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   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดย
ดําเนินการวิจัยเปน  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   เปน
ขั้นตอนทีศ่ึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจัิยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวจัิยครั้งน้ี   จากนั้นไดสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  4  คน  ผลการกําหนดองคประกอบและตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประกอบดวย  4  องคประกอบหลัก  15  องคประกอบยอย  และ127 ตัวบงชี ้
      ตอนที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการคดัเลือกและ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ  (Multi – Attribute  Consensus  Reaching : MACR)  ดําเนินการเปน  2  ขั้นตอน  
ดังน้ี   

      ขั้นตอนที่ 1   การคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  5  คน  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้  โดย
เลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.50  ขึ้นไป  ได 4  องคประกอบหลัก 13  องคประกอบ
ยอย  และ116  ตัวบงชี้     

      ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้โดยการหาฉันทามติจาก  
พหุคุณลักษณะ  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติในทุกองคประกอบและตวับงชี้   
             ตอนที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการ
ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะโดยผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว พบวา  ตัวบงชี้ทุกองคประกอบหลัก  มีความเหมาะสมในระดับมาก ถึงมากที่สุด  
(คาเฉลี่ย 3.62 – 4.62) 

   ผลการวิจัยพบวา ตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย  4  องคประกอบ
หลัก  13  องคประกอบยอย  และ116 ตัวบงชี ้    ดังน้ี  1)  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  มี  2  องคประกอบยอย 21  ตัวบงชี้ ไดแก  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 13  ตัวบงชี้ และลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบงชี้     2) องคประกอบ
หลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี  4  องคประกอบยอย  41  ตัวบงชี้ไดแก  แนว
ทางการจัดการเรียนรู 14  ตัวบงชี้  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  7  ตวับงชี้  แผนการ



จัดการศึกษาของครอบครัว 11 ตัวบงชี ้  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 9 
ตัวบงชี้   3) องคประกอบหลักดานคณุลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มี  3  องคประกอบยอย  23  ตัวบงชี้ ไดแก คนดี 7  ตวับงชี้ คนเกง  8  ตัวบงชี้  คนมี
ความสุข 8  ตัวบงชี้  4) องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี  4  
องคประกอบยอย  31  ตัวบงชี้ ไดแก การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 5  ตัวบงชี้ การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  11  ตัวบงชี้  การ
สนับสนุนของสถานศึกษา 7  ตัวบงชี้  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  8  ตวับงชี ้
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   The  objective  of  this  research  was  to  develop  indicators  for  home  school.  
Three  stages  of  research  were  conducted  follows. 
   In  the  first  stage , factors  and  indicators  for  home  school  4  experts  who  
have  experiences  in  studying  researching  and  proposing  home  school  concept  were  
interviewed.  Data  gained  from  interview  together  with  relating  literature  were  
synthesized .   Indicators  for  home  school  were  designed  and  ended  with  4  main  
factors , 15  minor  factors  and  127  indicators. 
    In  the  second  stages ,  definition  was  further  conducted  to  develop  
indicators.  Firstly , 5  experts  opinions  were  evaluated  in  terms  of  consistency  of  
indicators .  After  that ,  indicators  with  Index  of  item – Objective  Congruence  (IOC) 
value  not  less  than 0.50  were  selected .  The  result  has  shown  that  4  main  factors 
, 13  minor  factors  and  116  indicators.  Secondly , the  experts  were  asked  to  weigh  
the  significance  of  selected  indicators  by  Mulitple  Attribute  Consensus  Reaching 
(MACR) .  It  was  found  that  all  indicators  were  nearly  and  highly  significance. 
   In  the  last  stages ,  the  quality  of  indicators  were  investigated  by  collecting  
data  from  93  home  school  educators.  The  exploratory  analyzed  to  consider  
suitability  of  indicators  for  home  school .  It  was  found  that  the  sample  group  
agreed  that  indicators  in  all  factors  were  highly  and  every  indicator  was  more  and  
most  suitable . ( X   3.62 - 4.62) 
   The  research  result  has  shown  the  indicators  for  home  school  were  
comprised  4  main  factors , 13  minor  factors  and  116  indicators .  They  were  
devided  into  1)  Home  school  main  factors  consist  of  2  minor  factors : 13  
indicators  of  reason  in  dicision  of  home  school  education  and  8  indicators  of  
home  school  educators .   2)  Characteristic  of  home  school   educators main  factors  
consist  of  4  minor  factors  :  14  indicators  the  way  of  learning , 7  indicators of  
home  school  curriculum  ,11  indicators of  home  school  education  plan  and 9  
indicators of  home  school  measurement and  evaluation.  3) Attribute  of  home  school  



appropriate  learner  factors  consist  of  3  minor  factors  :  7  indicators  of  good  
person  , 8  indicators of  excellent  person  and  8  indicators of  happy  person .           
4)  Supporting  factors    for  home  school  main  factors  consist  of  4  minor  factors  : 5  
indicators  of  law  support  for  home  school  , 11  indicators of  government  division  
support    ,  7  indicators  of  school  support  and  8  indicators  of  home  school  
educators  support.             
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ไดกําหนดไวในมาตรา 12 วา  ใหครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทําใหครอบครัวมี
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับบุตรหลาน  เน่ืองจากครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการ
เตรียมความพรอมของเด็ก  ผูปกครองควรปลูกฝงใหบุตรหลานมีโอกาสซักถาม  ฝกใหมีความ
รับผิดชอบในการทํางานรูจักรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น  รวมทั้งควรสงเสริมใหเด็กมีความกลา
แสดงออก  (การะเกด.  2543 : 53) 

  นอกจากนี้ครอบครัวซ่ึงเปนรากฐานที่ชวยใหชีวิตมีคุณภาพ  และมีความสมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ  ทัศนคติ  คานิยม  และพฤติกรรม  โดยครอบครัวเปนสถาบันแรก
ที่ใหการศึกษาแกบุคคล  ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู  และเปนแหลงที่ชวยปลูกฝงพฤติกรรม  แบบ
แผนการดําเนินชีวิต  และเปนแหลงที่บุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต   จึงถือวา
ครอบครัวเปนหนวยที่สําคัญที่สุดในการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ  
(รัชนีกร  หงสพนัส.  2547 : 42)   

   บุคคลในครอบครัวซ่ึงประกอบดวยพอแมจึงมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการศึกษา และ
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์และปญหาพฤติกรรมบางอยางของลูก (Johnson. 2004 : 235)  และ
จากการวิจัยเร่ืองการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย (สุธรรม  นันทมงคลชัย ; ถวัลย                  
เนียมทรัพย ;และระวีวรรณ  ชอุมพฤกษ. 2547 : 100)  พบวา  พอแมและผูเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย   
คาดหวังใหเด็กเปนคนดี  ตั้งใจเรียนหนังสือ  เรียนหนังสือเกงและประกอบอาชีพดี  โดยพอแมและ
ผูเลี้ยงดู จะยกหนาที่ดานการเรียนและการศึกษาหาความรูใหกับครูที่โรงเรียน โดยพอแมมีสวนรวม
คอนขางนอย  บทบาทของพอแมจึงเปนเพียงใหการศึกษาถายทอดความเชื่อ  คานิยม  เจตคติ  
การเรียนรู และความตองการประกอบอาชีพจากพอแมสูลูก  (Wolfendale. 2000 : 8) 

   ตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)  ไดกําหนดวิสัยทัศนของการศึกษา
ไทย  คือการพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี  คนเกง และมีความสุข  โดยคนดี  คือคนที่ดําเนินชีวิตอยาง
มีคุณภาพ  มีจิตใจดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดานจิตใจ  
พฤติกรรมที่แสดงออก  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข  คนเกง คือคนที่มีสมรรถภาพสูงใน
การดําเนินชีวิต  โดยมีความสามารถดานใดดานหนึ่ง หรือรอบดาน  หรือความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทาง  มีความคิดสรางสรรค  รูจักตนเอง  ควบคุมตนเองได  เปนคนทันสมัย  ทันเหตุการณ  ทันโลก  
ทันเทคโนโลยี  สามารถใชสติปญญาในการเผชิญปญหาและพิชิตปญหา  พัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  และทําประโยชนใหแกตนเอง  สังคม  และประเทศชาติได  คนมีความสุข คือคนที่มี
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สุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  มีมนุษยสัมพันธ  สามารถเรียนรูความจริง  มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย  และสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียงรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีดุลยภาพ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545ก : 5 - 6) 

  การที่จะบรรลุวิสัยทัศนการศึกษาไทย  จําเปนที่จะตองเร่ิมจากการศึกษาตั้งแตเด็กใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงรุสโซ (Rousseau) ไดเสนอแนวคิดวา  เด็กทุกคนมีลักษณะของ
ความเปนผูบริสุทธิ์  วิถีตามธรรมชาติจะชวยพัฒนาเด็กใหงอกงามกาวหนาตามความตองการและ
ความสนใจ  ควรใหเด็กมีความเปนอิสระเปนของตัวเอง และขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคขวากหนามกั้น
ความเจริญงอกงามใหหมดสิ้นไป  และใหหลักวา  เด็กแตละคนมีธรรมชาติและแบบแผนของตนเอง  
ดังน้ันจึงตองใหเด็กมีอิสระภายในการควบคุมสิ่งแวดลอมที่ออกแบบใหเหมาะสมกับการเรียนรู สิ่งที่
จะใหเด็กเรียนรูควรกําหนดดวยความเขาใจในขั้นตอนและพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก  (ศิริชัย  
กาญจนวาสี.  2543 : 6) 

  อยางไรก็ตามสภาพและโครงสรางของครอบครัวไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  สังเกตได
วา  สถาบันครอบครัวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  โดยเฉพาะในชวงเวลาเกือบ  30  ปที่ผานมา  
สภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
มีการยายถิ่นฐานจากชนบทเขาสูเมืองมากขึ้น  สิ่งตางๆดังกลาว  สงผลใหโครงสรางของครอบครัว
ไทยที่มีอยูในอดีตเปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541 : ก)  
นอกจากนี้การจัดการศึกษาของไทยที่ผานมาเปนไปตามแบบตะวันตกมากเกินไป โดยเนนเนื้อหา
ความรูทางวิชาการมากกวาการสรางคนใหมีคุณสมบัติที่ดีพรอมทั้งดานพฤติกรรมและจิตใจ ผลผลิต
จากระบบการศึกษาทําใหเด็กและเยาวชนไทยถูกกําหนดใหเดินไปสูโลกวัตถุนิยม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกระแสโลกาภิวัตน  สงผลใหสังคมประเทศ และสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
รุนแรง  ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด  วัตถุนิยม  เพศเสรี  ความรุนแรง  สื่อลามก  สิ่งมอมเมา
ตางๆ  ตลอดจนกระแสบริโภคนิยม  ที่กอใหเกิดปญหาในหมูเด็กและเยาวชน (พระมหาบุญเพียร    
ปุญฺวิริโย.  2544 : 37) 

  จากสภาพปญหาดังกลาว จึงมีกลุมนักวิชาการและบุคคลตางๆไดเสนอความคิดเห็นใน
การรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย    เชน  เสนอใหรัฐใหการศึกษาและพัฒนา
พอแมอยางตอเน่ือง  จัดอบรมใหความรูกับพอแม  (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2547 : 10)  หรือ
เรียกรองใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กโดยการดึงความรวมมือจากบานมาชวยในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยใหบานและโรงเรียนประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเปน
ระยะๆ (รัชนีกร  หงสพนัส.  2547 : 42)  หรือเสนอแนะการจัดทําหลักสูตรครอบครัวศึกษา ในรูป
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากยิ่งขึ้น  โดยไดนําแนวคิด  ทฤษฎี  ปรัชญา
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาเปนแนวทางและพื้นฐานของการสรางหลักสูตร  (สมพงษ  
จิตระดับ  สุอังคะวาทิน. 2545 : 37) เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงมีกลุมพอแมที่หวงใย
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การศึกษาของบุตรหลาน และตองการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานเอง จึงเกิดการกอตัวของการจัด
ศึกษาโดยครอบครัวขึ้น   

  หากจะกลาวถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศเริ่มเกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเกิดวิกฤติทางการศึกษา ที่กอใหเกิดกระแสความตองการมหาชนตอการ
ปฏิรูปการศึกษาอยางรุนแรง  ปญหาความไมเหมาะสมของการศึกษาที่รัฐจัดใหจึง เปนมูลเหตุ
สําคัญที่ทําใหครอบครัวหันไปพ่ึงการศึกษาทางเลือกในรูปการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home 
School) มากขึ้น  (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 4)    นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูโดยผานทางอินเตอรเน็ตและ
มัลติมีเดียตางๆ และที่สําคัญปญหาการใชความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กและเยาวชนมีเพ่ิมมากขึ้น  
จากเหตุผลดังกลาว การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเปนกระแสการจัดการศึกษาทางเลือกที่
ไดรับการยอมรับในสังคมของชาวอเมริกันมากขึ้น  โดยในป 2002 อเมริกามีเด็กในวัยเรียน  50  
ลานคน  มีเด็ก Home School  คิดเปน 2.4 %  ของประชากรเด็กในวัยเรียนทั้งหมด  (Ray .1999 :  
online) 

  สําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา  
ธนบุรีและตนรัตนโกสินทร  เน่ืองจากในสมัยกอนไมมีโรงเรียน จึงเรียนรูกันที่บาน  พอแมญาติ
ผูใหญเปนผูสอน (ทัศนา  แสวงศักดิ์.  2545 : 28-29)  และเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงตั้งโรงเรียนทําใหการจัดการศึกษาในระบบชัดเจนขึ้น ดังน้ันการที่วัดเปนศูนยกลาง
ของการศึกษาสําหรับเด็กชาย   สวนเด็กหญิงไดรับการศึกษาจากครอบครัวจึงลดบทบาทลง  

  อยางไรก็ตามแมจะมีโรงเรียนเกิดขึ้น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็ยังมีบทบาทใน
สังคมไทย  ดังจะเห็นไดจาก    พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464  มาตรา 10  และ
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2505  มาตรา 9  บัญญัติวา  “  บิดามารดาหรือผูปกครองมีสิทธิ
ที่จะขอยกเวน  ถาเด็กไดรับการศึกษาอยูในครอบครัว  แตบิดามารดาหรือผูปกครอง ตองสงเด็กให
ศึกษาธิการอําเภอสอบไลความรูปละครั้ง  ถาปรากฏวาเด็กมีความรูไมเพียงพอ  ทางราชการอาจสั่ง
ถอนการยกเวนนั้นก็ได ”   แตพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523   มิไดกลาวถึงการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ทําใหเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดหายไปจากสังคมไทย    
โดยทั่วไปรู จักกันเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเทานั้น    จะมีการกลาวถึงระบบหรือรูปแบบ
การศึกษาที่มีความแตกตางในปรัชญาและแนวทางเรียนรูก็เพียงแตในหนังสือ หรือวารสารบางเลม 
และในหมูผูที่มีความสนใจเรื่องการศึกษาอยางจริงจัง (กมล  สุดประเสริฐ ; และสุนทร  สุนันทชัย.  
2542 : 153)     

  เม่ือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ประกาศใช  กฎหมายนี้ไดเอ้ืออํานวย
ตอการสงเสริมบทบาทของสังคมในทุกสวนใหเขามามีสวนรวมในการศึกษา กลายเปนระบบ และ
รูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนจริงมากขึ้น   การ
จัดการศึกษาในรูปแบบโดยวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาสําหรับเด็กชาย  สวนเด็กหญิงจะไดรับ
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การศึกษาจากครอบครัวจึงเปนสิทธิที่ถูกตองตามมาตรา 12     ที่ใหครอบครัวมีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําใหในวงการการศึกษาไทยไดมีการพูดถึงเรื่อง การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวกันมากในปจจุบัน   (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 7)   

  กลาวไดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 10)  เปนเครื่องมือและการเรียนรูโดยผานกิจกรรมการวางแผน 
เริ่มตนที่บานในสภาพแวดลอมของครอบครัว โดยพอแมเปนเสมือนครู หรือผูคอยแนะนําในการทํา
กิจกรรม (Berger. 1995 : 324)  ซ่ึงถือเปนการศึกษาทางเลือก  มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียนนับตั้งแตดานปรัชญา หรือเปาหมายของการจัดการศึกษาที่
ครอบครัวจัด ใหความสําคัญกับการพัฒนาในองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดานหลักสูตร
การศึกษาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มุงจัดตามความถนัด และศักยภาพของเด็ก ซ่ึงไม
จําเปนตองเปนไปตามลําดับขั้นเหมือนอยางหลักสูตรสวนกลาง ดานกระบวนการเรียนรู เนนการ
เรียนรูอยางมีความสัมพันธตอกันในแนวระนาบ มีองครวมของการบูรณาการ มีชองทางในการเรียน
ที่หลากหลาย ดานการวัดผลและประเมินผล การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีเปาหมายในความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ  การประเมินตองไปดวยกันกับเปาหมาย  (ยุทธชัย  เฉลิมชัย. 2547ก : 90 – 
91) 

 ชวงแรกหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีพอแมสวน
หน่ึงเริ่มสนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมุงมิติทาง
สังคมมากกวาการเปนปจเจกชน มีแนวโนมของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชน
กัลยาณมิตร  เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน   เรียนรูอยาง
บูรณาการชีวิต  ครอบครัวเรียนรูรวมกัน  ประเมินผลตามสภาพจริง  และมีเปาหมายเพื่อความเปน
มนุษยที่สมบูรณ  (นวัตกรรมบานเรียนไทย. 2547 : 26 – 29) 

  ในขณะที่ยังไมมีกฎกระทรวง วาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
รองรับ ครอบครัวที่มีบุตรหลานอยูในระดับการศึกษาภาคบังคับ  จะนําชื่อบุตรหลานไปฝากไวกับ
โรงเรียน  และครอบครัวจะจัดการเรียนการสอนเองที่บาน  โดยใหโรงเรียนดําเนินการวัดผล
ประเมินผล มีการสอบเลื่อนระดับชั้นรวมกับนักเรียนของโรงเรียน และสําเร็จการศึกษา จากการเขา
สอบและใชขอสอบเดียวกับโรงเรียน  หากครอบครัวที่ลูกโตกวาระดับการศึกษาภาคบังคับ  จะใช
วิธีการเขากลุมเรียนเสริม และสอบกับการศึกษานอกระบบของการศึกษานอกโรงเรียน 

  เม่ือกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 มีผล
บังคับใช ผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวตองยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลําเนา  ตามขอ2 ของกฎกระทรวงฯ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. 2548 :  64 - 65)  จากเนื้อหาสาระในกฎกระทรวงฯ ทําใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
เกิดความวิตกกังวล เน่ืองจากเปนกฎกระทรวงฯที่มีลักษณะเปนการควบคุมมากกวาการสงเสริม
สนับสนุน (ยุทธชัย  เฉลิมชัย. 2547จ : 91)   กฎกระทรวงฯยังขาดความชัดเจน (อรุณี  สถานุพงษ.  
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2547 : 74)   เจาหนาที่ของรัฐขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (พยนต  
จันทรวิฑูรย. 2548 : สัมภาษณ)  เกณฑการวัดผลและประเมินผลยังขาดความชัดเจน (ชนาธิปย           
เนาวธีรนนท. 2548 : สัมภาษณ) ปญหาตางๆเหลานี้กอใหเกิดขอถกเถียงกันระหวางผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ผูวิจัยเห็นวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในขณะนี้กําลังเปนที่สนใจ และยังประสบ
ปญหาทั้งผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ตลอดจนสถานศึกษาที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ยังพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยยังมีผูศึกษานอยมาก การหาคําตอบเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําการวิจัยเพ่ือคนหาคําตอบใหเกิดความกระจาง  

   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาคําตอบวา มีตัวแปรอะไรบางที่เกี่ยวของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตลอดจนเปน
แนวทางใหแกผูบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผน  
กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา และเปนกรอบในการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีความสําคัญดังน้ี 
 1. การวิจัยน้ีทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่

สามารถนําไปใชประโยชนกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 2.  ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถนําผลการวิจัยไปใชใน 

การกําหนดนโยบาย  การวางแผน   และวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
แตละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งน้ี  มีขอบเขตดังน้ี 

   1. การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ในงานวิจัยน้ีกําหนดขอบเขต
การศึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนระดับที่เปน
การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยเปดโอกาสใหครอบครัว
มีสิทธิในการจัดการศึกษา 

 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      งานวิจัยน้ีกําหนดขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง  ดังน้ี 
      2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ    เพ่ือกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การจัด 

การศึกษาโดยครอบครัวเปนผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 4  
คน 

      2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามใน 
การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  จํานวน  5  คน 

      2.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้โดยการหาฉันทา 
มติจากพหุคุณลักษณะ  เปนผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  10  คน 

      2.4  ประชากรที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  ดานความเหมาะสมเปน
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศ  จํานวน  93  ครอบครัว 

 

   3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  
องคประกอบหลัก  4  ตัวแปร  องคประกอบยอย 13  ตัวแปร  ดังน้ี 

      3.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  2  
องคประกอบยอย  ดังน้ี 

            3.1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
            3.1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
      3.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  

4  องคประกอบยอย  ดังน้ี 
            3.2.1  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
            3.2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
     3.2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว   
            3.2.4  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
      3.3  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว ประกอบดวย  องคประกอบยอย  ดังน้ี 
     3.3.1  คนดี   
            3.3.2  คนเกง   
            3.3.3  คนมีความสุข   
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      3.4  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประกอบดวย  องคประกอบยอย  ดังน้ี 
      3.4.1 การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว   
      3.4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ   
             3.4.3  การสนับสนุนของสถานศึกษา   
             3.4.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
 

ขอจํากัดของการวิจัย 
   การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในการวิจัยน้ี  เปนการศึกษาตัว

บงชี้เชิงคุณลักษณะ  ซ่ึงไมสามารถบงชี้เชิงปริมาณ  ดังนั้นที่จะนําตัวบงชี้น้ีไปใช  จําเปนที่จะตอง
สรางเกณฑเชิงปริมาณ  และนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่สรางขึ้น 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

   ตัวบงชี้   หมายถึง  สิ่งที่นํามาวัด หรือชี้ใหเห็นคุณลักษณะ  สภาพการณของสิ่งที่
ตองการศึกษา ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 

   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พอแม  
ผูปกครอง เปนผูจัดการศึกษาใหแกบุตรหลาน โดยพอแม ผูปกครอง เปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง
ตอการเรียนการสอน โดยทําหนาที่สอนเอง หรืออํานวยการใหเกิดการเรียนการสอน  ประกอบดวย  
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

 

   ตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  สิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  องคประกอบ 4  องคประกอบหลัก   และ   13  
องคประกอบยอย ดังน้ี 

    1. องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง พอแม  ผูปกครอง 
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว   ประกอบดวย  2  องคประกอบยอย  ดังน้ี  

      1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว    หมายถึง  สิ่งที่ผูจัดการ 
ศึกษาโดยครอบครัวใชในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในดานเหตุผลทางจริยธรรม  
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ทางวิชาการ  ความจําเปนหรือความตองการเฉพาะของลูก  ความสัมพันธ
ที่ดีในครอบครัว  และเหตุผลทางสังคม 
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       1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  องคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ผูจัดการศึกษาโดยเปนผูที่มีความรักตอลูก เปนนักพัฒนา มีอิสระทางความคิด ตั้งใจจริง ม่ันใจใน
ตนเอง  มีเวลาใหกับลูก  เปนผูใฝรู  และเต็มใจที่จะเรียนรู   

     2. องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง   สิ่งที่
เกี่ยวของกับกระบวนการที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใชในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ประกอบดวย  4 องคประกอบยอย  ดังน้ี   

        2.1 แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  วิธีการ
ในการจัดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน  เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัว  เชื่อมโยงการเรียนรูกับ
ชีวิตประจําวัน  จัดการเรียนรูตามความพรอม  ความสนใจของผูเรียน เรียนรูจากประสบการณที่
เกิดขึ้นรอบตัว  เรียนรูทั้งภายในและภายนอกบาน  และดวยวิธีการที่หลากหลาย 

        2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง  สิ่งที่ใชเปนตัวกําหนด
ทิศทางในการจัดการเรียนรู ที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย
คํานึงถึงความยืดหยุน  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรียนรูเปนรายบุคคล  
หลากหลายตามความสนใจ  ความตองการ และความถนัดของผูเรียน   

        2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว    หมายถึง    สิ่งที่ใชกําหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาของแตละครอบครัว  โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของครอบครัว  พ้ืนฐานของผูเรียน แนวทาง
ในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล ตามความสนใจของผูเรียนโดยบูรณาการ
การเรียนรูกับชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีการกําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค  จุดประสงค  กรอบเนื้อหา  กระบวนการเรียนรู และการประเมินผล 

        2.4  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    หมายถึง การรวบรวม 
ขอมูลการเรียนรูและการปฏิบัติของผูเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามสภาพจริง ดวย
วิธีการที่หลากหลาย  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  พัฒนาการของผูเรียนทุกดานอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลา 

     3.  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัด 
การศึกษาโดยครอบครัว   หมายถึง สิ่งที่มุงหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียนจากการใช

กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู เ รียนที่พึงประสงค  
ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  ดังน้ี   

       3.1  คนดี   หมายถึง  การที่บุคคลสามารถดําเนินชีวิตอยางมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
ประหยัดอดออม  รูจักสิทธิหนาที่ของตน เสียสละ  ซ่ือสัตย และรักษาสิ่งแวดลอม 

       3.2  คนเกง  หมายถึง  การที่บุคคลมีความสามารถในคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  
คิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน   มีความรู  ทักษะที่จําเปน  รักการอาน  รักการเรียนรู  รับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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       3.3  คนมีความสุข  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถจัดการกับตนเอง  มีสุขภาพดีทั้ง 
รางกายและจิตใจ  ราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธ  เคารพตนเองและผูอ่ืน  มีความมั่นคงทาง
อารมณ สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม และภูมิใจในความเปนไทย 

    4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง 
สิ่งที่สนับสนุนใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย  4  องคประกอบยอย  ดังน้ี       

        4.1  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว    หมายถึง  กฎหมาย  กฎกระทรวง ระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

        4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  หมายถึง  การที่หนวยงานของรัฐสงเสริม 
การมีสวนรวมของครอบครัว พัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ  
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ใหความรวมมือในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ความรู
ความเขาใจของเจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

        4.3 การสนับสนุนของสถานศึกษา  หมายถึง  การที่สถานศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   การเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมในระบบ  การสงเสริม
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีภาวะ
ผูนํา 

        4.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   หมายถึง  การที่ผูจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา  สรางโอกาสการเรียนรู  การใหความรักความทุมเท  มี
ความมุงม่ันในการจัดการศึกษา  เจตคติ  ความเชื่อและคานิยมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

  

  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  กระบวนการในการ
สรางตัวแปรสวนประกอบของการจัดการศึกษาที่ใชในการบงชี้วา  การจัดการศึกษานั้นเปนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ในงานวิจัยน้ีใชวิธีการนิยามเชิงทฤษฎี 

 

  การนิยามเชิงทฤษฎี  หมายถึง  กระบวนการในการสรางตัวบงชี้  โดยการที่ผูวิจัย
กําหนดตัวแปรองคประกอบจากการสังเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเปนพ้ืนฐาน  
และกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัว  ตลอดจนคัดเลือกตัวบงชี้โดยใชฉันทามติของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ในงานวิจัยเรือ่ง  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด  ทฤษฎีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มา
ประกอบกับขอมูลซ่ึงไดจากการสัมภาษณ  การสอบถามผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  นําผลจาก
ขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเปนตัวบงชี้   โดยนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 1.  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี ้
      1.1   ความหมาย  ลักษณะ  ประเภทและประโยชนของตัวบงชี ้
      1.2   เกณฑในการคัดเลือกตวับงชี ้
      1.3   กระบวนการพฒันาตัวบงชี ้

               1.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตวับงชี ้
 2.   แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       2.1   บทบาทของครอบครัว 

               2.2   ความเปนมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                 2.3   แนวคิดของการจัดการการศึกษาโดยครอบครัว 
        2.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคดิของการจัดการการศึกษาโดยครอบครัว 

 3.   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
3.1   เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
3.2   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว    

  3.3   ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  3.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  3.5   ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  3.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 4.   ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4.1   รูปแบบการจัดการศกึษาโดยครอบครัว 
  4.2   งานวจัิยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4.3   แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการเรียนรูโดยครอบครัว 
  4.5   หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสตูรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4.7   แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
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4.8   การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

          5.  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
5.1   คนเกง 
5.2   คนดี 
5.3   คนมีความสุข 
5.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูเรียนทีพึ่งประสงคของการจัดการศึกษา 

  โดยครอบครัว 
6.  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

6.1   การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการจดัการศึกษาโดย  
       ครอบครัว 
6.2   การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 
6.3   การสนับสนุนของสถานศึกษา 
6.4   การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
6.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

     7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของการพฒันาตัวบงชี ้
 

1.1  ความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  และประโยชนของตัวบงชี ้
       1.1.1  ความหมายของตัวบงชี ้
               ตัวบงชี้ในภาษาอังกฤษ คือ Indicator  คํานี้มีความหมายใกลเคียงกับ ดัชนี 

หรือคําวา Index  ในภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Webster’s New Twentieth Century Dictionary of 
English Language : Unabridged ฉบับพิมพครั้งที่สอง ค.ศ. 1983  และพจนานุกรม Webster’s 
Ninth New Collegiate Dictionary (1991) ใหคําอธิบายวา Indicator มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน 
in =  in  ,to + dicare = declare, point out หรือ indicare = to point out , to declare  คํานี้เร่ิมใช
ในภาษาอังกฤษครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1660 และใหหมายถึง เครื่องมือ (device)  เครื่องวัดระบุ
ปริมาณ (gauge)  หนาปด (dial)  เครื่องบันทึก (register)  หรือตัวชี้ (pointer) ใดๆสําหรับวัด หรือ
บันทึก หรือแสดง และใหหมายรวมถึงกลุมของคาสถิติที่นํามารวมกันเพ่ือระบุสภาพเศรษฐกิจ     
นอกจากนี้ไดใหความหมายวา  ตัวบงชี้   หมายถึง  ตัวแปรประกอบ หรือองคประกอบที่มีคาแสดง
ถึงลักษณะหรือปริมาณของสถานภาพที่ตองการศึกษา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลาหนึ่ง  คาตัวบงชี้
แสดง หรือระบุ หรือบงบอกถึงสภาพที่ตองการศึกษาเปนองครวมกวางๆ แตมีความชัดเจนเพียง
พอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพ่ือประเมินสภาพที่ตองการศึกษาได  และใชใน
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การเปรียบเทียบระหวางจุดเวลา   หรือชวงเวลาที่ตางกันเพ่ือใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลง             
(นงลักษณ  วิรัชชัย. 2541 : 1 - 2)   ซ่ึงนักวิชาการไทยไดแปลคําศัพท Indicator ไวหลากหลาย 
เชน เครื่องชี้  เครื่องชี้วัด  ดัชนี  ดัชนีบงชี้  ตัวบงชี้  เปนตน 

            วรรณี  แกมเกตุ (2540 : 14)  ใหความหมายวาตัวบงชี้ วา  หมายถึง  
สารสนเทศ หรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณ หรือเปนสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใชบงบอกสภาวะของ
สิ่งที่มุงวัด หรือสะทอนลักษณะรวมทั้งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานอยางกวางๆ ในชวงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง 

             กมล  สุดประเสริฐ (2543 : i )  ใหความหมายวาตัวบงชี้ ในรูปของตัวชี้วัดวา 
ตัวชี้วัดควรเปนอะไรบางอยางที่ชี้ทิศทางอยางกวางๆถงึสภาวการณที่เรากําลังจะสืบสวนสอบสวน 
โดยไมจําเปนตองใหถูกตองตามแบบอยางวิธีการทางวิทยาศาสตร แตชี้ใหเห็นในสภาพทั่วไปในสิ่ง
ที่กําลังจะตรวจสอบ   

             สุวัฒน  เงินฉ่ํา ; เสาวนติย  ชัยมุสิก ; และธนพร  ชุมวรฐายี (2547 : 9)  ให
ความหมายวาตัวบงชี้  ประกอบดวย ตัวแปรตวัเดียวหรือหลายตวั ซ่ึงแสดงลักษณะหรือ ปริมาณ
สภาพที่ตองการศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง  ตัวบงชีต้องสามารถแสดงคาตัวเลข หรือปริมาณของสิ่งที่
ศึกษาได และแมวาคาของตวับงชี้จะเปนคาที่แสดงสภาพกวางๆ แตตองมีความชดัเจนเพียงพอที่จะ
เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนด  
     จากความหมายดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา  ตัวบงชี้  หมายถึง  สารสนเทศ หรือคาที่
สังเกตไดในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพซึ่งใชบงบอกภาวะของสิ่งที่มุงวัด ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึง่  
 

     1.1.2  ลักษณะของตวับงชี้ 
              สําหรับลักษณะที่สําคัญของตวับงชี้  ซ่ึงจอหนสโตน (รุงรังษี  วิบูลชัย . 2544 : 

22 - 23 ; วรรณี  แกมเกตุ. 2540 : 14 ; อางอิงจาก Johnstone. 1981 ) ไดสรุปไว  3  ประการ  
ดังน้ี 

   1.  ตัวบงชี้ตองกําหนดเปนปริมาณ หรือคิดเปนตัวเลขได  มิใชบรรยายเปน
ขอความเพียงอยางเดียว  และในการตีความคาตัวเลขของตัวบงชี้แตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่สรางขึ้น  มิฉะน้ันจะไมสามารถบอกไดวาคาตัวเลขที่ไดน้ันสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐาน
หรือไมเพียงใด 

   2.  คาหรือคุณลักษณะทีไ่ดจากตัวบงชีเ้ปนคาชัว่คราวไมถาวร มีการผันแปรตาม
เวลาและสถานที่   คือ  ตัวบงชี้จะบงบอกความหมายโดยมีเง่ือนไขของเวลาและสถานที่กํากับ  เชน  
ตัวบงชี้จะบงบอกเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  และเฉพาะพื้นที่ หรือบริเวณสวนใดสวนหนึง่ของ
ระบบที่ตองการตรวจสอบ  เชน  ตัวบงชี้ในชวงเวลา  3  เดือน หรือ ชวง 5 ปของจังหวัด  เขต  
ภูมิภาค หรือประเทศใดๆกไ็ด 

    3. ตวับงชี ้ เปนสิ่งที่บงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัดในลักษณะกวางๆ หรือใหภาพ
ในเชิงสรุปโดยทั่วไป  มากกวาจะเปนภาพที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดสวนยอย  
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    นอกจากนี้  นิตยา  สําเร็จผล  (2547 : 122 – 123 )ไดสรุปลักษณะของตัวบงชี้
ไว  5  ประการ  ดังน้ี 

    1. ตัวบงชีต้องใหสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ ไมจําเปนตองให
สารสนเทศทีล่ะเอียดถูกตองแมนยํา 

    2. ตัวบงชี้ จะใหความหมายเชิงปริมาณมากกวาที่จะใหความหมายเฉพาะคาของ
มัน มีลักษณะเปนตวัแปรรวม 

    3. คาตัวบงชี้แสดงถึงปริมาณ และการแปลความหมายตองมีการเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้นในตอนพัฒนาตัวบงชี้น่ันคือตองมีจุดอางอิงที่สามารถทําใหตัดสิน
คุณคาได 

    4. ตัวบงชี้ตองใหสารสนเทศ ณ จุดเวลา  ชวงเวลาเฉพาะ  เม่ือนําตัวบงชี้จาก
ชวงเวลาหลายจุดมาเทียบกัน  จะตองแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษาได 

    5. ตัวบงชี้เปนหนวยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาทฤษฎี ซ่ึงมีความสาํคัญยิ่งสําหรับ
ศาสตรทุกสาขา 

    กลาวโดยสรุป  ลักษณะของตัวบงชี้ ตองกําหนดเปนปริมาณ หรือคิดเปนตัวเลข
ได เปนคาชั่วคราว ขึ้นอยูกบัเวลา  สถานที่   บงบอกถึงสภาวะที่มุงวัดในลักษณะกวางๆ  และเปน
หนวยพ้ืนฐานในการพัฒนาทฤษฎี ซ่ึงมีความสําคัญกับศาสตรทุกสาขา 
 

       1.1.3  ประเภทของตวับงชี ้
          ตัวบงชี้อาจมีหลายประเภท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีและเกณฑที่ใชในการจัดแยก

ประเภท     นงลักษณ  วรัิชชัย  (2541 : 6 – 10)  ไดสรุปประเภทของตัวบงชี้ เปน  7  ประเภท  
ดังน้ี 

       1.  การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ  แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้
ดานปจจัย (input  indicators)  ตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process  indicators)  ตัวบงชีด้าน
ผลผลติ (output indicators)   

       2.  การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบงชี้  แบงไดเปน 2 ประเภท  
ไดแก ตัวบงชีแ้บบอัตนัย (subjective  indicators)  และ ตัวบงชี้แบบปรนัย (objective  indicators)   

3.  การจัดแยกประเภทตามวิธีการสราง  แบงไดเปน 3 ประเภท  ไดแก  ตัว 
บงชี้ตัวแทน (representative  indicators)  ตัวบงชี้แยก (disaggregative  indicators)  และตัวบงชี้ 
รวม หรือตัวบงชี้ประกอบ  (composite  indicators)   

4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใชสรางตวับงชี้ แบงไดเปน  4  
ประเภท  ไดแก  ตัวบงชี้นามบัญญัต ิ (norminal  indicators)  ตวับงชี้เรียงอันดับ (ordinal  
indicators)  ตัวบงชี้อันตรภาค (intetval  indicators indicators)  ตัวบงชี้อัตราสวน (ratio  
indicators) 
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5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะคาของตัวบงชี้  แบงไดเปน  2  ประเภท   
ไดแก  ตัวบงชี้สัมบูรณ (absolute  indicators)  และ  ตัวบงชี้สัมพัทธ (relative  indicators) 

6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย   
แบงไดเปน 3  ประเภท  ไดแก  ตวับงชี้อิงกลุม (norm – referenced indicators )  ตวับงชี้อิง
เกณฑ (criterion -  referenced indicators)  ตัวบงชี้ตน (self – referenced indicators) 
       7.  การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชตัวบงชี้  แบงไดเปน  2  ประเภท   
ไดแก ตัวบงชี้แสดงความหมาย (expressive indicators) และ ตัวบงชี้ทํานาย (predictive  
indicators) 
       นอกจากนี้ จอหนสโตน (รุงรังษี  วิบูลชัย . 2544 : 22 - 23 ; อางอิงจาก 
Johnstone. 1981 )  จําแนกประเภทของตัวบงชี้ตามเกณฑตางๆ  ไดเปน  6  วิธี  ดังน้ี 
       1.  จําแนกตามตวัแปรที่เขามามีสวนรวมในการสรางตัวบงชี้  ไดแก  ตัวบงชี้
ตัวแทน (representative  indicators)  ตวับงชี้เด่ียว (disaggregative  indicators)  และตัวบงชีร้วม 
(composite  indicators) 
     2.  จําแนกตามวิธีการแปรผล  ไดแก  การแปลผลแบบอิงกลุม (norm  
referenced)  การแปลผลแบบอิงเกณฑ (criterion  referenced)  และการแปลผลแบบอิงตนเอง 
(self referenced) 
       3.  จําแนกตามลักษณะ หรือสเกลการวัด  ไดแก  วัดเปนคาสัมบูรณ (absolute  
measurement) และวัดเปนคาสัมพัทธ (relative measurement) 
       4. จําแนกตามชวงเวลา  ไดแก  ตัวบงชีท้ีแ่สดงคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
(measurement  of  stocks)  และตัวบงชี้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (measurement  
of  flows) 
       5. จําแนกตามระดับในการวัด ไดแก  วัดลักษณะรวมๆทุกระดับ (measurement  
of  overall  level)  และวัดลักษณะแจกแจงหรือการกระจาย (measurement  of distribution) 
       6.  จําแนกตามตัวบงชี้เชิงระบบ  ไดแก  ตวับงชี้สภาพทรัพยากร (input  
indicators)    ตัวบงชี้กระบวนการ (process  indicators)  และตวับงชี้ผลผลติ (output indicators)   
 

