่านเดก็ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสตัยาไส การศกึษาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็ก

พิการ ฯลฯ 

- โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร วิทยาลัย

นาฏศิลป์ เป็นต้น 

กลุม่ท่ี 2 : กลุม่เป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศกึษานอกระบบหรือตามอธัยาศยั 

- มีรูปแบบการจดัการศกึษาท่ียืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติ และ

ความต้องการของผู้เรียน หรืออาจจดัการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีของชุมชน เช่น ศนูย์

การเรียน การศกึษาแบบบ้านเรียน 

- เป็นการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนท่ีไม่ประสงค์จะเรียนในระบบ

การศกึษาปกติ ซึ่งมีเหตผุลมาจากพืน้ฐานของบคุคลตามปรัชญาความเช่ือทางการศกึษา และการ

เรียนรู้ด้านอ่ืนๆ 

โดยมีหลกัในการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี  ้

1. มุ่งพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาผู้ เ รียนอย่างรอบด้าน ทัง้ด้าน

ความรู้และด้านคณุธรรม เพ่ือให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

2. พฒันาผู้เรียนให้มีคณุภาพบรรลมุาตราฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับและ

เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในระบบ โดยการจัดการศึกษาต้องมั่นใจว่าผู้ เรี ยนจะได้รับการ

พฒันาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นพืน้ฐานตามมาตราฐานการเรียนรู้

ของหลกัสตูรแกนกลาง 

3. ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญั 

4. ค านึงถึงความเป็นเอกภาพและความมัน่คงของชาติ 

 

 

 การปรับใช้หลกัสตูรแกนกลาง 
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  ในการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลางนัน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนดดงันี ้

 เป้าหมายของผู้เรียน 

 จากหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ก าหนดความส าคัญของผู้ เ รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตราฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ

เลือกปรับใช้โดยอาจน าไปจดัการเรียนการสอน หรือหลอมรวมบรูณาการจดัเป็นกลุม่ประสบการณ์ส าหรับ

สอน โดยให้ครอบคลมุองค์ความรู้ ทกัษะและคณุลกัษณะท่ีส าคญั และเหมาะสมกบับริบทของผู้เรียน หาก

สถานศกึษาหรือผู้จดัการศกึษาต้องการจดัการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรู้ ก็สามารถก าหนด

ผลการเรียนรู้เพ่ิมขึน้ได้ 

 สาระการเรียนรู้ 

 เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่านิยมท่ีผู้ เรียนควรเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งผู้จัดการศึกษาสามารถ

จัดการเรียนการสอนแยกรายวิชา หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ เช่น กลุ่ม

ประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติ กลุม่ประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสงัคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้

ในศาสนา ฯลฯ 

 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 นอกเหนือจากด้านวิชาการรแล้ว ได้มีการก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ได้แก่ 1) 

กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน เช่น ลกูเสือ เนตรนารี ชมรม ชุมนุม ฯลฯ และ 3) กิจกรรมพัฒนา

สงัคมและสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพและรอบด้าน ดงันัน้ ในการ

ปรับใช้หลกัสตูรแกนกลางฯ จึงควรจดัให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมทัง้ 3 

ประเภท หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

 ระดบัการศกึษา แบ่งเป็น 3 ระดบัดงันี ้
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1. ระดบัประถมศกึษา(ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6) 

2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น(ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3) 

3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6) 

 โครงสร้างเวลาเรียน 

การจัดการศึกษาส าหรับกล่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ตามรูปแบบ

การศกึษา ดงันี ้

1. กลุม่เป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศกึษาในระบบโรงเรียน จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค /รายปี โดย

เวลาเรียนของแตล่ะกลุม่สาระ/กลุ่มประสบการณ์สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยมี

เวลาเรียนรวมในแตล่ะปี แตล่ะระดบัการศกึษา ดงันี ้

- ระดบัประถมศกึษา เวลาเรียนรวมประมาณ 1,000 ชัว่โมงตอ่ปี 

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย เวลาเรียนรวมประมาณ 1,200 ชัว่โมงตอ่ปี และ

ให้จดัเป็นระบบหน่วยกิต 

2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  เวลา

เรียนของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้/กลุม่ประสบการณ์สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จดุเน้น 

ปรัชญาการศกึษาของแตล่ะกลุม่เป้าหมาย หรือจะจดัเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชัน้ก็ท าได้ 

 

 การจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผู้จัดการศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน

ตามศกัยภาพ สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคล ผู้จดัการศกึษาสามารถจดัการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามปรัชญาและความต้องการในการ