              1.1.4   ประโยชนของตัวบงชี ้
 

                        นงลักษณ  วิรัชชัย ; และสุวิมล  วองวานิช (2541 : 54)  ไดรวบรวมประโยชน
ของตัวบงชี้จากแนวคิดของบุคลลตางๆ  เชน  จอหนสโตน (1981)  สรุปวาตวับงชี้ทางการศึกษา
เปนประโยชนในดานการกําหนดนโยบาย และวตัถปุระสงคทางการศึกษา  ดานการกํากับและ
ประเมินระบบการศึกษา    ไดขยายความเพิ่มเติมวา ตัวบงชี้การศึกษามีประโยชนมากในการ
ประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  และแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ (Accountability)  
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 เรสนิค  โนแลนและเรสนิค (Resnick Nolan and Resnick. 1995)  เสนอวาตวับงชีท้างการศกึษามี
ประโยชนอยางมากตอการกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได (benchmarking)  สรุปๆไดวา  ตวับงชี้
ทางการศึกษามีประโยชนในการกํากับและประเมินผลระบบการศึกษา  การจัดอันดับการศึกษา  
การประกันคณุภาพการศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่  การกําหนดเปาหมายที่
ตรวจสอบได  การปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาโดยใชผลการประเมินเปนแนวทางซึ่งตวับงชี้
ประเภททีเ่รียกวา ตวับงชี้ผลการปฏิบตัิงาน (Performance  Indicators)   
            สรุปไดวา  ตัวบงชี้  มีลักษณะเปนสารสนเทศ หรือคาสถิติที่สังเกตไดในเชิงปริมาณ หรือ
คุณภาพ  ซ่ึงใชบงบอกถึงสภาวะของสิ่งที่มุงวัด ณ ชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง  สถานที่ใดสถานทีห่น่ึง  
โดยสามารถจําแนกไดหลายประเภทตามลักษณะของสารสนเทศนัน้ และตัวบงชี้เหลานี้มีประโยชน
ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ใชในการวางแผนการดําเนินงาน
ทางการศึกษาเพื่อใหบรรลผุลตามตองการ ใชในการกํากับดูแลและประเมินระบบการศึกษา และ
การประกันคณุภาพ   
 

1.2 เกณฑในการคัดเลือกตวับงชี้     
 

         ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2544 : 84 - 86)  ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกตวับงชี้ไวดังน้ี 
 1.  ความตรง  (Validity)  ตัวบงชี้ที่ดีตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดได

อยางถูกตองแมนยํา  ซ่ึงมีลักษณะสําคญัดังน้ี 
               1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant)  ตัวบงชีต้องชีว้ดัไดตรงประเดน็  มีความ

เชื่อมโยงสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะทีมุ่งวัด  เชน GPA ใชตวับงชี้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยทั่วไป 

               1.2 มีความเปนตัวแทน (Representative)  ตัวบงชีต้องมีความเปนตัวแทน
คุณลักษณะทีมุ่งวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญของคุณลกัษณะที่มุงวัดอยาง
ครบถวน  เชน  อุณหภูมิรางกายเปนตัวบงชี้สภาวะการมีไขของผูปวย 

          2. ความเที่ยง (Reliability) ตัวบงชี้ที่ดีตองมีคุณลักษณะทีมุ่งวัดไดอยางนาเชื่อถือ  
คงเสนคงวา หรือบงชี้ไดคงที่ เม่ือทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

              2.1  มีความเปนปรนัย (Objectivity)  ตัวบงชีต้องชี้วัดไดอยางเปน ปรนัย  
การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ ควรขึ้นอยูกับ สภาวะที่เปนอยู หรือคุณสมบัติของสิ่งน้ัน
มากกวาที่จะขึ้นอยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย 

              2.2  มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (Minimum error)  ตัวบงชีต้องชี้วัดไดอยางมี
ความคลาดเคลื่อนต่ํา  คาทีไ่ดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 

         3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวบงชีท้ี่ดีจะตองบงชี้ความเปนกลาง  ปราศจาก
ความลําเอียง (bias)  ไมโนมเอียงเขาหาฝายใดฝายหนึ่ง  ไมชี้นําโดยการเนนการบงชี้เฉพาะ
ลักษณะความสําเรจ็ หรือความลมเหลว หรือความไมยุติธรรม 
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          4.  ความไว (Sensitivity)  ตัวบงชี้ที่ดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มุงวัด  
สามารถแสดงความผันแปร หรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้
จะตองมีมาตรและหนวยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ 

    5.  สะดวกในการนําไปใช  (Practicality)  ตวับงชีท้ี่ดีจะตองสะดวกในการนาํไปใช  
ซ่ึงมีลักษณะสาํคัญ ดังน้ี 
                          5.1  เก็บขอมูลงาย  (Availability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารนําไปใชวัด หรือ
เก็บขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย 

          5.2 แปลความหมายงาย (Interpretability)  ตัวบงชี้ที่ดีควรใหคาการวดัที่มี
จุดสูงสุด และต่ํา เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 

         นอกจากนี้ ฟทซ- กิบบอน (Fitz – Gibbon. 1996 : 160 -165)  ไดเสนอเกณฑใน
การคัดเลือกตวับงชี้ผลการปฏิบัติงานทางการศึกษา เปน  5  กลุม  ดังน้ี 
     1. ความสอดคลอง (Relevant)  ไดแก  ตัวบงชีบ้งบอกถึงผลลัพธที่เปนคานยิมของ
หนวยการจัดการนั้น  และตัวบงชี้บงบอกถึงผลลัพธทีท่ี่ทีมงานทุกคนมีสวน 
     2.  ใหขอมูลสื่อความหมาย (Informative)  ไดแก  ตัวบงชี้เปนไปตามบริบท 
     3.  การยอมรับได (Acceptable)  ไดแก  ตัวบงชี้มีความยุตธิรรม   ตัวบงชี้เขาถึง
ได  ตัวบงชี้อธิบายได  ตัวบงชี้ไมสามารถบิดเบือนได  ตัวบงชี้ตรวจสอบได  และตัวบงชีต้องบอก
การเปลี่ยนแปลง 
     4.  มีประโยชน (Beneficial)  การนําตัวบงชี้ไปใชตองเกิดประโยชนกับการศกึษา 
     5.  ความคุมคา (Cost  effective)  ตัวบงชี้มีตนทุนที่สมเหตุสมผล 
   กลาวโดยสรุป  เกณฑในการคัดเลือกตวับงชี้  จะตองคํานึงถึง  ความตรงหรือความ
เที่ยงตรง  ความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน  ความสอดคลอง  ความเปนกลาง  ความไว  ความสะดวก
และประโยชนของการนําตัวบงชี้ไปใช 
 

1.3 กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ 
 

                   นงลักษณ  วิรัชชัย  (2541 : 20 – 29)  ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาตัวบงชีว้ามี
ทั้งหมด  6  ขัน้ตอน  ดังน้ี   

          ขั้นตอนที่ 1    การกําหนดวัตถปุระสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ 
  ขั้นตอนที่ 2    การนิยามตัวบงชี ้

   ขั้นตอนที่ 3    การรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนที ่4    การสรางตัวบงชี ้
ขั้นตอนที่ 5    การตรวจสอบคุณภาพตวับงชี ้
ขั้นตอนที่ 6    การนําเสนอรายงาน   

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียด  ดังน้ี 
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   ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี ้
   ผูวิจัยตองกําหนดลวงหนาวา  จะนําตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนในเรื่องใด  

โดยทั่วไปการพัฒนาตัวบงชีเ้พ่ือประโยชนการวางแผน  กําหนดนโยบาย  กํากับ  และประเมิน
ระบบการศึกษา  รวมทั้งเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการศึกษากบัระบบอ่ืนๆในสังคม  ตัว
บงชี้น้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชนตางกัน  การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชีท้ีช่ัดเจน
ยอมจะสงผลใหไดตัวบงชี้ทีมี่คุณภาพ เปนประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตองการ  

 
             ข้ันตอนที่ 2  การนิยามตัวบงชี้ 
     การนิยามตัวบงชี้มีความสําคัญตอการพัฒนาตัวบงชี้ เพราะนิยามตัวบงชี้ทีก่ําหนดขึ้น
น้ัน  จะเปนตวัชี้นําวธิีการที่จะใชในขั้นตอนตอไปของกระบวนการพัฒนาตัวบงชี ้  เน่ืองจากตัวบงชี ้ 
หมายถึง องคประกอบทีป่ระกอบดวยตัวแปรยอยๆรวมกันเพ่ือแสดงสารสนเทศของระบบ หรือ
คุณลักษณะทีต่องการบงชี ้  ดังน้ันในขั้นตอนการนิยามตัวบงชี ้  นอกจากจะเปนการนิยามใน
ลักษณะเดียวกันกับนิยามตวัแปรในการวจัิยแลว  นักวิจัยตองกําหนดดวยวา ตวับงชี้ประกอบดวย
ตัวแปรยอยอะไร  และจะรวมตวัแปรยอยเปนตวับงชี้ไดอยางไร   
             สําหรับการกําหนดรายละเอียดในการนิยามตัวบงชี้น้ัน  จอหนสโตน (Johnstone. 1981 
: 60 - 135)  และนงลักษณ  วิรัชชัย (2541 : 23 – 27)  อธิบายวา  ทําได 3 วิธี คือ  การนิยามเชิง
ปฏิบัติ (Pragmatic  Definition)  การนิยามเชิงเชิงทฤษฎี (Theoretical  Definition) และการนิยาม
เชิงประจักษ (Empirical  Definition)  ซ่ึงแตละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณและวธิีการในการ
พัฒนาตัวบงชีแ้ตกตางกันไป  รายละเอียดของแตละวิธมีีดังน้ี  

1. การนิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic  Definition)  เปนนิยามที่ใชในกรณีที่มีการ 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกีย่วของกับตัวบงชี้ไวพรอมแลว  มีฐานขอมูลแลว หรือมีการ
สรางตัวแปรยอยๆหลายตวัไวแลว  นักวจัิยเพียงแตใชวิจารณญาณคัดเลือกตวัแปรจากฐานขอมูลที่
มีอยูและนํามาพัฒนาตัวบงชี้การศึกษา  โดยวิธีการรวมตวัแปรยอยและกําหนดน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวแปรยอย  วิธีการกําหนดนิยามตัวบงชี้ทางการศึกษา วิธีน้ีอาศัยการตัดสนิใจและ
ประสบการณของนักวิจัยเทานั้น  ซ่ึงอาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียงเพราะไมมีการอางอิงทฤษฎีหรือ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรแตอยางไร  นิยามเชิงปฏิบัติจึงเปนนยิามที่มีจุดออนมาก
ที่สุดเม่ือเทียบกับนิยามแบบอ่ืน  และไมคอยมีผูนิยมใช  ในกรณีจําเปนตองใช  นักวิจัยควร
พิจารณาปรับปรุงจุดออนโดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  หรือการใชกรอบ
ทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือกตัวแปรแตละตวั 

2. การนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical  Definition)       เปนนิยามที่นักวจัิยใชทฤษฎ ี
รองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอด  และใชวิจารณญาณของนักวิจัยนอยมากกวา
การนิยามแบบอ่ืน  การนิยามตัวบงชี้การศึกษาโดยการใชนิยามเชิงทฤษฎีน้ัน  นักวิจัยอาจทําได
สองแบบ  แบบแรกเปนการใชทฤษฎแีละเอกสารงานวิจัยเปนพ้ืนฐานสนับสนนุทั้งหมดตั้งแตการ
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กําหนดตัวแปรยอย  การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอย  น่ันคือ  
นักวิจัยใชโมเดลหรือสูตรในการพัฒนาตามที่มีผูพัฒนาไวแลวทั้งหมด  แบบที่สอง  เปนการใช
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตวัแปรยอยเทานัน้  สวนในขัน้ตอน
การกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยแตละตวัน้ัน  นักวิจัยใชความคิดเห็นผูทรงคุณวฒิุหรือผูเชี่ยวชาญ
ประกอบในการตัดสินใจ  วธิแีบบน้ีใชในกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดสูตร หรือโมเดลตวับงชี้การศึกษา
ไวกอน  

3. การนิยามเชิงประจักษ (Empirical  Definition)    เปนนิยามที่มีลักษณะใกลเคยีง 
กับนิยามเชิงทฤษฎี  เพราะเปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดวา  ตัวบงชี้ประกอบดวยตวัแปรยอยอะไร  
แตการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรที่จะนาํมารวมกันในการพัฒนาตัวบงชี้ ไมไดอาศัยแนวคิดทฤษฎี
โดยตรง  แตอาศัยการวิเคราะหเชิงประจักษ  การนิยามแบบนี้มีความเหมาะสม และเปนที่นิยมใช
กันอยูจนทุกวนัน้ี  หลังจากนิยามตัวบงชี ้ ในขั้นตอนตอมาคือ  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของ
ตัวแปรยอยจากขอมูลเชิงประจักษโดยการวิจัย  นักวิจัยตองรวบรวมขอมูล  ไดแก  ตัวแปรยอย
ทั้งหลายตามโมเดลที่พัฒนาขึ้น  แลวนํามาวิเคราะหใหไดคาน้ําหนักตัวแปรยอยที่จะใชในการสราง
ตัวบงชี้  วิธีการวิเคราะหทีนิ่ยมใชกนัมากที่สุด คือ  การวิเคราะหองคประกอบ (Factor  Analysis)   
การวิเคราะหองคประกอบตามหลักสถติทิําไดโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory  
Factor  Analysis)  จากนั้นผูวิจัยจะไดโมเดลตัวแปรที่ศึกษา และสามารถตรวจสอบความตรงของ
โมเดล  โดยพิจารณาจากความสอดคลองระหวางโมเดลตามทฤษฎีกับขอมูลเม่ือพบวาโมเดลมี
ความตรง จึงนําสมการแสดงความสัมพันธระหวางตวัแปรและคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร
ยอย  
 
           ข้ันตอนที่ 3  การรวบรวมขอมูล 
           การรวบรวมขอมูลในกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้คือ การดําเนินการวัดตัวแปรยอย  ไดแก  
การสรางเครื่องมือสําหรับทดลองใช และการปรับปรุงเคร่ืองมือ  การกําหนดกลุมประชากรและกลุม
ตัวอยาง  การออกภาคสนามเพื่อใชเครื่องมือเก็บขอมูล 
 
              ข้ันตอนที่ 4  การสรางตัวบงชี ้
            ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสรางสเกล (Scaling) ตัวบงชี้ โดยนําตัวแปรยอยที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาวิเคราะหรวมใหไดเปนตัวบงชี้   โดยวิธีการรวมตวัแปรยอยและการกําหนด
นํ้าหนักตัวแปรยอยตามที่ไดนิยามตัวบงชี้ไว   
 
              ข้ันตอนที่ 5  การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ 
            การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น  ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรยอยและตัวบงชี้ดวย  โดยตรวจสอบทั้งเรื่องความเที่ยงตรง (Validity) 
ความเชื่อม่ัน(Reliability) ความเปนไปได (Feasibility)  ความเปนประโยชน (Utility)  ความ
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เหมาะสม (Appropriateness)  และความเชื่อถือได (Cradibility) ซ่ึงนงลักษณ  วิรัชชัย (2541 : 28)  
ไดใหตัวอยางตัวบงชี้ทางการศึกษาที่มีคุณภาพไวดังน้ี  
            ตัวบงชี้ทางการศกึษาที่มีคุณภาพซึ่งจะใชเปนสารสนเทศในการบริหาร และการจดัการ
ระบบการศึกษา  ควรมีคุณสมบัติที่สําคญั  4  ประการ   ประการแรก  ตวับงชีท้างการศกึษามคีวาม
ทันสมัย  ทันเหตุการณ  เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  สารสนเทศที่ไดจากตวับงชีท้างการศึกษา
ตองสามารถบอกถึงสถานะ  และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง หรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได
ทันเวลาใหผูบริหารสามารถดําเนินการแกปญหาไดทันทวงที   ประการที่สอง  ตัวบงชี้การศกึษา
ควรตรงกับความตองการ หรือจุดมุงหมายของการใชงาน  ตัวบงชีก้ารศึกษาทีส่รางขึ้นเพ่ือใชในการ
กําหนดนโยบายทางการศึกษา  ไมควรมีลักษณะเปนแบบเดียวกบัตวับงชี้การศึกษาทีส่รางขึ้นมา
เพ่ือบรรยายสภาพระบบการศึกษา  แตอาจมีตัวบงชีย้อยบางตัวเหมือนกันได  ประการที่สาม  ตัว
บงชี้การศึกษา  ควรมีคุณสมบัตติามคณุสมบัติของการวัด  คือ  มีความเที่ยงตรง  ความเชื่อม่ัน  
ความเปนปรนัย และใชปฏิบัติไดจริง  คุณสมบัตขิอน้ีมีความสําคัญมากในการสรางหรือพัฒนาตัว
บงชี้การศึกษาจึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การศึกษาทุกครั้ง  ประการสุดทาย  ตัว
บงชี้การศกึษามีกฎเกณฑการวัด (Measurement  Rules)  ที่มีความเปนกลาง  มีความเปนทั่วไป 
และใหสารสนเทศเชิงปริมาณที่ใชเปรียบเทียบกันได  ไมวาจะเปนการเปรียบเทยีบระหวางจังหวัด  
ระหวางเขตในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมีการเปรียบเทียบระหวางประเทศ 
 
            ข้ันตอนที่ 6   การนําเสนอรายงาน 
            ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีความสาํคัญมาก  เพราะเปนการสือ่สาร
ระหวางนักวิจัยที่เปนผูพัฒนากับผูใชตัวบงชี้  หลังจากที่ไดสรางและตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้
แลว  นักวิจัยตองวิเคราะหขอมูลใหไดคาตัวบงชี้ทีเ่หมาะสมกับบริบท (context) โดยอาจวิเคราะห
ตีความแยกตามระดับเขตการศึกษา  จังหวัด  อําเภอ  โรงเรียน หรือแยกตามประเภทของบุคลากร    
หรืออาจวิเคราะหตีความในระดับมหภาค  แลวจึงรายงานคาของตวับงชี้การศึกษาใหผูบริโภค /
ผูบริหาร / นักวางแผน / นักวิจัย  ตลอดจนนักการศึกษาทัว่ไปไดทราบ และใชประโยชนจากตัว
บงชี้การศึกษาไดอยางถูกตองตอไป 
   กลาวโดยสรุป  กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้มีขั้นตอนทีส่ําคัญ  คือ  การกําหนด หรือการ
นิยามตัวบงชี้  การเลือกตัวแปรที่ใชสรางตัวบงชี้  การรวมตวัแปรใหเปนตัวบงชี้    การตรวจสอบ
คุณภาพตัวบงชี้  ตลอดจนการนําตัวบงชี้ที่สรางขึ้นไปใช 
 
              1.4   งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงชี ้
 
         จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตวับงชีท้างการศึกษา  
สรุปวา  วธิีการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษาใชวิธีการหลัก  3  วิธี  ดังน้ี 
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          วิธีที่ 1 การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis)  ไดแก  
                   1.  งานวิจัยของจารุพร  นิติพจน (2539 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ตัวบงชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ด  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดรัอยเอ็ด  ผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตที่ประกอบดวย  11  
ดาน  นํากรอบแนวคิดทั้ง  11  ดาน  มาสรางเปนแนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณกลุมเจาะจง  5  
กลุม  ไดตัวบงชี้คุณภาพชีวิตทั้งสิ้น  14  ดาน  แบงออกเปนตัวบงชี้เด่ียว  103  ตัว  นําตัวบงชี้
คุณภาพ  14  ดาน 103 ตัวบงชี้  จากการสัมภาษณกลุมเจาะจงมาสรางแบบสอบถามเพื่อนําไปใช
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  เพ่ือนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis)  ไดตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  14  ดาน  27  ตัวบงชี้รวม  
และ  88  ตัวบงชี้เด่ียว  ซ่ึงจารุพร  นิติพจน  ใหเหตุผลถึงตัวบงชี้ที่ไดจากการสัมภาษณกลุม
เจาะจงมีมากกวากรอบแนวคิดวาเปนมุมมองของสมาชิกภายในกลุมสัมภาษณ ที่เขารวมสัมภาษณ
กลุมเจาะจงสวนใหญเปนบุคคลหัวหนากลุม  ซ่ึงเปนผูมีมุมมองกวางขวางลึกซึ้งกวาประชาชน
โดยทั่วไป 

        2.  งานวิจัยของรุงรังษี  วิบูลยชยั (2544 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาตัวบงชีร้วมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกระบวนการ
สอนในระดับอุดมศกึษา  พัฒนาตัวบงชีร้วมคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา  ตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสรางคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษากบัขอมูลเชิงประจักษ และสรางสเกล
องคประกอบตัวบงชี้รวมคณุภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา  โดยใชวธิีการวเิคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ เพ่ือจัดกลุมตัวแปร  ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ไดแก  ตัวแปรปจจัยนําเขา  คุณสมบัติของผูสอนคือ มีความรู
เกี่ยวกับศาสตรและเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี มีศรัทธาตอการสอน  คุณสมบัติของผูเรียน คือ  มี
ความรับผิดชอบตอการเรียน  ตวัแปรแหลงขอมูลตองหลายหลายและทันสมัย  ตวัแปรใน
กระบวนการสอน คือ เตรียมแผนการสอน ใชกิจกรรมการสอนที่หลากหลายวธิี  ตัวแปรผลผลติ คือ 
ผูเรียนมีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและความรูใหม  ผูเรียนมีทักษะในการแกปญหา และมี
ทักษะการคิดวิเคราะหและการจัดการ 
          3. แรมสเดน  (Ramsden. 1991 : Abstract)  ไดศึกษาเรือ่ง  ตัวบงชี้คณุภาพการ
สอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรีย  มีวัตถปุระสงคเพ่ือประเมินผลคุณภาพ
การสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรีย  จํานวน  13  แหง  ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยที่มีความพรอมของเทคโนโลยีทางการศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ  มี
จํานวนกลุมตวัอยาง 3,372  คน  มีวิธีการเกบ็ขอมูลโดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
ของ Likert 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิวเิคราะหองคประกอบ (Factor  Analysis)  ผล
การศึกษาพบวา  คุณลักษณะของผูสอน  ความชัดเจนของวัตถปุระสงคการสอนของผูสอน  ภาระ
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งานสอน  การจักกิจกรรมการสอนเนนผูเรียนพ่ึงตนเอง  การประเมนิผลการเรียนรูอยางเหมาะสมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกบัคณุภาพการสอนของอาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 
            วิธีที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชเทคนิคการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory  Factor  Analysis)  ไดแก   
                    1. งานวิจัยของสมเกียรต ิ  ทานอก (2539 : บทคดัยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาตัวบงชีร้วมสําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา   มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลโครงสรางเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมกับขอมูลเชิงประจักษ  และเพื่อ
พัฒนาตัวบงชีร้วมสําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา   ผูวิจัยใชขอมูลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนประถมศกึษาตามตวับงชี้ในเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนประถมศึกษา  6  งาน  คือ  
งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการและการเงิน  งานบุคลากร  งานอาคารสถานที่  งานวิชาการ  และ
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  จากโรงเรียนประถมศกึษาในสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ จํานวน  7,435  โรงเรียน  มาวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second  Order Confirmatory  Factor  Analysis)  โดยใชโปรแกรม LISREL 
8.10  พบวา  โมเดลโครงสรางเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษดีมาก แตผลจากการพัฒนาตัวบงชี้เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  ในภาพรวม  
พบวา  ประเด็นที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไวที่กําหนดโดยผูทรงคุณวุฒิ และคณะทํางานได
กําหนดน้ําหนักองคประกอบของงานทั้ง 6 งานไว  ผูวิจัยใหความเหน็ในเรื่องดังกลาววา การพัฒนา
ตัวบงชี้รวมสําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  ในครั้งน้ี  กรอบสมมติฐานที่วางไวโดย
ผูเชี่ยวชาญ กับสภาพความเปนจริงในการบริหาร และการใหความสําคัญในงานของโรงเรียนที่
แตกตางจากกรอบสมมติฐานที่กําหนดไว 
                    2. งานวิจัยของวรรณี  แกมเกตุ (2540 : บทคดัยอ)  ที่ทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาตัวบงชีป้ระสิทธิภาพการใชครู : การประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุและโมเดล
เอ็มทีเอ็มเอ็ม มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดลประสิทธภิาพ
การใชครูระหวางกลุมโรงเรียนตางสังกัด  ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยทุตยิภูมิ (Secondary  
Analysis)  โดยผูวิจัยใชฐานขอมูลจากโครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
เรื่อง ประสิทธิภาพการใชครู : การวิเคราะหเชิงปริมาณมหภาค  ซ่ึงผูวจัิยไดปฏิบัติงานใน
โครงการวิจัยดังกลาวดวยในฐานะผูชวยนักวิจัย  การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตวับงชี้
ประสิทธิภาพการใชครู  ผูวิจัยกระทําโดยการประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุและโมเดล 
MTMM 3 โมเดล กับขอมูลเชิงประจักษดวยวิธกีารวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  วิธีการ
วิเคราะหสวนประกอบความแปรปรวนรวม  และวธิีการวิเคราะหโมเดลพหุคูณโดยตรง  โดยใช
โปรแกรมลิสเรล เวอรชั่น 8.14  และใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธแบบเพียรสนั ระหวาง
ตวับงชี้ที่พัฒนาขึ้นในการวจัิยครั้งน้ีกับตวัแปรเกณฑภายนอก  ซ่ึงเปนผลการประเมินประสิทธภิาพ
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การใชครูของโรงเรียน  เพ่ือใชเปนขอมูลอีกสวนในการพิจารณาตรวจสอบความตรงของตัวบงชีด้วย  
โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ครู  จํานวน  10,168  คน จากโรงเรียนกลุมตวัอยางใน
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สํานักงานการศึกษาทองถิ่น  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน  
1,290 โรงเรียน  ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย  ซ่ึงประกอบดวยตวัแปรสังเกตไดที่วัดโดยวิธีการทางตรง 9 
ตัวแปร  และทางออม  16  ตวัแปร  ไดมาจากฐานขอมูลในโครงการวิจัยของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประสทิธิภาพการใชครู : การวิเคราะหเชิงปรมิาณมหภาค  ผล
การศึกษา พบวา  ตวับงชี้ประสิทธิภาพการใชครู คือ  การนิเทศครู  การประเมินผล และการ
มอบหมายงานที่เหมาะสม 
                   3. งานวิจัยของศักดิ์ชาย  เพชรชวย (2541 : บทคัดยอ)   ทําการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพทางการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ และเพ่ือทดสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรางคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราช
ภัฏ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน  3  กลุม  ดังน้ี  กลุมที่ 1  เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน
นักวิชาการ หรือเปนผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวบงชี้การศึกษา หรือการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  ความสอดคลองและความตรง
เชิงเนื้อหาขององคประกอบและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบัน
ราชภัฎ  จํานวน 9  คน  กลุมที่ 2  เปนอาจารยที่สังกัดคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎทั้ง 35  
สถาบัน  เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาความเหมาะสมของตัวบงชี้คุณภาพากรศึกษาของคณะครุ
ศาสตรในสถาบันราชภัฎ  จํานวน  648  คน  และกลุมที่ 3  เปนผูทรงคุณวุฒิที่ผูวิจัยใชสําหรับ
ตรวจสอบความตรงขององคประกอบตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบัน
ราชภัฎ โดยใชตัวบงชี้ที่ผานการลงความเห็นจากกลุมตัวอยางกลุมที่ 2  วามีความเหมาะสมสําหรับ
ที่จะนํามาใชในการบงชี้ถึงคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎหรือไม  จํานวน 
168 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  จํานวน  3  ชุด  มีลักษณะเปนมา
ตราประมาณคา 6 ระดับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC+ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โดยใชโปรแกรม LISREL 8.10  เพ่ือทดสอบ
ความสอดคลองของโมเดลการวิจัยกับขอมูลที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชคาสถิตไคสแควร (Chi - 
Square) คาดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness  of  Fit  Index= GFI)  คาดัชนีความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (Adjust  Goodness  of  Fit  Index= AGFI)  คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ 
(Root  mean  Square = RMR)  ผลการศึกษาพบวา  ตัวบงชี้ทั้งหมด  75  ตัว  ประกอบดวย  ตัว
บงชี้ดานปรัชญา  ตัวบงชี้คุณลักษณะอาจารย  ตัวบงชี้คุณลักษณะของนักศึกษา  ตัวบงชี้การ
จัดการเรียนการสอน  ตัวบงชี้กิจการนักศึกษา  ตัวบงชี้แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ตัวบงชี้การ
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บริหารและการจัดการ  ตัวบงชี้การวิจัย  ทั้งหมดเปนตัวบงชี้ปจจัยนําเขาระบบการศึกษาของคณะ
ครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ 
                   4. งานวิจัยของสุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547 : บทคัดยอ)  ที่ทําการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  
มีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดภาคใต  และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษ  กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย  คือผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  จํานวน 
395  คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Window Version 11  ในการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน  
และใชโปรแกรม LISREL 8.30 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางความเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษ  ผลการวิจัยพบวา  ตัว
แปรที่เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต  ประกอบดวย  5  องคประกอบหลัก  ดังนี้  องคประกอบภาวะผูนํา  การ
เรียนรู  การบริหารจัดการความรู และเทคโนโลยี ซ่ึงทั้ง 5 องคประกอบหลักจะตองปฏิบัติผานตัว
แปรที่เปนองคประกอบยอยทั้งหมด  13  องคประกอบ และตัวบงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรู  
62  ตัว   ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชคาไค-สแควร  คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผล
การทดสอบพบวา  โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                    5. งานวิจัยของ นิตยา  สําเร็จผล (2547 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การจัด
การศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในขอบเขตของอุดมศึกษา  ดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน  
ดังน้ี  ตอนที่ 1  การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต จาก
การสังเคราะหเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตอนที่ 2 
การพัฒนาตัวบงชี้โดย    1) วิธีการนิยามเชิงทฤษฎี  โดยใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญประเมิน
ความตรง  ความชัดเจน  ความเหมาะสมและความเปนประโยชนของตัวบงชี้ ตอนที่ 3 การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  ผลการวิจัยพบวา  ตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ประกอบดวย  15  องคประกอบ  100  ตัวบงชี้  จําแนกตามการวิเคราะหเชิงระบบ  
แบงเปน  1) ดานปจจัยตัวปอน  4  องคประกอบ  เรียงลําดับตามน้ําหนักความสําคัญ  ไดแก  
องคประกอบภูมิหลังผู เ รียน  จํานวน 4 ตัวบงชี้  องคประกอบผูสอน จํานวน 12 ตัวบงชี้   
องคประกอบดานบริหาร จํานวน 4 ตัวบงชี้  องคประกอบบุคลากรสนับสนุน จํานวน 3 ตัวบงชี้      
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2) ดานกระบวนการ  5  องคประกอบ  เรียงลําดับตามน้ําหนักความสําคัญ  ไดแก  องคประกอบ
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 12 ตัวบงชี้   องคประกอบการประเมินการเรียนการสอน  จํานวน 
4 ตัวบงชี้   องคประกอบนโยบายและกลไกการบริหาร จํานวน 7 ตัวบงชี้   องคประกอบการจัด
หลักสูตร จํานวน 5 ตัวบงชี้   และองคประกอบการสนับสนุนใหบริการการเรียนรูแกผูสอน จํานวน 
6 ตัวบงชี้   3) ดานผลลัพธ คือ  คุณลักษณะผูเรียนรูตลอดชีวิต  4  องคประกอบ  เรียงลําดับตาม
นํ้าหนักความสําคัญ  ไดแก  องคประกอบคุณลักษณะที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 11 ตัว
บงชี้   องคประกอบเจตคติการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 3 ตัวบงชี้   องคประกอบทักษะและ
ความสามารถที่เอ้ือตอการเรียนรู จํานวน 3 ตัวบงชี้   องคประกอบทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
จํานวน 6 ตัวบงชี้   4) ดานการจัดโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต  2  องคประกอบ  ไดแก  
องคประกอบการจัดโอกาสและกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 11ตัวบงชี้   และองคประกอบ
คุณภาพการจัดโอกาสการเรียนรู จํานวน 9ตัวบงชี้   
  
           วิธีที ่ 3  การพัฒนาตัวบงชี้โดยการใชเทคนิคเดลฟาย  เทคนิค EDFR  การ
สัมภาษณ  การระดมสมองและการจัดกลุมสนทนา ซ่ึงเปนวิธีการทีใ่ชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(Expert  consensus)  ไดแก   
                    1.  งานวิจัยของอาทิตยา  ดวงมณี (2540 : บทคดัยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาตัวบงชีร้วมสําหรับความเปนเลศิทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาและวิเคราะหตวับงชี้รวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิจัยการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ    กลุมตัวอยางของการวิจัยมี 3 กลุม ดังน้ี  กลุมที่ 1  เปนผูเชี่ยวชาญสาํหรับ
คัดเลือกตวับงชี้โดยใชเทคนคิเดลฟาย จํานวน  17  คน กลุมที ่ 2 เปนหัวหนาภาค/อาจารยใน
สาขาวิชาทางการวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาคะแนนตัวบงชี้รวมสําหรับ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  26  คน  และ
กลุมที่ 3  เปนผูเชี่ยวชาญสําหรับจัดอันดับความเปนเลศิทางวชิาการของสาขาวิจัยการศึกษา  
จํานวน  7  คน  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณีย  
วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาฉันทามติของการคัดเลือกตัวบงชีโ้ดยใชฐานนิยม  มัธยฐาน  พิสัยระหวาง 
ควอไทล   วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาน้ําหนักของตัวบงชี้  โดยการคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต  
วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสอดคลองของการจัดลําดับของผูเชี่ยวชาญดวยการทดสอบ Kendall’w  
โดยใชสถิตทิดสอบไคสแควร  และวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงของตวับงชี้  โดยการหา
ความสัมพันธระหวางอันดับความเปนเลศิทางวชิาการที่ไดจากตัวบงชี้รวมที่พัฒนาขึ้นกับอับดับ
ความเปนเลิศทางวิชาการทีไ่ดจากผูเชี่ยวชาญดวยการทดสอบคาสหสัมพันธของสเปยรแมน  ผล
การศึกษาพบวา  ตัวบงชีร้วมประกอบดวยคุณภาพอาจารย  ผลงานทางวิชาการของอาจารยและ
บัณฑิต 
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         2.  งานวิจัยของพรเทพ  เมืองแมน (2546 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาตัวบงชีคุ้ณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช
กระบวนการวจัิยแบบเดลฟาย ผลการวจัิยพบวา  การกําหนดดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศกึษา ไดดัชนีบงชี้คุณภาพที่มีความเหมาะสมในระดับมาก
และมากที่สุด จํานวน 82  ดัชนี   จําแนกแตละองคประกอบไดดังน้ี  องคประกอบดานปรัชญาและ
วตัถุประสงค  องคประกอบดานอาจารย  องคประกอบดานนิสิตนักศึกษา องคประกอบดาน
หลักสูตร  องคประกอบดานกระบวนการเรียนการสอน  องคประกอบดานทรัพยากรสนับสนนุทาง
วิชาการ  องคประกอบดานการวิจัย  องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

         3.  งานวิจัยของสุทธิรัช  คนกาญจน (2547 : บทคัดยอ)  ที่ทําการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาตัวบงชีคุ้ณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพของ
สถาบันอุดมศกึษาของรฐัดวยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายในขั้นตน  ผลการวิจัย  สามารถสรางและ
พัฒนาตัวบงชีคุ้ณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดตวับงชี้ 7 องคประกอบ 16 ตัวบงชี้ คือ 
องคประกอบดานคุณภาพ 3 ตัวบงชี ้ องคประกอบดานความเสมอภาคในการเขาสู
สถาบันอุดมศกึษา 3  ตัวบงชี้  องคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษากลุมที่หน่ึง 2 
ตัวบงชี้  องคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษากลุมทีส่อง 2 ตัวบงชี้   องคประกอบ
ดานการผลิตบัณฑิตตามความตองการของสังคม 1 ตัวบงชี้  องคประกอบดานความเปนสากล 2 
ตัวบงชี้ และองคประกอบดานการบริหารจัดการศึกษารวมกับภาคเอกชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 3  ตัวบงชี ้
    กลาวโดยสรุป งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้  มีวิธีการพัฒนาตัวบงชี้  3  วิธี  
ไดแก  การพัฒนาตัวบงชี้โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ   การพัฒนาตัวบงชี้
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  และการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชเทคนิคเดลฟาย  
เทคนิค EDFR   การสัมภาษณ   การระดมสมองและการจัดกลุมสนทนา  ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  สําหรับงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชการพัฒนาตัวบงชี้ โดยการสัมภาษณ และระดม
สมองโดยใชเทคนิคการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ โดยการใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เปนหลัก  ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวรายละเอียดในบทที่ 3 
 

2. แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 สาระสําคัญในหัวขอน้ี  ผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับบทบาทของครอบครัว  
ความเปนมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาโดยครอบครัว  
ตามลําดับ  ดังน้ี 
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 2.1  บทบาทของครอบครัว 
       ในที่น้ีขอนําเสนอบทบาทของครอบครัวใน 2  ลกัษณะ  คือ บทบาทของครอบครัวใน
การใหการศึกษาทางสังคม และบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาตามกฎหมาย  ดังน้ี 
        1.  บทบาทของครอบครัวในการใหการศึกษาทางสังคม 
    ครอบครัวถอืเปนหนวยทีเ่ล็กที่สุดของสงัคม แตมีบทบาทหนาที่ทางสังคมที่สําคญั  
ในการเตรียมความพรอม หรือเตรียมตัวเด็กใหสามารถเผชิญกบัสิ่งแวดลอมตางๆในสังคม และ
ครอบครัวยังมีบทบาทในการอบรมเลี่ยงดู  ขัดเกลาจิตใจ  พัฒนาบุคลิกภาพ  ปลูกฝงคณุธรรม
จริยธรรม ถายทอดคานิยม  ความเชื่อ ตลอดจนหลอหลอมใหเด็กเปนพลเมืองที่ดีของสังคม      
(วราคม  ทีสุกะ.  2544 : 157 – 159)   

    2.  บทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาตามกฎหมาย 
   อาจกลาวไดวามีการกําหนดบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาไวใน 

กฎหมายอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไวในหมวด 2  สิทธิและหนาที่ทางการศกึษา  มาตรา 10 
-14  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2545ข : 6 - 9)  ดังน้ี 

     มาตรา 10   การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกันในการ 
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

      มาตรา 11   บิดา  มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตร หรือบุคคลซึ่งอยู 
ในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตลอดจนให
ไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 

      มาตรา 12   นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองคการปกครองสวนทองถิ่น  ให 
บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสงัคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

             มาตรา 13   การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยง
ดู และใหการศึกษาแก บตุร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

  1)  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตร หรือบุคคลซึ่ง 
อยูในความดแูลที่ครอบครวัจัดให  ทั้งน้ีตามที่กฎหมายกําหนด 

          2)  การลดหยอน หรือการยกเวนภาษี สําหรับคาใชจายการศึกษาตามที ่
กฎหมายกําหนด 

      มาตรา 14   บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน   
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีสิทธิไดรับสทิธิประโยชนตามควรแกกรณี  ตอไปน้ี 
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       1)  การสนับสนุนจากรัฐใหมีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน 
ความดูแลรับผิดชอบ 

       2)  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
       3)  การลดหยอนหรือยกเวนภาษสีําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย 

กําหนด 
  หากพิจารณาขอความในมาตราตางๆขางตน  พบวา  มีบางมาตราที่ดําเนินการแลว เชน  

มาตรา 10 – 11  แตบางมาตรายังไมมีการดําเนินการ  เชน  มาตรา 13 – 14  หากติดตามความ
คืบหนาในปจจุบัน  พบวา  ยังไมมีการใหเงินอุดหนุน หรือการลดหยอนภาษีกับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแตอยางไร   

  อยางไรก็ตาม บทบัญญัตใินพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษาโดยครอบครัว  สงผลใหครอบครัว
มีสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใหกบับุตรหลาน  แมการสนับสนุนจากรัฐทั้งเงินอุดหนุนและ
การลดหยอนภาษียังไมเห็นเปนรูปธรรม  แตผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
   
             2.2 ความเปนมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
              ในชวง20 ปทีผ่านมา  กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของ
ประเทศตางๆ  ไดเปลี่ยนแปลงจากระดับที่เกือบจะไมมีคนรูจัก สูการเผยแพรอยางกวางขวาง  โดย
ไดมีบทความเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่ตีพิมพในวารสารนติยสารที่มีชื่อเสยีงใน
ระดับชาติ  เชน  The National Post,  The Wall Street Journal , Time,  Newsweek  (Basham.  
2001 : 1)  จะเห็นไดวากระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการศกึษาทางเลอืกและเสรภีาพ
ในการจัดการศึกษาสําหรบัพอแมผูปกครอง ซ่ึงความเปนมาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ใน
แตละประเทศ  มีดังน้ี 

     1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
           ในชวงตนทศวรรษ 1980 ไดเกิดวิกฤติทางการศึกษา ที่กอใหเกิดกระแสความ