พัฒนาผู้ เรียนให้บรรลคุุณภาพตามมาตราฐาน โดยบูรณาการสาระวิชาต่างๆ และคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค์เข้าด้วยกนั และควรให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มี

การประยกุต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ คิดเป็น 

ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างตอ่เน่ือง 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือให้การด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการศึกษาโดย

ครอบครัวของทกุสว่นงานทกุส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัก่อให้เกิดผลทัง้ในทาง

สง่เสริมสนบัสนนุและการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และข้อก าหนดใน กฎกระทรวงว่า

ด้วยสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547กระทรวงศกึษาธิการจึงได้วางแนวปฏิบัติ 

ในสว่นท่ีมีความส าคญั ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดงันี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,2548   

อ้างโดย สมจิตร์ ย่ิงยงด ารงฤทธ์ิ,2551) 

1 การสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

1.1 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจตอ่ชมุชน สาธารณชนในเขตพืน้ท่ีในเร่ืองสิทธิของ

ครอบครัว หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  ให้เป็นไปตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การสง่เสริมสนบัสนนุให้ทกุภาคสว่นของสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

1.2 จดัให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กบัครอบครัวผู้สนใจประสงค์จะจดั

การศึกษาโดยครอบครัว เช่น มีเว็บไซต์ (Website) แนะน าการศึกษาโดยครอบครัว คลินิกให้ค าปรึกษา 

ศนูย์แนะแนวฝึกอบรม เพ่ือการเป็นนกัจดัการเรียนรู้ของพ่อแม่ เป็นต้น และให้มีการติดตามให้ค าแนะน า 

และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมตอ่เน่ือง เพ่ือสนบัสนนุให้การจดัการศกึษาของครอบครัวเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและครอบครัวร่วมมือกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร

ร่วมกนั เพ่ือเป็นการช่วยการผสมผสานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัวการจัดตัง้องค์กร

เครือขา่ยของครอบครัว เพ่ือท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ท าให้การศกึษาโดย

ครอบครัวมีมิติและพฒันาการในทางสงัคมย่ิงขึน้ 

1.5 ดแูล สง่เสริม สนบัสนนุให้ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม

และความจ าเป็นรวมทัง้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.6 สง่เสริมและพฒันาแหลง่เรียนรู้ทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. การย่ืนค าขออนญุาตจดัการศกึษา 
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2.1 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาพิจารณาค าร้องและรายละเอียดประกอบค าขออนุญาตจัด

การศกึษาโดยครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ช่ือ-ช่ือสกลุของครอบครัว  

- ช่ือ-ช่ือสกลุของผู้เรียน  

- ส าเนาทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 

- ท่ีตัง้หรือแผนผงัสถานท่ีซึ่งใช้ในการจดัการศกึษา 

- ส าเนาหลกัฐานวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการ

ศกึษา หรือค ารับรองวา่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจดัการศกึษา 

- ระดบัและประเภทการจดัการศกึษา 

- แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว ท่ีครอบครัวและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาร่วมกัน

ก าหนดตามความมุง่หมาย หลกัการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

การศกึษาแห่งชาติ 

2.2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษา  ให้คณะกรรมการเขตพืน้ท่ี

การศกึษาพิจารณาโดยเร็ว 

2.3 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาให้

ครอบครัวท่ีย่ืนค าขออนุญาตภายใน 30 วนักรณีค าขอไม่ได้รับการอนุญาตให้แจ้งสิทธิ วิธีปฏิบัติ และ

อ านวยความสะดวกแก่ครอบครัวในการย่ืนอทุธรณ์ และแจ้งระยะเวลาในการย่ืนอทุธรณ์ภายใน 15 วนั 

2.4 คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจารณาค าอทุธรณ์และหลกัฐานประกอบการอทุธรณ์ของ

ครอบครัว 

2.5 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา แจ้งผลการพิจารณาให้ครอบครัวทราบผลการอทุธรณ์โดยเร็ว 

3. การจดัท าแผนการจดัการศกึษาของครอบครัว 

การจดัการศกึษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  เพราะ

เป็นการศกึษาทางเลือกท่ีสามารถเข้าถึงคณุลกัษณะเฉพาะของตวัผู้ เรียนแต่ละคนหลดุพ้นจากข้อจ ากัด

ของชัน้เรียนขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ เรียนจ านวนมาก สามารถใช้โอกาสนีไ้ปสร้างสรรค์กระบวน การเรียนรู้ท่ีท าให้

ผู้ เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  ดงันัน้การศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็นการจัด

การศึกษาท่ีมีหลากหลายและมีความยืดหยุ่นในตวัสูงทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายหรือมาตรฐานการ

เรียนรู้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลโดยเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะตัวของ
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ผู้เรียนแนวคิดท่ีส าคญัท่ีควรค านึงถึง ในการจดัท าและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการศึกษา

ของครอบครัว มีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวท่ีใช้ประกอบค าขออนุญาตจัดการศึกษาคือ  การท่ี

ครอบครัวก าหนดหลกัการ กรอบแนวทางในประเดน็ท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัในแตล่ะช่วงระยะเวลาของ

ระดบัการศกึษาท่ีจะจดัให้กบัผู้ เรียน โดยการเลือกสรรกลัน่กรองอิงมาจากหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ของกระทรวงศกึษาธิการ หลกัสตูรโรงเรียนสาธิต หลกัสตูรโรงเรียนเฉพาะทาง หลกัสตูรของนานาประเทศ 

ฯลฯ หรือมาจากสิ่งท่ีเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีอาจยังไม่มีอยู่ในหลกัสตูรใดๆ  อย่างเป็นทางการก็ได้ 

น ามาปรับประยกุต์ร้อยเรียงขึน้เป็นกรอบชีทิ้ศทางในการอ านวยการจดัการศึกษาของครอบครัว ทัง้นีโ้ดยท่ี

ไมข่ดัแย้งกบัความมุง่หมาย หลกัการและแนวทางตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาของชาติ 

3.2 แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเป็นแผนการศึกษาเฉพาะตวัผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  การ

ก าหนดเป้าหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ จึงวางอยู่บนพัฒนาการท่ีเป็นจริงของตวัผู้ เรียนตาม

ธรรมชาตินิสยัในการเรียนรู้ (Learning Style) แววฉลาดหรือความถนดั ความสนใจ และระยะเวลาในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบผสมผสาน

การศกึษาตามอธัยาศยั ในแผนการจดัการศกึษา ครอบครัวจะมีบทบาทเป็นผู้อ านวยการจดัการเรียนรู้เป็น

ส าคญั ดงันัน้ แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว จึงควรสะท้อนให้เห็นกระบวนการจดัประสบการณ์ให้กบั

ผู้ เรียน (มากกวา่การจดัตารางเรียนเป็นวิชาๆ) ทัง้การเรียนรู้ท่ีครอบครัวจัดขึน้เอง การเรียนรู้จากการเข้า

ร่วมกลุม่ท่ีมีมิติในเชิงสงัคม การเรียนรู้จากสื่อแหลง่เรียนรู้ การเดินทาง การสงัสรรค์ สนัทนาการ กิจกรรม

อาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชน์ และจากงานอดิเรก เป็นต้น 

3.4 การศกึษาโดยครอบครัวเป็นระบบของบูรณาการการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากวิถี

ชีวิตจริงจากทกุสถานท่ีและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั มุง่ให้โอกาสผู้ เรียนได้ท าในสิ่งท่ีสนใจ 

เพ่ือการค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง  อนัจะน าไปสู่การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศกัยภาพ หลายๆ ครอบครัวจะให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดทาง

อารมณ์ น าไปสู่การเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นรู้วิธีการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือการศึกษา

ตลอดชีวิต 
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3.5 แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว ควรเป็นแผนท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงพัฒนาให้

เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน และครอบครัวให้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ

ท าได้ โดยสาระส าคญัของแผนคงอยู่ในกรอบแนวทางท่ีได้เสนอขออนญุาตไว้ 

4. การวดัและประเมินผล 

4.1 ด าเนินการติดตาม สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนของครอบครัว 

4.2 จดัให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  โดยประเมินตาม

มาตรฐานในแผนการจดัการศกึษาของครอบครัวด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น จากรายงานผลการประเมินของ

ครอบครัว แฟ้มสะสมผลงานของผู้ เรียน การสัมภาษณ์ ฯลฯกรณีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลดงักลา่ว ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแจ้งให้ครอบครัวจัดให้มีการซ่อมเสริมแก่ผู้ เรียน  และ

จดัให้มีการวดัและประเมินผลใหมภ่ายในระยะเวลาท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาก าหนด 

5. การตดัสินและรับรองผลการศกึษา 

5.1 พิจารณาตดัสินและอนมุตัิผลการศกึษาให้ผู้ เรียนท่ีมีผลการประเมินผา่นมาตรฐานช่วงชัน้ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

5.2 ออกหนงัสือรับรองหรือหลกัฐานการศึกษาท่ีจบช่วงชัน้แก่ผู้ เรียน โดยใช้แบบพิมพ์และปฏิบัติ

ตามวิธีการออกเอกสารตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนดผู้เรียนท่ีมีความประสงค์จะกลบัเข้าสู่การศึกษา

ในระบบ จะต้องน าเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาออกให้ไปแสดงต่อ