ตองการมหาชนตอการปฏรูิปการศึกษาอยางรุนแรง ปญหาความไมเหมาะสมของการศกึษาทีรั่ฐจัด
ใหจึง เปนมูลเหตุสําคัญที่ทาํใหครอบครัวหันไปพ่ึงการศึกษาทางเลือกในรูป "Home School" มาก
ขึ้น (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 4)   นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูโดยผานทางอินเตอรเน็ตและมัลติมีเดียตางๆ และทีส่าํคัญ
ปญหาการใชความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กและเยาวชนมีเพ่ิมมากขึ้น  จากเหตผุลดังกลาว  การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงเปนกระแสการจัดการศึกษาทางเลือกที่ไดรับการยอมรับในสังคม
ของชาวอเมริกันมากขึ้น (Home School Legal Defense Association, 2002d : Online) โดย
สถาบันวิจัยการศึกษาโดยครอบครัวแหงชาติ (The National  Home Education Research  
Institute)  ไดประมาณการวา เด็ก Home School  ในอเมริกา ตัง้แตชั้นอนุบาล ถึงเกรด 12  มี
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จํานวน 1.5 – 1.9 ลานคนในป 2000-2001  และในป 2001-2002 เพ่ิมขึ้นอีก 15 %  โดยในป 
2002 อเมริกามีเด็กในวัยเรียน  50  ลานคน  มีเด็ก Home School  คดิเปน 2.4 %  ของประชากร
เด็กในวัยเรยีนทั้งหมด  (Ray .1999 :  Online) 
        2. ประเทศแคนาดา    
                      ประเทศแคนาดา เปนอีกประเทศหนึ่งที่เปดโอกาสใหพอแมจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ซ่ึงมีกลุมสนับสนุนจากชุมชนและองคกรระดับชาติในการดําเนนิการจัดการศึกษาโดย
ครอบครวั  ซ่ึงแตละรฐัจะมีกฎระเบียบในการกํากับดูแล การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของตนเอง 
และไมมีการกําหนดคุณวุฒิพิเศษสําหรบัพอแมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School 
Legal Defense Association. 2002e : Online) โดยสวนใหญพอแมจะดูหลักสูตรของทองถิน่เปน
แนวทางในการจัดการศึกษา  ทําใหจํานวนเด็ก Home School  เพ่ิมมากขึ้นทุกป  โดยในป 2000 มี
เด็ก Home School  มากกวา 80,000 คน และจะเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาในเวลาอีกไมกี่ป  (Basham. 
2001 ; citing. Wake. 2000. Home Schooling Gets Top Marks. The Ottawa Citizen) 
        3. ประเทศออสเตรเลีย  ประกอบดวย 6 มลรัฐและ 2 อาณาจักร ซ่ึงแตละรฐัมี
กฎหมายการศึกษาของตนเอง การจัดการศึกษาจึงมีความหลากหลายแตกตางกันในแตละรัฐ  แต
โดยภาพรวมทุกมลรัฐยินยอมหรือยืดหยุนใหพอแมผูปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย  แตมีมาตรการในการควบคุมที่แตกตางกัน  เชน  มลรัฐควีนสแลนด  
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จะตองจดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตเปนครู  มลรัฐนิวเซาทเวลส   รัฐ
พยายามควบคุม การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   โดยมีคณะกรรมการการศึกษาของรัฐมากาํกับ
ดูแล  ในป 2002 มีครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่จดทะเบียน จํานวน 1,500 ครอบครัว 
และเด็ก Home School  จํานวน 3,600 คน ตั้งแตระดับกอนประถม ถึงเกรด 13  (Home School 
Legal Defense Association. 2002a : Online) 

        4. ประเทศนวิซีแลนด มีกฎหมายการศึกษาเดียวกันเปนกรอบในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว   ซ่ึงผูจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   สามารถลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษา
ของนิวซีแลนด  การจัดการศกึษาโดยครอบครัวในนวิซีแลนดประสบความสําเร็จมาหลายป  โดยใน
กฎหมายระบุวา เด็กตองไดรับการสอนอยางนอยที่สุดตองเสมอกับหรือดีเทากับการศึกษาใน
โรงเรียน    ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สามารถเขียนแผนการศึกษาของตนเอง และอาจไดรับ
การยกเวนภาษี  โดยในป 1991  กระทรวงศึกษาจายเงินใหพอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
จํานวน 763 ดอลลาร(นิวซีแลนด)ตอป  โดยพอแมจะตองลงชื่อในประกาศตามกฎหมาย ทุก 6 
เดือน โดยมี หนวยงาน The Education Review Office  ตรวจสอบเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว    และจากการสํารวจของกระทรวงฯเมื่อเดือน กรกฎาคม 2001  พบวา  เด็ก Home 
School  มีจํานวน 5,976 คน จาก 3,370 ครอบครวั หรือประมาณ 1%ของประชากรที่มีชวงอายุใน
วัยเดียวกัน (Home School Legal Defense Association. 2002b : Online) 
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          5.  ประเทศอังกฤษ  มีกฎหมายรับรองสิทธกิารจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
ซ่ึงผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถใหการศึกษาแกลูก  โดยทําหนังสือแจงความประสงคไปยัง
สํานักงานการศึกษาระดบัทองถิ่น    ซ่ึงจะมี Local Education Advisor มาเยี่ยมบานเพื่อใหม่ันใจวา 
พอแมจัดการศึกษาใหแกลกูอยางเพียงพอ  แตในสก็อตแลนด  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาสํานักงานการศึกษาระดับทองถิ่น  โดยในป 2000  จํานวนเดก็ทีจั่ด
การศึกษาโดยครอบครัว  มีประมาณ 100,000 คน  (Home School Legal Defense Association. 
2002c : Online) 
          6.  ประเทศไทย 

            การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย  มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา   
ธนบุรีและตนรัตนโกสินทร  เน่ืองจากในสมัยกอนไมมีโรงเรียน จึงเรียนรูกันที่บาน  พอแมญาติ
ผูใหญเปนผูสอน (ทัศนา  แสวงศักดิ.์  2545 : 28-29)  และเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงตั้งโรงเรียนทําใหการจัดการศึกษาในระบบชัดเจนขึน้ โดยวัดเปนศูนยกลางของ
การศึกษาสําหรับเด็กชาย  สวนเด็กหญิงจะไดรับการศึกษาจากครอบครัว  ในขณะที่การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวกย็ังมีบทบาทในสังคมไทย ดังจะเห็นไดจาก   พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2464  มาตรา 10  บัญญัติวา  รัฐมนตรีอาจยกเวนเด็กไมตองเขาเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาก็ได  ถาบิดามารดาหรือผูปกครองแจงวา  เด็กไดรับการศึกษาในครอบครัวแลว  โดย
เด็กที่ไดรับการยกเวน  ตองสงใหศึกษาธกิารอําเภอสอบไลปละครั้ง  เพ่ือดูวา เด็กไดรับการศกึษา
เพียงพอหรือไม    และพระราชบัญญัตปิระถมศึกษา พ.ศ. 2505  มาตรา 9  บัญญัติวา  บิดา
มารดาหรือผูปกครองมีสิทธิที่จะขอยกเวน  ถาเด็กไดรับการศึกษาอยูในครอบครัว  แตบิดามารดา
หรือผูปกครอง ตองสงเด็กใหศึกษาธกิารอําเภอสอบไลความรูปละครัง้  ถาปรากฏวาเด็กมีความรูไม
เพียงพอ  ทางราชการอาจสั่งถอนการยกเวนนั้นก็ได    แตพระราชบัญญัตปิระถมศึกษา พ.ศ. 
2523   มิไดกลาวถึงการศกึษาโดยครอบครัว  ทําใหเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดหายไป
จากสังคมไทย    โดยทั่วไปรูจักกันเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเทานั้น    จะมีการกลาวถึงระบบ
หรือรูปแบบการศึกษาที่มีความแตกตางในปรัชญาและแนวทางเรียนรูก็เพียงแตในหนังสือ หรือ
วารสารบางเลม และในหมูผูที่มีความสนใจเรื่องการศึกษาอยางจริงจัง (กมล  สุดประเสริฐ ; และ
สุนทร  สุนันทชัย.  2542 : 153)     
                 เม่ือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ประกาศใช  กฎหมายนี้ได
เอ้ืออํานวยตอการสงเสริมบทบาทของสังคมในทุกสวนใหเขามามีสวนรวมในการศึกษา กลายเปน
ระบบ และรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนจริงมาก
ขึ้น   การจัดการศึกษาในรูปแบบโดยวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาสําหรับเด็กชาย  สวนเด็กหญิง
จะไดรับการศึกษาจากครอบครัวจึงเปนสิทธิที่ถูกตองตามมาตรา12 (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 : 
7) ที่ใหครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําใหในวงการการศึกษาไทยไดมีการพูดถึง
เรื่อง  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวกันมากในปจจุบัน   ประกอบกับมี "กระแส" ที่นําโดยหลาย



 30

ประเทศ ซ่ึงรัฐใหสิทธิและเปดโอกาสใหพอแมผูปกครองสามารถจัด "โรงเรียนในบาน" อยางเปน
รูปธรรม โดยใหเปน "การศึกษาทางเลือก" อีกแบบหนึ่งที่สอดคลองกับยุคสมัยแหงสิทธิเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคล      ภายหลังจากการมี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ได
มีครอบครัวจํานวนมากทยอยตัดสินใจเริ่มตนจัดการศึกษาดวยตนเอง  โดยในป พ.ศ. 2546 มีเด็ก
ที่   จัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน  76 คนจาก  57  ครอบครัว  และประมาณวา ในป พ.ศ. 
2547 – 2548 จะมีเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน 83 คนจาก 64 ครอบครัว  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 62 , 89) 
       จะเห็นไดวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการพัฒนามายาวนาน ซ่ึง
อาจแบงไดเปน  5  ชวง  คือ   ชวงที่ 1  เปนกลุมที่ดําเนินการกอนป 2530  มีลูกพนจากการศึกษา
ของครอบครัวแลว  ชวงที่ 2  เปนกลุมที่ดําเนินการหลังป 2535 เปนตนมา   และชวงที่ 3  เปนกลุม
ที่เริ่มตนดําเนินการในชวงรอยตอของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ชวงที่ 4 หลัง
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และชวงที่ 5 หลังการประกาศ
กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   
2547 : 21 - 22)         
                  กลาวโดยสรุป  ความเปนมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศ มี
ลําดับขั้นตอนและใชเวลาที่ยาวนาน  ในขณะที่ในประเทศไทย แมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะ
แมจะมีมาอยางยาวนาน  แตก็ขาดหายไป   และเริ่มกอตัวขึ้นอีกครั้งหลังประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แตก็มีความเปนมาและมีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับเชนเดียวกัน 
               

 2.3  แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่ใหสิทธิผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของตน  โดยผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะมีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
หลากหลายแตกตางกันไปตามปรัชญา  ความเชื่อของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงผูวิจัยขอ
นําเสนอตามลําดับ  ดังน้ี 
                1. แนวคิดการศึกษาแบบองครวม (Holistic Education)  
                  สมพร พ่ึงอุดม (2543 : 18-22) ไดกลาววา การศึกษาแบบองครวมคือกระบวนการ
เรียนรูที่เชื่อมตัวเองเขากับโลก ความสัมพันธน้ีตองครอบคลุมทุกดานทั้งดานรางกายหรือกายภาพ 
(physical body) ดานจิตใจ อารมณ ความรูสึก (mind) ตลอดจนดานจิตวิญญาณ (spiritual) ตอง
เปนการศึกษาที่ไมติดยึดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยางตายตัว ครูตองยอมรับ
ศักยภาพที่แตกตางของเด็กแตละคน จะตองไมพยายามใชมาตรฐานเดียวในการตัดสินใจเด็ก        
นอกจากนี้ การเรียนรูแบบองครวมยังตองสอนใหเด็กเขาใจความสัมพันธที่ตัวเด็กตองเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับทั้งโลกภายนอก และโลกภายในของตัวเอง 
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   2.  แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท (Piaget) 
       กริฟฟน (อมรวิชช นาครทรรพ 2543 : 106 ; อางอิงจากGriffin. 1999 : 54-56) ได

กลาวถึงแนวคิดพัฒนาการ ของ เพียเจท ไววา เด็กมีระดับชั้นการพัฒนากระบวนการคิดที่ตางกัน
ในแตละชวงอายุ หรือ กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ เด็กพรอมที่ จะรับ "การสอน" ไมเหมือนกัน ในแตละ
วัย เชน เด็กต่ํากวาชวง 2-7 ป จะเริ่มเขาใจภาษาและเริ่มจดจําประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน และในชวงอายุ 7-11 ป เด็กก็จะเร่ิมใชประสบการณน้ันในการตัดสินใจและ
ตอบสนองตอสิ่งตางๆรอบๆ ตัว เปนตน  ในการนี้พอแมจึงตองเขาใจพฤติกรรมของเด็กในแตละวัย
และการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กวัยน้ัน อีกนัยหน่ึงพอแมจะตองสังเกต
พฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพ่ือเขาใจในความตองการของลูกที่คอย ๆ เปลี่ยนไปในแตละชวง 
 

  3.  แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori) 
       จีระพันธ พูลพัฒน (2540 : 13 - 18) ไดกลาวถึงปรัชญาของมอนเตสซอรี่ไว ดังน้ี 

   1)  เด็กจะตองไดรับการยอมรับนับถือ เน่ืองจากเด็กแตละคนมีความแตกตางกนั 
ควรจัดการศึกษาใหเด็ก แตละคนตามความสามารถ และความตองการตามธรรมชาติ โดย
พัฒนาการสอนใหสัมพันธกบัพัฒนาการความตองการของเด็ก 
                2) เด็กมีจิตที่ซึมซาบได มอนเตสซอรี่เชือ่วา มนุษยเรานี้เปนผูใหการศึกษาแกตนเอง 
และเปรยีบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ํา ซ่ึงจะซึมซาบขอมูลจากสิ่งแวดลอม เด็กใชจิตในการหาความรู 
ซึมซาบเอาสิ่งตางๆเขาไปในจิตของตนไดเองโดยไมตองสอนอยางเปนทางการ 
                3) ชวงเวลาหลักของชีวติ คือ ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรยีนรูในระยะแรก 
เปนชวงของการพัฒนาสติปญญา และเดก็สามารถเรียนทักษะเฉพาะอยางไดอยางดี ครูตองชาง
สังเกต และใชประโยชนจากชวงเวลานี้ในการจัด การเรียนการสอนให สมบูรณที่สุด เพ่ือเด็กจะไดมี
โอกาสในการเลือกกิจกรรมของแตละบุคคล มอนเตสซอรี่ เชื่อวา ชวงที่สําคัญในชวีิตของเด็กคือชวง
อายุตั้งแตเกิดจนถึง 6 ขวบ 
                 4) การเตรียมสิ่งแวดลอม มอนเตสซอรี่เชื่อวา เด็กเรียนไดดีที่สุดในสภาพการจัด
สิ่งแวดลอม ที่ไดตระเตรียมเอาไว อยางมีจุดมุงหมาย มอนเตสซอรี่สนับสนุนการจัดหองเรียนแบบ
เปด เพ่ือที่เด็กจะไดเลือกทาํงานอยางมีอิสระตามทีต่นเองตองการ ภายใตขอบเขตที่กําหนดให จะ
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งที่เขาทําได 
                 5) การศึกษาดวยตนเอง เด็กสามารถเรียนไดดวยตนเองจากการที่เด็กมีอิสระใน
สิ่งแวดลอม ที่จัดเตรียมเอาไวอยางสมบูรณ เม่ือเด็กไดลงมือทํางาน เขาก็ไดศึกษาดวยตนเอง มี
ความพอใจและทําใหเกิดพลังในการทํางานตอ ๆ ไปอีก 

          4.  แนวการศึกษาของวอลดอรฟ (Waldorf Education) 
               บุษบง ตันติวงศ (2541 : 4-5) ไดกลาวถึงเปาหมายของการศึกษาวอลดอรฟ เปนการ

ชวยใหมนุษย บรรลุศักยภาพสูงสุด ที่ตนมีและสามารถกําหนดความมุงหมายและแนวทางแกชวีิต
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ของตนไดอยางอิสระตามกําลังความสามารถของตน  ดวยเหตุน้ีการศึกษาวอลดอรฟ จึงเนน
การศึกษาเรื่องมนุษยและความเชื่อมโยงของมนุษยกับโลกและจักรวาล 
                การศึกษาวอลดอรฟ ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน คือการพัฒนาสติปญญาควบคูกับ
ศิลปะ และจรยิธรรม และเปนการเชื่อมโยง ทุกเรื่องกับมนุษย ไมใชเพ่ือใหมนุษยยึดตนเอง แตเปน
การสอนใหมนุษยรูจักจุดยืนที่สมดุล ของตนในโลก มนุษยปรัชญาเนนความสําคญั ของการสราง
ความสมดุลใน 3 วิถทีางทีบุ่คคลสัมพันธกับโลก คือผานกิจกรรมทางกาย ผานอารมณความรูสึก
และผานการคดิ 

5.  แนวคิดของซัมเมอรฮิล (Summer Hill) 
                  ซัมเมอรฮิล  (นีล. 2539 : 3 - 13)  มีแนวคิดวา การศึกษาตองมุงที่จะใหเสรีภาพ
อยางเต็มที่แกผูเรียนทั้งในดานการเรียนและการปกครองตนเอง โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกอยาง การเรียนเปนเรื่องของการเลือก ไมบังคับ  เพราะตองการใหเด็กเปนตัวของตัวเอง 
เอ เอส นีล ซ่ึงเปนเจาของแนวความคิดนี้ มีความเชื่อวาเด็กเกิดมาพรอมกับความเฉลียวฉลาด และ
มี ความคิดที่ตรงกับความเปนจริง ถาปลอยใหเด็กพัฒนาตนเองอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม 
ก็จะสามารถพัฒนา ตัวเองไปไดมากที่สุดที่จะทําไดตามศักยภาพและความสนใจ ลักษณะที่สําคัญ
ของโรงเรียนซัมเมอรฮิล  คือ การปรับปรุงโครงสรางของโรงเรียนเปนระบบใหมทั้งหมด ทั้ง
หลักสูตรการเรียน การสอนและการบริหาร จัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก ทุกคนมีเสรีภาพที่
จะเรียนหรือไมเรียน ก็ไดแลวแตความสมัครใจ แตถา ไมมาเรียนแลวตามเพื่อนไมทัน จะใหครูสอน
ใหมไมได ตองขวนขวายหาความรูเอาเอง และเด็กจะไมถูกบังคับ ใหเชื่อถือเร่ืองใดเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ ไมกําหนดใหยึดศาสนาหรือคุณธรรมใด การปฏิบัติตอกันควรเปนเรื่องที่เด็ก จะคิดและ
ตกลงกันเอง เด็กทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปกครองและการดําเนินการในรูปแบบของ
กรรมการ 

6.  แนวคิดของไอวาน อิลลชิ (Ivan Illich) 
                 อิลลชิ (2537 : 4 - 31) ไดเขยีนหนงัสอื Deschooling Society  ซ่ึงมีแนวคดิทางการ 
ศึกษาใหเลิกการศึกษา ในระบบโรงเรียน เพราะเชื่อวาการศึกษามีไดหลายวิธ ี ซ่ึงไมจําเปนตอง
ไดรับ จากสถานศึกษาหรือโรงเรียน ระบบโรงเรียนที่เปนอยู มีจุดมุงหมาย และการเรียนการสอนที่
ไม สอดคลองกับความเปนจริง และเปนเครื่องมือ ในการแบงชนชั้น กลาวคือ ระบบโรงเรียนจะเปน 
ผูคัดเลือกคนที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา จากการตัดสินดวยคะแนนหรอืผลการสอบ ให
กลายเปนชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง สวนผูทีไ่มผานการศึกษาจะกลายเปนคนชั้นต่ํา อิลลิช 
เสนอแนะวา การศึกษาไมควรเสร็จสิ้นเฉพาะในโรงเรยีน แตควรเปนการศึกษาตลอดชีวิต หลกัสูตร
ควรเกี่ยวของกับชีวติจริงมากที่สุด ไมใชเรียนเพ่ือเอาคะแนนเทานั้นการศึกษาควรมุงที่จะสราง
ความยุตธิรรม ใหแก คนสวนใหญ โดยกระจายทรัพยากรทางการศึกษาใหทั่วถงึ 
   กลาวโดยสรปุ แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวขางตน  ไมวาจะเปนแนวคิดใด  
แตก็มาจากพัฒนาการที่เหมือนกัน  คือ ใหเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนรู  ผูสอนตองทําความ
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เขาใจเด็กเปนรายบุคคล  และปรับการสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน  แมผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในแตละครอบครวั  จะมีแนวคดิที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ ประสบการณ
ที่สะสม   พ้ืนฐานความคดิ  ความสนใจ และพรอมของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ทองไพรํา                   
สถาวรินทุ.  2543 : 112 – 125)  แตก็มีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของลูกไดอยางเต็มที่
ภายใตการกํากับดูแลของพอแมผูปกครอง หรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
 

2.4 งานวิจยัที่เก่ียวของกับแนวคิดการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

           ยุทธชัย –อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543 : (4)-(8)) ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบและ
พัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  โดยเปนกรณีศึกษาครอบครัวจํานวน  10  
ครอบครัว  พบวา  ครอบครัวมีสาเหตทุีห่ลากหลายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่สําคญัเปน
เรื่องของปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มักมีความเชื่อตางไปจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียน  ดังน้ี       
           ครอบครัว “ ธงไชย ” ผูกอตั้งโรงเรียนหมูบานเด็ก  พรอมทั้งจัดการศึกษาใหกับลูก  
ตามแนวคิดการศึกษาโรงเรยีนซัมเมอรฮิลล  ที่เนนเรื่องเสรีภาพในการเรียนรู  ปฏิเสธการใชอํานาจ
ของผูใหญ 
           ครอบครัว “ ชุตินธร “ มีความศรทัธามั่นคงในศาสนาคริสตนิกายเซเวนเดยแอนเวน
ติสต  และหลกัการแหงเสรีภาพที่แทจริงในระบอบประชาธิปไตย  การใหการศึกษาแกลูกเปนสทิธิ
และหนาที่โดยชอบธรรม  ของผูเปนพอแม  รัฐไมมีสิทธิ์ที่จะผูกขาดเขามาจัดการศึกษาแทนทัง้หมด  
ตราบที่พอแมยังยืนยันในสทิธิของตน 
           ครอบครัว “ พันธุโอสถ “ และกลุมสถาบันปญโญทัย จัดการศึกษาตามทัศนะมนุษย
ปรัชญา ของ ดร.รูดอลฟ  สไตเนอร  และตามแบบของโรงเรียนวอลดอรฟ  แกนแทของการศึกษา
เพ่ือพัฒนามนุษยใหมีอิสรภาพทางปญญา  มีความสมดุลในความคิด  ความรูสึก  และเจตจํานง
มุงม่ันสามารถเลือกทางของชีวิตไดดวยตนเอง  พรอมกับการมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 
           ครอบครัว “ พ่ึงอุดม”   ใหความสําคัญกับปรชัญาการศึกษาแบบพัฒนาองครวม
ของชีวิต  ที่มีความเปนพลวตัมีความยัง่ยืน  มีดุลยภาพ  เขาถึงแกนแทภายในของมนุษย  ทําให
ชีวติงอกงามขึ้นทั้งกาย  ใจ  สติปญญา  และจิตวญิญาณ 
           ครอบครัว “ สมพงศ “  ใหความสนใจตอปรัชญาการศึกษา “โรงเรียนใตรมไม”  
ของ  รพินทรนาถ  ฐากูร  และแนวความคิดการศึกษาของกฤษณมูรติ  ที่เนนวาการศึกษาคือ
ธรรมชาตขิองชีวติ  การเรียนรูคือการเขารวมเปนหนึ่งเดียวระหวางชวีิตกบัธรรมชาต ิ
           ครอบครัว “ ปรัชญพฤทธิ์ “ เห็นวาการศึกษาตองเปนไปอยางมีความหมาย  รับใช
วิถีชวีิตที่เปนจริง และการแกปญหาในชวีิตจริงๆ จากเนื้อหากิจกรรม  แลวพัฒนาไปสูการสราง  
กิจการ  สรางงานสรางอาชีพได 
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            ครอบครัว “ เหลืองแจม “    ครอบครัว “ สบายใจ “   และกลุม”บานเรียน
ปญญากร”  ยึดปรัชญาการศึกษาตามหลักพุทธธรรมในฐานะเปนสจัจะสากล  เพ่ือพัฒนาความเปน
มนุษยที่สมบรูณ  พัฒนาชีวิตที่ดีงาม  เทาที่ศักยภาพของแตละคนจะไปถึง  ใหสามารถนําพาชีวิต
ตนเองได  และมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมอยางไมขัดแยงในตนเอง 
           ครอบครัว “ แดงพวงไพบูลย “  มีความเชื่อวาการศึกษาเปนปจจัยในการสรางสม
ทุนทางปญญาและทักษะ  ใหมีคานิยม  ความเชื่อ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพาะบมสะสมความเปน
มนุษย 
           ครอบครัว “ คุณวัฒนาการ “  มุงแสวงหาแนวทางการศกึษาที่สามารถตอบสนอง
ตอลักษณะพเิศษของบุคคล  การเรียนรูอยางมีความสุข  ที่สามารถพัฒนาตอยอดคุณลักษณะพิเศษ
ที่บุคคลมีใหเกิดเปนคุณประโยชนทั้งตอตัวเองและสังคม  โดยไมสูญเสียความสมดุลในดานอ่ืนๆ
ของชีวิตไป   

          เน่ืองจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยยังมีผูศกึษาไมมากนัก  แต
จากกรณีศึกษาดังกลาว  จะเห็นความหลากหลายของแนวคิดของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
สังคมไทย   แตทุกครอบครัวมุงหวังใหบุตรหลานเปนคนเกง  คนดีและสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

อยางไรก็ตามแมแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมีความหลากหลาย  
แตมีสิ่งที่บอกถึงความเปนการศึกษาโดยครอบครัว ในลักษณะ  5  ประการ  ดังน้ี    
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2543 : (5)) 
           1)  เปนการจัดการศึกษาที่พอแม หรือผูปกครอง เปนผูรับผิดชอบโดยตรง  เปน
การจัดการศึกษาเองทั้งหมด  หรือมีขอตกลงจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียน  
อาจเปนผูสอนเอง  หรืออํานวยการใหเกิดการเรียนการสอนขึ้น 
           2)   มีการจัดตั้งเปนศูนยการเรียนครอบครัวเด่ียว หรือศูนยการเรียนกลุมครอบครัว 
           3)  สาระและกระบวนการเรียนรูตางๆที่จัดขึน้  เปนไปในทางตอบสนองตอปรัชญา  
ทัศนะ  ความเชื่อ  ความสนใจ  ความตองการ หรือปญหาของแตละครอบครวั  จึงเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลายกันไป  มีความยืดหยุนเปนอิสระมากกวาในแบบแผน
แบบเดิม 
           4)  ความสําเร็จของการศึกษา  มุงไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเปนรายบุคคล  
อยางความพยายามใหสอดคลองตรงกับความถนัด  ความสนใจ  และความตองการที่มีอยูจริง 
           5)  ไมใชการศึกษาที่เปนกิจการทางธุรกิจเพ่ือผลกําไร และไมเปนไปเพื่อแอบอาง
แสวงหาผลประโยชนจากเด็ก 
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    3   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
        การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงผูสนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดศึกษาเปน
แนวทาง หรือเทียบเคียงแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทําใหไดเห็นขอดี และขอดอย  
เพ่ือประยุกตใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ซ่ึงกอนที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนเรื่องที่หม่ินเหมตอ
ความผิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับที่พอแมผูปกครองตองสงบุตรหลานเขาศึกษาใน
ระบบโรงเรียน  แตก็มีผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวนหนึ่งที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับ
บุตรหลาน  หากจะดูพัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  สามารถแบง
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดเปน  5  กลุม คือ กลุมที่1  เปนกลุมที่ดําเนินการกอนป  พ.ศ. 2530  
กลุมที่ 2  เปนกลุมที่ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา  กลุมที่ 3  เปนกลุมที่ดําเนินการ
ในชวงรอยตอของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กลุมที่ 4 เปนกลุม
ที่ดําเนินการในชวงที่ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   กลุมที่ 5 เปนกลุม
ที่ดําเนินการในชวงที่ประกาศใชกฎกระทรวงวาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 
2547  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   2547 : 21 - 22)         
        กลาวไดวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีพัฒนาการของการจัดการศึกษาทั้งในดาน
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่นาสนใจ  ดังน้ี 
 

        3.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
             สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผูวิจัยขอนําเสนอเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวจําแนกเปนเหตุผลของผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศและเหตุผลของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย  
ตามลําดับ  ดังน้ี 

    3.1.1  เหตุผลในการตดัสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของตางประเทศ 
            ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวของตางประเทศ  มีเหตุผลในการตัดสินใจจัด

การศึกษาโดยครอบครัว  โดยถือวาเปนความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาใหกับลูก  โดยเชื่อวา
สามารถสอนลูกไดดีกวาคร ู  สามารถจัดหลักสูตรทีน่าสนใจใหแกลูก  และคดิวาครูไมสามารถ
จัดการสอนที่สนองความตองการของเด็กแตละคนได  ( Mayberry ; et al. 1995 : 47 - 48) 

            บาแชม   (Basham. 2001 : 9)    ไดกลาวถึงเหตุผลในการตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว   ดังน้ี 

1) เปนโอกาสการเปดเผยถึงคณุคา  ความเชื่อเฉพาะ และเหตุผลทาง 
ศาสนา 
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     2)  มีความสําเร็จทางวชิาการสูงกวาโดยผานการสอนตัวตอตัว 
3) มีโอกาสในการพัฒนาลูกอยางใกลชิดและมีความสัมพันธระหวางพอ 

แมและลูกทีเ่ขมแข็ง 
4) มีโอกาสในการจัดประสบการณสําหรับเด็กที่มีคุณภาพสูงระหวาง 

เพ่ือนและผูใหญ 
5) ปราศจากกฎระเบียบในโรงเรียนของรัฐ 
6) เปนโอกาสในการเลี่ยงความกดดันหรือเพ่ือนที่ไมดี เชน แอลกอฮอล  

ยาเสพติด  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน 
7) มีสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยกวาในการเรียน 

                   นอกจากนี้ เรย (Ray. 2003a : Online)  ไดสรุปถึง เหตุผลที่พอแมตัดสินใจ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี 

1) สามารถจัดการศึกษาที่ดีแกลูกที่บาน  
2) เหตุผลทางศาสนา  
3) สอนลูกในเรื่องคานิยม ความเชื่อและมุมมองตอโลก   
4) การพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม   
5) ตอตานหรือไมเห็นดวยกับการสอนที่โรงเรียน   
6) โรงเรียนมีการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนอย  

     เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับการสํารวจของศูนยสถิติการศึกษาแหงชาติ  
(National Center for Education Statistics. 2003 : Online) ซ่ึงไดทําการสํารวจเหตุผลในการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   พบวา อันดับ1   เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียน   
อันดับ 2  เหตุผลเกีย่วกบัจริยธรรมและการสอนศาสนา  อันดับ 3 เหตุผลเกี่ยวกบัความพอใจในการ
สอนทางวิชาการที่เปนประโยชนแกลูก 
 

  3.1.2   เหตุผลในการตดัสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย 
           สําหรับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย มีการศึกษาเรื่องการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยจะมีจํานวนนอย  แตก็เร่ิมมีผูสนใจที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมากขึ้น ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยสภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยถึงเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   เน่ืองจาก การมีทัศนะหรือ
จุดมุงหมายที่ตางไปจากการศึกษาในระบบ  เชน   การศึกษาในระบบทําใหเด็กทุกคนเหมือนกัน  
ซ่ึงในความเปนจริงเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน และขัดกับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก  
การศึกษาในระบบเนนการแขงขันมากกวาการพัฒนาเด็กแตละคนตามศักยภาพและความถนัด     
นอกจากนี้การเรียนรูมีลักษณะแยกสวนขาดการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม  ในขณะที่
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองการใหลูกไดรับการศึกษาอยางสมดุลทั้งจริยธรรมและวิชาการ  
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อยากใหลูกไดเรียนรูทุกโอกาส  ทุกสถานที่  มีความสุข และสนุกสนานกับการเรียน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2547 : 67 – 68) 
      อยางไรก็ตามเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่มีนักวิจัยไดศึกษาไว  
ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอในหัวขอตอไป 
 

      3.2  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  เคลนเดนนิ่ง (Clendening. 1997 : Online) ที่ศึกษาเหตุผลความจําเปนของพอแม

ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 119  คน  พบวา  เหตุผลที่พอแมเลือกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใหแกลูก  ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใช
เวลาในการเรยีนรูไดดีกวา  เพ่ือใหลูกพัฒนาความคิดของตนเอง และเปนการหลกีเลี่ยงสิ่งที่ไมดีกับ
ลูก 

    ฮารวีย (Harvey. 1999 : Online) ไดศึกษา  คานยิมของครอบครัวตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสภาพแวดลอมที่หลากหลายของมลรัฐฮาวาย พบวา เหตุผลในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว คือพอแมตองการถายทอดคานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมการเรียนรูทีดี่ใหกับ
ลูก 

    ฮัมฟรีย (Humphrey. 1999 : Online)  ไดศึกษาวา  ทําไมพอแมจึงเลือกจัด
การศึกษาโดยครอบครัวใหกับลูก ผลการศึกษาพบวา เหตผุลหลักทีเ่ลือกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวประกอบดวย  เหตุผลทางวิชาการ  คือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความยืดหยุน  
พอแมสามารถสอนลูกตามรูปแบบการเรยีนรูที่ลูกเรียนรูไดดีที่สุด  สามารถจัดหลักสูตรตามความ
ตองการและเหมาะสมกับเด็กแตละคน  เหตุผลทางสังคม คือ ลูกสามารถหลกีเลี่ยงสภาพสังคมที่
เปนปญหา  เด็กมีโอกาสพบเพื่อนในกลุมอายุที่แตกตางกัน  เหตุผลทางศาสนา  คือสามารถบูรณา
การคุณคาทางศาสนากับหลักสูตรในชวีติประจําวัน  เหตุผลทางดานความปลอดภัย  คือ พอแมบาง
คนไมม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยในการสงลูกไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ 
     รัฟฟ (Ruff. 1999 : Online)  ไดศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว :  
ปฏิกิริยาตอการรับรูถึงวิกฤตทางจริยธรรมในการศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณครอบครัวชาวคริส
เตียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน 12 คู เปน ชาย 12  คน  หญิง  12  คน    รวมจาํนวน  
24  คน   ผลการวิจัยพบวา  1) พอแมชาวคริสเตียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว   เชื่อวา  
โรงเรียนของรัฐ ไมสามารถจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  2)  พอแมสามารถจัดหลักสูตร 
Home school   ที่เหมาะสมตามความจําเปน โดยใชหลักสตูรของคริสเตียน และรวมการศกึษา
คัมภีรไบเบลิในการเรียนประจําวัน 

    เอไร (Arai.  2000 : 204 - 217)   ไดศึกษา เหตผุลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในประเทศแคนาดา    โดยเปรียบเทยีบระหวางผลการวจัิยน้ีและผลการวิจัยที่ผานมาถึง
เหตุผล หรือแรงจูงใจการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว กบัประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงกลุม
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ตัวอยางเปนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ( Home School)  จํานวน  18  ครอบครัวใน
มลรัฐออนตารโิอ  และ 5  ครอบครัวในบริติชโคลัมเบีย  รวม  23  ครอบครวั   โดยใชวธิีการ
สัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา            เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศแคนาดา          
ไดแก  1) ประสบการณที่ไมดีในโรงเรียน   2) สิ่งแวดลอมของโรงเรยีนเปนอันตรายตอความเปนอยู
ที่ดีของเด็กๆ  3) มาตรฐานทางวิชาการต่ํา  4)  คุณธรรมและความขัดแยงทางศาสนา   สําหรับ
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแก  1) เพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว หรือมีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในครอบครวั  2) เพ่ือใชชวีิตใน
รูปแบบทีเ่ลือก  ตอตานความทันสมัย และอิทธิพลของเมืองของสังคมที่ทันสมัย  3)  ไมประทับใจ
ในโรงเรียน  โรงเรียนทําใหเสียเวลา  4) เพ่ือสิทธิและความรับผิดชอบในการปองกันเด็กๆจาก
อิทธิพลที่จะทาํอันตราย  เชน     ความรุนแรงในโรงเรียน  กระแสบริโภคนิยม 

            อิงคแลนด  (England. 2000 : Online)  ไดศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในรัฐเทนเนสซี ตะวันออกเฉยีงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา    พอแมที่เลือกจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเพราะ รูสึกวาเปนความรับผิดชอบของพอแมในการสนับสนุนการศกึษา
ของลูก และตองการควบคมุสิ่งแวดลอมทางจริยธรรมของเด็ก 
      เฮลด  ( Held.  2000 : Online)    ไดศึกษา แรงจูงใจของพอแมและการรับรูถงึ
คุณสมบัติของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนา โดยการ
สัมภาษณครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)  จํานวน  21  ครอบครัว  
ผลการวิจัย พบวา    แรงจูงใจของพอแมเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดวยเหตุผลอันดับแรก 
คือ  ดานแนวคิดความสัมพันธระหวางบคุคล ในประเดน็ที่เกี่ยวของกับศาสนา    ดานทางวิชาการ  
พอแม  Home school ตองการนําการเรียนการสอนรายบุคคลมาใชสําหรับเด็กๆ หรือตองการ
หลีกเลี่ยงขอขดัแยงในหลักสูตร   ดานสังคมของเด็ก  ไมใชเปนแรงจูงใจเริ่มตนของปจจัยทั้งหมด  
การใหเด็กมีสังคมอยางกวางขวาง  มีอิสระในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน     
             แดรปเปอร  (Draper , 2000 : Online)  ไดศึกษา  ความเชื่อและการปฏิบัตขิอง
ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่เนนในเรื่องการสอนการอานและการเขียน   โดยศึกษา
ความเชื่อของพอแมที่เลือกใหการศึกษาแกลูกที่บาน ที่เนนในเรื่องการสอนการอานและการเขยีนแก
ลูกๆในวัยเรยีน   โดยสงแบบสํารวจผานอีเมล ไปยังพอแมที่จัดการศึกษาทีบ่าน และใชอีเมลเปน
สวนหนึ่งของการสนับสนุนแนวคิดและทศันคตเิกี่ยวกบัการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับอีเมลในการ
จัดการศึกษาที่บาน   ผลการวิจัย  พบวา  พอแมที่เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดวยเหตผุลทาง
ศาสนา    สวนใหญอาศัยอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัตก หรือนอกประเทศสหรฐั   
      โรเบิรต   (Roberts. 2001 :  Online)   ไดศึกษา  เหตุผลของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากการรับรูของพอแมในเขตพ้ืนที่การศึกษาในตอนใตของสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษา
แรงจูงใจของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)  โดยใชแบบสอบถามกับ
ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  150  ครอบครวั   ผลการวจัิยพบวา  พอแมเลอืก
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จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)สําหรับลกูดวยเหตุผล  คือ  1)  พอแมตองการเพิ่ม
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)  และเชื่อวา
คุณคาของสิ่งที่สอนที่บาน ไมมีใหในโรงเรียน    2)  เด็กๆไมไดรับการเรียนการสอนเรื่องศาสนา  
คุณธรรมและจริยธรรมที่โรงเรียน    3)  โรงเรียนขาดหลักสูตรที่ทาทาย  ขาดความเปนตัวของ
ตัวเอง และขาดวินัยในโรงเรยีน    4)  เหตุผลเกีย่วกบัความปลอดภยัของเด็กๆ    
     เทยเตอร  (Tator .  2002  : Online)     ไดศึกษา  ทางเลือกของพอแมและ
ความจําเปนของนักเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว    แรงจูงใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    โดยใชการสัมภาษณ  พอ
แมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวน  25  ครอบครัว   ผลการวิจัยพบวา  1)  พอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว พบความจําเปนของลูก  2)  พอแมมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตร เลือก
แบบเรียน และผลิตสื่อ   3)  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีคะแนน
การทดสอบสูงกวาระดับชาติ โดยอยูในชวงระหวาง เปอรเซ็นไทลที่ 80 –  90  ขึ้นอยูกับระดับ
การศึกษาของพอแม   
              เฮิรส  (Hurst . 2002 : Online) ไดศึกษา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ครอบครัวหน่ึงในชนบทของมลรัฐจอรเจีย  เพ่ือสอบถามประสบการณของครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผลการวิจัยพบวา   1)  เหตุผลที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดรับความนยิม
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากความตั้งใจในการติดตอสื่อสารระหวางพอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว กับ
นักการศึกษาของรัฐ  2)  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใหการศึกษากบัลูกไดดีกวาการจัด
การศึกษาในโรงเรียน  และการเลือกหลักสูตร และการนําไปใชในการจัดการศึกษาโดยครอบครวั  
ใหตรงประเดน็ภายใตปรัชญาและความเชื่อของพอแมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
             ดอลควสิต  (Dahlquist, 2003 : Online)  ไดศึกษาเรื่อง  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในมลรัฐมินนิโซตาตามการรับรูของผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในมลรัฐมินนิโซตา  
ผลการวิจัยพบวา เหตุผลของครอบครัวในการเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ 1) เหตผุลทาง
ศาสนา และความใกลชิดภายในครอบครวั   2)  ความมีอิสระในการเลือกหลักสตูร และโอกาสใน
การสั่งสอนที่มีคุณคา   

   มินค  (Meink . 2004 : Online)  ไดศกึษาประวัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของมลรัฐเนบราสกา เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพอแมในการตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใหกับลูก มากกวาจะสงไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนพอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน 500  คน  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยหลักที่เปนเหตุผลในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  คือ  โอกาสที่พอแมจะสรางความสัมพันธที่ม่ันคงกับลูก เหตุผลทางดาน
ศาสนา   แรงกดดันจากเพ่ือน  การไมสอนคานิยมอเมริกัน และไมดูแลในการพัฒนาบุคลิกภาพ   
สวนปจจัยรอง  ไดแก  คาจางครู  การเยาะเยยจากเพื่อน  ความเสียเปรียบทางกายภาพ  การที่ครู
ไมสอนเกี่ยวกบัเรื่องของพระเจา  และเหตุผลทางเชื้อชาติ    
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อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 :  4 – 13 )  ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว : ประสบการณของนานาชาต”ิ  โดยทําการวิเคราะหถึงความเคลื่อนไหวและ
ลักษณะการจดัการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศตางๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  
ออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย  สงเสริม  
สนับสนุนและกํากับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ใหมีคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดรับ
ความนิยมและแพรหลายเปนจํานวนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ  2)  ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว คือ  ความไมเหมาะสมของการศึกษาทีรั่ฐจัด  ความรุนแรง  ยาเสพติด 
และการลวงละเมิดทางเพศ  และความเชื่อทางศาสนาเฉพาะกลุม  3)  ขอคัดคานที่ไดรับ  ไดแก
การปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม  คุณสมบัติของพอแมที่อาจไมเพียงพอ  การบริหาร
จัดการ  ดูแล และการตรวจสอบมาตรฐานความรู และการยอมรบัเขาศึกษาตอในระดับสูง   
            ทองไพรํา  สถาวรินทุ  (2543 : 112 – 125)  ไดทําการศึกษาการเผยแพรการ
กระจายแนวคดิระบบการจดัการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุมพอแมผูปกครอง  กระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของพอแมผูปกครอง  และปจจัยที่ทําใหพอแม
ผูปกครองเกิดการยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกบัพอแม
ที่ยอมรับแนวการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน  20  คน  และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาโดยครอบครัว 1 คน  พบวา    ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจยอมรับแนวคิดระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ตัวพอแมผูปกครอง  
ปจจัยภายในประกอบดวย  ปจจัยหลัก  ไดแก  ประสบการณสะสม  และพ้ืนฐานความคิดของพอแม  
ปจจัยเสริม  ไดแก  ความสนใจ และพรอมของพอแม  สวนปจจัยภายนอกประกอบดวย  ปจจัยหลัก  
ไดแก  ปญหาลูกกับโรงเรยีน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม  สวนปจจัยเสริม  
ไดแก  การเห็นวามีคนอ่ืนทาํ   

         นิลวรรณ  จิว  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  คาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในแตละอนาคต
ภาพ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานครที่มีตอการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผลจากการพัฒนาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในกรุงเทพมหานครอีก  10  ปขางหนา  ไดภาพอนาคตทั้งหมด  4  ภาพ  โดยภาพ
อนาคตที่เห็นวามีความเปนไปไดมากที่สุด  คือ  ภาพอนาคตที่ 2  ที่คาดวาจํานวนครอบครวัที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวดวยตนเองจะมีมากขึ้นจากปจจุบัน  แตคงไมมากนัก  โดยสวนใหญจะเปน
ครอบครัวที่มีความมุงม่ันและมีความพรอมทางฐานะเศรษฐกิจ สังคม  และการศึกษาในระดับที่
พ่ึงพาตนเองได   
            สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 :  60 – 89)  ไดทําการศึกษา
สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  โดยสํารวจและทําทะเบียน
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ครอบครัวบานเรียน  และศึกษาสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ผลการวิจัย
พบวา  1)  มีการขยายตัวของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทัว่ประเทศ  จํานวน  57  
ครอบครัว  และมีเด็กที่กําลงัศึกษาอยูในครอบครัว  จํานวน  76  คน  2)  ปจจัยอันเปนมูลเหตุของ
การตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มาจาก  ปจจัยภายใน  ไดแก  บุตรประสบปญหาใน
โรงเรียน บุตรมีลักษณะหรอืความตองการพิเศษ  ปจจัยภายนอก  ไดแก  ในระบบการศกึษา 
วิกฤติการณตางๆในสังคมและการเปลี่ยนแปลงของพรมแดนความรูทําใหการเรียนรูแบบเดิมๆ
กลายเปนขอจํากัด  3)  ครอบครวัทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุงหมายที่มุงใหมีมิติทาง
สังคมมากกวาความเปนปจเจกชนจากครอบครัวเด่ียว เชื่อมโยงเปนกลุมครอบครัวและเครอืขาย
ครอบครัว  เรียนรูตามธรรมชาตติอบสนองตอความหลากหลายของเด็กแตละคน  เรียนรูอยาง
บูรณาการ  ครอบครัวเรียนรูรวมกัน  ประเมินผลตามสภาพจริง  และมีเปาหมายความเปนมนุษยที่
สมบูรณ 

  สรุปไดวา  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในตางประเทศ   จะเปนเรื่องของเหตุผลทางศาสนาในแงของการถายทอดคานิยม 
ความเชื่อและการสอนศาสนา เหตุผลในการปลูกฝงจรยิธรรม   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อวา
สามารถจัดการศึกษาไดดีกวาโรงเรียน   ประเด็นเรื่องความรูทางวชิาการ และปญหาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน เปนปจจัยผลักดันใหจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในขณะที่เหตุผลในการตัดสนิใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย  เน่ืองจากมีแนวความคดิในการจัดการศึกษาแตกตางจาก
การศึกษาในระบบ  และตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและได
เรียนรูอยางมีความสุข  ไมวาจะเปนผูจัดตางประเทศหรือในประเทศ   ตางก็มีเปาหมายเพื่อพัฒนา
บุตรหลานใหเปนมนุษยที่สมบูรณ      

           จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยของประเทศตางๆรวมทัง้ประเทศไทย แนวโนม 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จะเพ่ิมมากขึ้น    โดยเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ใหกับบุตรหลาน สามารถสรุปได  ดังน้ี 

         1. เหตุผลทางจริยธรรม และเหตผุลทางศาสนา  โดยผูจัดการศกึษาโดยครอบครวั
ตองการปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม  ความเชื่อของแตละครอบครัว  ตลอดจนสอนความเชื่อทาง
ศาสนาทีต่นนับถือ  สามารถควบคุมสิง่แวดลอมทางจริยธรรมของบุตรหลาน สามารถบูรณาการ
คุณคาทางศาสนากับหลักสตูรในชวีิตประจําวัน (Ciendening. 1997 : Online ; Humphrey. 1999 : 
Online ; Arai. 2000 : Online ; England. 2000 : Online; Held. 2000 : Online ; Draper. 2000 : 
Online ; Roberts. 2001 : Online ; Dahlquist. 2002 : Online ; Ray. 2003a : Online ; National  
Center  for  Education  Statistics. 2003 : Online ; Meink. 2004 : Online ;  อมรวิชช            
นาครทรรพ. 2543 : 42 ) 

         2.  เหตุผลเกีย่วกบัสิ่งแวดลอมทีโ่รงเรียน ซ่ึงประกอบดวย  สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ที่ไมเหมาะสมกับลูก  ความไมเหมาะสมของการจัดการศึกษา  ตลอดจนปญหาของระบบการศกึษา
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ในโรงเรียน และความปลอดภัยของลูก (Ciendening. 1997 : Online ; Humphrey. 1999 : Online ; 
Ruff. 1999 : Online ; Arai. 2000 : Online ; Roberts. 2001 : Online ; Ray. 2003a : Online ; 
National  Center  for  Education  Statistics. 2003 : Online ; Meink. 2004 : Online ; อมรวิชช  
นาครทรรพ. 2543 : 4  ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 90 ) 

    3. เหตุผลทางวิชาการ  การจัดการศึกษาที่บานโดยการสอนลูกดวยตนเอง  ทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกวาการจัดการศึกษาที่โรงเรยีน  ตลอดจนสามารถสอนลูกตามรปูแบบ
การเรียนรูที่ลกูเรียนรูไดดีที่สุด  ซ่ึงมีงานวิจัยหลายเรื่องสนับสนุนเหตุผลนี้  (Ciendening. 1997 : 
Online ; Humphrey. 1999 : Online ; Arai. 2000 : Online ; Held. 2000 : Online ; Roberts. 
2001 : Online ; Tator. 2002 : Online) 

    4. เหตุผลดานความจาํเปน หรือความตองการเฉพาะของลูก  โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  เด็กทีมี่ความบกพรอง  ตลอดจนเด็กที่มีปญหาเมื่อไปโรงเรียน (Tator. 2002 : 
Online ; Meink. 2004 : Online ;  ทองไพรํา  สถาวรนิทุ. 2543 : 121  ; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2547 : 90) 

    5.  เหตุผลดานความมีอิสระในการจัดการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  การ
เลือกแบบเรียน และการผลติสื่อ  (Ruff. 1999 : Online ; Held. 2000 : Online ; Willink. 2002 : 
Online ; Dahlquist. 2002 : Online ; Hurst. 2002 : Online ; Tator. 2002 : Online ; Meink. 2004 
: Online ) 

    6. เหตุผลดานความสามารถในการจัดการศึกษาที่ดีใหแกลูกที่บาน  รวมทั้งจัด
ประสบการณและการเรียนรูที่มีคุณคาและมีคุณภาพใหกับลูก (Ciendening. 1997 : Online ; 
Harvey. 1999 : Online ; England. 2000 : Online ; Dahlquist. 2002 : Online ; Hurst. 2002 : 
Online ; Ray. 2003a : Online National  Center  for  Education  Statistics. 2003 : Online ; 
Meink. 2004 : Online.) 

    7.  เหตุผลทางดานความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว  ตลอดจนมีโอกาสในการพัฒนา
ลูกอยางใกลชดิ  (Held. 2000 : Online ; Roberts. 2001 : Online ;  Dahlquist. 2002 : Online ; 
Meink. 2004 : Online) 

    8.  เหตุผลทางดานสังคม  ลูกสามารถพบเพื่อนในกลุมอายุที่แตกตางกัน และสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่มีปญหา  (Humphrey. 1999 : Online ; Arai. 2000 : Online ;             
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 90) 

    9.  เหตุผลทางดานความพรอมของครอบครัว รวมถึงประสบการณ  พ้ืนฐานความคิด
ของพอแม  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  (นิลวรรณ จิว. 2543 : 89 ; ทองไพรํา  สถาวรินทุ. 
2543 : 119) 
        ผูวิจัยขอนําเสนอเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวแสดงในตาราง 1  
ดังน้ี 
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ตาราง 1  สรุปที่มาและตัวบงชี้องคประกอบยอยเหตผุลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
              ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Clendening 

(1997) 

 
Harvey 
(1999) 

 
Humphrey 

(1999) 

 
Ruff 

(1999) 

 
England 
(2000) 

 
1.  เหตุผลทางจริยธรรม / 
    ทางศาสนา 

 

✓ 

 
 

 

✓ 

 
 

 

✓ 

 
2.  เหตุผลเกีย่วกับสิ่งแวดลอม  
    ในโรงเรียน 

 

✓ 

  

✓ 

 

✓ 

 

 
3.  เหตุผลทางวิชาการ 

 

✓ 

  

✓ 

  

 
4.  เหตุผลความจําเปน/ความ 
    ตองการเฉพาะของลูก 

     

 
5.  ความมีอิสระในการพัฒนา 
     หลักสูตรเลือกแบบเรียน  
     และผลิตสื่อ 

    

✓ 

 
 

 
6.  ความสามารถใหการศึกษา 
     ที่ดีแกลูกที่บาน 

✓ ✓   ✓ 

 
7.  การสรางความสัมพันธที่ดี 
     ในครอบครัว 

     

 
8.  เหตุผลทางสังคม 

   

✓ 

  

 
9.  ความพรอมของครอบครัว 
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 ตาราง 1  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
              ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Arai 

(2000) 

 
Held 

(2000) 

 
Draper 
(2000) 

 
Basham 
(2001) 

 
Roberts 
(2001) 

 
Hurst 
(2002) 

 
1.  เหตุผลทางจริยธรรม / 
    ทางศาสนา 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 
2.  เหตุผลเกีย่วกับสิ่งแวดลอม  
    ในโรงเรียน 

 
✓ 

   
✓ 

 
✓ 

 

 
3.  เหตุผลทางวิชาการ 

 
✓ 

 
✓ 

  
✓ 

 
✓ 

 

 
4.  เหตุผลความจําเปน/ความ 
    ตองการเฉพาะของลูก 

      
✓ 

 
5.  ความมีอิสระในการพัฒนา 
     หลักสูตรเลือกแบบเรียน  
     และผลิตสื่อ 

  
 

✓ 

    
 

✓ 

 
6.  ความสามารถใหการศึกษา 
     ที่ดีแกลูกที่บาน 

      

 
7.  การสรางความสัมพันธที่ดี 
     ในครอบครัว 

  
✓ 

  
✓ 

 
✓ 

 

 
8.  เหตุผลทางสังคม 

  
✓ 

  
✓ 

  

 
9.  ความพรอมของครอบครัว 
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  ตาราง 1  (ตอ)    
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
              ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Willink 
(2002) 

 
Dahlquist 
(2002) 

 
Tator 
(2002) 

 
Ray 

(2003a) 

National  
Center  
for  
Education  
Statistics 

(2003) 

 
1.  เหตุผลทางจริยธรรม / 
    ทางศาสนา 

 
 

 
✓ 

  
✓ 

 
✓ 

 
2.  เหตุผลเกีย่วกับสิ่งแวดลอม  
    ในโรงเรียน 

    

✓ 
 

✓ 

 
3.  เหตุผลทางวิชาการ 

   

✓ 
  

 
4.  เหตุผลความจําเปน/ความ 
    ตองการเฉพาะของลูก 

   

✓ 
  

 
5.  ความมีอิสระในการพัฒนา 
     หลักสูตรเลือกแบบเรียน  
     และผลิตสื่อ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

✓ 

  

 
6.  ความสามารถใหการศึกษา 
     ที่ดีแกลูกที่บาน 

  

✓ 
  

✓ 
 

✓ 

 
7.  การสรางความสัมพันธที่ดี 
     ในครอบครัว 

  

✓ 
   

 
8.  เหตุผลทางสังคม 

     

 
9.  ความพรอมของครอบครัว 
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ตาราง 1  (ตอ)        
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Meink 
(2004) 

 
ทองไพรํา 
สถาวรินทุ 
(2543) 

 
นิลวรรณ  

จิว 
(2543) 

 
อมรวิชช    

นาครทรรพ 
(2543) 

สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภา
การศึกษา 

(2547) 

 
1.  เหตุผลทางจริยธรรม / 
    ทางศาสนา 

 
✓ 

   
✓ 

 

 
2.  เหตุผลเกีย่วกับสิ่งแวดลอม  
    ในโรงเรียน 

 

✓ 
   

✓ 
 

✓ 

 
3.  เหตุผลทางวิชาการ 

     

 
4.  เหตุผลความจําเปน/ความ 
    ตองการเฉพาะของลูก 

 
✓ 

 
✓ 

  
 

 
✓ 

 
5.  ความมีอิสระในการพัฒนา 
     หลักสูตรเลือกแบบเรียน  
     และผลิตสื่อ 

 
✓ 

    

 
6.  ความสามารถใหการศึกษา 
     ที่ดีแกลูกที่บาน 

     

 
7.  การสรางความสัมพันธที่ดี 
     ในครอบครัว 

✓     

 
8.  เหตุผลทางสังคม 

     

 
9.  ความพรอมของครอบครัว 

  

✓ 
 

✓ 
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      3.3  ภูมิหลังของผูจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
            ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศ  จากการศึกษา พบวา  

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนคนผวิขาว  มีฐานะปานกลาง  เปนวัยผูใหญ  อายุระหวาง                
30 – 39 ป  มีการศึกษาดี  พอเปนคนหารายได  และแมเปนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว               
(Mayberry ; et al. 1995 : 42 - 43)  แมวาผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะมีภูมิหลังที่หลากหลาย 
ทั้งในแงอาชีพ  ระดับรายได และระดับการศึกษา  แตโดยภาพรวมคอนขางจะเปนคนชั้นกลาง  ที่มี
รายได และการศึกษาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง หรือสูงกวาปานกลางเลก็นอย  (อมรวิชช               
นาครทรรพ. 2543 : 40) 
             สําหรับภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย  พบวา ผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวมีอายรุะหวาง   29 - 41  ป  มีวุฒิการศึกษาตั้งแต ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ถึงปริญญาเอก  ประกอบอาชีพคาขาย  อาชีพอิสระ  รับจาง และธุรกิจสวนตวั  และสวนใหญอยู
รวมกันทั้งพอและแม  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2547  :  65 -66) 

  อยางไรก็ตาม  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ตางประเทศและ
ประเทศไทย  มีลักษณะไมแตกตางกันมากนัก   ทั้งในเรื่องชวงอายุผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ระดับการศึกษา  โดยมีผูวิจัยศึกษาในเรือ่งนี้  โดยผูวิจัยจะนําเสนอในหัวขอตอไป    

    
      3.4  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับภูมิหลังของผูจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

            โฮลินกา  (Holinga. 1999 : Onlline)  ไดศึกษา  ลกัษณะทางประชากรของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีลูกมากกวาคาเฉลี่ย
ของครอบครัวชาวอเมริกันทัว่ไป  สวนใหญเปนชาวคอเคเชียน  มีรายไดเฉลี่ยต่าํกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ  สวนใหญเปนชาวคริสเตียนทีเ่ครงศาสนา 
             รัฟฟ (Ruff. 1999 : Online)  ไดศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว :  
ปฏิกิริยาตอการรับรูถงึวิกฤตทางจริยธรรมในการศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณครอบครัวชาวคริส
เตียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน 12 คู เปน ชาย 12  คน  หญิง  12  คน    รวมจํานวน  
24  คน   ผลการวิจัยพบวา   พอแมชาวคริสเตียนทีจั่ดการศกึษาโดยครอบครวั   เชือ่วา  โรงเรยีน
ของรัฐ ไมสามารถจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับเด็ก   ผูชายเปนผูหารายไดใหแกครอบครัว  
และผูหญิงยังคงดูแลบานและรับผิดชอบการศึกษาของลูกที่บาน 

           เอไร (Arai.  2000 : 204 - 217)   ไดศึกษา เหตุผลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในประเทศแคนาดา    โดยเปรียบเทยีบระหวางผลการวจัิยน้ีและผลการวิจัยที่ผานมาถึง
เหตุผล หรือแรงจูงใจการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว กบัประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงกลุม
ตัวอยางเปนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน  18  ครอบครวัในมลรัฐออนตาริโอ  
และ 5  ครอบครัวในบรติชิโคลัมเบีย  รวม  23  ครอบครัว   โดยใชวิธีการสัมภาษณ  ครอบครัวละ 
2 – 3.5  ชั่วโมง    ผลการวิจัยพบวา  1)  พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว สวนใหญจบ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกวา  บางคนจบระดับปริญญาโทขึ้นไป  มีสวนนอยที่ไมจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  2)  ไมมีพอแมที่เปนครู  แมวา มีคนจบทางดานการศกึษา   3)ระยะเวลาใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน  13  ครอบครัว  จัดมาแลว 4 ป    อีก 10  ครอบครวัจัด
มากกวานี้  โดย 1  ครอบครัว จัดมานานถึง 17 ป  4) การตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ดวยเหตุผลทางศาสนา 
            แฮมสัน  (Hamson. 2000   :  Online)    ไดศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในรฐัอลาสกา  โดยการศึกษาประวัตขิองครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
ในรัฐ อลาสกา  พบวา   คนอลาสกาทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว พอใจในอิสระในการฝกงานฝมือ
มากกวารัฐอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกา  คนอลาสกาไมมีเงินเพียงพอที่จะจัดหาการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหแกลูกๆ  จึงพยายามหาระบบการศึกษาที่ใหบริการแกประชากรกลุมนอยและกระจายไปยังพ้ืนที่
หางไกล ซ่ึงวิธีการพัฒนานวัตกรรมใหม  วิธีการหนึ่งก็คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปน
คําตอบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กๆ  ดวยการลงทนุต่ํา  และกลายเปนสถาบนัที่ยอมรับของการ
จัดการศึกษาในรัฐอลาสกา    และทุกวันน้ี Home school ยังคงเปนการศึกษาราคาถูกทั้งเด็กทีอ่ยู
หางไกลและเด็กที่อยูในเมืองในภาคเหนือ  ซ่ึงเปนทางเลือกมากมายใหกับพอแมที่มีความตองการ
และมีความยดืหยุนมากกวาในการศึกษาของลูกๆ 

           แมคโดเวล  ; แซนเชส ; และโจนส (McDowell ;Sanchez ; & Jones. 2000 : 
124 - 146) ไดศึกษา   การมีสวนรวม และการรับรู : การมองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผาน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย   โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยในวฒันธรรมที่หลากหลายของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  กลุมตัวอยางเปน    นักศึกษาของวิทยาลัย Nashville  State  Tech 
จํานวน  160  คน  และ Vanderbilt  University  จํานวน  100  คน  จําแนกตามเชื้อชาติ  ไดดังน้ี  
1)  ชาวอเมริกันผิวขาว  2)  ชาวอเมรกิันเชื้อสายแอฟริกัน   3)  ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย  4)  
ชาวอเมริกนัเชื้อสายลาติน  5)  ชาวอเมริกันด้ังเดิม  6)  อ่ืนๆ ผลการวิจัยพบวา   1) โดยนอย
กวารอยละ 50 ของกลุมเชื้อชาติแตละกลุม คิดวา รายไดครอบครัวที่จัดการศกึษาโดยครอบครัว  
อยูในระดับปานกลาง  และกลุมที่มีรายไดสูง คือกลุม ผิวขาว   สวนใหญของแตละกลุม เชื่อวา  พอ
แมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  บางคนเรียนในวทิยาลัย หรือระดับปรญิญาตรี  และสวนใหญเปน
คนผิวขาว    ทั้งชาวอเมรกิันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันผิวขาว รับรูวา แมเปนคนแรกที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว      กลุมเชื้อชาติอ่ืนๆ เชือ่วา  แมและพอแบงความรับผิดชอบอยางเทา
เทียมกัน     2)  การรับรูอาชีพของแมในครอบครัวที่จัดการศกึษาโดยครอบครัว    พบวา  มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมเชื้อชาตขิองผูตอบ และการรับรูเกีย่วกบัอาชีพของแม  
โดยคนผิวขาวเชื่อวา  แมเปนผูจัดการในบาน  และมากกวารอยละ 50 ของชาวอเมริกันเชื้อสาย
แอฟริกัน เห็นดวย   3)  เปรียบเทยีบการรับรูของกลุมเชื้อชาติของผูตอบตอการปฏิบัติการทาง
วิชาการของเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  4)  การทดสอบ
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ความสัมพันธระหวางกลุมเชื้อชาติของผูตอบเม่ือถามถึงการเลือกทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัวของ
ลูกในอนาคต มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
    โรเบิรต   (Roberts. 2001 :  Online)   ไดศึกษา  เรื่อง เหตุผลของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากการรับรูของพอแมในเขตพื้นที่การศึกษาในตอนใตของสหรัฐอเมริกา  
โดย เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใชแบบสอบถามกับ
ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  150  ครอบครวั   ผลการวิจัยพบวา  พอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว มีลักษณะ  ดังน้ี  1)เปนพวกคอเคเชียนมากกวา  70 %    2)  มีรายไดสูง
ถึง  60,000  ดอลลารถึง  31.2 %   3)  สวนใหญ เปนโปรแตสแตนท  (61%) 
4)   74 % ของพอจบระดับวิทยาลัย หรือสูงกวาและ81.8 % ของแมก็เชนเดียวกัน  5) ครอบครัวที่
จัดการศึกษาโดยครอบครัวน้ีสวนใหญเปนผูหญิงและเด็กอายุ  9-12 ป 
            ดอลควิสต (Dahlquist. 2002 : Online)  ไดศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในมลรัฐมินนิโซตาตามการรับรูของผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา  อายุเฉลี่ยของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  30  ป  จํานวนบุตรเฉลี่ย  2  คน  และมีรายไดเฉลี่ย 30,000  
ดอลลาร 
            วิลลงิค   (Willink .  2002  : Online)    ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมและการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการเรยีนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในพ้ืนที่ของมลรัฐ
ฟลอริดาตอนกลาง โดยเฉพาะการศึกษาการตดัสินใจในระดับพัฒนาการที่เหมาะสมใน
สภาพแวดลอมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของเด็กอายุ 4 – 6 ป  ผลการวิจัยพบวา   แมที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา สอนลูกที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home 
school) โดยใชหลักสตูรทีห่ลากหลาย และวัสดทุี่หลากหลาย ตามความจําเปนในการจัดการศึกษา
ใหเด็ก  สวนการจัดการเรียนการสอนนั้นยังไมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ที่ควรจะเปนตาม
รูปแบบทีเ่หมาะสม 
       มินค  (Meink. 2004 : Online)  ไดศึกษาเรื่อง ประวัติการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวของมลรัฐเนบราสกา พบวา  พอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการศึกษาดีในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท   

         อมรวชิช  นาครทรรพ  (2543 :  34 - 35)  ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว : ประสบการณของนานาชาต”ิ  โดยทําการวิเคราะหถงึความเคลื่อนไหวและลักษณะการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศตางๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย 
และประเทศในแถบยุโรป  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย  สงเสริม  สนับสนุน
และกํากับดูแลการจัดการศกึษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา  ลักษณะของกลุมพอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทาง
ตะวันตก สวนใหญจะเครงศาสนาและมคีวามเชื่อทางศาสนาเปนมูลเหตุสําคัญ  นอกจากนี้สวนใหญ
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เปนครอบครวัที่มีทั้งพอแมและมีลูก 2 คนขึ้นไป  ระดับการศึกษาและรายไดปานกลาง หรือสูงกวา
ระดับเฉลีย่เลก็นอย   

          นุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 81)  ไดทําการศึกษาการพฒันาตัวบงชี้มาตรฐาน
การศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยศึกษาครอบครัวที่
เปนกรณีศึกษาจํานวน  4  ครอบครวั  ผลการวิจัยพบวา  ภูมิหลังของพอแมที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวสวนใหญจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีบุตรจํานวน 1 – 4 คน 

         กุลวิภา  ชีพรับสุข  (2546 : 95)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อนาคตภาพการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหนา เกี่ยวกบั ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการวิจัยอนาคต 
แบบเทคนิคเดลฟาย    ผลการวิจัยพบวา   คุณสมบัติของผูจัดการศึกษา ไดแก มีความพรอมใน
ดานเวลาดานเศรษฐกิจ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับขั้นพ้ืนฐานหรอืมีประสบการณตาม
หลักเกณฑทีก่ฎหมายกําหนด มีความมุงม่ัน มีแนวคิดหรือวิสัยทัศนทางการศกึษาของครอบครัว
อยางชัดเจน และเปนบุคคลที่ใฝรู     
            สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 :  62 – 66)  ไดทาํการศึกษา
สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย  โดยสํารวจและทําทะเบียน
ครอบครัวบานเรียน  และศึกษาสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ผลการวิจัย
พบวา  1)  มีการขยายตัวของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทัว่ประเทศ  จํานวน  57  
ครอบครัว  และมีเด็กที่กําลงัศึกษาอยูในครอบครัว  จํานวน  76  คน  พอแมที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมีอายุระหวาง 29 -41 ป  มีบุตร 1 – 3 คนระดับการศกึษาตั้งแตการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึง
ปริญญาเอก 
   จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาภูมิหลังของผูจัดการศึกษามีความหลากหลาย
ทั้งจํานวนบตุร  รายได  ระดับการศึกษา  ซ่ึงสามารถสรุปได    ดังน้ี 

  1. อายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 29 -41  ป  (Dahlquist. 2002 ; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 ) 

  2. จํานวนบุตร  1 - 4 คน    อายุบุตร 9 – 12 ป (Holinga. 1999 ; Roberts.2001 ; 
Dahlquist.  2002 ; อมรวิชช  นาครทรรพ. 2543 ; สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2547) 

  3. รายได  ระดับปานกลาง ประมาณ 30,000 –  60,000  ดอลลาร  (Holinga. 1999 ; 
Hamson. 2000; Roberts.2001 ;  Dahlquist. 2002 )  

  4. ระดับการศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอก  (Arai. 2000 ; 
Roberts.2001 ; นุชสิริ  โคนหลอ. 2545 ; กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 ; สภาการศึกษา. 2547)  
 

  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังแสดงในตาราง  2  ดังน้ี 
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ตาราง 2  สรุปที่มาและตัวบงชี้องคประกอบยอยภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Holinga 
(1999) 

 

 
Arai 

(2000) 

 
Hamson 
(2000) 

 
McDowell 
 (2000) 

 
Roberts 
(2001) 

 
1.  อายุ 

     
 

 
2.  จํานวนบุตร /อายุบุตร 

มากกวา
คาเฉล่ีย
ของ
ครอบครัว 
อเมริกัน 

    
ผูหญิงอายุ 
 9 -12 ป 

 
3.  รายได 

ตํ่ากวา
คาเฉล่ีย
ของ
ประเทศ 

 ปานกลาง   
60,000 
ดอลลาร 

 
4.  ระดับการศึกษา 

  
มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย 

   
ระดับ
วิทยาลัย 

 
5.  เชื้อชาติ 

 
คอเคเชียน 

   
ชาวอเมริกัน 
ทุกเชื้อชาติ 

 
คอเคเชียน 

 
6.  ศาสนา 

 
คริสต 

    
คริสต 
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ตาราง 2  (ตอ)   
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Dahlquist 
(2002) 

 
Willink 
(2002) 

 
Meink 
(2004) 

 
อมรวิชช    

นาครทรรพ 
(2543) 

 
นุชสิริ 

โคนหลอ 
(2545) 

 
1.  อายุ 

 
30 ป 

 
 

   
 

 
2.  จํานวนบุตร /อายุบุตร 

 
2  คน 

   
2 

คนขึ้นไป 

 
1 - 4  คน 

 
3.  รายได 

 
30,000 
ดอลลาร 

   
ปานกลาง / 
สูงกวา
คาเฉล่ีย 

 

 
4.  ระดับการศึกษา 

  
ระดับ
วิทยาลัย 

 
ปริญญาตรี
และ
ปริญญาโท

 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี

 
5.  เชื้อชาติ 

     

 
6.  ศาสนา 

 
 

   
คริสต 
เครงศาสนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 53

  ตาราง 2  (ตอ)   
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
กุลวิภา 
ชีพรับสุข 
(2546) 

สํานักงาน
เลขาธิการ 

สภา
การศึกษา 
(2547) 

 

   

 
1.  อายุ 

  
29 - 41  ป 
ขึ้นไป 

   

 
2.  จํานวนบุตร /อายุบุตร 

 
1  คน 

 
1 – 3 คน 

   

 
3.  รายได 

 
40,000  

บาทขึ้นไป

    

 
4.  ระดับการศึกษา 

 
ไมตํ่ากวา
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

 
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน-  
ปริญญาเอก

   

 
5.  เชื้อชาติ 

     

 
6.  ศาสนา 
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        3.5  ลักษณะของผูจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
               จากการศึกษาภูมิหลัง และลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว  ในยคุแรกๆ จะเปนผูที่มีอิสระทางความคิด  มีอาชีพเปนนักพัฒนาสังคม  ซ่ึง
ตองการใหครอบครัวมุงไปในแนวทางชวีติที่กาวหนา  มีปรัชญาความเชื่อของชีวิตที่ยึดม่ันศรัทธา  
ตองการระบบการศึกษาที่มีเสรีภาพ  ตลอดจนตระหนักถึงปญหาในระบบการศกึษาในโรงเรียน และ
ไดรับแรงผลกัดันจากตัวลูกโดยตรง  (ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย. 2543 :  279 – 280) 
   การที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตัวผูจัด
จําเปนอยางยิ่งตองมีความพรอมทั้งตัวพอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยมีพ้ืนฐานของความรัก  
ความทุมเท และความมั่นใจในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน  เพ่ือความคลองตวัในการจัด
กิจกรรม และทุกคนในครอบครัวตองมีความเห็นพองตองกัน  ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเปนไปอยางราบรื่น  อีกสิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญ คือ  ความรูของพอแมผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว    มีความใฝรู  กระตือรือรนในการเรียนรู  และตองมีเวลาใหกับลูกอยางเพียงพอ  สิ่ง
เหลานี้ลวนเปนลักษณะที่จําเปนสําหรับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
      3.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว                 

    เฮลด  ( Held.  2000 : Online)    ไดศึกษา แรงจูงใจของพอแมและการรับรูถึง
คุณสมบตัิของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนา โดยการ
สัมภาษณครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน  21  ครอบครัว     ผลการวิจัย  พบวา  
คุณสมบัติพอแม มีการศึกษาดี แตเขารูสึกวาคุณสมบัติทางวิชาการยังมีความสําคัญนอยกวา
คุณสมบัติที่จับตองไมได เชน  ขอมูลทีถู่กตองแมนยํา  การมีสติปญญาดี  การทุมเท  แรงจูงใจ  
ระเบียบวินัยและความรักเด็ก 

             ฮูเบอร  (Huber. 2002 : Online)   ไดศึกษา  การสอนการเขียนในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของมลรัฐเพนซิลวาเนียในเกรด 9 –12    เพ่ือศึกษาธรรมชาติการสอนการเขียนของพอ
แมในมลรัฐเพนซิลวาเนียในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการสัมภาษณพอแมจํานวน  7  คน  
และนักเรียนจํานวน  9  คนของครอบครัวทีเ่ลือกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต  โครงสรางและความสัมพันธทีท่ําใหเกิดการเรียนรูเรื่องการเขียนงายขึ้น  ผลการวิจัยพบวา  
ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ดี จะมีลักษณะเหมือนนักเปลี่ยนแปลง  เหมือนกับหนวย
ลูกคาสัมพันธ  และเหมือนกับความรวมมือในการศึกษา ซ่ึงบูรณาการการเขียนในชีวติประจําวันและ
การเรียนรู   

   ดอลควิสต (Dahlquist. 2002 : Online)  ไดศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในมลรัฐมินนิโซตาตามการรับรูของผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  พบวา  ครอบครัวที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวมีลักษณะ  ดังน้ี  มีอิสระทางความคิด  เปนนักพัฒนาสังคม  และเคยไดรับ
ประสบการณใชชวีิตหรือ  ศึกษาในตางประเทศ 
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   วิลกอช  (Wilgosh ; et al. 2004 : 301 - 312)  ไดทําการศึกษา  การจัดการชีวิตที่ 
มีประสิทธิภาพในพอแม โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือระบุองคประกอบของการจัดการชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
ของครอบครัว  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การจัดการชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  พอแมตองมีความมั่นใจใน
ตนเอง  มีความอดทน  และเต็มใจที่จะเรียนรู 
  ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย (2543 : 277 – 307) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบและ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  พบวา  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มีลักษณะ  เปนผูมีอิสระทางความคิด  มีอาชีพเปนนักพัฒนาสังคม   เปนผูที่มีสถานภาพที่ดีในสังคม  
ไมไววางใจตอคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียน  ตองการการศึกษาที่ดีที่สุดใหกับลูก  เคยไดรับ
ประสบการณใชชวีิต หรือศกึษาในตางประเทศ        
    กุลวิภา  ชีพรับสุข (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  พบวา
มีลักษณะ  ดังน้ี  เปนผูใฝรู  มีแนวคิด หรือวิสัยทัศนของครอบครัวอยางชัดเจน  
           จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยเกี่ยวกับลกัษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
สามารถสรุปลกัษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวได     ดังน้ี 

  1.  สติปญญาดี  (Held.  2000 : Online ) 
  2.  ทุมเท/ตั้งใจจริงและม่ันใจในตนเอง (Wilgosh ; et al. 2004 : Online ; Held.  2000 : 

Online ) 
     3.  เปนนักเปลี่ยนแปลง/นักพัฒนา (Huber. 2002 : Online ; Dahlquist. 2002 : Online ;  
ยุทธชยั – อุทัยวรรณ เฉลิมชัย. 2543  : 277 – 307)    

  4.  มีอิสระทางความคิด (Dahlquist. 2002 ;  ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย. 2543 : 277 
– 307)   

  5. เคยศึกษา /เคยใชชวีิตในตางประเทศ  (Dahlquist. 2002 : Online ;  ยุทธชัย – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย. 2543 : 277 – 307)   

  6.  มีเวลาใหกับลูก  (ยุทธชัย – อุทัยวรรณ   เฉลิมชัย. 2543 : 277 – 307  ;  กุลวิภา            
ชีพรับสุข. 2546 : บทคัดยอ) 

  7.  เปนผูใฝรูและเต็มใจทีจ่ะเรียนรู   (Wilgosh ; et al. 2004 : Online ; กุลวิภา  ชีพรับสุข.  
2546 : บทคัดยอ) 
 

  ผูวิจัยขอนําเสนอ ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังแสดงในตาราง  3  ดังน้ี 
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ตาราง 3  สรุปที่มาและตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
              ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Held 

(2000) 

 
Huber 
(2000) 

 
Dahlquist 
(2002) 

 
Wilgosh 
 ;  et al.  
(2004) 

 
ยุทธชัย – 
อุทัยวรรณ 
เฉลิมชัย 
(2543) 

 
กุลวิภา   
ชีพรับสุข 
(2546) 

 
1.  สติปญญาดี 

 

✓ 
     

 
2.  ทุมเท/ตั้งใจจริง/ม่ันใจใน 
    ตนเอง 

 
✓ 

  
 

 
✓ 

  
 

 
3.  เปนนักเปลี่ยนแปลง/ 
     นักพัฒนา 

  
✓ 

 
✓ 

  
✓ 

 

 
4.  มีอิสระทางความคิด 

   
✓ 

  
✓ 

 

 
5.  เคยศึกษา /เคยใชชวีิตใน 
    ตางประเทศ 

   
✓ 

  
✓ 

 

 
6.  มีเวลาใหกับลูก 

     
✓ 

 
✓ 

 
7.  เปนผูใฝรูและเต็มใจที่จะ 
    เรียนรู 

    
✓ 

  
✓ 
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4.  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
      การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนรูปแบบการศกึษาตามอัธยาศัยที่แพรหลายในหลาย

ประเทศ  และเร่ิมไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย  จากการศึกษาลักษณะของการจัด
การศึกษาโดยของตางประเทศ  พบวา  มีความหลากหลายแตกตางกันตามบริบทของแตละประเทศ  
สําหรับลักษณะของการจัดการศึกษาในสังคมไทย  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การใหความสาํคัญกับสถาบนัครอบครัว  ในการใหการเลี้ยงดูและศึกษาอบรมเพื่อใหบุตรหลานเปน
คนดี  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2547  : 19 – 20)  ผูวิจัยจึงนําเสนอลักษณะของการจัด
การศึกษาในบริบทของสังคมไทย  ตามลําดับ  ดังน้ี 

 

                   4.1  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
         ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545  ไดเปดโอกาสใหจัดการศึกษาไดทั้ง  3  รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีทั้งที่เปนการจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสาม
รูปแบบผสมผสานกัน ซ่ึงในสังคมสวนใหญมีลักษณะผสมผสาน คอนไปในเปนการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั ทั้งน้ีเปนไปตามรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตละครอบครัวเลือก 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545ก  : 9 -10)  ดังน้ี 

              1. ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาแบบการศึกษาในระบบ  จะมีการกําหนด
จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดประเมินผลตามเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่ แนนอน 

              2. ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาแบบนอกระบบ  มีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดประเมินผล อยางยืดหยุน สอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของแตละครอบครัว 

               3.  ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  การกําหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา   หลักสูตร ระยะเวลา การวัดประเมินผล ยิ่งมีความยืดหยุนและมีอิสระมากขึ้น เปนไปตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส สามารถศึกษาเรียนรูไดทุกสถานการณ 
                       สําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  
เฉลิมชัย  (2543 : 37 - 38)  ไดเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ดังน้ี  