สถานศกึษาท่ีจะเข้าศกึษา เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานแสดงวฒุิของตน และแสดงสิทธิของตนท่ีจะเข้าเรียนในช่วง

ชัน้ท่ีสงูขึน้ตอ่ไป ผู้เรียนท่ีไมม่ีเอกสารหลกัฐานการศกึษาใดๆ มาแสดง จะต้องเร่ิมเข้าเรียนใหม่ในช่วงชัน้ท่ี 

1 ทุกกรณี ผู้ เรียนท่ีเข้าเรียนในระบบเมื่อตรวจสอบรายวิชาต่างๆ  ในช่วงชัน้ท่ีศึกษาแล้ว ถ้าเห็นว่า ตนมี

ความรู้ความสามารถในรายวิชาใดครบถ้วนแล้ว สามารถย่ืนค าร้องขอเทียบโอนความรู้ให้ได้รายวิชานัน้

โดยไมต้่องเรียนอีก ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามระเบียบการเทียบโอนของโรงเรียนท่ีเข้าศกึษา 
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6. การก ากบัและติดตามการจดัการศกึษา 

6.1 ก ากบัและติดตามการจดัการศกึษาโดยครอบครัว 

6.2 พิจารณารายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวว่าได้จัดการศึกษาตามแผนการจัด

การศกึษาท่ีได้ตกลงร่วมกนัไว้หรือไม ่หากครอบครัวไมไ่ด้ด าเนินการตามแผนการจดัการศกึษาให้ส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาแนะน าครอบครัวปรับปรุง การจดัการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากครอบครัว

ไม่ด าเนินการให้เสนอต่อคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาพิจารณาซึ่งอาจมีผลให้ครอบครัวนัน้เลิกจัด

การศกึษาได้ ทัง้นี ้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาต้องร่วมกบัครอบครัวในการจัดหาสถานท่ีเรียนใหม่ให้กับ

ผู้ เรียน 

7. การยกเลิกการจดัการศกึษา 

การยกเลิกการจดัการศกึษาของครอบครัว สามารถด าเนินการได้ใน 2 กรณี ดงันี ้

- กรณีท่ี 1 ครอบครัวมีความประสงค์จะขอยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้ท าหนังสือย่ืน

ต่อส านักงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาออกค าสัง่ให้เลิกจดัการศกึษาตามค าขอของครอบครัว 

- กรณีท่ี 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา แจ้งให้ครอบครัวปรับปรุงการจัดการศึกษาแต่ครอบครัว

มิได้ด าเนินการตามท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา แจ้งให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเสนอต่อ

คณะกรรมการเขตพืน้ท่ี เพ่ือพิจารณาให้ครอบครัวนัน้เลิกจดัการศกึษา ทัง้นี ้หากครอบครัวเห็นว่า 

มติดงักลา่วเป็นการลิดรอนสิทธ์ิอย่างไมถ่กูต้อง ครอบครัวสามารถด าเนินการอทุธรณ์หรือฟ้องร้อง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย 
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แผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการจดัการศึกษาแบบบ้านเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธ ิ
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

 
 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
 
ครอบครัว 
 
 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
 
คณะกรรมกำร 
 
 
            ไม่อนุญำต 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
             อนุญำต 
                  อนุญำต 
 
 
                                                                                                                                                  ไม่อนุญำต 
 
ครอบครัว 

ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ สง่เสริม 

สนบัสนนุ การจัดการศกึษาแบบบ้านเรียน 

ย่ืนค าขออนญุาตจดัการศกึษา 

พิจารณาค าขอและเสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาอนญุาตการจดัการศกึษาแบบบ้าน

เรียน 

แจ้งผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการให้ครอบครัว

ทราบภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัยื่นขออนญุาต 

ครอบครัวย่ืนอทุธรณ์ต่อ

ส านกังานภายใน 15 วนั 

ส านกังานเสนอค าอทุธรณ์

ต่อคณะกรรมการโดยด่วน 

คณะกรรมการพิจารณา 

ส านกังานแจ้งผลการ

พิจารณาให้ครอบครัวทราบ 

 

ครอบครัวใช้สทิธ์ิทางการ

ปกครอง 

ด าเนินการจดัการเรียนรู้                                 

ตามแผนการเรียนรู้ 

1 
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ครอบครัว 
 
 
 
ครอบครัว 
 
 
        ไม่ด ำเนินงำนตำมแผน 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
             ไม่ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
 
              ไม่ผำ่นกำรประเมิน 
       ผำ่น     
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 
 
ส ำนกังำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

1 

ท าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน                             

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จดัท ารายงานการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินพร้อมสภาพปัญหา                    

การจัดการศกึษาเสนอส านกังานอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ 