            1. จัดโดยครอบครัวเด่ียว  
                        ในชวงแรกๆที่ผานมา รูปแบบจะเปนไปในลักษณะครอบครัวเด่ียว  เน่ืองจาก
สถานการณแวดลอมที่ทําใหตองเปนไปในลักษณะเชนน้ี การดําเนินงานมีความเปนปจเจกคอนขางสูง 
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามวิถีสภาพแวดลอมของครอบครัว ความคิด ความเชื่อ 
ความสนใจ มีความหลากหลายแตกตางกัน มีลักษณะเฉพาะของแตละครอบครัวคอนขางสูง แต 
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ขณะเดียวกันก็มีสังคมกลุมเพ่ือนมีความเชื่อมโยง เกิดกิจกรรมที่นําไปสูการจัดการศึกษารวมกนั เชน 
ครอบครัวพ่ึงอุดม   

             2.  จัดโดยกลุมครอบครัวขายประสานงาน   
               ลักษณะการดําเนินงานหลายครอบครัวรวมกันดําเนินงานในบางกิจกรรมอยาง

ตอเน่ือง แตขณะเดียวกันมีอิสระในวิถขีองตัวเอง มีการจัดการศึกษาทั้งที่บานของแตละครอบครัว 
พรอมไปกับการจัดการศึกษารวมกันของกลุมตามที่นัดหมาย มีการบริหารจัดการที่กระจายไปแตละ
ครอบครัว มากกวารวมศูนยการบริหารอยูที่เดียว เชน กลุมบานเรียนปญญากร  

           3.  จัดโดยกลุมครอบครัว แบบรวมศูนยการจดัการในที่เดียว  
                       ครอบครัวหลายครอบครัวรวมกันจัดการศึกษา ในที่แหงหน่ึง มีคณะครอบครัว

ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกํากับดูแลในเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการ การดําเนินงานมีการ
มอบหมาย หรือจางคณะทํางาน ทําหนาที่บริหารจัดการ มีความตางจากโรงเรียนดังน้ี 

                   3.1  เปนโรงเรียนของครอบครัว  ครอบครัวเปนเจาของโดยมีแนวความเชื่อ 
จุดมุงหมาย ปรัชญาการศึกษา ยึดถือรวมกัน 

                   3.2   เปนโรงเรียนขนาดเล็กจัดใหเฉพาะลกูหลานในกลุมในปริมาณไมมากนัก 

                   3.3 เปนโรงเรียนแบบการกุศล ไมมุงแสวงหากําไร    รูปแบบนี้  แตละ
ครอบครัวยังไมพรอมที่จะจัดการศึกษาดวยตัวเองไดทั้งหมด เชน สถาบันปญโญทัย  (นายแพทยพร     
พันธุโอสถ เปนแกน) การดําเนินงานรูปแบบนี้มีแนวโนมที่จะเปนการจัดการศึกษาโดยชุมชน หรือ
องคกรสังคม   

            4.  จัดโดยมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน     
                          ครอบครัวไดจัดการศึกษาโดยมีขอตกลงรวมกนักับทางโรงเรียน ในดานการ
บริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน เปนบทบาทของครอบครัว การวัดประเมินผลรวมกัน
ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว โดยโรงเรียนออกใบรับรองใหกับผูเรียน พรอมทั้งอนุญาตใหใชสถานที ่
หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนใชสถานที่ใน
การพบปะสังสรรค มีกิจกรรมสังคมรวมกับคณะคณาจารยและนักเรียนในโรงเรียน การดําเนินงาน
รูปแบบน้ีครอบครัวและโรงเรียนไดมีการถายทอดแลกเปลี่ยนการเรยีนรูซ่ึงกันและกัน เชน กลุม
ครอบครัวบานเรียนชวนชืน่   
        

        4.2  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

            นิลวรรณ  จิว  (2543 : 71 - 88)  ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  คาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในแตละอนาคต
ภาพ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานครที่มีตอการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผลจากการพัฒนาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ในกรุงเทพมหานครอีก  10  ปขางหนา  ไดภาพอนาคตทั้งหมด  4  ภาพ  โดยภาพอนาคตทีเ่ห็นวา
มีความเปนไปไดมากที่สุด  คือ  ภาพอนาคตที่ 2  ที่คาดวาจํานวนครอบครัวที่จัดการศกึษาโดย
ครอบครัวดวยตนเองจะมีมากขึ้นจากปจจุบัน  แตคงไมมากนัก  สวนรูปแบบอาจเปนไปไดทั้ง
ครอบครัวเด่ียวและกลุมครอบครัว  ซ่ึงผลกระทบที่คาดวาจะตามมา  คือ  เอกชนจะเขามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้  เกิดการรวมกลุมของพอแมที่มีแนวคิดทางการศึกษา
คลายคลงึแนวคิดของกลุมพอแมผูปกครองมากขึ้น 

         ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543 : 277 – 307)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบ
และการพัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย พบวา รูปแบบการดําเนินการ
แบงออกเปน  4  ลักษณะใหญๆ  คือ  1)  จัดการศึกษาอยางมีขอตกลงรวมกับโรงเรยีน  2)  
ดําเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเด่ียว  3)  ดําเนินการโดยกลุมครอบครวัแบบขายประสานงาน  
4)  ดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยการจัดการในที่เดียว   

  ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกลุ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษารายกรณีเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  2  คน  ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั  
การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ  การสังเกตอัตชวีประวัติ  บันทึกประจาํวัน  แบบสอบถาม  
และแบบวัดทางจิตวิทยา  ผลการวิจัยสรปุวา  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพเิศษ  มี
เปาหมายเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขและไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ  โดย
มีแนวคิดใหเด็กมีอิสระในการเรียนรูและพ่ึงตนเองได  รูปแบบการจัดการศึกษาเปนการดําเนินการ
โดยครอบครัวเด่ียว มีหลักสูตรการเรียนรูเปนรายบุคคล  กิจกรรมการเรียนรูเปนลักษณะบูรณาการ
เนนการเรียนรูดวยตนเอง 
                     กุลวิภา  ชีพรับสุข  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อนาคตภาพการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหนา  เกี่ยวกับสถานภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หลักสตูรและการเรยีนการสอน  การตรวจสอบและการ
นิเทศ  และการประเมินผลการเรียนรู  โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนิคเดลฟาย  กลุมตัวอยางเปน
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเกีย่วกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ไดแก 1) รูปแบบที่สถานศึกษาทําขอตกลงรวมกันกับครอบครัว 2) รูปแบบ
ครอบครัวรวมมือกันจัดการศึกษา และ 3) รูปแบบศูนยการเรียนจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยมีวิทยาลัย
การอาชีพ วิทยาลัยชุมชน หนวยงานธุรกิจเอกชน และองคกรบริหารสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม ซ่ึง
รัฐบาลมีหนาที่ใหการสนับสนุนมากกวาควบคุมเพ่ือพัฒนาความถนดัของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
                     แสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 :  75 - 76 )  ไดทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนบานสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปในสังคมไทย  โดยศึกษากับ พอแมที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียน
บานซึ่งมีลูกอยูในชวงอายุ 3 – 6 ป  จํานวน  7  ครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
ผลการวิจัย  พบวา  รูปแบบในการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบานมี  2  รูปแบบ  คือ  ดําเนินการ
แบบครอบครวัเด่ียว  พอแมเปนผูสอนเอง  และจัดการเรียนรูรวมกันระหวางครอบครัวกบัครูพิเศษ  
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ผูเชี่ยวชาญ หรือสถาบันเฉพาะ โดยใหความสําคัญกับการเลนและการไดลงมือกระทําโดยเด็กเปนผู
ริเริ่มสรางสรรค   
               จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิย สามารถสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ดังน้ี 

      1  จัดโดยครอบครัวเด่ียว  (ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 37 ;  นิลวรรณ  
จิว. 2543 : 88 ;  ยุวดี  หิรัญไพศาลสกลุ. 2544 : 132 ;  แสงเดือน  นนทเปารยะ. 2546 : 71 ; 

สํานักงานสภาการศึกษา. 2547 : 74 )     

              2.   จัดโดยกลุมครอบครัวขายประสานงาน   (ยุทธชัย – อุทัยวรรณ      เฉลิมชัย.  
2543 : 37 ;  นิลวรรณ  จิว. 2543 : 88 ;  กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : บทคัดยอ  ; สาํนักงานสภา
การศึกษา. 2547 : 74 ) 

           3.  จัดโดยกลุมครอบครัว แบบรวมศูนยการจดัการในที่เดียว    (ยุทธชยั – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 38 ;  กุลวภิา  ชีพรับสุข. 2546 : บทคดัยอ  ; สํานักงานสภาการศึกษา. 
2547 : 74 ) 

  4.  จัดโดยมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน     (ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.   
2543 : 38 ;  กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : บทคัดยอ  ; สาํนักงานสภาการศึกษา. 2547 : 74 ) 
 
        4.3  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

              การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหความสําคัญกับ  การจัดสภาพแวดลอมที่บานให
เหมาะสม หรือสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก  ครอบครัวเปนโรงเรียนตามธรรมชาติของเด็ก เด็กเรียนรู
จากครอบครัวโดยกระบวนการธรรมชาต ิ (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2541 : 77)  และจากการวิเคราะห
เรื่อง การใชเวลาของผูเรียน  พบวา  เด็กใชเวลาสวนใหญอยูที่บานกับครอบครวั  เด็กมีโอกาสเรียนรู
ในหองเรียนเพียงรอยละ 19  ของเวลาทั้งหมด ดังน้ันเด็กสามารถเรียนรูนอกหองเรียนถึงรอยละ 81 
ของเวลาทั้งหมด เปรียบเทียบกันแลวจะเห็นวาเวลาในโรงเรียนกับเวลาที่เด็กมีจริงในชีวติประจําวัน
น้ันตางกันมาก (รุง  แกวแดง. 2541 : 170 – 171 ; อาภา  อมรบุตร.  2545 : 77)  นอกจากนี้
ความสามารถในการเรียนรูและทักษะหลายๆดานของเด็ก ขึ้นอยูกับโอกาสที่เด็กจะไดรับจาก
ผูปกครองที่จะจัดสภาพแวดลอมที่ดีแกเด็ก  ความสามารถในการเรียนรู  ความเชื่อม่ันในตนเอง   
เจตคตทิี่ดี เหลานี้เปนพ้ืนฐานเบื้องตนที่เด็กจะเรียนรูจากผูปกครอง และอิทธิพลตอเด็กไปตลอดชีวิต 
(บุญเยี่ยม  จิตรดอน. 2532 : 362 -363) 
            ดังน้ันการเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรูสําหรับเด็ก ตองครบถวนทกุดาน ทั้ง
จิตใจ สตปิญญา  รางกายและสังคม  ไมใชสภาพแวดลอมทางกายภาพเทานั้น  หากยังรวมความถึง
สภาพแวดลอมลักษณะสําคญัๆ อีก  6  ลักษณะ  ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
2544 ข : 48)  
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         1. ความพรอมของพอแมผูปกครอง  ไดแก  แรงดลใจ  ความสนใจของพอแม
ผูปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน  ความสามารถในการวางแผนการศึกษา 
         2.  รูปแบบและคุณภาพของภาษา  หมายถึง  คุณภาพของภาษาที่พอแมผูปกครองใช
อยางสม่ําเสมอในครอบครัว 
         3. ทาทีและการชี้นําทางวิชาการ  หมายถึง  ทาทีที่เหมาะสมในการอบรมสั่งสอน  การ
ใหขอมูลทางวิชาการ และแมแตทางสังคมที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
         4. ความกระตือรือรนของครอบครัว  ไดแก  ลักษณะของกิจกรรมของครอบครัวทั้ง
ภายในละภายนอก  งานอดิเรก  การใชเวลาในการดูโทรทัศนและสื่ออ่ืนๆ  การใชประโยชนจาก
หนังสือและหองสมุดจากแหลงตางๆ 
         5. กิจกรรมกระตุนการเรียนรู  ไดแก  ลักษณะของการเลน  ประเภทของของเลน  
เวลาที่ใชในการเลน  ลักษณะการเลนที่สรางสรรค และกอใหเกิดจินตนาการ  การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการเลนกับลูก  ความสม่ําเสมอในการเลน และการใชเวลาคุณภาพรวมกัน 
         6.  นิสัยการทํางานของครอบครัว  ไดแก  กิจกรรมของกิจวัตรประจําวันของครอบครัว  
การใชเวลาในการศึกษามากกวากิจกรรมอ่ืนๆ   เชน  การบริโภค  การจับจายซื้อของ   

        นอกจากการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่บานแลว  การจัดการศึกษาโดย 
ครอบครัว  มีแนวทางการจัดการเรียนรูทีเ่หมาะสมสอดคลองกับบตุรหลาน  ดังน้ี  (ยุทธชยั – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 40 – 41) 

1.  มีความเคารพและยึดม่ันในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก  การเรียนรูเปนพัฒนาการ 
ที่เกิดขึ้นจากภายในตวัเด็กเปนสําคัญ 

2.  ใหเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทัง้ครอบครัว  พอแมมีทั้งความเปนครูและผู 
เรียนรูไปพรอมกับลูก  แรงจูงใจที่สําคัญคือความกระตือรือรนในความใฝรูของพอแม 

3.  เปนกระบวนการที่เกิดจากและพัฒนาไปสูการคนพบตวัตนและธรรมชาติของลูก   
เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัดที่เขามีอยู  อยางมีความสมดุลกบัพัฒนาการดาน
อ่ืนๆ 

4.  เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชากบัวิถชีีวติที่เปนจริง 
5.  การเรียนรูเกิดขึ้นไดในทุกวิถีทาง  และการเรียนรูที่แทสามารถนําไปสูจุดหมาย 

ปลายทางของชีวติ 
         จากการศึกษาการพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 ก : 56 – 57)  พบวา  การเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มีลักษณะ  ดังน้ี 
        1.  ไมเอาวิชาเปนตวัตั้ง  แตใชชวีติเปนองครวมของการบูรณาการสรรพวิชาความรูมา
เชื่อมโยงรอยเรียงกัน 
        2.  ใหความสําคัญกับการเขาถึงความรูมากกวาตวัความรู 
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        3.  มองทักษะความรูของมนุษย มีลักษณะเปนพหุ  คือ  หลายสวนหลายดานมา
ประกอบกันเขา 
        4.  ใหความสําคัญทั้ง IQ (ความฉลาดทางปญญา)  EQ(ความฉลาดทางอารมณ)  และ
MQ(ความฉลาดทางศีลธรรมจรรยา) 
          นอกจากนี้มาตรา 6 และ7 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและถือวาผูเรียนสําคญัที่สุด รวมทั้งการจัด
กระบวนการเรียนรูตองเปนไปเพ่ือสงเสรมิใหเด็กสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
และ การจดักระบวนการเรียนรู จะตองดําเนินการตามหมวด4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542   ทั้งน้ีในการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  พอแมผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเตรยีมความพรอม  ปูพ้ืนฐานการเรียนทีม่ั่นคง  
โดยการเปดโอกาสใหคนพบและเรยีนรูสิง่ใหม  สงเสริมเด็กใหพัฒนาศักยภาพ  สรางบรรยากาศการ
เรียนรูนอกหองเรียนในทุกเวลา  ทุกสถานที่  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544ข : 
44 – 46) 

        กลาวโดยสรุป  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในครอบครัวทั้งดานความพรอมของครอบครัว  ความกระตือรือรน  
และการกระตุนการเรียนรูของครอบครัว  ซ่ึงมีสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู  
โดยคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของเด็ก  ความพรอมความสนใจของเด็ก  กระบวนการเรียนรู
รวมกันของครอบครัว  โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  ประสบการณจริง ใหความสําคัญ
กับการเขาถึงความรู   การพัฒนาทั้งความฉลาดทางปญญา  ความฉลาดทางอารมณ  และ ความ
ฉลาดทางศีลธรรมจรรยา   ตลอดจนสามารถเรียนรูในทุกเวลา และทุกสถานที่ 
 
      4.4  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับแนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   

            อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : 51 - 52)  ไดกลาวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัววา  สิ่งที่โดดเดน คือ  เรื่องความหลากหลายโดยเนนใหเด็กเรยีนรูคู
ไปกับการสัมผัสชีวติจริง  โดยใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู  เรียนรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เรียนรูผานอินเตอรเน็ต  และสามารถติดตอสื่อสารไดดวยระบบไปรษณียอิเลคทรอนิค (E - mail) 

         บุญศิริ  มีสําราญ  (2544 : 126)  ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีพอ
แม  เปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกลูก หรือที่เรียกวา “โฮมสคูล”  โดยใชทฤษฎีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว และทฤษฎีที่แสวงหาขาวสารทีเ่ปนกรอบในการวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  
รูปแบบการสือ่สารภายในครอบครัวเปนแบบประนปีระนอม  คือ  ผูเปนพอแม ใหความสําคัญกบัการ
ปฏิบัตตินตามประเพณี และแบบแผนอันดีงานของสังคม  แตในขณะเดียวกันกมี็ความยืดหยุน และ
ใหความสําคญัตอพัฒนาการทางความคดิของเดก็เพื่อใหกลาพูด  กลาแสดงออกดวยการใชเหตุผล
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อยางอิสระ  การเรียนการสอนเนนความสนใจของผูเรียนเปนสําคญั  ดวยมีความเชื่อม่ันตอศักยภาพ
ในการพัฒนาของเด็กที่จะบรูณาการองคความรูตางๆจากสิ่งแวดลอมรอบตัว  ทั้งที่ไดจากสื่อบุคคล
และธรรมชาต ิ  แหลงสําคญัที่ใหขอมูลขาวสารแกพอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือนํามาชวย
ในการจัดการเรียนการสอน  คือ กลุมบุคคลทั้งที่เปนครอบครัวทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว อ่ืนๆ  
และกลุมบคุคลที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน  

         นุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 82)  ไดทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐาน
การศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยศึกษาครอบครัวที่
เปนกรณีศึกษาจํานวน  4  ครอบครัว  ซ่ึงเก็บขอมูลโดยการสังเกต  การสัมภาษณ และศกึษาเอกสาร  
ผลการวิจัยพบวา  ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  ตัวบงชี้ในดาน  กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  8  ตวับงชี้  ไดแก  1)  
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ผสมผสานไปกับการดําเนินชีวิต  2)  การเรียนรูจากประสบการณ
จริงจากสิ่งรอบตวั  3)  การบูรณาการความรูจากสิ่งตางๆรอบตัว  4)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่กระตุนใหเด็กรูจักศึกษาหาความรูและแสวงหาคาํตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง  5) 
กระบวนการปลูกฝงดานคณุธรรม  จริยธรรมโดยผานเหตุการณสิ่งแวดลอมที่เขามากระทบ  6)  การ
จัดการเรียนการสอนที่ใหเด็กไดรับสุนทรยีภาพอยางครบถวน ทั้งทางดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  7) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนไปตามความสนใจของเด็กแตละคน  8) มีการประเมินผลตาม
สภาพจริง  หลากหลาย  ตลอดเวลาของการดําเนินชีวติ 

         รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต   (2545 : 98 - 100)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  โดยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic  Delphi  Future  Research)   
โดยผูเชี่ยวชาญรวมแสดงความคิดเห็นทัง้สิ้น  22  คน  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับประเทศไทยใน  6  ดาน  ไดแก  1)  ดานจุดมุงหมายใหผูเรียนมี
อิสระและมีความสุขในการเรียนรูจากการบูรณาการวิชาการและบูรณาการชีวิต  2)  ดานการกําหนด
เน้ือหาวิชาที่ใช  ผูสอนเปนผูพัฒนาขึ้นจากประสบการณที่มีกับผูเรยีน  3)  ดานการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามความพรอมและความพอใจของผูเรียนเปนสําคัญ  4)  ดานการจัดหา
สื่อและทรัพยากรทางการศกึษา  ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูสามารถใชเปนสื่อในการศึกษาทั้งสิ้น (All  for  
Education)  5)  ดานการวัดประเมินผล  สามารถประเมินไดโดยทั้งผูสอน และหนวยงานทางการ
ศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน   

         ทิพา  นอยพราย  (2546 : 85 - 88)  ไดทําการศกึษาวิธีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและวิธีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ผลการวิจัยสรปุวา  ผูปกครองสวนมากมีขอจํากัดดานเวลาตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม  
ผูปกครองไมมีความเชี่ยวชาญ  บางเนื้อหาตองหาแหลงเรียนรู  ผูปกครองตองกลั่นกรองเนื้อหาจาก



 64

สื่อและดูแลอยางใกลชิด  ผูปกครองสวนมากไมแนใจกับวิธีการประเมินผลของโรงเรียน  และคิดวา
ผูปกครองตองเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางชัดเจน  เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูไดเหมาะสม   

         วริสรา  วงษขํา  (2546 : 98 - 104)  ไดทําการศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัว  เพ่ือศึกษาลักษณะการจดักระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว  และศึกษากระบวนการ
เรียนรูโดยครอบครัว  กลุมตัวอยางเปนครอบครัวที่จัดการศึกษาใหบุตร จํานวน  11  ครอบครวั  โดย
ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก  ผลการวิจัย  พบวา  1)  ลักษณะการจดักระบวนการเรียนรูโดยครอบครวั  
เปนการใหเด็กไดศึกษาคนควาดวยตนเองดวยการอาน  การปฏิบัติ  การประดิษฐ  การทําโครงงาน
หรือทดลองในบางเนื้อหาตองไปเรียนกบัผูรูเฉพาะดาน  เด็กมีโอกาสเขากลุมเพ่ือนทํากิจกรรมและ
แลกเปลีย่นความรู  สวนพอแมมีบทบาทในการพูดคุย  เรียนรูรวมกับเด็ก  จัดเตรียมทรพัยากรที่
จําเปนตอการเรียนรูและเพ่ิมเติมความรูใหเด็ก  กิจกรรมในการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับเน้ือหาหลายดาน  2)  กระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวมีลักษณะ 2.1 ดานการกําหนด
เน้ือหาสาระ  ครอบครัวศกึษามาจากกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาจากความ
สนใจและพัฒนาการของเด็ก  สิ่งที่มีอยูในวิถีชวีิต  กําหนดตารางเวลาที่ชัดเจนจะเปนการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม  บางครอบครัวจะใหเด็กเปนผูกําหนด  2.2  ดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู  
สถานที่ที่ครอบครัวใชในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งในบานและนอกบาน  พอแมใหความสําคัญตอ
การจัดสภาพแวดลอมตามความสนใจของเด็ก  นอกจากนี้พอแมมีการกําหนดเงื่อนไขและขอตกลง
รวมกับลูก  แรงจูงใจที่พอแมนํามาใชในการกระตุนความสนใจของเด็ก คือ เพ่ือน  การใชเทคนิค
วิธีการตางๆ การพูดคุย  จัดหาสิ่งตางๆมาให  2.3  ดานสื่อการเรียนการสอน  ครอบครัวใชหนังสือ  
สื่อที่เปนของจริง  โทรทัศน  วิทยุ  วีดิทัศน  เทป  ซีดีรอม และคอมพิวเตอร ประสบการณจริง สิ่งที่
ประดิษฐขึ้นมาสอน   
            สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 : 60 – 89)  ไดทําการศึกษา
สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย  โดยสํารวจและทําทะเบียน
ครอบครัวบานเรียน  และศึกษาสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ผลการวิจัย
พบวา   ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุงหมายที่มุงใหมีมิติทางสังคมมากกวาความ
เปนปจเจกชนจากครอบครัวเด่ียว เชื่อมโยงเปนกลุมครอบครัวและเครือขายครอบครัว  เรียนรูตาม
ธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายของเด็กแตละคน  เรียนรูอยางบูรณาการ  ครอบครัวเรียนรู
รวมกัน  ประเมินผลตามสภาพจริง  และมีเปาหมายความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
               จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยสามารถสรุปแนวทางการจัดการเรียนรูของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี 
             1)  เรียนรูโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคส  เชน  คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต (อมรวิชช  
นาครทรรพ.  2543 : 54 ; รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต.  2545 : 100 ; ทิพา  นอยพราย. 2546 : 85 ; 
วริสรา  วงษขาํ. 2546 :  102 ) 
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            2)  ครอบครัววางแผนการจัดการเรียนรู โดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  (ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36 )   
            3)  เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัว  และระหวางครอบครัว (ยทุธชัย – อุทยัวรรณ  เฉลมิ
ชัย.  2543 : 36 ;  สํานักงานสภาการศึกษา. 2547 : 76)   
            4)  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชวีิตประจําวัน  (อมรวิชช  นาคร ทรรพ.  
2543 : 51 ;  บุญศิริ  มีสําราญ. 2544 :  44 ; นุชศิริ  โคนหลอ. 2545 : 81 ; รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐ
สันต.  2545 : 100 ;  ทิพา  นอยพราย. 2546 : 37 ) 
            5)  จัดการเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน (บุญศิริ  มีสําราญ. 
2544 :  44 ; วริสรา  วงษขาํ. 2546 : 101  ; รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต. 2545 : 98 ) 
            6)  เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงรอบตัว (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2547 : 77 ; นุชศิริ  โคนหลอ. 2545 : 81 ; ทิพา  นอยพราย. 2546 :  37) 
            7)  จัดการเรียนรูทั้งในและนอกบาน  ทุกวถิีทางและมีความหลากหลาย (อมรวิชช  
นาครทรรพ. 2543 : 55 ; ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลมิชัย.  2543 : 36 ; วริสรา วงษขํา. 2546 :103 ) 
 

4.5   หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
            การจัดการศึกษาโดยครอบครัว กําหนดหลักการและความมุงหมายการจัดสาระ 

การเรียนรูที่นําไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณของผูเรียน การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูจึงมี
ความยืดหยุน การดําเนินงานในชวงเริ่มตนใชเน้ือหาสาระหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ควบคู
ไปกับหลักสตูรโรงเรียนสาธติ โรงเรียนนานาชาติ หรือตางประเทศ โดยยืดหยุนเปนไปตามความ
พรอมและความสนใจของลูกเปนสําคัญ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544ก : 58) 
                      ตอมาไดมีการพัฒนา ดวยการสรางหลักสูตรของครอบครัว มีการกําหนดกรอบ
กวางๆ ที่เปนความตกลงและเตรยีมการรวมกันระหวางพอแมและลูก โดยใหความสําคัญกับองค
ความรู หรือกระบวนการเรียนรูหลายๆ สายผสมผสานกัน ที่สามารถหลอหลอมคุณลักษณะการ
เรยีนรูของเด็กมากกวาตวัความรู ใหใฝรักการเรียนรูและวธิีการเรยีนรูใหสามารถสรางเสริมความรูได
ตลอดชีวติ มากกวาความรูอยางเปนสวนๆ  และมีแนวโนมที่จะเปนหลักสูตรไรพรมแดนที่ใชชวีิตจริง
ประจําวันเปนฐานการเรียนรู  การจัดตารางเวลาเรียนมีความยืดหยุนเนนใหเด็กไดเรียนผานกิจกรรม
ตางๆอยางหลากหลาย  (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 47) 
                       ทั้งน้ี การศกึษาเรียนรูเปนธรรมชาตขิองชีวิต ที่ยอมตองมีความแตกตาง
หลากหลายกนัไป พรอมทั้งการประเมินคาของความสําเร็จน้ัน ไมจําเปนตองอยูบนมาตรฐาน
เดียวกัน กระบวนการในการศึกษาเรยีนรูจึงเปนไปไดที่จะเปดกวาง ไรขอจํากัดหรือ มีขอจํากัดนอย
ที่สุด อยางไมมีสูตรสําเร็จตายตวัอีกตอไป    แตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ไดมี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรบักลุมเปาหมายเฉพาะไวดังน้ี  
                 “การจัดการศกึษาบางประเภทที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก   การศกึษาทางดาน
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ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กฬีา อาชีวศึกษา   การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลศิดานตางๆ   การศึกษา
สําหรับผูบกพรองในดานตางๆ  ผูมีความสามารถพิเศษ  การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองคกรตางๆ     การจัดการศึกษาเหลานี้สามารถปรับใชมาตรฐาน
การเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี  หลักเกณฑและวิธกีารให
เปนไปตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด”(กระทรวงศึกษาธิการ.2544:11) 
                 ดังน้ัน  หลกัสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงมีลักษณะผสมผสาน  โดยนํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเปนกรอบในการจัดการศึกษา   โดยอาจปรับจุดเนนของสาระการ
เรียนรูที่ครอบครัวพัฒนาขึ้น  ซ่ึงหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตองสะทอนใหเห็นปรัชญา
การศึกษาที่จะนําผูเรียนประสบผลตามศกัยภาพของตน  โดยคํานึงถึงความยืดหยุน  หลากหลาย
ตามความสนใจ  ความตองการและความถนัดของผูเรียน 
 

4.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
             วิลลงิค   (Willink .  2002 : Online )    ไดศึกษา เรื่อง การจัดสภาพแวดลอม
และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่ของ
มลรัฐฟลอริดาตอนกลาง    การศึกษาการตัดสินใจในระดับพัฒนาการที่เหมาะสมในสภาพแวดลอม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home school)ของเด็กอายุ 4 – 6 ป  ผลการวจัิยพบวา   แมที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา สอนลูกที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยใช
หลักสูตรที่หลากหลาย และวสัดุที่หลากหลาย ตามความจําเปนในการจัดการศึกษาใหเด็ก  สวนการ
จัดการเรียนการสอนนั้นยังไมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ที่ควรจะเปนตามรูปแบบที่เหมาะสม 

            มินค  (Meink , 2004 : Online )  ไดศึกษาประวตัิการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของมลรัฐเนบราสกา   เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพอแมในการตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใหกับลูก มากกวาจะสงไปเรียนในโรงเรยีนของรัฐ  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนพอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน 500  คน    พบวา  พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว สวนใหญ
ใชหลักสตูร  เลือกตําราเรียน  และเลือกสือ่ใหเหมาะสมกับความตองการของลูก 

          อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : 4 - 13)  ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว : ประสบการณของนานาชาต”ิ  โดยทําการวิเคราะหถงึความเคลื่อนไหวและลักษณะการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศตางๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย 
และประเทศในแถบยุโรป  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย  สงเสรมิ  สนับสนุนและ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เด็กเปนผูมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดสาระ  ทิศทาง  และอัตราความเร็วในการเรียน  ครอบครัวสวนใหญมีการจัดกิจกรรม
เสริมความรูทีห่ลากหลาย   ดานการวัดผล  นอกจากการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานของแต
ละประเทศแลว  ยังเนน  การวัดผลทางเลือก  เชน  การใชแฟมสะสมงาน  การประเมนิจากโครงการ
หรือกิจกรรมพิเศษ  การจดบันทึกของพอแม   
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          ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543 : 277 – 307)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบ
และการพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสงัคมไทย พบวา หลักสตูรและแนวทางการจัด
การศึกษา  มีลักษณะผสมผสานคอนไปทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให
ความสําคัญตอแนวทางการเรียนรูคือ  1)  มีความเคารพเชื่อม่ันในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก  2)  
เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันทั้งครอบครัว  3) เปนกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาไปสูการคนพบ
ตัวตนและธรรมชาติของลูก  4)  เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงเขาสูวิถีชวีติจริง  5)  การเรียนรู
เกิดขึ้นไดทุกวิถีทางและการเรียนรูที่แทสามารถนําไปสูจุดหมายปลายทางของชีวติ  

  ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกลุ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษารายกรณีเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  2  คน  ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั  
การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ  การสังเกตอัตชวีประวัติ  บันทึกประจาํวัน  แบบสอบถาม  
และแบบวัดทางจิตวิทยา  ผลการวิจัยสรปุวา    การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
มีเปาหมายเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขและไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ  
โดยมีแนวคิดใหเด็กมีอิสระในการเรียนรูและพ่ึงตนเองได  รูปแบบการจัดการศึกษาเปนการ
ดําเนินการโดยครอบครัวเด่ียว มีหลักสูตรการเรียนรูเปนรายบุคคล  กิจกรรมการเรียนรูเปนลักษณะ
บูรณาการเนนการเรียนรูดวยตนเอง จากการลงมือทํา และการไปทัศนศึกษา  ดานเนื้อหาสาระจะ
พิจารณาจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหนังสือวิชาการตางประเทศตามระดับวัยของเด็ก   

วริสรา  วงษขาํ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดกระบวนการ 
เรียนรูโดยครอบครัว  เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดกระบวนการเรยีนรูโดยครอบครัว  และศึกษา
กระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว  กลุมตัวอยางเปนครอบครัวที่จัดการศึกษาใหบุตร จํานวน  11  
ครอบครัว  โดยใชแบบสมัภาษณเชิงลกึ  และวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยาย  ผลการวิจัยพบวา  
การกําหนดเนื้อหาสาระ  ครอบครัวศึกษามาจากกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณา
จากความสนใจและพัฒนาการของเด็ก  สิ่งที่มีอยูในวถิีชีวติ  กําหนดตารางเวลาที่ชัดเจนจะเปนการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  บางครอบครัวจะใหเด็กเปนผูกําหนด   

          แสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 : 72)  ไดทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนบานสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปในสังคมไทย  โดยศึกษากับ พอแมที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียน
บานซึ่งมีลูกอยูในชวงอายุ 3 – 6 ป  จํานวน  7  ครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
ผลการวิจัย  พบวา  การเรียนรูใหความสําคัญกับการเลนและการไดลงมือกระทําโดยเด็กเปนผูริเริ่ม
สรางสรรค  แตยังไมมีการกําหนดหลักสูตรและวิธกีารเรียนการสอนตายตวั  แตใหความสําคญักับ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความตองการของเด็ก  การประเมินผล เนนประเมินตาม
สภาพจริง โดยการสังเกตรวมกันระหวางพอแม   

            กุลวิภา  ชีพรับสขุ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อนาคตภาพการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหนา เกี่ยวกับ หลักสูตรและการเรียนการสอน  การตรวจสอบ
และการนิเทศ  โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนคิเดลฟาย   ผลการวิจัยพบวา ดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ประกอบดวย  หลักสูตร ไดแก หลักสูตรควรมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปนไปตาม
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ความถนัดและความตองการของผูเรียนโดยกลุมครอบครัวรวมกันสรางขึ้น มีเน้ือหาเนนเรื่องทักษะ
ชีวติ กระบวนการคิดวิธีคดิ และสอดคลองกับหลักสตูรของชาตทิี่เนนความเปนไทย โดยรัฐควรจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูที่เก็บขอมูลหลักสูตรกระบวนการเรียนรูตางๆ ของไทยและตางประเทศ    การเรียน
การสอน ไดแก ผูปกครองมีหนาที่วางแผนและจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนโดยเปน   ผูสอนเอง
และนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญเขามามีสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวาง
ครอบครัวเพ่ือพัฒนาสัมพันธภาพทางดานสังคม หรือเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
                     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยสามารถสรุปหลกัสูตรการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ดังน้ี 
   1)  หลักสูตรมีความยืดหยุน  หลากหลายตามความสนใจ  ความตองการและความ
ถนัดของผูเรียน  (Willink. 2002 : online ; อมรวิชช  นาครทรรพ. 2543 : 4 - 13 ; ยุทธชัย – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36 ; นุชศิริ  โคนหลอ. 2545 : 55 ; กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : 

บทคัดยอ ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 75 ) 
   2)  หลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว  
(ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36 )   
   3)  จัดหลักสูตรการเรียนรูเปนรายบุคคล  (ยุวดี  หิรัญไพศาลสกลุ. 2544 : 139 ; 

   4)  ใชกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (วริสรา  วงษขํา. 2546 : บทคัดยอ ) 
   5)  หลักสูตรใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความ
สนใจของผูเรียน  ( แสงเดือน  นนทเปารยะ. 2546 : 76 ) 
  6)  ผสมผสานแนวทาง หรือหลักสูตรจากหลายที่ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2547 : 75 ) 
 

                      4.7  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
                  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ถือเปนหัวใจสําคญัของผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ทีจ่ะตองจัดทําเพื่อใชประกอบในการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมกับครอบครัวในการกําหนดจุดหมาย  หลักการ และแนวทางการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (2548  : 10 -19)  ไดเสนอ                 
แนวคิดสําคัญที่ควรคํานึงถงึ  ในการจัดทําและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มีดังตอไปน้ี 

              4.7.1  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ใชประกอบคําขออนุญาตจัด
การศึกษา  คือ  การที่ครอบครัวกําหนดหลักการ  กรอบแนวทาง  ในประเด็นที่มีความจําเปนและ
สําคัญในแตละชวงเวลาของระดับการศึกษาที่จะจัดใหกับผูเรียน  โดยการเลือกสรรกลั่นกรองอิงมา
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรโรงเรียนสาธิต  หลักสูตร
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โรงเรียนเฉพาะทาง  หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ หรือมาจากสิ่งที่เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่
อาจยังไมมีอยูในหลักสูตรใดใดก็ได  นํามาปรับประยุกตรอยเรียงขึ้นไวเปนกรอบชี้ทางในการ
อํานวยการจัดการศึกษาของครอบครัว  ทั้งน้ีโดยไมขัดแยงกับความมุงหมาย  หลักการ และแนวทาง
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาของชาติ 
               4.7.2  แผนการศึกษาของครอบครัวเปนแผนการศึกษาเฉพาะตัวผูเรียนเปน
รายบุคคล   การกําหนดเปาหมาย  สาระ  และมาตรฐานการเรียนรู จึงวางอยูบนพัฒนาการที่เปนจริง
ของตัวผูเรียน  ตามธรรมชาติ  นิสัยในการเรียนรู (Learning  Style)  แววฉลาด หรือความถนัด  
ความสนใจ (Multiple  Intelligence) และระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียน 
                        4.7.3  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วไป จะมีลักษณะเปนการศึกษานอก
ระบบผสมผสานกับการศึกษาตามอัธยาศัย  ในแผนการจัดการศึกษา  ครอบครัวจะมีบทบาทเปน
ผูอํานวยการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ  ดังนั้นแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงควรสะทอนให
เปนกระบวนการจัดประสบการณใหกับผูเรียน  ทั้งการเรียนรูที่ครอบครัวจัดขึ้นเอง  การเรียนรูจาก
การเขารวมกลุมที่มีมิติในเชิงสังคม  การเรียนรูจากสื่อ  แหลงเรียนรู  การเดินทาง  การสังสรรค  
สันทนาการ  กิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน และงานอดิเรก 
                        4.7.4  การศึกษาโดยครอบครัวเปนระบบของการบูรณาการการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดจากวิถีชีวิตจริงทุกสถานที่และกิจกรรมตางๆที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  มุงใหโอกาส
ผูเรียนไดทําในสิ่งที่สนใจ  เพ่ือการคนพบความถนัด และความสามารถของตนเอง  อันจะนําไปสูการ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  หลายๆครอบครัวจะใหความสําคัญเปนพิเศษตอการพัฒนา
ทักษะชีวิต  และความฉลาดทางอารมณ  นําไปสูการเปนผูคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปน  รูวิธีการ
เรียนรู ซ่ึงจะเปนเครื่องมือการศึกษาตลอดชีวิต 
                4.7.5  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ควรเปนแผนที่มีความยืดหยุน  
สามารถปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน  และครอบครัวใหตรงกับ
สภาพที่เปนจริงไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยสาระของแผนยังคงอยูในกรอบแนวทางที่ไดเสนอขอ
อนุญาตไว 
               สําหรับแผนการจัดการศึกษาของครอบครวั  ควรมีลกัษณะเปนแผนการศึกษา
เฉพาะตวัผูเรยีนเปนรายบคุคล   (Individualize  Education  Planning - IEP)  ที่ครอบครวักาํหนด
หลักการ  กรอบแนวทางในประเด็นที่มีความจําเปนและสําคัญ  ในแตละชวงระยะของระดับการศึกษา
ที่จัดใหกับบตุร  ซ่ึงอยูบนพัฒนาการที่เปนจริงของตัวผูเรียนตามธรรมชาติ  นิสัยในการเรยีนรู 
(Learning  Style)  แววฉลาด หรือความถนัด  ความสนใจ (Multiple  Intelligence)  นอกจากนี้
แผนการศึกษาของครอบครวั  เปนเรียนรูจากวิถีชวีิตจริง  มากกวาการจัดใหเปนระเบียบแบบแผน
ชัดเจน สาระการเรียนรู มีลักษณะบูรณาการ  ไมแยกสวนเปนวิชาๆ  กระบวนการเรียนรู  ควรวาง
แนวทางใหเกดิกระบวนการเรยีนรูที่ไดลงมือสัมผัสใกลชิดธรรมชาต ิ  ไดรวมกิจกรรมทางสังคมอยาง
สมํ่าเสมอ  มีทั้งการเรียนรูดวยตนเองและจากการมีปฏิสัมพันธในกลุมการเรียนรูรวมกัน  โดยพอแม
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ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีบทบาทหนาที่เปนผูอํานวยการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ (ยุทธชยั  
เฉลิมชัย.  2547ค  : 8 – 15)  ดังน้ี 
       อยางไรก็ตามจากการสัมมนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ระหวางวันที่  17 – 19  
มีนาคม  2548  ณ    สีดารีสอรท  จังหวัดนครนายก  นักวิชาการไดกลาวถงึแผนการศึกษาของ
ครอบครัว  (ลงุปอ .  2548 ,พฤษภาคม – มิถุนายน : 75 -77)    ดังน้ี 
                อุษณีย  อนุรุทธวงศ  ไดกลาวถึง แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  วา  แผนการ
ศึกษาโดยครอบครัว  จะตองเปนแบบ ILP  (Individual  Life  Learning  Program) หรือแผนการ
ศึกษาเฉพาะรายบุคคล  ซ่ึงในการจัดการศึกษาใหกับเด็กพิเศษจะตองใชแผนลักษณะนี ้  โดย
ขอเท็จจริงแลว  เด็กทุกคนควรไดรับการศึกษาภายใตแผน ILP เชนกัน  เน่ืองจากเด็กแตละคนลวนมี
ลักษณะเฉพาะตน  มีความถนัด  พรสวรรคที่แตกตางกันไป  การจัดการศึกษาควรเปนไปตาม
ธรรมชาติน้ี และพัฒนาความโดดเดนน้ันๆใหเต็มศักยภาพขึ้นมา  การศึกษาบานเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษาตองมองเห็นและใชโอกาสนี้รวมกับครอบครวัในการสรางแผน ILP ขึ้น  ทําใหกระบวนการ
เรียนรูเปนไปอยางตอบสนองตอธรรมชาติที่เปนจริงของตัวเด็กและเด็กทุกคนสามารถประสบ
ความสําเร็จทางการศึกษาภายใตมาตรฐานที่เคารพในความแตกตางหลากหลายของบุคคลแตละคน          
                อมรวิชช  นาครทรรพ  ไดกลาวถึง แผนการศึกษาของครอบครัว  วา  แผนการศึกษา
โดยครอบครัว  จะตองใหความสําคัญกับ “วิชาชวีิต”  ซ่ึงมีความจําเปนในการเชือ่มตอกับการศึกษา
ในระบบ  การที่ตองเนนวชิาชีวิต  เพราะสังคมไทยกําลังเผชิญกบัโจทยใหญ  อาทิ  ปญหาความ
เสื่อมศรัทธาตอศาสนา  เสื่อมศรัทธาตอระบบการเมอืง  ความสับสนในอัตลักษณของเหลาวัยรุน  
คานิยมผิดๆทางเพศ  เปนตน  ซ่ึงคงเปนเหตุผลสาํคัญที่ทําใหพอแมสวนหนึ่งที่ตระหนักในความ
รุนแรงของปญหาดังกลาว  เลือกที่จะพาลูกออกจากโรงเรียนมาจัดการศึกษาบานเรียน  บานเรียนแต
ละครอบครวัจึงกําลังทํางานสําคัญนอกจากเพื่อลูก  เพ่ือครอบครัวของตนแลว  ยังเปนการชวยหา
คําตอบใหกบัสังคมดวย  ภาครัฐจึงควรใหโอกาสใหอิสระแกครอบครวัอยางเต็มที ่
        กลาวโดยสรุป  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  เปนแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณ  ซ่ึงแผนการศึกษาของครอบครวั  มี
ลักษณะเปนแผนรายบุคคล  มีการกําหนดหลักการการจัดการศึกษา  เปนแผนที่จัดการเรยีนรูที่
บูรณาการกับชีวติประจําวัน  สอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ โดยมีการกําหนดกรอบเนื้อหา  กระบวนการเรียนรู และการประเมินผล  
        จากการศึกษาเอกสาร และความคิดเห็นของนักวชิาการที่เกี่ยวของกับแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัวสามารถสรุปไดดังน้ี 

       1. เปนการดําเนินการที่กําหนดหลักการ  กรอบแนวทางที่ จําเปนและสําคัญ               
(ยุทธชยั เฉลมิชัย.  2547ค : 8 - 15  )   

       2. เปนแผนเฉพาะตวัผูเรียนเปนรายบุคคล  (ยุทธชัย เฉลิมชัย.  2547ค : 8 - 15  ;           

ลุงปอ. 2548 :  75 – 77 ;  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548  : 14 – 15)   
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       3. เปนแผนที่เรียนรูจากวิถีชวีิตจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย.  2547ค : 8 - 15  ;  ลุงปอ. 
2548 :   75 – 77  ;  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548  : 14 – 15)    

       4. พอแมเปนผูอํานวยการจัดการเรียนรู (ยุทธชัย เฉลิมชัย.  2547ค  :  8 – 15 ;  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548  : 14 – 15)     

       5. เปนแผนที่มีการปรับปรุงพัฒนาตามสภาพจริงของเด็ก และครอบครัว (ยุทธชัย 
เฉลิมชัย.  2547ค : 8 - 15  ; ลุงปอ. 2548 : 75 - 77 )   

       6. เปนแผนที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ (ลุงปอ. 2548 : 75 - 77)  
 

   4.8  การวัดและประเมนิผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
         การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีเปาหมายในการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

โดยการพัฒนาอยางเปนองครวม  คือ  พัฒนาทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม          
(อมรวิชช  นาครทรรพ. 2543 : 74)   ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรูเปนแผนการเรยีนรูรายบคุคล  
การจัดการเรียนรู มุงพัฒนาผูเรียนตามความถนัด  ความสนใจ และตามศักยภาพ  ดังน้ันแนวทาง
การวัดและประเมินผลจึงใหความสําคัญกบัการประเมินผลตามสภาพจริงมากกวาการสอบ  มีการ
ประเมินผลอยางตอเน่ือง  ดวยวธิีการทีห่ลากหลาย  เชน  ใชการสงัเกต  การจดบันทึก  แฟมสะสม
งาน  ตลอดจนเรียนรูในรูปแบบของโครงงานทั้งรายบคุคลและรายกลุม โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการประเมินผล  (ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36) 

 
    4.9  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
       อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : 74 - 75)  ไดทําการศึกษา การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว : ประสบการณของนานาชาต ิ       โดยทําการวิเคราะหถึงความเคลื่อนไหวและลักษณะ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศตางๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  
ออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย  สงเสริม  
สนับสนุนและกํากับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา ดานการวัดผล  นอกจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
มาตรฐานของแตละประเทศแลว  ยังเนน  การวัดผลทางเลือก  เชน  การใชแฟมสะสมงาน  การ
ประเมินจากโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ  การจดบันทึกของพอแม   

         บุญศิริ  มีสําราญ  (2544 : บทคดัยอ)  ศึกษารูปแบบการสือ่สารภายในครอบครัวที่มี
พอแม  เปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกลูก หรือที่เรียกวา “โฮมสกูล”  โดยใชทฤษฎีรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัว  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครวัเปนแบบ
ประนีประนอม  คือ  ผูเปนพอแม ใหความสําคัญกับการปฏิบัตตินตามประเพณ ี และแบบแผนอันดี
งานของสังคม  แตในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุน และใหความสาํคัญตอพัฒนาการทางความคิด
ของเด็กเพื่อใหกลาพูด  กลาแสดงออกดวยการใชเหตุผลอยางอิสระ  วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในตวั
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เด็ก  เพ่ือใหคนในสังคมเกดิการยอมรับวา  การเรียนการสอนที่จัดโดยครอบครัว  เปนการศึกษาอีก
ทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย 
                 รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต   (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการศกึษาโดยครอบครัวที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  โดยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic  Delphi  Future  Research)   
โดยผูเชี่ยวชาญรวมแสดงความคิดเห็นทัง้สิ้น  22  คน  ผลการวิจัยพบวา  ดานการวัดประเมินผล  
สามารถประเมินไดโดยทั้งผูสอน และหนวยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

     กุลวิภา  ชีพรับสุข  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อนาคตภาพการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหนา เกี่ยวกับ หลักสูตรและการเรียนการสอน  การตรวจสอบ
และการนิเทศ  และการประเมินผลการเรียนรู  โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนิคเดลฟาย   
ผลการวิจัยพบวา  การประเมินผลการเรียนรู ไดแก จัดตั้งสํานักทดสอบกลางหรือสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินผลคณุภาพการศึกษาเปนผูประเมิน ประเมินผลโดยใชวิธปีระเมินตามสภาพ
จริงโดยใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมนิดวย นอกจากนี้ควรประเมินจาก
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายการเรียนรูที่กําหนดโดยแตละครอบครัว ซ่ึงผูเรียนตองมีความรูวิชา
พ้ืนฐานในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  

     ทิพา  นอยพราย  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิธีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    ผลการวิจัยสรุปวา  ผูปกครองประเมินผลโดยการ
บันทึกการเรียนรูทําบางแตไมสมํ่าเสมอ  และตองระวังไมลําเอียงในการประเมิน วิธีการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรูเพ่ือเตรียมประสบการณ  ผูปกครองคนควาหาขอมูลการจัดประสบการณโดยรวมฟง
สัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยกัน  ศึกษาเนื้อหาความรูจากแหลงตางๆ  ใชวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมในชวีติประจําวัน  หรือจากการพูดของเด็กจากการสนทนา ดูผลงานของเด็กที่
ผานมาเพื่อกําหนดเปนจุดมุงหมายและการจัดประสบการณการเรียนรู  ผูปกครองใชวิธใีหเด็กเรียนรู
จากประสบการณตางๆที่เกดิขึ้น หรือจัดขึ้นสําหรับแตละวันจากการปฏิบัติจริง  โดยอธิบายเนือ้หา
เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  การประเมินผลผูปกครองใชวธิีการหลากหลายจากการสังเกต  
พูดคุย  การจดบันทึก  และดูจากผลงานของเด็ก และใหเด็กมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 

    วริสรา  วงษขํา  (2546 : ออนไลน)  ไดศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว  
เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดกระบวนการเรยีนรูโดยครอบครัว  และศึกษากระบวนการเรียนรูโดย
ครอบครัว  โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก  ผลการวิจัย  พบวา  ดานการวัดและประเมินผล  ครอบครัว
ใชวธิีการที่หลากหลาย  ไดแก  การประเมินโดยกลุม  ผลงานและแฟมสะสมงาน  การบันทึกของพอ
แมและตวัเด็ก  การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  แตการวัดและประเมินผลทีค่รอบครัวสวนใหญใช  
คือ  การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานของผูเรียน  การบันทึกพัฒนาการทางรางกายและสังคม  แลว
นําผลการประเมินไปใหโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีเด็กไว  หลังจากประเมินผลในแตละครัง้  พอแมไดนําผล
การประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
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                 แสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนบานสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปในสังคมไทย  โดยศึกษากับ พอแมที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียน
บานซึ่งมีลูกอยูในชวงอายุ 3 – 6 ป  จํานวน  7  ครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
ผลการวิจัย  พบวา  การประเมินผล เนนประเมินตามสภาพจริง โดยการสังเกตรวมกันระหวางพอแม   
       สํานักงานสภาการศึกษา  (2547 :  60 – 89)  ไดทําการศึกษาสภาพการณและ
ฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย  โดยสํารวจและทําทะเบียนครอบครวับาน
เรียน  และศึกษาสภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย  ผลการวิจัยพบวา  การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว เนนการเรียนรูรวมกัน  ประเมินผลตามสภาพจริง  และมีเปาหมายความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ 
                จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยสามารถสรุปการวัดและประเมินผลการจัดการศกึษา
โดยครอบครัว  ดังน้ี 
       1)  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธกีารหลากหลาย  เชน  โครงงาน  การเขียนบันทึก
การเรียนรู  แฟมสะสมงาน  การสังเกตพฤติกรรม  ดูผลงาน  ทําแบบฝกหัด  หรือการสอบ          
(อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 75 ; ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลมิชัย.  2543 : 36 ; นุชศิริ  โคน 
หลอ. 2545 : 55 ; วริสรา  วงษขํา. 2546 : บทคัดยอ ; กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : บทคัดยอ ;             
แสงเดือน  นนทเปารยะ. 2546 : 76  ;  ทิพา  นอยพราย. 2546 : บทคัดยอ : สาํนักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา. 2547 : 75 ) 
       2)  ใชแบบทดสอบมาตรฐาน  (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 74 ; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 75 ) 
       3)  ประเมินพัฒนาการของผูเรียนทั้งรางกาย  สตปิญญา  อารมณและสังคม     (ยุทธ
ชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36 ; วริสรา  วงษขํา. 2546 : บทคัดยอ) 
       4)  ประเมินอยางตอเน่ืองและตลอดเวลา  (ยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย.  2543 : 36 
; นุชศิริ  โคนหลอ. 2545 : 55 ;) 
       5)  ประเมินโดยผูเรียน  ผูสอน  ผูปกครอง  และหนวยงานทางการศึกษา 
(รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต. 2545 : 104 ; กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : บทคัดยอ) 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงผูที่ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากนัก  ผูวิจัยขอนําเสนอดังแสดงในตาราง 4  ดังน้ี 
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   ตาราง 4  สรุปที่มาและตวับงชี้องคประกอบหลักดานลักษณะการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 

          รายชื่อนักวิชาการที่ 
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
อมรวิชช   นาครทรรพ 

(2543) 

 
ยุทธชยั – อุทัยวรรณ   

เฉลิมชัย 
(2543) 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 1. แมทําหนาที่เปนผูสอน 
2. สอนแตลูกของตนเอง 
3. ใชเวลาสอน 20 – 30  ชั่วโมง/  
    สัปดาห หรือวันละ 5  ชั่วโมง 

1. จัดการศึกษาโดยมีขอตกลง 
    รวมกับโรงเรียน 
2. ดําเนินการโดยครอบครัวเดี่ยว 
3. ดําเนินการโดยกลุมครอบครัว 
4. ดําเนินการโดยกลุมครอบครัว   
    แบบรวมศูนยจัด ในที่เดียว  

2. แนวทางการจัดการเรียนรู 1. เปนนักเรียนรูตลอดชีวิต 
2. ใหเด็กเรียนรูควบคูการสัมผัส 
    ชีวิต 
3. ใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู 
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เปนเครื่องเชื่อมตอโรงเรียนใน
    บานกับสังคมภายนอกและ 
    โลกแหงการ เรียนรู 

1. ผสมผสานการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัว 
3. บูรณาการสรรพวิชากับวิถีชีวิต 
    จริง 
4. การเรียนรูเกิดขึ้นทุกวิถีทาง   
    และมีความหลากหลาย 

3.  หลักสูตร 1. หลักสูตรไรพรมแดน  
   ใชชีวิตประจําวันเปนฐาน 
    การเรียนรู 
2. การจัดตารางเรียนมีความ    
    ยืดหยุนโดยผาน  
    กิจกรรมอยางหลากหลาย 
3. ใชหลักสูตรที่คิดขึ้นเอง 

1. หลักสูตรมีลักษณะทั้งมีแบบ 
    แผนและไมมีแบบแผน 
2. สะทอนปรัชญาการศึกษาและ 
    องคสารัตถะความรู ตาม 
    ศักยภาพของผูเรียน 

4. แผนการจัดการศึกษา   
5.  การวัดและ  ประเมินผล 1. พัฒนาเด็กรอบดานอยางเปน  

    องครวมท้ั งรางกาย    
    สติปญญา อารมณและสังคม 
2. ใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
3.  ประเมินผลตามสภาพจริง 
   - การสอบอัตนัย 
   - ประเมินผลในรูปโครงงาน 
   - การเขียนบันทึกการเรียนรู  
   - แฟมสะสมงาน 

 

1. ใหความสําคัญกับพัฒนาการ 
    รายบุคคล 
2. ลูกมีสวนรวมในการประเมิน 
3. ประเมินตามสภาพจริงมากกวา 
    การทดสอบ 
4.  ประเมินความตอเนื่องทั้ง 
    กระบวนการ 
5.  มีความหลากหลายในวิธีการทั้ง  
     เปนทางการและไมเปนทางการ 
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  ตาราง 4  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
นิลวรรณ  จิว 

(2543) 

 
ยุวดี   

หิรัญไพศาลสกุล 
(2544) 

 
บุญศิริ  มีสําราญ 

(2544) 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 1. จัดโดยครอบครัว 
    เด่ียว 
2. จัดโดยกลุม 
    ครอบครัว 
3. เอกชนเขามา 
    ดําเนินการจัด  
   ใหกลุมพอแม 
 

ครอบครัวเด่ียว  

2. แนวทางการจัดการเรียนรู   เนนตามความ
สนใจของผูเรียน
เปนสําคัญ 
 

3.  หลักสูตร 
 

 หลักสูตร
รายบุคคล 

 

 

4. แผนการจัดการศึกษา 
 

  
 
 

 

5.  การวัดและ  ประเมินผล   ประเมินผลดวย
วิธีการที ่
หลากหลาย 
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 ตาราง 4  (ตอ) 
 
       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
นุชสิริ  โคนหลอ 

(2545) 

 
รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต 

(2545) 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 

  

2. แนวทางการจัดการเรียนรู 1. ผสมผสานกับการดําเนิน 
    ชีวิต 
2. เรียนรูจากประสบการณจริง 
3. บูรณาการความรูจากสิ่ง 
   ตางๆรอบตวั 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการ 
   สอนใหผูเรียนสรางองค   
    ความรู 
5. ปลูกฝงคุณธรรม 
6. จัดกิจกรรมตามความสนใจ 
    ของเด็กแตละคน 
 

จัดตามความพรอม  ความ
พอใจของผูเรียนทุกอยาง
เปนสื่อการศึกษา 

3.  หลักสูตร 
 

หลกัสูตรหลากหลาย 
ยืดหยุนตามความสนใจของ
เด็ก 

 

 
4. แผนการจัดการศึกษา 
 

  

5.  การวัดและ  ประเมินผล 
 

ประเมินผลตามสภาพ จริง
อยางหลากหลายตลอดเวลา 
และตอเน่ือง 

ประเมินโดยผูสอน และ
หนวยงานทางการศึกษาทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
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   ตาราง 4  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
กุลวิภา  ชีพรับสุข 

(2546) 

 
วริสรา  วงษขาํ 

(2546) 
 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 1. ครอบครัวทําขอตกลงกบั 
   สถานศึกษา 
2. ครอบครัวรวมกันจัด 
3. จัดแบบศูนยการเรียน 
 

 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู  จัดการเรียนรูทั้งในและนอก
บานเรียนรูผานสื่อตางๆ 
เรียนรูจากประสบการณจริง 
 

3.  หลักสูตร หลักสูตรหลากหลาย 
ยืดหยุนตามความถนัดและ
ความตองการของเด็ก 

เรียนรูตามความสนใจของ
ผูเรียนตามกรอบหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาจากความสนใจและ
พัฒนาการของ 

4. แผนการจัดการศึกษา 
 
 

  

5.  การวัดและประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง
โดยผูเรียนและผูปกครองมี
สวนรวม 

- ประเมินผลดวยวธิีการ 
  หลากหลาย 
- ประเมินโดยกลุม 
- ผลงานและแฟมสะสมงาน 
- บันทึกของพอแมและตัว 
  เด็ก 
- ทําแบบฝกหัดและ 
  แบบทดสอบ 
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   ตาราง 4  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
แสงเดือน  นนทเปารยะ 

(2546) 

 

ทิพา   นอยพราย 
(2546) 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 1. ครอบครัวเด่ียว   
   พอแมเปนผูสอน 
2. เรียนรูรวมกันระหวาง 
   ครอบครัวกบัครูพิเศษ 

 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู  1. ใหเด็กเรียนรูจาก 
    ประสบการณตางๆ 
    ที่เกิดขึ้น 
2. อธิบายเนื้อหา 
    เชื่อมโยงกับการดําเนิน   
    ชีวิตประจําวัน 

3.  หลักสูตร หลักสูตรไมตายตัว แตให
ความสําคัญกบั
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับพัฒนาการและความ
ตองการของเด็ก 

 

4. แผนการจัดการศึกษา 
 
 

  

5.  การวัดและ  ประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลดวยวิธีการ
หลากหลาย 
- บันทึกการเรียนรู 
- สังเกตจากพฤติกรรม 
  ในชีวิตประจําวัน 
- ดูผลงาน 
- เด็กมีสวนรวมในการ 
  ประเมินตนเอง 
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      ตาราง 4  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
ยุทธชยั  เฉลมิชัย 

(2547ค) 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 (2548) 

 
1. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 

  

2. แนวทางการจัดการเรียนรู 
 

  

3.  หลักสูตร 
 

  

4. แผนการจัดการศึกษา 
 
 

1. เปนการดําเนินการ 
    ที่กําหนดหลักการ    
    กรอบแนวทางที่  
    จําเปนและสําคัญ 
2. เปนแผนเฉพาะตัว 
   ผูเรียนเปน  
   รายบุคคล 
3. เปนแผนที่เรียนรู  
   จากวิถีชีวิตจริง 
4. พอแมเปน 
   ผูอํานวยการจัด 
   การเรียนรู 
5. เปนแผนที่มีการ 
    ปรับปรุงพัฒนาตาม 
   สภาพจริงของเด็ก  
   และครอบครัว 

1. เปนแผนที่กําหนด   
    หลักการ  กรอบแนวทาง 
    จัดการศึกษา จาก 
    หลักสูตรทีห่ลากหลาย   
2.  เปนแผนการศึกษาราย 
    บุคคล    
3.  เปนแผนที่มีความ 
     ยืดหยุน 
4.  เปนแผนที่บูรณาการการ
    เรียนรูจากวิถีชวีิตจริง    
5. ครอบครัวเปนผูอํานวย  
    การจัดการเรียนรู  
    

5.  การวัดและประเมินผล 
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 ตาราง 4  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
สํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา 
(2547) 

 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา 1. ครอบครัวเดี่ยว 
2. ครอบครัวรวมกลุมเปนครั้งคราว 
3. ครอบครัวตกลงรวมกับโรงเรียน 
4. รวมกลุมที่มีการบริหารจัดการ 
    เปนแบบแผนในสถานที่หนึ่ง 
 

 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู 1. เรียนรูจากประสบการณที่พอ 
   แมจัดให และลูกคนควาเรียนรู 
    ดวยตนเองเปนหลัก 
2. เรียนรูจากครูพิเศษมาสอนเปน  
    บางสาระ 
3. ใชส่ือและอุปกรณเรียนรูมาชวย 
4. มีการจัดตารางเรียนเปนบาง 
    สาระ 
5. เรียนรวมกับโปรแกรมของ  
   โรงเรียนนานาชาติ 

 

3.  หลักสูตร 1. หลักสูตรหลากหลายยืดหยุนตาม  
  ความถนัดและความสนใจของเด็ก 
2. ผสมผสานแนวทาง หรือ 
    หลักสูตรจากหลายที่ 
3. ยึดตามหลักสูตรของ   
    กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4. แผนการจัดการศึกษา 
 
 

  

5.  การวัดและประเมินผล 1. สังเกตและบันทึกพัฒนาการ 
2. จัดใหมีการทดสอบดวยเครื่องมือ 
    ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
3. เขารวมในการทดสอบของ 
    สถานศึกษา 

 



                5.  คุณลักษณะของผูเรียนทีพ่ึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

         การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จัดอยูในกลุมการศึกษาทางเลือก  โดยมีเปาหมาย 
หรือจุดหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ  เขาถึงความจริง  ความดีงาม  
และความสุขในโลกของความรวมมือและสันติสุข  (ยุทธชัย  เฉลิมชยั.  2547ง : 93) 
          อุทัย  ดุลยเกษม  (ยุทธชยั  เฉลิมชัย. 2547ข : 16 ; อางอิงจากอุทัย  ดุลยเกษม. 
2547)  ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยลอตามอักษร H – O – M – E  ดังน้ี 
          H  (Head)  สติปญญา  ตองเปนผูสนใจระบบคิดที่ไมใชความจําพียงอยางเดียว 
           O (Occupation)  สัมมาอาชีวะ  เปนผูเลือกที่จะมีวิถีการดําเนินชีวติจากการประกอบ
อาชีพการงานที่สุจริต  ไมเบียดเบียนธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
           M (Mental)  จิตใจ  เปนที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาทางจิตใจ  จิตวิญญาณ  
ตระหนักในคณุคาความเปนมนุษย 

         E (Emotion)  อารมณ  มุงเนนในการพัฒนาการทางอารมณของเด็ก  ความสวย  
เยือกเย็น  ความมั่นคงเขมแข็งในการเผชิญและแกปญหา 

โดยเปาหมายของการจัดการศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาในองครวมของ 
ความเปนมนษุยที่สมบูรณ 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 : 71)  ไดศกึษาถึงคุณลักษณะของบตุรที่
คาดหวังจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  พบวา  อยากเห็นบุตรมีชีวติที่ดีงามและมีความสุข  มี
ความรูและทกัษะอันเปนสากล  และประสบความสําเรจ็สงูสุดในชีวติ 

          อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีปรัชญาเปาหมายที่การพัฒนาความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งกาย  ใจ  จิตวิญญาณ  อันจะทําใหเกิดคุณภาพในความสัมพันธกับผูอ่ืน  ซ่ึง
หมายรวมถึงสุขภาวะของชุมชนสวนรวมดวย  เพราะบุคคลที่สมบรูณทั้งกาย  ใจ  จิตวิญญาณยอม
ถึงพรอมดวยวุฒิภาวะและคุณธรรมที่จะทําประโยชนแกผูอ่ืนและสวนรวม  ปรารถนาใหชุมชนและ
สวนรวมไดพัฒนากาวหนา (จัดระเบียบการศึกษาทางเลือก.  2548 : 17) 

จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อ 
ความเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสตปิญญา  ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญา
และเปาหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาชาติ  ที่มุงมีเปาหมายในการพัฒนาคน
ไทยใหเปน ”คนเกง  คนดี และมีความสขุ”  โดยมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับชวงวัย  พัฒนาคนตาม
ธรรมชาติ   เต็มตามศักยภาพ  และตามความตองการ  ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ไดกําหนด
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทัง้ในฐานะพลเมือง และพลโลก  (สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545ก : 2 ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 3 - 4)   ดังน้ี 

1. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
2. มีความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวติและการพัฒนาสังคม 
3. มีทักษะการเรยีนรู  รักการเรียนรู  รูทันโลก และสามารถปรับตัวได  มี            
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มนุษยสัมพันธดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
4. มีทักษะทางสงัคม 
5. มีคุณธรรม  จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก  
 

          สมพงษ  จิตระดับ  สุอังคะวาทิน  (2546 : 14)  ไดเสนอแนะคุณลักษณะของเด็กไทย
ที่พึงประสงค  ควรเปนดังน้ี 
  1.  ยิ้มอยางไทย  ใจดี  มีนํ้าใจ  ใฝสันติ  รักความยุตธิรรม  ผูกมิตรเปนเพ่ือนกับทกุ
คน  รักธรรมชาต ิ
  2.  มีความมั่นใจในตนเองแบบสากล  แตออนนอมถอมตนแบบวัฒนธรรมไทย 
  3.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ภาคอมพิวเตอร และวฒันธรรมที่
หลากหลาย 
  4.  รูจักสิทธิหนาที่  ความรับผิดชอบ  จิตสาธารณะในการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
  5.  ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  รูจักพึ่งตนเองได  มีแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา  
เปนวิถชีีวติที่เรียบงายตามแนวทางพุทธศาสนา 
  6.  การเปนผูประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมได  มีทักษะการจัดการ
และบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.  การรูจักคุณคาของตนเอง  ยอมรับในความแตกตางแหงศักดิ์ศรีความเปนมนษุย  
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเกดิประโยชนสขุแกทุกฝาย 
  8.  เปนคนเกง  ดี  มีความสุข  รูจักปรับตัวเองในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางแยบยล
และรูเทาทัน 
  9.  มีทักษะชีวติในการจดัการกับปญหาที่เกิดขึ้นได  มีภูมิตานทานของจิตใจที่
เขมแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายตางๆที่กระตุนยั่วยใุหหลงผิดได 
  10.  มีความภูมิใจในความเปนไทย  การดํารงรักษาถักทอสานตอวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  วิถีชวีิตที่เปนเอกลักษณของตนเองได 
           เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศกัดิ์  (2546 : (3)-(6))  ไดสรุปคุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค  ดังน้ี 
         1.  มิติดานรางกาย  เปนผูที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง  มีพัฒนาการในดาน
รางกายและสติปญญาอยางสมบูรณตามเกณฑในแตละชวงวัย 
  2.  มิติดานจิตใจ  เปนผูทีรู่จักและเขาใจตนเอง  เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  เขาใจใน
สถานการณการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตางๆรอบตัวไดเปนอยางดี 
  3.  มิติดานความรู  เปนผูที่สามารถรูลกึในแกนสาระของวิชา  สามารถรูรอบตัวใน
เชิงสหวิทยาการ และเปนผูที่สามารถรูไดไกลโดยสามารถคาดการณเกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได 
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  4.  มิติดานทักษะความสามารถ  เปนผูที่มีทักษะในดานการคิด  ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะภาษาตางประเทศ  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะทางสังคม  ทักษะการอาชีพ  
ทักษะทางสุนทรียะ  และทกัษะการจัดการที่ดี 
  5.  มิติดานลักษณะชวีิต  เปนผูที่มีปรัชญา  ความคิด  ทัศนคติและอุปนิสัยและสิง่ที่
แสดงออกมาภายนอก  เปนพฤตกิรรมและบุคลิกตางๆที่ดีงามที่มีสวนในการพัฒนาประเทศใหมี
ความเจริญกาวหนา  โดยลกัษณะชวีิตทีพึ่งประสงค  คือ  ขยัน  อดทน  และทุมเททํางานหนัก  มี
ระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย  มีวิสัยทศัน  ทําสิ่งตางๆอยางดีเลิศ  รักการเรียนรูตลอดชวีติ  มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย  เห็นคุณคาในเอกลักษณความเปนไทย  มีจิตสํานึกเพื่อผูอ่ืนและสวนรวม 
และประหยัดอดออม 
          อุทัย  ดุลยเกษม  (2546 : 20)  ไดเสนอคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค  ดังน้ี 

1.  คุณลักษณะรวม  คนไทยควรมลีักษณะ  ดังน้ี 
1.1  มีความใฝรู 
1.2  มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
1.3  มีความสามารถดานการวิเคราะหและสังเคราะห 
1.4  มีวินัยในตนเอง 
1.5  มีความอาทรตอชุมชน และระบบนเิวศ 
1.6  มีความซื่อสัตยสุจริต ยตุิธรรม 
1.7  มีฉันทะและวริิยะในการงาน 
1.8  มีความสามารถในการปรับตัว 
1.9  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

2.  คุณลักษณะเฉพาะ  คนไทยควรมีลกัษณะ  ดังน้ี 
       2.1  มีความสามัคคี 
       2.2  มีความประนีประนอมและรูจักใหอภัย 
       2.3  มีความอดกลั้น 
       2.4  มีความเมตตากรณุา 
       2.5  มีความละอายตอการทําความชั่ว 
       2.6  มีความรักและยึดม่ันในสัจจะ 
       2.7  มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
       2.8  มีความรับผิดชอบตอครอบครวัและชุมชน 
       2.9  มีความรักและยึดม่ันในอหิงสธรรม 
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546 : 12)  จัดประชุมเสวนาเรื่อง  
คุณภาพเด็กไทยที่ใจตองการ    ซ่ึงเปนการระดมความคดิจากนักวิชาการและนักการศึกษา            
สรุปไดวา  อยากใหเด็กไทยในฝนมีคุณธรรม  จริยธรรม   มีวินัยมารยาท  รับผิดชอบ  มีสัมมาคารวะ  
ประหยัด   อดทน  เสียสละ  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รักการเลนกีฬาอยางนอยคนละ 1 อยาง  รูจัก
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รักษาความปลอดภัย  มีทักษะในการประกอบอาชพีสุจริต  อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  รักและภูมิใจในความเปนไทย  ใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
          โสภณ  สุภาพงษ  (2546 : 34)  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไทยวา  ตองสราง
วัฒนธรรมไปขางหนา  พยายามคิดในสิ่งที่เปนของสังคมเราเอง  ไมใชไปคอยลอกเลียนแบบตางชาต ิ 
ปจจุบันโรงเรียนมีแตรูปแบบของการเรียนหนังสือ  ทั้งที่ชีวติจริงตองเรียนรู  ดังน้ันการจัดการศึกษา
ตองเปลี่ยนไปเปนการเรียนรูมากขึ้น  สิ่งสําคัญที่สุดที่เด็กไทยตองเรียนมีอยู  4  ประการ  คือ 
1)  เรียนรูที่จะรักพอแม ญาติพ่ีนอง  2) เรียนรูที่จะรักชุมชนและผูอ่ืน  3) เรียนรูที่จะรักสิ่งแวดลอม  
4)  เรียนรูที่จะรับใชสังคมและรับใชผูอ่ืน 
  ดังน้ัน  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คือ  
การเปนมนุษยที่สมบูรณ   เปนคนดี  คนเกง และคนทีมี่ความสุขตามศักยภาพ  ซ่ึงมุงหวังใหผูเรียน
ไดมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย  พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สามารถสรุปได  ดังน้ี 
           5.1  คนดี   

      คนดี  หมายถึง  คนที่สามารถดําเนินชีวติไดอยางมีคุณภาพ  มีคุณธรรม   
จริยธรรม  มีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค  ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก  ไดแก  มีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม   รูจักหนาที่ของตนเอง   มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย รักษา
สิ่งแวดลอม   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
             5.2  คนเกง   

                คนเกง  หมายถึง  คนที่มีสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต มีความกระตือรือรนใน
การเรียนรู ใฝรูใฝเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน   มีความสามารถตามศักยภาพ  ความสามารถใน
การคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รักการอาน  รักการ
เรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ  และทําประโยชนใหเกิดแกตน  สังคม และ
ประเทศชาต ิ  
                   5.3  คนมีความสุข   

      คนมีความสุข  หมายถึง  คนที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  เปนคนราเริง 
แจมใส  รางกายแข็งแรง  จิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ  สามารถปรับตวัเขากบัสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และเคารพตนเอง    
          กลาวโดยสรุป  การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะของผูเรียนทีพึ่งประสงค
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในความเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  ซ่ึงการที่จะทําให
ผูเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงคดังกลาว  ครอบครัวถือวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ  จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว  และมุงใหระบบครอบครวัเปนครอบครัวแหงการ
เรียนรู  ซ่ึงเกี่ยวของกับเง่ือนไขตางๆ  เชน  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความเปนปกแผน  
พ้ืนฐานการศกึษาของพอแมตองมีความเขมแข็ง  ความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนตองมี
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ความสัมพันธอันดี  เพ่ือใหครอบครัวเปนทั้งแหลงเรียนรูและหลอหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหแกสมาชิกในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามมั่นคงยัง่ยืน 
 
    5.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

         ฮารวีย  (Harvey .  1999   :  Abatract)   ไดศึกษา   คานิยมของครอบครัวตอการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในสภาพแวดลอมที่หลากหลายของมลรัฐฮาวาย ผลการวิจัยพบวา   
เหตุผลในการจัดโดยครอบครัว เพ่ือเปนการเตรียมตวัในการเปนผูใหญที่เหมาะสม  ประกอบดวย  
ความสมดุล  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความเคารพตนเอง และอ่ืนๆ ยืดหยุนตามความ
ตองการของครอบครัว  ความรัก  การยอมรับ  ความไววางใจ  และการรักการเรยีนรูตลอด 

  นิลวรรณ  จิว  (2543  :  68)  ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา   พอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองการใหลูกสามารถ
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่  ควบคูกบัการพัฒนาจิตใจ  คุณธรรม  เพ่ือใหลูกสามารถดํารงชวีิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
  ยุวดี  หิรัญไพศาลสกลุ  (2544 : 139)  ไดทําการศึกษากรณีศึกษาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผลการวิจัยพบวา พอแมผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตองการใหบุตรไดเรียนรูอยางมีความสุข  เรยีนรูตามความสนใจ และไดพัฒนา
ความสามารถของตนเอง  บุตรมีอิสระในการเลือกเปาหมายของตนเองในอนาคต  เปนคนมีคุณภาพ  
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางไมรูสึกแปลกแยก 
  บุญศิริ  มีสําราญ  (2544 : 150)  ไดทําการศึกษารูปแบบการสื่อสารในครอบครวัที่
ใชระบบการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล  ผลการวิจัยพบวา   สิ่งที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวให
ความสําคัญและตองการปลกูฝงใหเกิดขึ้นในตวัลูกๆ  คอื  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือใหลูกๆสามารถ
เติบโตขึ้นมาโดยรูจักแยกแยะสิ่งดีชั่วในชวีิตและรูจักตดัสินใจเลือกวาสิ่งใดมีประโยชนหรือไมมี
ประโยชน  อันจะนํามาซึ่งการปรับใชเพ่ือความเปนสขุสําหรับการดําเนินชวีิตในอนาคต 

นุชสิริ  โคนหลอ  (2545 :  82 )  ไดทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงชีม้าตรฐาน 
การศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยศึกษาครอบครัวที่
เปนกรณีศึกษาจํานวน  4  ครอบครัว  ซ่ึงเก็บขอมูลโดยการสังเกต  การสัมภาษณ และศกึษาเอกสาร  
ผลการวิจับพบวา  ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  พบวา ตัวบงชี้ในดานพัฒนาการของผูเรียน  ประกอบดวย  14  ตัวบงชี้  ไดแก  1)  
การใหความสาํคัญกับการออกกําลังกาย  2)  การมีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาการทางดานจิตใจ 3) การมี
วินัยและรูหนาที่ของตนเอง  4)  ความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งรอบตัว  5) มีนิสัยรักการอาน  6) 
การมีเจตคตทิีดี่ตอการทํางาน  7)  การมีจิตสํานึกอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  8)  เห็นคุณคาและ
รวมดํารงรักษาเอกลักษณของชาติ  9) ชื่นชอบศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  10)  มีความรูทักษะทีจํ่าเปน  
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11)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีความคิดเชิงตรรกะ และคดิอยางมีระบบ  12)  มีความคิด
สรางสรรคในการคิดเนื้องานขึ้นเอง โดยไมตองพ่ึงพิงคําสั่ง หรือคําขอรองจากผูใหญ พัฒนาการดาน
สังคม  13)  การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  14)  การทําตนใหเปนประโยชน 

       รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต   (2545 : 98 - 100)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการศกึษาโดยครอบครัวที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  โดยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic  Delphi  Future  Research)   
โดยผูเชี่ยวชาญรวมแสดงความคิดเห็นทัง้สิ้น  22  คน  ผลการวิจัยพบวา  จุดมุงหมายใหผูเรียนมี
อิสระและมีความสุขในการเรียนรูจากการบูรณาการวิชาการและบูรณาการชีวิต   

        วริสรา  วงษขํา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัว  เพ่ือศึกษาลักษณะการจดักระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว  และศึกษากระบวนการ
เรียนรูโดยครอบครัว  กลุมตัวอยางเปนครอบครัวที่จัดการศึกษาใหบุตร จํานวน  11  ครอบครวั  โดย
ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก  ผลการวิจัย  พบวา  จุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอน มี 3 ประการ  
คือ  ผูเรียนมีความสุข  ใฝรู  ความคิดสรางสรรคและคุณธรรม ผูเรียนมีความรูความสามารถ 
ตลอดจนศักยภาพของตนทีอ่อกมาใชได  ผูเรียนชวยเหลือตนเองและสังคมได    

        แสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนบานสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปในสังคมไทย  โดยศึกษากับ พอแมที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียน
บานซึ่งมีลูกอยูในชวงอายุ 3 – 6 ป  จํานวน  7  ครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
ผลการวิจัย  พบวา  ความคาดหวังของพอแม  คือ  ลูกสามารถดําเนินชีวิต และอยูไดดวยตนเอง  
เปนคนดี  มีความสุขในการใชชวีิต   
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  สามารถสรุปในตาราง  5  ดังน้ี 
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   ตาราง 5  สรุปที่มาและตวับงชี้องคประกอบหลักดานคุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียนที่ 
        จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

        รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Harvey 
(1999) 

 
นิลวรรณ  จิว 

(2543) 
 

 
ยุวดี   

หิรัญไพศาลสกุล 
(2544) 

 
  คนดี 

 
1. มีความซื่อสัตย  
2. มีความ
รับผิดชอบ 

 
ตองการใหลูกมี
การพัฒนาจิตใจ 
คุณธรรม 

 
ตองการใหลูกมี
อิสระในการเลือก
เปาหมายของ
ตนเองในอนาคต 

   
  คนเกง 

 
รักการเรียนรู
ตลอดชีวติ 

 
ตองการใหลูก
พัฒนาศักยภาพ
ไดอยางเต็มที่ 

 
ตองการใหลูกมี
คุณภาพ 

   
  คนมีความสุข 

 
1. เคารพตนเอง 
2. มีความรักและ 
    การยอมรับ 
3. มีความไววางใจ
   ผูอ่ืน 

 
ตองการใหลูก
ดําเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

 
ตองการใหลูกอยู
รวมกับผูอ่ืนได 
อยางไมรูสึก
แปลกแยก 
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   ตาราง 5  (ตอ) 
 

        รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
บุญศิริ  มีสําราญ 

(2544) 

 
รัชนีวรรณ  

 พงศพิสิฐสันต 
 (2545) 

 
นุชสิริ  โคนหลอ 

(2545) 

   
  คนดี 

 
มีคุณธรรม  
จริยธรรม  สามารถ
แยกแยะสิ่งดีชั่วใน
ชีวิต 

 
เปนคนดี 

 
1. ทําตนใหเปน 
    ประโยชน 
2. มีจิตสํานึก 
    อนุรักษและพัฒนา 
    ส่ิงแวดลอม 
3. เห็นคุณคาและ 
    รวมกันดํารงรักษา 
    เอกลักษณของชาติ 
4. มีวินัยและรูหนาที่ 
    ของตนเอง 

  คนเกง  
รูจักเลือกวาส่ิงใดที่
เปนประโยชน 
หรือไมมีประโยชน 

 
เปนผูใฝรู  รักการ
อาน และพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 

 
1. มีความรูและทักษะ  
    ที่จําเปน 
2. มีความสามารถใน   
    การคิดวิเคราะห ม ี
    ความคิดสรางสรรค 
3. กระตือรือรนในการ 
    เรียนรูส่ิงรอบตัว 
4. มีนิสัยรักการอาน 
5. มีเจตคติที่ดีตอการ 
    ทํางาน 

 
  คนมีความสุข 

 
มีความสุขในการ
ดําเนินชีวิตใน 
อนาคต 

 
สามารถอยูในสังคม
ไดอยาง 
มีความสุข 

 
1. การมีสุขภาพ 
    อนามัยที่ดีทั้ง 
    รางกายและจิตใจ 
2. อยูรวมกับผูอ่ืนใน 
    สังคมได 
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   ตาราง 5  (ตอ) 
 

          รายชื่อนักวิชาการที่ 
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
แสงเดือน  

 นนทเปารยะ 
 (2546) 

 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2546) 

 
  คนดี 

 
เปนคนดี 

 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม    
2. มีวินัยมารยาท  รับผิดชอบ   
3. มีสัมมาคารวะ   
4. ประหยัด  อดทน  เสียสละ   
5. ปฏิบัตติามหลักศาสนา     
6. รูจักรักษาความปลอดภยั   
 

 
  คนเกง 

 
มีความสามารถใน
การเรียนรู 

 
1. มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต  
2. ใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
3. รักการเลนกีฬา 
 

 
  คนมีความสุข 

 
1. สามารถดําเนิน 
    ชีวิตและอยูได 
    ดวยตนเอง  
2. มีความสุขใน 
    การดําเนินชีวติ
3. สามารถอยู 
   รวมกันในสังคม  
   ได  
 

 
1.  อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญา 
     ทองถิ่น   
2.  รักและภูมิใจในความเปนไทย 
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   ตาราง 5  (ตอ)       
 

         รายชื่อนักวิชาการที่ 
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
สมพงษ  จิตระดับ 
สุอังคะวาทิน 

(2546) 

 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์

(2546) 

 
  คนดี 

 
1. มีความมั่นใจในตนเองแบบ 
    สากล   แตออนนอมถอมตน  
    แบบวัฒนธรรมไทย 
2. รูจักสิทธิหนาที่ ความ  
    รับผิดชอบ  จิตสาธารณะ 
3. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมให 
    ย่ังยืน 

  
 เปนผูที่มีปรัชญา  ความคิด   
 ทัศนคติและอุปนิสัยและส่ิงที่  
  แสดงออกมาภายนอก  โดย 
  ลักษณะชีวิตที่พึงประสงค   
  คือ  ขยัน  อดทน  และทุมเท 
  ทาํงานหนัก  มีระเบียบ 

   
คนเกง 

 
1. มีความสามารถในการใช  
    ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร    
    และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
2.  มีทักษะการจัดการและบริหาร 
3.  การรูจักคุณคาของตนเอง    
4.  มีทักษะชีวิตในการจัดการกับ 
     ปญหาที่เกดิขึ้นได   

 
1. เปนผูที่สามารถรูลึกในแกน 
    สาระของวิชา  สามารถรู 
    รอบตัวในเชิงสหวิทยาการ  
2. เปนผูที่มีทักษะในดานการคิด   
    ทักษะการสื่อสาร  ทักษะ  
    ภาษาตางประเทศ  ทักษะ  
    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    และทักษะการจัดการที่ดี 

คนมีความสุข 1. ย้ิมอยางไทย  ใจดี  มีน้ําใจ     
    รักธรรมชาติ 
2. ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ 
    พอเพียง   
3. รูจักพ่ึงตนเองได   
4. รูจักปรับตัวเองในกระแส 
    โลกาภิวัตนไดอยางแยบยล  
    และรูเทาทัน 
5. มีความภูมิใจในความเปนไทย   
6. มีภูมิตานทานของจิตใจที่ 
    เขมแข็งจนสามารถปฏิเสธกับ 
    ภัยอันตรายตางๆที่กระตุน 
    ย่ัวยุใหหลงผิด 
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 ตาราง 5  (ตอ) 
 

        รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

อุทัย  ดุลยเกษม 
(2546) 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาต ิ

(2545) 

 
  คนดี 

 
1. มีวินัยในตนเอง 
2. มีความอาทรตอชุมชน และ 
    ระบบนิเวศน 
3. มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม 
4. มีฉันทะและวิริยะในการงาน 
5. มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
6. มีความสามัคคี 
7. มีความประนปีระนอมและรูจัก 
    ใหอภัย 
8. มีความเมตตากรุณา 
9. มีความละอายตอการทําความ 
    ชั่ว 

 
มีคุณธรรม  จิตสาธารณะ และ
จิตสํานึกในความเปนพล
เมืองไทยและพลโลก  
 

   
คนเกง 

 
1. มีความคิดสรางสรรคและ 
    จินตนาการ 
2. มีความสามารถดานการ 
    วิเคราะหและสังเคราะห 
3. มีความสามารถในการทํางาน 
    เปนทีม 
4. มีความใฝรู 
 

 
1. มีความรูและทักษะที่จําเปน
และเพียงพอในการดํารงชีวิต
และการพัฒนาสังคม 
2. มีทักษะการเรียนรู  รักการ
เรียนรู  รูทันโลก และสามารถ
ปรับตัวได  มีมนุษยสัมพันธดี  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เปนอยางดี 
3. มทีักษะทางสังคม 

 คนมีความสขุ 1. มีความรักและยึดมั่นในสัจจะ 
2. มีความอดกลั้น 
3. มีความรับผิดชอบตอ 
    ครอบครัวและชุมชน 
4. มีความรักและยึดมั่นใน 
    อหิงสธรรม 
5. มีความสามารถในการปรับตัว 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
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               6.   ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

     การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกิดขึ้นและดําเนินตอไปได จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับ
การสนับสนุน  ทั้งการสนับสนุนทางดานกฎหมาย   กฎระเบียบที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนจากสถานศึกษา  การสนับสนุนจาก
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และแหลงเรียนรูตางๆใชจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงผูวจัิยขอ
นําเสนอปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี 

 
6.1 การสนบัสนุนดานกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

โดยครอบครวั 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกี่ยวของกับกฎหมาย   กฎระเบียบตางๆหลาย 

ฉบับ  ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ  ดังน้ี 
 

          6.1.1  สาระสําคญัของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540    
                  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

ที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (สมพร  ตั้ง. 2546 : 3 - 6)  ไดแก 
 มาตรา 43  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่

รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 มาตรา 81   รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกดิ

ความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศกึษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสาํนึกที่ถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุน
การศึกษาคนควาวิจัยในศลิปะวิทยาการตางๆ  เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ
   กลาวโดยสรุปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดใหสิทธิแกบุคคล
ในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมโดยไมเสียคาใชจาย  และทําใหเกิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป 

 

           6.1.2  สาระสําคญัของพระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

                 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข  
เพ่ิมเติม (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (กระทรวงศึกษาธกิาร. 
2546 : 5  -  27 )  ไดแก 

  มาตรา 6   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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  มาตรา 7   ปลูกฝงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ และเสรีภาพ  ภูมิใจในความเปนไทย  มีความสามารถ ในการประกอบ
อาชีพ    รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดสรางสรรคและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

  มาตรา 8   จัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนา
สาระและ  กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

  มาตรา 9   (6)  การมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสงัคมอื่น 

  มาตรา 10   การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสทิธแิละโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

  มาตรา 11   บิดา  มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตร หรือบคุคลซึ่งอยูในความดูแล
ไดรับการศึกษาภาคบังคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใหไดรับการศึกษา  
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 

  มาตรา 12   นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองคการปกครองสวนทองถิ่น  ใหบุคคล  
ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่ กาํหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 13   การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให
การศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

(1) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูใน 
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให  ทั้งน้ีตามที่กฎหมายกําหนด 

(2) การลดหยอน หรือการยกเวนภาษี สําหรับคาใชจายการศึกษาตามทีก่ฎหมาย 
กําหนด 

  มาตรา 14   บุคคล  ครอบครัว  ชมุชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี   สิทธิไดรับ
สิทธิประโยชน  ตามควรแกกรณี  ตอไปน้ี 

(1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 
รับผิดชอบ 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 

  มาตรา 15   การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศยั  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทัง้ 3 รูปแบบ
ก็ได 

  มาตรา 16   การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ  คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
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  มาตรา 17   ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป โดยใหเด็กซึ่งอายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่ 16  เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9ของการศึกษาภาคบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการนบัอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 22   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรยีนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา  ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

  มาตรา 23    การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และ บรูณาการตามความ 
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรือ่งตอไปน้ี 

(1) ความรูเกี่ยวกบัตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม 
(2) ความรูและทกัษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจ 

และประสบการณเรื่องการจัดการ  การบํารงุรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(3) ความรูเกี่ยวกบัศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการ 
ประยุกตใชภูมิปญญา 

(4) ความรูและทกัษะดานคณติศาสตร และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยาง 
ถูกตอง 

(5) ความรูและทกัษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชวีิตอยางมีความสุข 
  มาตรา 24   (6)  จัดการเรียนรูใหเกดิขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความ

รวมมือกับบิดา มารดา   ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝายรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  มาตรา 29  ใหสถานศกึษารวมกับบคุคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็งของชมุชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  
เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรร 
ภูมิปญญาและ   วิทยาการตางๆเพือ่พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
รวมทั้งหาวิธกีารสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

  มาตรา 38  ในแตละเขตพ้ืนที่การศกึษา  ใหมีคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล...สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว 
องคกร เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ที่จัด
การศึกษาในรปูแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  มาตรา 58    (2)  ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ สถาบันสังคมอื่น  
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศกึษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
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และความจําเปนบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรก  ที่ไดกําหนดบทบาทของครอบครัวใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

  กลาวโดยสรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545  ไดใหสิทธิครอบครัวในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  นอกจากนี้ยังใหสิทธิผูที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวในการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  และการลดหยอนหรอืการยกเวนภาษี ซ่ึงเปนครั้งแรกที่
มีการบัญญัติไวในกฎหมายอยางชัดเจน 
   

        6.1.3  สาระสําคัญของพระราชบัญญตัิการศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
               สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวของ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546 : 2 – 8) ไดแก
       

  มาตรา 4      การศึกษาภาคบังคับ หมายความวา การศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 9  ของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
   ผูปกครอง  หมายความวา  บิดามารดา  หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และหมายรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจํา หรือที่เด็ก
อยูรับใชการงาน  

เด็ก  หมายความวา  เด็กซึ่งยางเขาปที่ 7 จนถึงยางเขาปที่ 16  เวนแตสอบไดชัน้ปที่ 9ของ
การศึกษาภาคบังคับแลว 

  มาตรา 5  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกาศ
รายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่
อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  โดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา  รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบกอนเด็ก
เขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  มาตรา 6  ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา  เม่ือผูปกครองรองขอใหสถานศึกษา
มีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได 

  มาตรา 11  ผูใดซึ่งไมใชผูปกครอง มีเด็กซึ่งไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยูดวย  ตอง
แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี  ภายใน 1 เดือน 
นับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู  เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูน้ัน 

  มาตรา 13   ผูปกครองที่ไมปฏิบัตติามมาตรา 6   ตองระวางโทษปรับไมเกิน  1,000   บาท 
  มาตรา 15  ผูใดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร กระทําดวยประการใด  อันเปนเหตุใหเด็ก

มิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 
  มาตรา 16  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษปรับไม

เกิน 10,000 บาท 



 96

   กลาวโดยสรุป  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ในสวนที่ตองสงเด็กเขาเรียนเม่ืออายุยางเขาปที่ 7 – ปที่ 16  การไมสงเด็ก
เขาเรียนจึงเปนความผิดตามกฎหมาย  ดังนั้นผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวกอนจะมีกฎกระทรวง วา
ดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จําเปนตองสงบุตรหลานเขาเรียนในระบบ
โรงเรียน โดยทําความตกลงกับโรงเรียนในการสอนบุตรหลานเองที่บาน  แตไปประเมินผลรวมกับ
โรงเรียนเพ่ือการเลื่อนชั้น 
 

6.1.4 สาระสําคัญของกฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและการเทียบ 
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546   

                  สาระสําคัญของกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546  ที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  (ราชกิจจานุเบกษา.  2546  : 25 - 27)  ไดแก 

  ขอ 1    การศึกษานอกระบบ แบงออกเปน  2  ระดับ   ดังน้ี 
    (1)  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบงออกเปน  3  ระดับ  คือ 
        (ก)  การศึกษาระดบักอนประถมศกึษา 
        (ข)  การศึกษาระดบัประถมศึกษา 
        (ค)  การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา  แบงออกเปน 2 ระดับ คือ  การศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนตน และการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบงออกเปนสายสามัญศกึษา
และสายอาชวีศึกษา   

  (2)  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบงออกเปน 2 ระดับ คือ   
        (ก)  การศึกษาระดบัต่ํากวาปริญญา 
        (ข)  การศึกษาระดบัปริญญา 
  ขอ 2  การศึกษานอกระบบที่จัดหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย  ผูเรียนอาจนําผลการเรียน  ความรูและประสบการณ
มาเทียบระดับการศึกษากับการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบตามขอ  1  ได 

  ขอ 3  การเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา ให
สถานศึกษาที่รัฐมนตรีกําหนด แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมเกิน  5  คน  ทั้งน้ีตองเปนผูมีความรู
และประสบการณในสาขาของการศึกษาระดับน้ันจํานวนไมนอยกวา  3  คน และ ผูมีความรูและ
ประสบการณในดานการวัดและประเมินผลจํานวน 1 คน  ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  ขอ 7  ใหมีคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งจํานวน 3 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน 7 คน เปนกรรมการ 
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  ขอ 10    การศึกษานอกระบบที่มีระดับเดียวกันกับระดับการศึกษาในระบบใหถือวามี
มาตรฐานการศึกษาเทาเทียมกัน 
   กลาวโดยสรุปกฎกระทรวงฉบับน้ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรณีที่
ผูเรียนจะตองเทียบระดบัการศึกษา  
 

          6.1.5  กฎกระทรวงวาดวย สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
พ.ศ. 2547    

                สาระสําคัญของกฎกระทรวงวาดวย การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
ที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ราชกิจจานุเบกษา.  2547  : 16 - 18)  ไดแก 

  ขอ 2  ครอบครัวทีป่ระสงคจะจัดการศึกษา  ยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงาน   
ตองมีรายละเอียด  ดังน้ี 

(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผูเรียน 
(3) สําเนา หรือภาพถายทะเบยีนบานของครอบครัวและผูเรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซ่ึงใชจัดการศึกษา 
(5) สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

เทียบเทาของผูจัดการศึกษา  เวนแตผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานวาเปนผูมีความรู 
ความสามารถ    หรือประสบการณในการจัดการศึกษา 

(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาทีค่รอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดตามความมุง 

หมาย  หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ  
  ขอ 3    สํานักงานเขตเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษา  ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 

และแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวที่ยืน่คําขออนุญาตจัดการศึกษา   
ภายใน 30 วนั นับแตวันทีไ่ดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษา     

  ขอ 4  ในกรณีที่สํานักงานเห็นวา  ครอบครัวที่ไดรับอนุญาตจัดการศึกษา  ไมจัดการศึกษา
ตามตามแผนการจัดการศึกษาตามขอ 2(7)  ใหสํานักงานแนะนําใหครอบครัวน้ันปรับปรุงการจัด
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากครอบครัวดังกลาวไมดําเนินการตามคําแนะนํา ให
สํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาใหครอบครัวน้ันเลิกจัดการศึกษา 

  ขอ 5 ใหครอบครวัดําเนินการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักเกณฑ 
และวธิีการวัดผลและประเมนิผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทํารายงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาที่เกี่ยวกบัการ
จัดการศึกษาตามที่สํานักงานกําหนดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  ขอ 6  ใหสํานักงานจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
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  ขอ 7  ใหสํานักงานออกหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการจบการศึกษาแกผูเรียนที่ผานการ
วัดผลและประเมินผล ตามขอ 6 

  ขอ 8 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาจมีไดในกรณีตอไปน้ี 
(1) สํานักงานมีคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาตามคําขอของครอบครัว 
(2) คณะกรรมการมีมติใหเลิกตามขอ 4 

  กลาวโดยสรุป กฎกระทรวงฉบับน้ี ไดกําหนดใหผูประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ตองยื่นขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และที่สําคัญจะตองจัดทําแผนการศึกษาที่
ครอบครัวและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกันกําหนดขึ้นตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  เม่ือไดรับอนุญาตจึงจะสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได  และสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มีบทบาทในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว  ซ่ึงผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวมองวาเปนการเขามาควบคุมมากกวาการสนับสนุนในการจัดการศึกษา  คงตอง
ใชเวลาในการสรางความรูความเขาใจใหตรงกัน 
 

          6.1.6   กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา   พ.ศ.  2546 

                  สาระสําคัญของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   พ.ศ.  2546  ที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
(ราชกิจจานุเบกษา.  2546  : 53 - 56)  ไดแก 

  ขอ 3 ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังตอไปน้ี 
(1) กลุมอํานวยการ 
(2) กลุมบริหารงานบุคคล 
(3) กลุมนโยบายและแผน 
(4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(5) กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
(6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
(7) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน    

  ขอ 4  (4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในรปูการศึกษาในระบบการศกึษา  

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  

องคกรชุมชน  องคกรวิชาชพี  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และ
สถาบันทางสงัคมอื่น 

(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสาํหรับผูพิการ  ดอยโอกาส และมีความสามารถ
พิเศษ 

(จ) สงเสริมงานการแนะแนว  สุขอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุว
กาชาด  เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธปิไตย  
วินัยนักเรียน  การพิทักษสทิธิเด็กและเยาวชน และกิจการนักเรียนอ่ืน 

  (5)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(ก)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
      หลักสูตรการศึกษาระดบักอนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 
(ค) วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมทั้งประเมิน  ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  กลาวโดยสรุปกฎกระทรวงฉบับน้ี  มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษาโดย 

ครอบครัวในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  และกลุมนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ที่มีหนาที่ในการสงเสรมิ  สนับสนนุ และติดตามการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

 

                         6.1.7   แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดจัดทําแนวปฏบิัติในการจัด
การศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว  เพ่ือเปนแนวปฏบิัติใหกบัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี
สาระสําคัญ  ดังน้ี  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548  : 10 -19) 

   1.  การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา      
       บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

             1.1  จัดใหมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอชุมชน  สาธารณชนในเขตพื้นที่
ในเรื่องสิทธิของครอบครัว  หลักเกณฑและขอกําหนดในการปฏิบตัติามกฎกระทรวงฯ ใหเปนไปตาม
นโยบาย และยุทธศาสตรการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
              1.2  จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ  การเพิ่มความพรอมใหกับครอบครวั  
ผูสนใจประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และใหมีการติดตามใหคําแนะนํา  และใหความ
ชวยเหลือในการฝกอบรมตอเน่ือง  เพ่ือสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของครอบครัวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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      1.3  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาและครอบครัวรวมมือกันจัดการศึกษา  
และใชทรัพยากรรวมกัน  เพ่ือเปนการชวยเหลือผสมผสานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหเกิดประโยชนแกผูเรียนสูงสดุ 
      1.4  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกันระหวางครอบครัว  การ
จัดตั้งองคกรเครือขายครอบครัว  เพ่ือทาํใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน  ทํา
ใหการศึกษาโดยครอบครัวมีมิตแิละพัฒนาการในทางสังคมยิ่งขึ้น 
      1.5  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู  ทั้งคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวติอยางมีประสิทธภิาพ 
    2  การยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา 
   2.1  บทบาทหนาที่ของครอบครัว 
                           บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่ประสงคจะจัดการศึกษา  ใหยื่นคําขออนุญาตที่มีรายละเอียดครบถวนตามที่กําหนดตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครวัมีภูมิลําเนาอยู 
           2.2  กระบวนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                          2.2.1  ครอบครัวยื่นคํารองขออนุญาตตอสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา พรอม
รายละเอียดประกอบคําขออนุญาต 
                 2.2.2  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  พิจารณาคํารองและรายละเอียดประกอบ
คําขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                 2.2.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว 
                 2.2.4  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาใหครอบครัวยื่นคําขออนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตจัด
การศึกษา 
                 2.2.5  ครอบครัวที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดการศกึษาตามคําขอใหยื่นหนังสือ
อุทธรณภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับทราบการแจงผลการพิจารณา 
                 2..2.6  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาคําขออุทธรณและหลักฐาน
ประกอบการอุทธรณของครอบครัว 
                 2.2.7  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงผลการพิจารณาใหครอบครัวทราบผล
อุทธรณโดยเร็ว 
  3.  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
                การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  มีความยดืหยุนสูง           
ทั้งในสวนที่เกีย่วกับเปาหมาย หรือมาตรฐานการเรียนรู  รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู  การวัด
และประเมินผลโดยเปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน 
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                 แนวคิดสําคัญที่ควรคํานึงถงึ  ในการจัดทําและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  มีดังตอไปน้ี 

       3.1  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ใชประกอบคําขออนุญาตจัดการศึกษา  คือ  
การที่ครอบครัวกําหนดหลักการ  กรอบแนวทาง  ในประเด็นที่มีความจําเปนและสําคัญในแตละ
ชวงเวลาของระดับการศึกษาที่จะจัดใหกับผูเรียน  โดยการเลือกสรรกลั่นกรองอิงมาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรโรงเรียนสาธิต  หลักสูตรโรงเรียนเฉพาะทาง  
หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ หรือมาจากสิ่งที่เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่อาจยังไมมีอยูใน
หลักสูตรใดใดก็ได  นํามาปรับประยุกตรอยเรียงขึ้นไวเปนกรอบช้ีทางในการอํานวยการจัดการศึกษา
ของครอบครัว  ทั้งนี้โดยไมขัดแยงกับความมุงหมาย  หลักการ และแนวทางตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาของชาติ 
        3.2  แผนการศึกษาของครอบครัวเปนแผนการศึกษาเฉพาะตัวผูเรียนเปนรายบุคคล   
การกําหนดเปาหมาย  สาระ  และมาตรฐานการเรียนรู จึงวางอยูบนพัฒนาการที่เปนจริงของตัว
ผูเรียน  ตามธรรมชาติ  นิสัยในการเรียนรู (Learning  Style)  แววฉลาด หรือความถนัด  ความสนใจ 
(Multiple  Intelligence) และระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียน 
                 3.3  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วไป จะมีลักษณะเปนการศึกษานอกระบบ
ผสมผสานกับการศึกษาตามอัธยาศัย  ในแผนการจัดการศึกษา  ครอบครัวจะมีบทบาทเปน
ผูอํานวยการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ  ดังน้ันแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงควรสะทอนใหเปน
กระบวนการจัดประสบการณใหกับผูเรียน  ทั้งการเรียนรูที่ครอบครัวจัดขึ้นเอง  การเรียนรูจากการ
เขารวมกลุมที่มีมิติในเชิงสังคม  การเรียนรูจากสื่อ  แหลงเรียนรู  การเดินทาง  การสังสรรค  สันทนา
การ  กิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน และงานอดิเรก 
                 3.4  การศึกษาโดยครอบครัวเปนระบบของการบูรณาการการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดจากวิถีชีวิตจริงทุกสถานที่และกิจกรรมตางๆที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  มุงใหโอกาสผูเรียน
ไดทําในสิ่งที่สนใจ  เพ่ือการคนพบความถนัด และความสามารถของตนเอง  อันจะนําไปสูการพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  หลายๆครอบครัวจะใหความสําคัญเปนพิเศษตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิต  และความฉลาดทางอารมณ  นําไปสูการเปนผูคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปน  รูวิธีการเรียนรู 
ซ่ึงจะเปนเครื่องมือการศึกษาตลอดชีวิต 
        3.5  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ควรเปนแผนที่มีความยืดหยุน  สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน  และครอบครัวใหตรงกับสภาพที่เปน
จริงไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยสาระของแผนยังคงอยูในกรอบแนวทางที่ไดเสนอขออนุญาตไว 
 

  4.  การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมนิผล 
               4.1  บทบาทหนาที่ของครอบครัว 
                4.1.1  ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
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            4.1.2  ดําเนินการวัดและประเมนิผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยประเมิน
จากพัฒนาการ  พฤติกรรม  ผลงานของการปฏิบัติกิจกรรมดวยวธิีการที่หลากหลาย  เนนการ
ประเมินไปพรอมกับการปฏิบัติกิจกรรม  มีการปรับปรงุแกไขไปพรอมกับการจัดกิจกรรม  มีการปรับ
กิจกรรม  เน้ือหาสาระ  กระบวนการเรียนรูไปตามพัฒนาการของผูเรียน 
            4.1.3  จัดทํารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนและสภาพปญหาที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาตามที่สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษากาํหนด  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
            4.1.4  ปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน ตามที่สํานักงานเสนอแนะ 
              4.2  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           4.2.1  ดําเนินการติดตาม  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว 
           4.2.2 จัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดย
การประเมินตามมาตรฐานในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวดวยวิธีการที่หลากหลาย  เชน  จาก
การรายงานผลการประเมินของครอบครัว  แฟมสะสมผลงานของผูเรียน  การสัมภาษณ ฯลฯ   
   กรณีผูเรียนไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาว  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจงใหครอบครัวใหมีการซอมเสริมแกผูเรียน  และจัดใหมีการวัดและประเมินผลใหมภายในระยะเวลา
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
    5.  การตัดสินและรับรองผลการศึกษา 
                 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
        5.1 พิจารณาตัดสิน  และอนุมัติผลการศึกษาใหผูเรียนที่มีผลการประเมินผานมาตรฐาน
ชวงชั้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        5.2  ออกหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษาที่จบชวงชั้นแกผูเรียน  โดยใชแบบ
พิมพและปฏิบัติตามวิธีการออกเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    6.  การกํากับและการตดิตามการจัดการศึกษา 
        6.1  กํากับและติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        6.2  พิจารณารายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัววา  ไดจัดการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาที่ไดตกลงรวมกันไวหรือไม หากครอบครัวไมดําเนินการตามแผนการจัด
การศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนะนําครอบครัวใหปรับปรุงการจัดการศึกษาในระยะเวลา
ที่กําหนด 
   7.  การยกเลิกการจัดการศึกษา   
       การยกเลิกการจัดการศึกษาของครอบครัว  สามารถดําเนินการไดไดใน  2  กรณี  ดังน้ี 
       กรณีที่ 1  ครอบครัวมีความประสงคจะขอยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใหทํา
หนังสือยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบ  แลวใหสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกคําสั่งใหเลิกการจัดการศึกษาตามคาํขอของ
ครอบครัว 
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        กรณีที่ 2   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงใหครอบครัวปรับปรุงการจัดการศึกษา  
แตครอบครัวมิไดดําเนินการตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจง  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่เพ่ือพิจารณาใหครอบครัวน้ันเลิกจัดการศึกษา  ทั้งนี้  หากครอบครัว
เห็นวา  มติดังกลาวเปนการลิดรอนสิทธิ์อยางไมถูกตอง  ครอบครัวสามารถดําเนินการอุทธรณหรือ
ฟองรองตามกระบวนการทางกฎหมาย 
  
   กลาวโดยสรุป แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพ่ือให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้งใน
ดานการสงเสริม  สนับสนุน  การสรางความรูความเขาใจใหตรงกันระหวางเจาหนาที่ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตลอดจนแนะนําเกี่ยวกับแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว   โดยมีขั้ นตอนการดํา เนินการ       ดังภาพประกอบ  1  ดัง น้ี
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สํานักงาน      ดําเนินการประชาสัมพันธ สงเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 
ครอบครัว 
 
 
สํานักงาน 
 
 
คณะกรรมการ 
 
 
 
สํานักงาน                                               แจงผลการพิจารณาของ 

                                                  คณะกรรมการใหครอบครัวทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันยื่นขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   สํานักงานแจงผล 
                                                                                                                         การพิจารณาใหครอบครัวทราบ 

 
ครอบครัว 
 
 
 

 
ครอบครัว 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงขั้นตอนการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา 

พิจารณาคําขออนุญาตและเสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 

ครอบครัวยื่นอุทธรณตอ
สํานักงานภายใน 15 วัน 

สํานักงานเสนอคําอุทธรณ
ตอคณะกรรมการโดยดวน 

คณะกรรมการพิจารณา 

ดําเนินการจัดการเรียนรู 
ตามแผนการเรียนรู 

ครอบครัวใชสิทธิ 
ทางการปกครอง 

อนุญาต 

ไมอนญาต 

อนุญาต 

ไมอนุญาต 

ทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตาม
หลักเกณฑและวิธกีารของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ครอบครัว 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                              
สํานักงาน           กํากับติดตามการจัดการศึกษาและ                                         แนะนําครอบครัว                                 

 พิจารณาการดําเนินงานการจัดการ        ใหปรับปรุง                
          ศึกษาโดยครอบครัว 

 
 
 
 
 
                                 คณะกรรมการมีมติ 
                                             ใหครอบครัวยกเลิก 

            การจัดการศึกษา 

 
 
 

  จัดใหมีการวัดและ 

สํานักงาน                          ประเมินผล การเรียนรูของผูเรียนตาม 

             มาตรฐานในแผนการจัดการจัดการศึกษา 
                          อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 
 
สํานักงาน 
 
สํานักงาน 
 
 

ภาพประกอบ 1  (ตอ) 
 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2548).  แนวปฏิบตัิในการจัดการศึกษา 
         ทางเลือกที่จัดโดย ครอบครัวและสถานประกอบการ. น. 20 – 21. 

จัดทํารายงานการจัดการเรียนรู  การวัดผลและการ
ประเมินผล พรอมสภาพปญหาการจัดการศึกษา 

เสนอสํานักงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณายกเลิกการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 

กรณีครอบครัวไมเห็นดวยกับมติ
คณะกรรมการใหใชสิทธิ์ 

ตัดสินและอนุมัติผลการศึกษาใหผูเรียนจบชวงชั้น  เม่ือผูเรียนมีผลการ
ประเมินผานมาตรฐานชวงชั้นตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานครบถวน 

ออกหลักฐานการศกึษาและหนังสือรับรองใหผูเรียนที่จบชวงชั้น 

สํานักงานจัดหา
ที่เรียนใหมให

ผูเรียน 

     ดําเนินการตามแผน 

ไมดําเนินการตามแผน 

ผาน 

       ไมปรับปรุง 

แจงครอบครัวใหซอมเสริมและ
ประเมินผล ผลการเรียนใหม

ภายในเวลาที่กําหนด 

ไมผานการประเมิน 



 106

 6.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 
        กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  เปนหนวยงานที่ มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา  โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแนวนโยบายที่มีตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 114 – 115)  ดังน้ี 
          1.  สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว 
          2.  พอแมจะตองมีอิสระในการดําเนินการ   
          3.  มีความสอดคลองกับหลักการและแนวทางในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติฯ 
          4.  มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
          5.  มีความเปนสากลเทียบเคียงกบัตางประเทศได 
        อยางไรก็ตาม  แมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวโนมในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   แตผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ยังไมมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  
ประกอบกับความลาชาของกฎกระทรวง วาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ประกอบกับ  มาตรา 13  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  กลาวถึง  การสนับสนุนของรัฐใน
เรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการลดหยอน หรือยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายการศึกษา  แตยังไมเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซ่ึงสงผลตอการดําเนินการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
        นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เปนหนวยงานภาครัฐอีกหนวยงานหลักที่มี
บทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการกํากับ  ติดตาม   สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  แตปรากฏวา  เจาหนาที่รัฐในเขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญ  ยังขาดความรูความเขาใจ  
ยังยึดวิธีคิด  ความเคยชินในกรอบระเบียบแบบเดิมที่เปนการควบคุม  สั่งการ  มากกวาการมีสวน
รวมจากทุกฝาย  ตลอดจนยังขาดการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ซ่ึงการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจําเปนตองอาศัยแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนสําคัญ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2547 : 53 -56) 
  จากสภาพปญหาดังกลาว   อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : 91 – 92)  ไดเสนอใหรัฐ  
เรงดําเนินการในเรื่องตอไปนี้   

1.  เรงระดมความความคิดผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อวางระบบ “กํากับ- สนับสนุน –  
ตรวจสอบ” ที่ชัดเจน  ปฏิบัติได และเปนธรรม 

2.  สงเสริมการพัฒนาเครือขายพอแม Home  School  ที่เปนทางการเพื่อ 
แลกเปลีย่นเรียนรูขาวสารซึง่กันและกัน  ทั้งระหวางพอแม  และระหวางเครือขายกับฝายรฐัอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนากลไกประสานงาน “บาน – โรงเรียน” ในสมาคมผูปกครองและครูที่มี 
บทบาทในเชิงสรางสรรคการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

  4.  สงเสริมการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวย 
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ตนเอง 
  5.  สงเสริมการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

    เชนเดียวกบักองบรรณาธิการ  วารสารสานปฏิรูป (2548 : 54 – 55) ไดเสนอใหรัฐ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี 
      1.  รัฐควรกระตุนการเรียนรูหลายรูปแบบ 
    2.  สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให 
    3.  เปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลความรูที่เปนประโยชน 
    4.  เผยแพรใหสังคมโดยรวมเกิดความรูความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพ่ิมขึ้น 
   ดังนั้น การนํานโยบายของภาครัฐสูการปฏิบัตใินการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางจริงจัง  ความรูความเขาใจของเจาหนาที่ของเขตพืน้ที่การศึกษา  สงเสริมแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น  ตลอดจนการวิจัยและพฒันาการเรียนรูอยางตอเน่ือง  จึงเปนปจจัยสนับสนนุการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวทีมี่ความสําคัญอยางยิ่ง 
 

   6.3   การสนับสนุนของสถานศึกษา 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545  มาตรา 15  กลาวถึง  การจัดการศึกษามี  3  รูปแบบ  คอื  การศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรปูแบบใดรูปแบบหนึง่ 
หรือทั้งสามรูปแบบ   สถานศึกษาจึงมีสวนเกี่ยวของกบัการจัดการศกึษาโดยครอบครัวซ่ึงเปนรปูแบบ
การจดัการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาหลายแหงจึงมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
         อมรวิชช  นาครทรรพ  (เจษฎา  ไพศาลพิจิตรสดใส.  2543  : ออนไลน  ; อางอิงจาก  
อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543.  โฮมสคูล พลังทดลองของสังคม.  หนา 4)  ไดใหความเห็นวา
การศึกษาทางเลือกไมสามารถแยกโรงเรียนกับบานออกจากกัน  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คือ
การสรางความเปนบานในโรงเรียน และสรางความเปนโรงเรียนในบาน  ซ่ึงกระแสแนวคดินี้นาจะ
นําไปสูความรวมมือระหวางโรงเรียน  บานและครอบครัว 
        จรวยพร  ธรณินทร  (เจษฎา  ไพศาลพิจิตรสดใส.  2543  : ออนไลน  ; อางอิงจาก  
จรวยพร  ธรณินทร.  2543.  โฮมสคูล พลังทดลองของสังคม. หนา  5)  ไดสรุปประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในประเด็นการใชทรัพยากรของชุมชน และโรงเรียนดานการเรียนการ
สอน  จัดใหมีเอกสาร  ตําราเพื่อการเรียนการสอน  รวมทั้งใหมีการใชประโยชนรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับบดิามารดาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
         พนม  พงษไพบูลย  (เจษฎา  ไพศาลพิจิตรสดใส.  2543  : ออนไลน  ; อางอิงจาก
พนม  พงษไพบูลย .  2543.  โฮมสคูล พลังทดลองของสังคม. หนา  7)  ไดกลาวถึงบทบาทของ
สถานศึกษาวา  สถานศึกษาตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้ง
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ดานวิชาการ  ทรัพยากร หรืออ่ืนๆตามสมควร  เชน  การอบรมครู  การสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนใหคูมือครู  หรือใหเงินอุดหนุน 
         ดังน้ันสถานศึกษาตองมีความเขาใจมากขึ้นตอรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงไดกลายเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่โรงเรยีนควรริเริ่มพัฒนาขึ้น  และการ
สงเสริมใหมีหลักสูตรทองถิ่น  ขยายฐานการเรียนรูจากโรงเรียนออกไปสูครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน
ทางสังคมตางๆ  เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยเชื่อมโยงใหเกิดแนวโนมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 53 ) 
         จากขอคิดเห็นดังกลาวขางตน  สถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้งในดานวิชาการ    การใชทรัพยากรรวมกัน  การสนับสนุนดาน
บุคลากร  วสัดุอุปกรณ  และสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในทุกๆดาน    
 
   6.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนบคุคลที่มีความสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษา
ดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีผูกลาวถงึบทบาทของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี 
             เอปสไตน  (Epstein. 1995 : 701 - 705)   ไดกลาวถึงบทบาทของพอแมในการมีสวน
รวมในการเรยีนรูของเด็กตอกิจกรรมที่บาน  
         1.  การอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง  (Parenting)  เปนความรับผิดชอบพื้นฐานของ
ครอบครัว  ในการเลี้ยงดู  จัดหาอาหาร  ใหอาหารเสริมเพ่ือเตรียมความพรอมดานรางกายของเด็ก
ใหสุขภาพสมบูรณแข็งแรงกอนเขาสูกระบวนการเรียนรู  รวมถึงการจัดที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย  จัด
สภาพแวดลอมในบานที่เอ้ือตอการเรียนของเด็ก 
          2. การติดตอสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน (Communicating)  เปนความ
รับผิดชอบพื้นฐานของโรงเรียนที่ตองติดตอสื่อสารกับผูปกครองเพื่อใหทราบเรื่องเกี่ยวกับงานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน  พัฒนาการของผูเรียน   นโยบายของโรงเรียน  โดยอาจตืดตอในรูปของ
ประกาศ  จุลสาร  สรุปรายงานประจําตัวนักเรียน  การติดตอทางโทรศัพท  การประชุมผูปกครอง   
          3.  การอาสาสมัคร (Volunteering)  เปนการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาใหเด็ก   เปนการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบรวมกันในการดูแลเด็ก  โดยผูปกครอง
อาสาสมัครเขามาชวยครู  รวมถึงการที่สมาชิกในครอบครัวเขามาใหกําลังใจในการแสดงออกของ
นักเรียนที่โรงเรียนในโอกาสตางๆ   
           4.  การเรียนรูที่บาน (Learning at home)   เปนการจัดสภาพแวดลอมที่บานให
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก  ตลอดจนการที่ผูปกครองชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียนของเด็ก  
หรือผูปกครองอาจใหเด็กเรียนรูโดยผานกิจกรรมตางๆ  เชน  การอาน  การชวยทํางานบาน  การ
พูดคุยอภิปราย  ตลอดจนการอบรมสั่งสอนจริยธรรม 
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          5.  การตัดสินใจ  (Decision  making)  เปนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัด
การศึกษาใหกับลูก หรือการมีสวนรวมในกระบวนการคิด  วิเคราะห  แกปญหา  ตัดสินใจ  และให
การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
          6.  ความรวมมือกับชุมชน (Coollaborating  with  community)  เปนการเชื่อมโยง
ชุมชนใหมาชวยเหลือโรงเรียน  นักเรียน และครอบครัว  หรือการเชื่อมโยงโรงเรียนใหชวยเหลือ
ชุมชน  หรือชวยเหลือกันในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
         การมีสวนรวมมีบทบาทตอครอบครัวในการจัดการศึกษาใหแกเด็กในหลากหลาย
รูปแบบ  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานใหเกิดประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2544ข : 44 – 46) ไดกลาวถึงบทบาทของ
พอแมในการสงเสริมการเรียนรู  ประกอบดวย 