ก ากบัติดตามการจดัการศกึษา

และพิจารณารายงานการจัด

การศึกษาแบบบ้านเรียน 

แนะน าครอบครัว

ให้ปรับปรุง 

ส านกังานเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ยกเลกิการจดัการศกึษาแบบบ้านเรียน 

แจ้งครอบครัวให้ซ่อมเสริมและประเมินผล   

ผลการเรียนใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด 

กรณีครอบครัวไม่เห็นด้วยกบัมติ

คณะกรรมการ ให้ใช้สทิธิทางการปกครอง 

ออกหลกัฐานการศึกษาและหนงัสอืรับรองให้ผู้ เรียนที่จบช่วงชัน้ 

ตดัสนิและอนมุติัผลการศกึษาให้นกัเรียนจบช่วงชัน้ เมื่อผู้ เรียนมีผลการ

ประเมินผ่านมาตรฐานช่วงชัน้ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานครบถ้วน 

คณะกรรมการมีมติให้ครอบครัวยกเลกิ

การจัดการศกึษา 

 

จดัใหมี้กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้

ของผูเ้รียนตำมมำตรฐำนในแผนกำรจดั

กำรศึกษำอยำ่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

 

ส านกังานจดัหาที่

เรียนใหม่ให้ผู้ เรียน 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแผนการจดัการศึกษาของคุณแม่กัง้ 
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ภาคผนวก ง 

สรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยครอบครัว จากเอกสารของสมาคมบ้านเรียนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

สรุปความจากสภาพปัญหาและอปุสรรคของการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว 

โดยสมาคมบ้านเรียนไทย น าเสนอเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 
ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายการศกึษาแห่งชาติปัจจบุนั มีหลกัการสง่เสริมประชาชนทกุวยัให้ 

ได้รับโอกาสเพ่ิมขึน้ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้หลายวิธี แต ่ณ ปัจจบุนั การศกึษาโดยครอบครัวท่ีได้ 
ด าเนินการมาหลงัจากการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ตัง้แต ่ปี 2547 ยงัคงติดปัญหาอปุสรรค จากการท่ี 
กฎกระทรวงระบใุห้เขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้มีอ านาจในการควบคมุดแูลคณุภาพการจดัการศกึษา แต ่
เขตพืน้ท่ียงัไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยครอบครัวได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพอย่างท่ีควรจะเป็น และสร้างความทกุข์ให้กบัผู้จดัการศกึษาโดยครอบครัวตลอดมา ดงันี ้

1. ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไมม่ีความพร้อมและไมม่ี 
ความเข้าใจเร่ืองการจดัการศกึษาโดยครอบครัวให้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการจดัการศกึษาโดยครอบครัว และ 
บางเขตพืน้ท่ีใช้อคติในการท างาน ครอบครัวจึงไมไ่ด้รับสิทธิในการจดัการศกึษาโดยครอบครัวอย่าง 
สมบรูณ์ ตัง้แตก่ารด าเนินการย่ืนขออนญุาตจดัการศกึษา การเขียนแผนการจดัการศกึษา การสง่เสริม 
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพ บริบท และศกัยภาพผู้เรียน จนมีปัญหาไปถึงการวดัและประเมินผลท่ีไม ่
สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. การขอจดทะเบียนท่ีต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เกิดปัญหาจาก 
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีฯ ซึ่งเป็นองค์คณะใหญ่และมีภารกิจหลายด้านท่ีไมส่ามารถ 
รองรับภารกิจตามกฎกระทรวงก าหนดได้ตามสภาพความเป็นจริง เช่น การอนมุตัิจดัการศกึษาได้ภายใน 
30 วนั อนัสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวซึ่งต้องด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้กบับตุรหลานอย่างตอ่เน่ืองโดย 
ไมส่ามารถหยดุการเรียนรู้เพ่ือรอวาระการประชมุท่ีไมแ่น่นอนของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีมีอยู่ 
ในแตล่ะเขตพืน้ท่ีได้ หลายครอบครัวต้องตดัสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไมส่ามารถรอการเพิกเฉย/ไม ่
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงานของเขตพืน้ท่ีได้ 

3. เขตพืน้ท่ีการศกึษา ด าเนินขัน้ตอนการอนญุาตยงัไมค่รอบคลมุการศกึษาโดยครอบครัวท่ี 
สามารถจดัการศกึษาได้ด้วยการเช่ือมโยงการเรียนรู้ทัง้ 3 ระบบ โดยปัจจุบัน มีการจัดการศึกษาเช่ือมโยง
ทกุระบบ คือ ในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั แตไ่มยิ่นยอมปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิท่ีรองรับความ 
หลากหลายของการด าเนินการจดัการศกึษาโดยครอบครัวท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
การศกึษาแห่งชาติ ท าให้ผู้ เรียนได้รับผลกระทบตอ่สิทธิทางการศกึษา สิทธิการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ 
และครอบครัวสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับสิทธิจดัการศกึษาพฒันาศกัยภาพผู้เรียนเป็นรายบคุคล 
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4. เมื่อครอบครัวประสบปัญหา เขตพืน้ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นศนูย์รวมอ านาจของการปฏิบตัิงานโดยมิ 
ชอบได้อย่างตามใจชอบ โดยไมค่ านึงถึงความเดือดร้อนของครอบครัวและผู้เรียน อนัแสดงถึงการท างานท่ี 
ไมส่นองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติท่ีเน้นและให้โอกาสภาคีเครือขา่ย ซึ่ง 
หมายถึง บคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรเอกชน สถาบนัทางสงัคม เป็นผู้จดัการศกึษาได้ตามสิทธิทาง 
กฎหมาย การท างานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขาดการพิจารณาใช้หลกันิติรัฐในการกระจาย 
อ านาจการบริหารและจดัการศกึษาโดยยงัยึดติดกบัอ านาจท่ีไมย่อมให้กระบวนการจดัการศกึษาพฒันาไป 
บนฐานของการมีสว่นร่วมบริหารและจดัการศกึษาโดยครอบครัว 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ ครอบครัวบ้านเรียนได้ประสบปัญหาจากการท าหน้าท่ีของภาครัฐ
ท่ียังคงไม่สนองตอบต่อกฎหมายการศึกษาแห่งชาติอย่างท่ีควรจะเป็น ท าให้ครอบครัวไม่สามารถจัด
การศกึษาให้ลกูได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากเจ้าท่ีท่ีภาครัฐมอบหมายมาเพ่ือดแูลในงานของ
การจดัการศกึษาบ้านเรียนไมม่ีความรู้และความเข้าใจในการจัดการศึกษา กระบวนการประเมินแผนการ
จัดการศึกษาท่ีใช้ระยะเวลายาวนานจนส่งผลให้กราศึกษาบ้านเรียนไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ไม่
รองรับแผนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีครอบครัวจดัท าขึน้ท าให้การจดัการศึกษาบ้านเรียนท่ีพ่อแม่จัดให้ลกู
ไมต่อบสนองตอ่จดุมุง่หมายท่ีพ่อแมค่าดหวงัไว้และปัญหาดงักล่าวก็ยังคงด าเนินมาจนถึงปัจจุบันนี ้โดย
ทางสมาคมบ้านเรียนได้จ าแนกปัญหาการด าเนินการจัดการบริหารและจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ี
เช่ือมโยงการศกึษา ทัง้ 3 ระบบ ไว้ดงันี ้

1. การศกึษาบ้านเรียน เช่ือมโยงการศกึษาในระบบโรงเรียน 
 

- ผู้พิจารณาแผนฯเพ่ือการอนญุาตจดทะเบียน จ ากดัสิทธิครอบครัวด้วยการให้ครอบครัวไปใช้แนว
การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนในระบบ อนัเป็นข้อจ ากดัของการย่ืนเสนอแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัวท่ีควรเป็นนวตักรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพและบริบทของครอบครัวและ
ผู้ เรียน (ซึ่งสอดคล้องกับการปรับใช้หลกัสตูรแกนกลาง ตรงตามเป้าหมายของพรบ.การศึกษา
แห่งชาติ และกฎหมายการศกึษาแห่งชาติ) 

- ส านกังานเขตพืน้ท่ี มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แนวทางการเขียนแผนของครอบครัว
สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มิควรท างาน
ตามวิสยัทศัน์ท่ีเคยท างานกบัโรงเรียน 

 
ดงันัน้ ครอบครัวจึงต้องน าลกูหลานในระดบัประถมศึกษาส่วนใหญ่ ไปลงทะเบียนจัดการศึกษา

ร่วมกบัโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ในโครงการพิเศษของโรงเรียน โดยใช้หลกัสตูรครอบครัว และมีโรงเรียนหมูบ้่าน
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เด็กร่วมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวร่วมกับครอบครัว  ประเมินผลการศึกษารายปีและ
รับรองวฒุิการศกึษาให้ในฐานะเป็นโรงเรียนเครือขา่ย ผู้เรียนทัง้หมดนีจ้ึงเป็นผู้ไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ 
จากรัฐในระดบัประถมศกึษาตลอด 6 ปี และไมม่ีช่ือในระบบการศกึษา และจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
ผู้เรียนบ้านเรียนท่ีจบการศกึษาจากโรงเรียนหมูบ้่านเดก็ประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็น 
อย่างดี และครอบครัวไมม่ีปัญหาในการจดัการศกึษาบ้านเรียน มีความสขุมากกวา่การจดทะเบียน 
กบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

2. การศกึษาบ้านเรียน เช่ือมโยงการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
 

โดยปกติแล้วครอบครัวจะร่วมกบั การลงเรียนท่ีศนูย์การศกึษานอกระบบ (กศน.)โดยเลือกการศกึษาได้ 
2 รูปแบบ 

• ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ 
• ลงทะเบียนเรียนทางไกล 

 ซึ่งทางครอบครัวบ้านเรียนก็ประสบปัญหาคือ เมื่อทางครอบครัวได้ท าเร่ืองกับเขตเพ่ือให้เขตท า
เร่ืองส่งตวัเด็กไปเรียนท่ีกศน. แล้วมาจัดการศึกษาให้เด็กท่ีบ้านซึ่งผลการเรียนรู้จากแผนการศึกษาโดย
ครอบครัวไมส่ามารถน าไปเทียบโอนในวิชาของ กศน.ได้ และเมื่อเรียนจบรายวิชาของ กศน. ก็ไม่สามารถ
เทียบโอนกลบัมาสู่แผนการศึกษาโดยครอบครัวได้ ท าให้ผู้ เรียนต้องเรียนซ า้ซ้อน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
เร่ืองการเทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทางสถาบันบ้านเรียนก็พบว่ามีเพียงหนึ่งครอบครัวท่ีทาง 
กศน. ได้ร่วมกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีครอบครัวสงักดั พิจารณาหลกัการท างานโดยใช้นโยบายและจุดเน้น
ใหม ่และอ านวยความสะดวกให้มีการสอบและน าผลการสอบไปเทียบวิชากลบัเข้าสู่หลกัสตูรครอบครัวได้
เพียง 1 ครอบครัว แตใ่นเขตพืน้ท่ีอ่ืนๆ มีปัญหาท่ีวิสยัทศัน์ของผู้บริหารทัง้เขตพืน้ท่ีและ กศน. บางเขตพืน้ท่ี
ท าได้ บางเขตฯ ท าไมไ่ด้ หรือ กศน. บางศนูย์ท าได้ แต่เขตพืน้ท่ีไม่ยอม และบางศนูย์ก็ไม่รับพิจารณา ซึ่ง
เป็นการแสดงถึงนโยบายของผู้บริหารของทัง้เขตพืน้ท่ีและกศน . ยังไม่ครอบคลมุสอดคล้องกับนโยบาย
การศกึษาของรัฐ ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี และสามารถถ่ายโอนผลการเรียนรู้
ระบบหนึ่งไปสูอี่กระบบหนึ่งได้ 

3. การศกึษาบ้านเรียน รูปแบบการศกึษาตามอธัยาศยั 
ปัจจบุนั มีการด าเนินการจดัการบริหารและจดัการศกึษาโดย 

3.1 มีต้นสงักดั โดย การจดทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
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ปัจจุบันครอบครัวบ้านเรียนมีการจัดท าหลกัสตูรครอบครัว 2 รูปแบบคือ 1) มี 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นตวัตัง้ในการจดัท าแผน และ 1) มีวิถีชีวิตและกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิตและแผนการพฒันาศกัยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นตวัตัง้ในการจัดท าแผนในกรณีท่ี  1 ไม่มี
ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเขตฯยอมให้ครอบครัวเป็นผู้วดัประเมินผลแทนเขตฯ และสามารถตกลงร่วมกันได้
ในวิธีวดัประเมินผลร่วมกนัระหวา่งเขตฯและครอบครัว แตย่งัคงมีปัญหาในสถานการณ์ท่ีเมื่อเขตฯไมม่ีเวลา
ร่วมประเมินผลได้ตามสภาพจริง ทางเขตฯคงยืนยันให้ผู้ เรียนเข้ารับการท าข้อสอบ เพราะไม่ยอมรับการ
ประเมินผลของครอบครัว 

ปัญหาของครอบครัว จะเกิดขึน้กับ กรณีท่ี 2) เพราะเมื่อเจ้าหน้าท่ีไม่ท าความเข้าใจและติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวต่อเน่ือง ก็จะไม่สามารถด าเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียนได้
ตามสภาพจริง และมกัไปใช้ข้อสอบของระบบโรงเรียนมาใช้กับเด็กบ้านเรียนจึงเป็นวิกฤตของปัญหาท่ี
ครอบครัวไมย่อมรับการประเมินผลของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

3.2 การด าเนินการจดัการศกึษาบ้านเรียนตามอธัยาศยั ไมม่ีต้นสงักดั 

3.2.1 การลงทะเบียนเรียนท่ีศนูย์การศึกษานอกระบบ (กศน.) โดยเลือกการศึกษาได้ 2 
รูปแบบ 
• ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ 
• ลงทะเบียนเรียนทางไกล 
เมื่อผู้ เรียนจากโรงเรียน ขึน้ระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ถึงเกณฑ์เรียน  กศน. แต่

ครอบครัวยินดีท่ีจะเลือกลงเรียน กศน. ด้วยไมต้่องการมีปัญหากบัเขตฯ เร่ืองความไมเ่ข้าใจและไม่ส่งเสริม
แผนการจดัการศกึษาของครอบครัว กรณีเช่นนีท้ าให้ผู้ เรียนเสียสิทธิการได้รับสิทธิประโยชน์ และครอบครัว
เสียสิทธิในการจดัการศกึษาโดยครอบครัว 
   3.2.2  มีกรณีท่ีครอบครัวเลือกใช้หลกัสตูรครอบครัวร่วมกบัหลกัสตูรตา่งประเทศ แต่ไม่ได้
รับการยอมรับจากเขตพืน้ท่ีให้ด าเนินการจดทะเบียน กรณีเช่นนี ้ควรได้รับการสง่เสริมและสนับสนุนให้จด
ทะเบียนกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ ครอบครัวท่ีใช้หลกัสตูรตา่งประเทศจึงเป็นครอบครัวท่ีเสียสิทธิในการจัด
การศกึษาโดยครอบครัว 

3.3 เดก็บ้านเรียนอาศยัช่องทางท่ี กศน. เปิดให้ส าหรับ การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สามารถรับรองวฒุิการศกึษาโดย 
• สอบเทียบระดบั 
โดยการสอบเทียบระดบัมีข้อจ ากดัส าหรับผู้มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นผู้ท างานแล้วเท่านัน้

และต้องมีใบรับรองการท างาน 
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- บางครอบครัวเมื่อผู้ เรียนจบการศกึษาระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียนแล้ว ต้องการด าเนินการ
จดั  การศกึษาโดยครอบครัวอย่างต่อเน่ืองแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีดีและไม่ได้การยอมรับการจด
ทะเบียนจากเขตพืน้ท่ีฯ จึงต้องสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งลกูมี
อาย ุ17 ปี จึงให้สมคัรสอบเทียบระดบักบักศน. 

 ดงันัน้ ครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากการท างานของ สพท.นี ้ในกรณี 3.2 และ 3.3 ทัง้การ 
ลงทะเบียนเรียนกบักศน. หรือการสอบเทียบระดบั ผู้เรียนจึงสญูเสียโอกาสท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
สง่เสริมการศกึษาและด้านอ่ืนๆ จากภาครัฐ เดก็บ้านเรียนทัง้หมดจึงเป็นผู้ไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ 
ในช่วงการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และเป็นผู้หลดุออกจากระบบการศกึษา 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ ปัญหาและอปุสรรคใหญ่ของการจัดการศึกษาบ้านเรียนนัน้ ทาง
ครอบครัวมองว่าเป็นปัญหาของทางภาครัฐท่ียังขาดความรู้และความเข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญา
การศกึษาบ้านเรียนอย่างลกึซึง้ ซึ่งน ามาสูปั่ญหาของการด าเนินการแทบทกุกระบวนการ คือการจดัท าแผน
จัดการศึกษาและการย่ืนขออนุญาต ขัน้ตอนการอนุญาตจัดการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษาตาม
แผนการศกึษารายบคุคล การติดตามประเมินผลรายปี และการวดัประเมินผลเพ่ือตดัสินการจบการศึกษา 
ท าให้ครอบครัวบ้านเรียนบางครอบครัวต้องตดัปัญหาความยุ่งยากของการด าเนินการ และความลา่ช้าของ
กระบวนการขออนุมัติไป โดยใช้แนวทางการศึกษาอ่ืนท่ีรองรับ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งท่ีครอบครัวบ้านเรียน
ปรารถนา แตต้่องท าเพ่ือวฒุิการศกึษา ซึ่งข้อจ ากดัทัง้หลายเหลา่นีท้ าให้ครอบครัวสญูเสียโอกาสท่ีจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการศึกษาและด้านอ่ืนๆ จากภาครัฐ รวมทัง้การจ ากัดสิทธิในการจัดท าแผนการ
ศกึษาเป็นรายบคุคลตามวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิท่ีครอบครัวบ้านเรียนพึงมี 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพจากการเข้ารับฟังเสวนา 

เร่ือง การจัดการเรียนรู้ตามหลักการ 

พัฒนาสมอง ใน Home School 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจัดการเรียนการสอน 

แบบบ้านเรียน 

ของครอบครัว เกรียงปริญญากิจ 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ของ กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น 
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