    1.  พอแมมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูใหลูกเจริญเติบโตตามวัย 
    2.  เตรียมความพรอมใหกับลูกเขาสูสังคมภายนอกไดอยางม่ันใจ 

      3.  ปูพ้ืนฐานการเรียนรูอยางม่ันคงใหกับลูก 
      4.  เปดโอกาสใหคนพบตนเอง เรียนรูสิ่งใหมๆ 

                5.  พอแมตองเปนแบบอยางที่ดีแกลูก 
                6.  สงเสริมใหลูกไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

      7.  เสริมสรางการเรียนรูใหกับลูกไดทุกเวลา  ทกุสถานที ่
      8.  ควรสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกลูก 

  การดเนอร  (Gardner. 1999 :  51 - 52)  ไดกลาวถึงบทบาทของพอแมในการสนับสนนุ
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของลูก  ดังน้ี 
      1.  พอแมเปนนักสังเกต  หม่ันสังเกต  บันทึกความคิดของลูก  ประยุกตใชความเขาใจที่
มีตอลูกในสถานการณตางๆ  พรอมตรวจสอบความเขาใจนั้นอยูเสมอ 
       2.  พอแมเปนครูคนแรก  ตองจัดสภาพแวดลอมในบานที่เอ้ือตอการเรียนรูและมีความ
ปลอดภัย 
      3.  พอแมตองใหความรกัความมั่นใจ  ดวยการแสดงออกถึงความรักอยางสม่ําเสมอ 
      4.  พอแมตองสงเสริมใหลกูตัดสินใจแกปญหาตางๆเอง 
      5.  พอแมตองจัดสถานการณใหลูกไดสํารวจสิ่งใหมๆอยูเสมอ  แสดงความชื่นชมตอ
ความคิดแปลกใหมของลูก 
      6.  พอแมตองกระตุนใหลูกกําหนดเปาหมายการเรียนรูและวางแผนเปนขั้นๆที่จะไปสู
เปาหมายนั้น 
      7.  พอแมควรใหลูกมีสวนรวมรับผิดชอบงานในบานที่เหมาะสมกับวัย 
  กลาวโดยสรุป  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนปจจัยที่สําคัญในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เน่ืองจากพอแมถือเปนครูคนแรกของลูก เปนผูที่
ใหความรักความทุมเท  ใหการอบรมเลี้ยงดู  ใหมีอิสระในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสงเสริมการ
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เรียนรูและกระตุนการเรียนรูของลูก  การมีทัศนคติ  คานิยม  ความเชื่อของการจัดการศึกษาเพื่อให
ลูกไดพัฒนาทุกดานไดเต็มตามศักยภาพ 
 

6.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     

6.5.1  กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        เลทท   (Lett .  1999   :  Online)    ไดศึกษา   ความตองการในการเขารวมกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตามกฎหมายและนโยบาย
การศึกษาของมลรัฐอิลลินอยส   โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและการควบคุม การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  ในประเด็นความตองการเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้ง 50  มลรัฐ     ผลการวิจัย  
พบวา 1)  ใน  22 มลรัฐ  รูถึงการอนุญาต เด็ก Home school  ในการเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน
ของรัฐ   โดยใน10  มลรัฐ    ออกกฎหมายอนุญาตใหเด็ก Home schoolในการเขารวมกิจกรรมใน 
โรงเรียนของรัฐ ได   และอีก  12  มลรัฐใหเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนของรัฐ โดยออกกฎและการ
ควบคุมโรงเรียนแตละแหง   2)   ใน   28  มลรัฐ    ปฎิเสธใหผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
เขารวมกิจกรรมในโรงเรียนของรัฐ    
       เฮนดริกซ  (Hendrix .   2003 : Online)    ไดศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
มลรัฐมิสซิสซปิปตามการรบัรูของศึกษาธิการอําเภอในเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือศึกษาขอบเขตในการ
ควบคุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของศึกษาธกิารอําเภอในมลรัฐมิสซิสซิปป  และศึกษาการเขา
รวมและ ไมเขารวมกับนโยบายและควบคุมการจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของทองถิ่น  เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสํารวจกับศึกษาธิการอําเภอ ในมลรัฐมิสซิสซิปป จํานวน  149  คน  ผลการวิจัย
พบวา 1)  ศึกษาธิการอําเภอ  มากกวาครึ่ง  (  58.5 %  )   มีความไมเชื่อม่ันวา  พอแมที่ได
ใบรับรองจากการลงทะเบียนอยางถูกตอง  ตามความตองการของรัฐมิสซิปซิสป  สนใจในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว    2)  ศึกษาธิการอําเภอ  มากกวา  3 ใน 4  ที่ตอบ    ไมม่ันใจในการ
ถูกตองของการศึกษาที่นักเรียนไดรับจากที่บาน   3)  ศึกษาธิการอําเภอ  94.7 %  ตอบวา  ใน
อําเภอของเขาไมมีการเขียนนโยบายเกี่ยวกับ การลงทะเบียนบางเวลาของนักเรียนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว  4)  การตรวจสอบเหตุผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัว่ทั้งมลรัฐ  ศึกษาธิการ
อําเภอจําแนกไดเปน การบรูณาการ   ( Integration )  หรือการแบงแยก  (  Segregation  )  หรือ
การแบงแยกเชื้อชาติ  เปนปจจัยสําคัญของพอแมในการตัดสินใจ    และ ศึกษาธกิารอําเภอแสดงการ
สนับสนุนอยางเขมแข็ง  ในการออกกฎหมายควบคุมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือใหแนใจ
วาเด็กๆ จะไดรับการศึกษาเทาเทียมกับที่ไดรับจากโรงเรียนของรัฐ 

     เฮล  (Hail , 2003 :  Online)  ไดศกึษาเรื่อง  ผลกระทบจากการควบคุมของรัฐตอการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยศึกษาผลกระทบการควบคุมของรัฐตอการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ในเรือ่งตอไปน้ี  1)  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการซึ่งประเมินโดย
แบบทดสอบมาตรฐาน  2)  จํานวนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตของ
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ประชากรในวยัเรียน  3)  อัตราสวนของนักเรียนตอครใูนโรงเรียนของรัฐ  4)  การเพิ่มจํานวนของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ  5)  การเพิ่มจํานวนของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากขอมูลของHome  School  Legal  Defense  Association  
(HSLDA)   โดยเก็บขอมูลจาก 50  มลรัฐ และบริตชิโคลัมเบีย   ซ่ึงขอมูลแบงเปน 2 ประเภท  คือ  
รัฐที่มีการควบคุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กับรัฐที่ไมมีการควบคุมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว    ผลการวิจัยพบวา  มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญระหวางรฐัที่มีการควบคมุการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  กับรัฐที่ไมมีการควบคุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากผลการวิจัย
สะทอนใหเห็นถึง ความไมแนนอนของรัฐในการพิจารณาขอมูลอยางถูกตองแมนยํา  โดยเชื่อวา
จํานวนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่เปนตวัแทนนอยกวาประชากรที่เปนจริง 

   บุญศิริ  มีสําราญ  (2544 : 126)  ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีพอแม  
เปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกลูก หรือที่เรียกวา “โฮมสคูล”  โดยใชทฤษฎีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว และทฤษฎีที่แสวงหาขาวสารที่เปนกรอบในการวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวเปนแบบประนีประนอม  และสิ่งที่พอแมตองการไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ คือ การประกาศใชกฎกระทรวงที่จะออกมามีบทบาทในการสนับสนุน และ
พัฒนารูปแบบหลักสูตร  และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในตัวเด็ก  เพ่ือใหคนในสังคมเกิดการยอมรับ
วา  การเรียนการสอนที่จัดโดยครอบครัว  เปนการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย 
                   สุจินดา  สุขแสงประเสริฐ  (2547 : 4,33,64 - 66)  ไดศึกษาเรื่อง  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในประเทศไทย : ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกรอบ
นโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับครอบครัว 7 ครอบครัว  ผลการวิจัย  พบวา  1)  พอ แมผูปกครองที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวเห็นดวยในหลักการของกฎหมายที่เปดโอกาสใหพอแมผูปกครองจัด
การศึกษาโดยครอบครัวได  แตไมเห็นดวยกับรายละเอียดของรางกฎกระทรวงวาดวยการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่จํากัดสิทธิพอ แม ผูปกครอง  2)  จากการศึกษาความสอดคลอง
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว  ตามทัศนะของพอ แม ผูปกครอง  ไดขอสรุป ดังนี้  2.1)  พอ แม ผูปกครองที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวมากที่สุด  ในกรณีที่พอแม ผูปกครองไมประสงคจะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใหบุตรหลานตอความสามารถนําผลการเรียนของเด็กที่สะสมไวมาเทียบโอนเพื่อเขารับ
การศึกษาในระบบไดทันที  2.2) พอ แมผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความเห็นไม
สอดคลองกับรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวมากที่สุด  ในกรณีที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเห็นวา  พอ แม ผูปกครอง  ไมอาจจัดการศึกษาใหมีคุณภาพใน
เวลาที่กําหนด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจเพิกถอนการจัดการศึกษาได  และ พอ แม 
ผูปกครอง  จะตองนําเด็กเขารับการศึกษาในระบบโดยการนําผลการเรียนรูมาเทียบโอน   3)  พอ 
แม ผูปกครอง  ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีขอเสนอแนะดานกรอบนโยบายและมาตรการที่
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เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ี  3.1)  พอ แม ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการ
จัดทํารางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  3.2)  พอ แม ผูปกครอง
ตองการใหภาครัฐสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยาง
จริงจัง  พรอมสงเสริมแหลงเรียนรูตางๆ  เชน  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  หองทดลองทางวิทยาศาสตร  
สนามกีฬา  และการสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่มีลักษณะพิเศษ   

 

6.5.2 การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 
      เดวิส  (Davis.  2000  :  Online)   ไดศึกษานโยบายการรับนักศึกษาจากการศึกษาโดย

ครอบครัว  เขาศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ป ในมลรัฐเวอรจิเนีย    เพ่ือศึกษานโยบายและการ
รับเขาศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยใชผลการประเมินจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูล    โดยการสัมภาษณ ในเร่ือง  นโยบายการรับ  ความตองการในการรับ  
ขอแนะนําของกลุมนักศึกษา  ทัศนะในหนังสือ และเว็บไซดที่สามารถตรวจสอบได  จากหัวหนาฝาย
รับนักศึกษา หรือผูไดรับเลือกจากสถาบันของรัฐ จํานวน  15  แหง      ผลการวิจัย  พบวา  1 ) 
สถาบันการศึกษาของรัฐ 14 ใน 15 แหง รับนักศึกษา  Home school  และ 13 ใน 14 เสนอใหรับ
ผูสมัครจาก Home school    2)  การติดตามการจดทะเบียนของผูสมัคร   มีเพียง 1  สถาบัน  มี
ขอตกลงดวยคําพูด และเอกสารกับกลุมนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     มี  
3  สถาบัน  รายงานวา จะมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและประเมินผูสมัครจาก Home 
school   และอีก    5  สถาบัน เห็นวา  ควรมีนโยบายพิจารณาผูสมัครจากการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

       พีวี  (Peavie.  2000  :  Online)   ไดศึกษาความรวมมือระหวางผูจัดการศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมลรัฐเคนตักกี้     เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผูจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมลรัฐเคนตักกี้    และศึกษาการ
รับรูของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ศึกษาธิการ เกี่ยวกับความรวมมือในการจัดการศึกษาใหแก
เด็ก  โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ใชแบบสอบถามกับศึกษาธิการรัฐ  จํานวน  176  คน และ พอแม
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  180  ครอบครัว    ผลการวิจัย พบวา   1) แรงจูงใจการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว     มีความชัดเจนในเรื่องของความรวมมือ  การสนับสนุนของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  และความเต็มใจในความรวมมือ    2)  การรับรูของศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
จัด Home School  อยูในระดับต่ํา   3)  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แสดงความคิดเห็นวา  
ตองการจะมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการศึกษาของรัฐ และตองการไดรับการบริการและการสนับสนุน
ชวยเหลือมากกวาที่เปนอยู    4)  ผูจัดการศึกษาทั้ง 2 กลุม ตองการปรับปรุงความสัมพันธ 

     ดอลควิสต  (Dahlquist, 2002 : Online)  ไดศึกษา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
มลรัฐมินนิโซตาตามการรับรูของผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว   ผลการวิจัยพบวา  การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวตองใชเวลามาก  และ ผูที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตองการใหเขตพ้ืนที่
การศึกษาสนับสนุน  เกี่ยวกับการฝกอบรม  นโยบาย และการวิจัยในอนาคต  
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               ไซเบิรต  (Seibert. 2002  : Online)   ไดศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่การศึกษาเดลาแวรและมิลฟอรด  เปนการศึกษากรณีตัวอยาง  
โดยการสํารวจจากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  29  ครอบครัว  ผลการวิจัย
พบวา   พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวของมิลฟอรด ใหเหตุผลที่แตกตางกันและมีความ
หลากหลายในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  นอกจากนี้เด็กยังสามารถที่จะกลับเขาเรียน
ในระบบได  และยังไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางเต็มที่  

   อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : (4))  ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษาโดยครอบครวั 
: ประสบการณของนานาชาต”ิ  โดยทําการวิเคราะหถึงความเคลื่อนไหวและลักษณะการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศตางๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  ออสเตรเลยี และ
ประเทศในแถบยุโรป  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย  สงเสริม  สนับสนุนและ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา บทบาทของรัฐจะมีลักษณะผอนคลายและใหเสรีภาพ  โดยมีหนวยงาน
ในกํากับ สนบัสนุน  ตรวจสอบ  

    รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสนัต   (2545 : 98 - 100)  ไดทําการศึกษา  รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการศกึษาโดยครอบครัวที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  โดยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic  Delphi  Future  Research)   
โดยผูเชี่ยวชาญรวมแสดงความคิดเห็นทัง้สิ้น  22  คน  ผลการวิจัยพบวา  การเทียบโอน และระดับ 
การศึกษาสามารถทําไดหลายวธิีการ  เชน  โรงเรียนและผูสอนประเมินผลรวมกนัเพ่ือเทียบโอนใน 
กรณีที่ฝากชื่อผูเรียนไวกบัโรงเรียนนั้นๆ  ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สามารถ 
ออกไปรับรองผลการศึกษา  เทียบโอนโดยการสะสมหนวยกิตผานระบบของธนาคารหนวยกิต 
               กุลวิภา  ชีพรับสุข  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  อนาคตภาพการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหนา  เกี่ยวกับสถานภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดย
การวิจัยอนาคต แบบเทคนคิเดลฟาย  ผลการวิจัยพบวา  รัฐควรเปดกวางในเรื่องการจดทะเบียน 
โดยจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่ดูแลในเรื่องการจดทะเบียนขอจัดตั้งและเทยีบโอนผลการเรียน
มีองคกรซึ่งทําหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย และสรางนวัตกรรม มีการใหเงินสนับสนุนซ่ึงพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของแตละครอบครัว และไมวาจะมีกฎกระทรวงรองรับหรือไมครอบครัวจะมี
พัฒนาการและการดํารงอยูที่สอดคลองกับบริบทของสงัคมไทย   

 
6.5.3 การสนับสนุนของสถานศึกษา 

                ช็อปป  (Chopp. 2001 : 9 ; citing  Boothe. 1997) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจของพอแมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมิลวอกี้ มลรัฐวิสคอนซิล  พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวนอย  และโรงเรียนของรัฐ
มีความสัมพันธกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในการมีสวนรวมในการแบงปนการบริการ นอกจากนี้
กฎหมายของรัฐทําใหเขตพ้ืนที่การศึกษาตองรับผิดชอบดูแลการศึกษาทั้งหมดของเด็กในรัฐ  ที่
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สําคัญเขตพ้ืนที่จะตองมีนโยบายขั้นเปนพ้ืนฐาน  คือ  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเขาถึง
โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนไดอยางไร  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโรงเรียนไดอยางไร  และความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนในการดูแลการเรียนการสอนของ
เด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวไดอยางไร 
                เอนไรท  (Enright . 2003  : Online)   ไดศึกษา เรื่องความรวมมือระหวางนักการศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐกับ ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในมลรัฐโคโลราโด เปน กรณีศึกษาและ
ทางเลือกในการใช Program online .   โดยใชการสัมภาษณ  การสังเกต และเก็บรวบรวมขอมูลจาก 
ผูบริหาร , ศึกษาธิการอําเภอ , ครู  และ พอแม  3  คนที่ใช  Program  online   ผลการวิจัยพบวา  
1)  การติดตอสื่อสาร ระหวางนักเรียน หรือ นักศึกษา  กับครู  เปนการปฎิสัมพันธที่มีลักษณะเฉพาะ  
2)   ความเปนผูนํา  ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา  ตองมีวิสัยทัศน  มีความสามารถในการปรับปรุงงาน
ใหม  สรางบรรยากาศ  และอํานาจแกครู  นอกจากนี้กฎหมายของรัฐโคโลราโดมีผลตอ  การควบคุม
ทั้ง Program  online  และโรงเรียนของรัฐ   ซ่ึงกําหนดใหนักเรียน  นักศึกษา  ตองลงทะเบียนใน
โรงเรียนของรัฐ  กอนที่จะลงทะเบียน  Program  online   

 
6.5.4 การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

       ฮารวีย  (Harvey .  1999   :  Online)   ไดศึกษา   คานิยมของครอบครัวตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสภาพแวดลอมที่หลากหลายของมลรัฐฮาวาย โดยศึกษาสภาพแวดลอมที่
สนับสนุน หรือไมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ผลการวิจัยพบวา  การจัดโดยครอบครัว 
เปนการเตรียมตัวในการเปนผูใหญที่เหมาะสม  ประกอบดวย  ความสมดุล  ความซื่อสัตย  ความ
รับผิดชอบ  ความเคารพตนเอง และอ่ืนๆ ยืดหยุนตามความตองการของครอบครัว  ความรัก  การ
ยอมรับ  ความไววางใจ  และการรักการเรียนรูตลอดชีวิต  ในที่สุด มันจะเปนแบบอยางสําหรับทฤษฎี
ในการใหการศึกษาแกลูก วา เด็กทุกคนจะตองรับรู สําหรับการสนับสนุนของผูใหญ  ซ่ึงจะรับรองวา 
การศึกษาของเด็กจะตองตอเน่ือง มีทิศทาง  มีเปาหมาย  ตรงประเด็น และสมดุล 

               อะโพสโตเลรีส  (Apostoleris.  2000   :  Online)   ไดศึกษา การเรียนรูความรักของเด็ก 
:   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และแรงจูงใจภายในในการเรียนรู    เพ่ือศึกษาการเรียนรูแรงจูงใจ
ภายในของเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยใชแบบสอบถามกับครอบครัว จํานวน  16  
ครอบครัวในนิวอิงแลนด  อยางนอยที่สุดมีลูก 1 คน  อายุ 6 – 16 ป       ผลการวิจัย  พบวา   1)  
การสนับสนุนความมีอิสระของพอแม ในระดับสูงมีความสัมพันธกับจํานวนผลลัพธทางบวกของเด็ก  
ประกอบดวย  แรงจูงใจภายใน การรับรูความเปนอิสระ และการรับรูความสามารถ ในระดับที่สูงกวา   
2)  อายุมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจภายใน สําหรับจํานวนตัวอยางทั้งหมด  หมายความวา  
เด็กที่มีอายุมากกวามีแนวโนมที่จะมีระดับแรงจูงใจภายในสูงกวาเด็กที่มีอายุนอยกวา 

      คลีเมนส  (Clemens. 2002 : Online) ไดศึกษาทัศนะของพอแมที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตอโรงเรียนเสมือนจริงของรัฐ  โดยสนใจศึกษาวา  พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวใช
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อินเตอรเน็ตในการสอนหรือไม  สนใจโปรแกรมเสมือนจริงหรือไม  ผลการวิจัยพบวา  พอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวสนใจในการใชอินเตอรเน็ตสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันตองการใหควบคุมหลักสูตรโรงเรียนเสมือนจริง 
      ไอเซ็นเบอรก   (Isenberg .  2003  : Online)    ไดศึกษา เร่ือง  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  :  ผลผลิตของครอบครัวและทางเลือกของการศึกษา  โดยศึกษา รูปแบบการใชขอมูล
ระดับครอบครัวจากป  1996  -  1999  ของสถาบันการศึกษา เพ่ือครอบครัวแหงชาติ       
(Nation  Household   Education ) ครอบครัวที่จัดการศีกษาโดยครอบครัว  เปนขอมูลระดับอําเภอ
จากรัฐวิสคอนซิน    ผลการวิจัย  พบวา  1)  ในเขตเมืองหลวงครอบครัวที่มีรายไดสูง จะสงบุตร
หลานไปเรียนโรงเรียนเอกชน    ถาโรงเรียนมีคุณภาพต่ํา   ครอบครัวเหลานี้อาจจะตองจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหกับบุตรหลาน     สวนครอบครัวที่มีรายไดต่ําในเขตเมืองหลวง  มีโอกาสเลือก
โรงเรียนนอย  จึงเรียนในโรงเรียนระดับทองถิ่นในอําเภอของรัฐ 2)  ในเขตชนบท ครอบครัวที่นับ
ถือศาสนาคริสต  นิกายโปแตสแตนท   นิยมจัดการศึกษาโดยครอบครัว     ครอบครัว   Home  
school   จะมีการขยายตัวขึ้นอยูกับเวลาและงบประมาณของครอบครัว    เด็กในระดับกอนประถมมี
การจัดการศีกษาโดยครอบครัวเพ่ิมขึ้น       การมีสวนรวมของสามีในการจัด การศีกษาโดย
ครอบครัว  นอกเขตเมืองมีเพ่ิมขึ้น  และแมเปนผูใหการศึกษาแกลูก 

      เรย  (Ray. 2003a : Online)  การทําการวิจัยถึงการเจริญเติบโตของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสํารวจผูใหญที่ไดรับการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  จํานวน  7,300  คน  ผลการวิจัยพบวา 1)  ผูที่ไดรับการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มากกวา 70 % ที่ศึกษาตอในระดับวิทยาลัย ในขณะที่ผูไดรับการศึกษาจากโรงเรียน
ทั่วไปศึกษาตอเพียง       46 %   2)  อาชีพของผูที่เคยไดรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สวน
ใหญศึกษาตอ (49 %)  รองลงมาเปนนักบัญชี  ศิลปน  พนักงานบริษัท  นักเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  หมอ ครู ผูจัดการและอื่นๆ  3)  การมีสวนรวมในชุมชน  71 % ของผูที่ไดรับ
การศึกษาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนอยางตอเน่ือง เชน  
เปนโคชทีมฟุตบอล  เปนอาสาสมัครในโรงเรียน  ทํางานในโบสถหรือสมาคม 4) ความพึงพอใจใน
ชีวิต  58.9%ของผูที่จบการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีความสุขมากกับชีวิต  5)  
ความพึงพอใจในการทํางาน  61.4 %ของผูที่จบการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี
ความพึงพอใจในการทํางานมาก  6)  สถานะทางการเงิน  48.9 % ผูที่จบการศึกษาจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว มีความพึงพอใจมากกับสถานะทางการเงิน 7)  ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ คือ การทํางานหนัก (85.3 %)  8)  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในรุนตอไป  ผูที่จบ
การศึกษาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 75% ที่ตองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแกลูก 
               จอหน ; และโกลเอคเนอร  (John ; &  Gloeckner.  2004 : 17 -20)  ไดศึกษา ผลงานป
แรกในวิทยาลัยของผูที่สําเร็จการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผูที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนทั่วไป  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่เรียน
หลักสูตร 4 ปในโคโลราโด  ซ่ึงประกอบดวย นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากการจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัว ในชวงป 1998 – 2000  จํานวน  55  คน และผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม
ปลายทั่วไป จํานวน  53  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลงานปแรกในวิทยาลัยของผูที่สําเร็จการศึกษา
จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมทั่วไปแตกตางกับ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในเรื่อง เกรดเฉลี่ยสะสม  จํานวนหนวยกิตสะสม  การคง
อยูในการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การอานและ
ภาษาอังกฤษ 

   ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกุล  (2544 : 139)  ไดศึกษารายกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  กรณีศึกษาของงานวิจัย  คือ  
เด็กชายที่มีคุณลักษณะบงบอกวาเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  จํานวน  2  คน  ที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว  การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ  การสังเกตอัตชีวประวัติ  บันทึกประจําวัน  
แบบสอบถาม  และแบบวัดทางจิตวิทยา  ผลการวิจัยสรุปวา   1)   บทบาทของบิดามารดาในการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  โดยการแสดงออกถึงความรักความอบอุน
ตลอดเวลา  ใหกําลังใจ และชมเชยเด็กทุกครั้ง  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น  สงเสริมให
เด็กไดใชความสามารถชวยเหลือตนเอง  ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก  สําหรับ
การสงเสริมเด็กในดานการเพิ่มความรู  และประสบการณจะพาเด็กไปทัศนศึกษา  มีกิจกรรมที่เด็ก
ชอบ  จัดหาหนังสืออุปกรณตามความตองการของเด็ก  สนับสนุนใหใชอินเตอรเน็ตในการคนหา
ความรู  นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสรางสรรคผลงานของตนเอง  2)  การเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาในปจจุบันใชระบบการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา  และลงทะเบยีนเรยีน
ที่โรงเรียนหมูบานเด็กสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา  3) ปญหาในการจัดการศึกษา  คือ  แหลงการ
เรียนรูมีไมเพียงพอ และไมทันสมัย  การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความสามารถของเด็กใชทุนทรัพย
มาก  ความจํากัดในขีดความสามารถของผูปกครองดานความรูในการสงเสริมบุตรตองการเรียนรูกับ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  4) ขอเสนอแนะจากบิดามารดาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ที่สําคัญคือ ความตองการใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาจัดโครงการสงเสริมความสามารถของเด็กอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 

   นุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 83)      ไดทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยศึกษาครอบครัวที่
เปนกรณีศึกษาจํานวน  4  ครอบครัว  ซ่ึงเก็บขอมูลโดยการสังเกต  การสัมภาษณ และศึกษาเอกสาร 
ผล  การวิจัยพบวา  ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  ควรประกอบดวย   ตัวบงชี้  ดานปจจัยที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย  
6  ตัวบงชี้   ไดแก  1) ความพรอมของผูเรียนและวุฒิภาวะในการเรียน  2)ความพรอมของพอแมที่
จัดการศึกษา  3) ความรัก ความทุมเทของพอแมที่จัดการศึกษา  4) พอแมมีจิตวิญาณความเปนพอ
แม  5) ความไมจํากัดเวลาของพอแมที่จัดการศึกษา 6) มีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับปรัชญาของแตละครอบครัว และตามความสนใจของลูก 
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     แสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนบานสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปในสังคมไทย  โดยศึกษากับ พอแมที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียน
บานซึ่งมีลูกอยูในชวงอายุ 3 – 6 ป  จํานวน  7  ครอบครัว  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
ผลการวิจัย  พบวา  บทบาทของพอแมจะเปนผูคอยสนับสนุนสงเสริมใหความรักใหกําลังใจแกเด็ก  
จัดเตรียมสื่อและสภาพแวดลอมตามความสนใจและความตองการของเด็ก  สวนปญหาอุปสรรค 
พบวา  เปนปจจัยภายในครอบครัว เชน เรื่องเวลาของพอแมในการแสวงหาความรูและขอมูลใหมๆ  
การงานที่สนองตอบตอปจจัยทางเศรษฐกิจ  ความไมเขาใจระหวางพอและแม  ไมไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  และไมสามารถรวมกลุมการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ครอบครัวได 
            จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยสามารถสรุปปจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ไดดังน้ี 
   1)  กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดแก  การออก
กฎหมายควบคุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว  แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว  และการเทียบโอนระดับ
การศึกษา (บุญศิริ  มีสําราญ.  2544  : 126  ;  รัชนีวรรณ  พงศพิสิฐสันต.  2545 : 98 – 100 ;          
กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 :  บทคัดยอ ) 
     2)  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  ไดแก นโยบายของรัฐ  การสนับสนุนจากภาครัฐ 
และเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  การสนับสนุนแหลงเรียนรู  ไดแก  การใชอินเตอรเน็ตสนบัสนุนการสอน   
การจัดแหลงเรียนรูใหพอเพียง และทันสมัย และสงเสริมแหลงเรียนรูตาง เชน หองสมุด  พิพิธภัณฑ  
 (Peavie. 2000 : online ;  Seibert. 2002 : online ;  Clemens. 2002 : Online;  นิลวรรณ  จิว. 
2543 : 68 ; ยุวดี  หิรัญไพศาลสกลุ. 2544 : 139  ; สุจินดา  สุขแสงประเสริฐ. 2547 : 64 ) 
   3)  การสนับสนุนของสถานศึกษา  ไดแก  การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนของรัฐ  การ
เตรียมตัวของโรงเรียนของรัฐในการรับเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  และความรูความเขาใจของ
ผูบริหารโรงเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Lett. 1999 : Online ;  Chopp. 2001 : Online ; 
Seibert. 2002 : Online ) 
   4)  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดแก  การสงเสริมสนับสนุน  การให
ความรัก  ใหกําลังใจแกลูก  ความพรอมของพอแม  ตลอดจนทัศนคติ คานิยม  ความคิดความเขาใจ 
ที่ชัดเจนของพอแมที่มีตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (Harvey. 1999  : Online ;  นุชสิริ    
โคนหลอ. 2545 : 83 ;   แสงเดือน  นนทเปารยะ. 2546 : 73) 
 

            ผูวิจัยขอนําเสนอปจจัยสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในตาราง 6  ดังน้ี  
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 ตาราง 6  สรุปที่มาและตัวบงชี้องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Harvey 
(1999) 

 
Lett 

(1999) 

 
Peavie 
(2000) 

 

1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
   จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 มลรัฐตางๆมีด
การออกกฎหมาย
กําหนดและ
ควบคุมการเขา
รวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใน
โรงเรียนของรัฐ 

 

 
2. การสนับสนุนของ 
    หนวยงานภาครัฐ 

   
การรับรูของ
ศึกษาธิการเขตใน
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

  
การเขารวม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรใน
โรงเรียนของรัฐ 

 
ความรวมมือ การ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัวระหวาง
โรงเรียนของรัฐ
กับ ผูจัดการ
ศึกษาโดย
ครอบครัว 

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

 
การใหความรกั  
ความทุมเท 
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   ตาราง 6  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Apostoleris 

(2000) 

 
Davis 
(2000) 

 
Chopp 
(2001) 

 
1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
   จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

   

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

  
นโยบายการรับ
เด็กที่จบ
การศึกษาโดย
ครอบครัวศึกษา
ตอ
ระดับอุดมศึกษา 

 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

   
ผูบริหารโรงเรียน
มีความรูเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
นอย 

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
การสนับสนุน
ความมีอิสระของ
พอแม          มี
ความสัมพันธกับ
แรงจูงใจภายใน 
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   ตาราง 6  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Clemens 
(2002) 

 

 
Dahlquist 
(2002) 

 
Seibert 
(2002) 

 
1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
   จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

   

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

 
การใชอินเตอรเน็ต 
/โปรแกรมเสมือน 
จริงในการสอน 

 
การสนับสนุนจาก
เขตพ้ืนที่ในการ
ฝกอบรม และการ
วิจัยในอนาคต 

 
การชวยเหลือ
สนับสนุนจากเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

   
การกลับเขาเรียน
ในระบบโรงเรียน 

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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   ตาราง 6  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
Isenberg 
(2003) 

 
Enright 
(2003) 

 

 
Hendrix 
(2003) 

1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
   จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

  ศึกษาธิการเขต
ตองการใหออก
กฎหมายควบคุม
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
อยางเขมงวด 

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

  
การใชโปรแกรม
ออนไลน 

 
ศึกษาธิการเขตไม
ม่ันใจการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

  
- การติดตอ 
  สื่อสารและการ 
  มีปฏิสัมพันธ   
  ระหวางครูกับ  
  ผูเรียน 
- ภาวะผูนําของ 
  ผูบริหาร 

 

4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

การมีสวนรวมของ
พอในการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด                    
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
  Hail 

(2003) 

 
Ray 

(2003a) 

 
John  ; & 
Gloeckner 

(2004) 

1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
   จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

การดําเนินการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัวในรฐัที่มี
กฎหมายควบคุม
และรัฐที่ไมมี
กฎหมายควบคุม 

  

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

  
การศึกษาตอของ
เด็กที่จัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว
มากกวาเด็กใน
โรงเรียนของรัฐ 

 

3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

  ผลสัมฤทธิ์ของ
เด็กที่จัด
การศึกษาโดย
ครอบครัวไม
แตกตางจากใน
โรงเรียนของรัฐ 

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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  ตาราง 6  (ตอ) 
 

          รายชื่อนักวิชาการที่ 
              ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
อมรวิชช   

นาครทรรพ 
(2543) 

 
นิลวรรณ  จิว 

(2543) 

 
บุญศิริ  มีสําราญ 

(2544) 

 
1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ   
   การจัดการศึกษาโดย  
   ครอบครัว 

   
การมีกฎกระทรวง
วาดวยการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัวมา
สนับสนุน 

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

 
- รัฐควรผอนผัน
และใหเสรีภาพใน
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
- รัฐตองสนับสนุน
และตรวจสอบ 

 
- รัฐตองใหการ
สนับสนุนอยาง
จริงจัง 
- รัฐใหอิสระใน
การจัดการศึกษา 

 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

   

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

  
มีทัศนคติ คานยิม 
ความเชื่อทีช่ดัเจน
ในการจัด
การศึกษา 
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   ตาราง 6  (ตอ) 
 

       รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
ยุวดี   

หิรัญไพศาลสกุล 
(2544) 

 

 
นุชสิริ  โคนหลอ 

(2545) 

 
รัชนีวรรณ  

 พงศพิสิฐสันต 
(2545) 

 
 
1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ   
   การจัดการศึกษาโดย  
   ครอบครัว 
 

   
การเทียบโอน
ระดับการศึกษา
ดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

 
- รัฐตองสนับสนุน
อยางเปนระบบ
และตอเน่ือง 
- ใชอินเตอรเน็ตใน
การคนควาหา
ความรู 

  

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

   

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
- พอแมสงเสริม 
และใหความรกั
ความอบอุน 
- เปดโอกาสให
เด็กแสดงความ
คิดเห็น 

 
- ใหความรัก 
ความทุมเท 
- มีจิตวิญญาณ
ความเปนพอแม 
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    ตาราง 6  (ตอ) 
 

        รายชื่อนักวิชาการที ่
               ผูวิจัยศึกษาคนควา 
 
รายละเอียด 
ตัวบงชี้องคประกอบยอย 

 
กุลวิภา  ชีพรับสุข

(2546) 

 
แสงเดือน  

 นนทเปารยะ 
(2546) 

 
สุจินดา   

สุขแสงประเสริฐ 
(2547) 

 
1. การสนับสนุนดานกฎหมาย  
   กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ   
   การจัดการศึกษาโดย  
   ครอบครัว 

 
การเทียบโอนผล
การเรียน 
การจดทะเบียน
จัดตั้ง 

  

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

   
- รัฐตองใหการ
สนับสนุน 
- สงเสริมแหลง
เรียนรู เชน  
หองสมุด  
พิพิธภัณฑ 

 
3. การสนับสนุนของ  
   สถานศึกษา 

   

 
4. การสนับสนุนของ 
   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

  
สงเสริสนับสนนุ
ใหความรักและ
กําลังใจ 
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7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่นําเสนอไป
ทั้งหมดขางตน  ผูวิจัยไดสรุปหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในการสรางกรอบแนวคิดใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยกําหนดองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  เพ่ือศึกษาหาตวั
บงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีรายละเอียด  ดังน้ี 
 
            1.  องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  
ดังน้ี 
                1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนเหตุผลที่ผูจัดการศกึษาใช
ในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใชแนวความคิดของ บาแชม  (Basham. 2001 : 9)  ;  
เรย  (Ray.  2003 : Online) 
        1.2  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ  ระดับ
การศึกษา  รายได  จํานวนบุตร และอายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใชแนวความคิดของ  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547  :  65 - 65)  ; เมยเบอรรีและคนอื่นๆ (Mayberry ; et.al. 
1995 : 42 - 43 ) 
         1.3  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะของผูจัดการศกึษาโดยครอบครัวที่มีแนวคิดปรชัญา ความเชือ่ และคํานึงถงึบุตรหลานเปน
หลัก  ใชแนวความคิดของยุทธชยั – อุทัยวรรณ  เฉลมิชัย  (2543 : 279 - 280) 

 
      2.  องคประกอบหลักลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ประกอบดวย  5  
องคประกอบยอย  ดังน้ี 

       2.1  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใชแนวความคิดของยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543 : 37 - 
38)   

       2.2  การจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   เปนองคประกอบที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู   ใชแนวความคิดของยุทธชัย เฉลิมชัย  (2543 : 40 - 41)   

       2.3  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ 
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    ใชแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (2544ก : 58) 

       2.4  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับแผนการจัด 
การศึกษาของครอบครัว    ใชแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2548  
: 14 -15) 
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        2.5  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนองคประกอบที่ 
เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใชแนวความคิดของยุทธชัย – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543  : 36) 

 
             3.  องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของผูจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว   ใชแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ก : 2 ;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 : 3 - 4)   ประกอบดวย 3  องคประกอบยอย  ดังน้ี 

        3.1  คนดี  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะดานการเปนคนดีที่มุงหวังให
เกิดขึ้นกับผูเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

        3.2  คนเกง  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับคณุลักษณะดานการเปนคนเกงที่มุงหวัง
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

        3.3  คนที่มีความสุข  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะดานการเปนคนที่มี
ความสุข ที่มุงหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในจดัการศึกษาโดยครอบครัว   

 
              4  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4  องคประกอบยอย  
ดังน้ี 
                 4.1  กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปน
องคประกอบที่เกี่ยวของกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใช
แนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545ข : 8) 

                 4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  ใชแนวความคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 : 
114 – 115)  ; อมรวิชช  นาครทรรพ  (2543 : 91 – 92) 
                  4.3  การสนับสนุนของสถานศึกษา  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนของ
สถานศึกษา  ใชแนวความคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 53 ) 

        4.4 การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใชแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต ิ(2544- : 44 – 46) ;  การดเนอร  (Gardner. 1999 :  51 - 52)   
          จากหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎ ี  ขางตน  ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหองคประกอบหลัก  
องคประกอบยอยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2   กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การพัฒนา 
ตัวบงชี้การจดั
การศึกษา 

โดยครอบครัว 

ผูจัด
การศึกษา 
โดย
ครอบครัว 

ลักษณะ
การจัด 
การศึกษา 
โดย
ครอบครัว 

คุณลักษณะ
ของผูเรียนที่
พึงประสงค 
ของการจัด
การศึกษา 
โดย 
ครอบครัว

ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

คนเกง

หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

คนดี

คนมีความสุข

ปจจัย
สนับสนุน 
การจัดศึกษา
โดย
ครอบครัว 

การสนับสนุน-ของหนวยงานของรัฐ 

การสนับสนุนของสถานศึกษา 

การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  

การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 



   จากภาพประกอบ 2  เปนกรอบแนวคดิการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประกอบดวย  4  องคประกอบหลัก  ไดแก ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ลักษณะการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  คุณลักษณะของผูเรียนทีพึ่งประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และปจจัย
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และมี  15  องคประกอบยอย  ดังน้ี 
   1.  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี 3 องคประกอบยอย  ไดแก  
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และ
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   2. องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี 5 องคประกอบยอย    
ไดแก  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   3. องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มี 3  องคประกอบยอย    ไดแก  คนดี  คนเกง  และคนมีความสุข 
   4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 4 
องคประกอบยอย    ไดแก  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศกึษา
โดยครอบครัว   การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนของสถานศึกษา  และการ
สนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว  โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  เปน 3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
 
    ตอนที่ 1  การกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว      เปน

ขั้นตอนที่ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี   จากนั้นไดสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือชวยเสริมใหกรอบแนวคิดในการวิจัย มีความชัดเจนขึ้น     

 
     ตอนที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีการดําเนินการดังน้ี 
    1.  การคัดเลือกตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยผูเชี่ยวชาญ 
    2.  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการ

หาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  เปนขั้นตอนการตรวจสอบ และยืนยันตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  โดยวิธีการหา
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ    (Multi – Attribute  Consensus  Reaching : MACR) โดยแบงเปน 
3  ขั้นตอนยอย  ดังน้ี 

         2.1  การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ   
         2.2  การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
         2.3  การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
 
    ตอนที่ 3    การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการ

ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ขั้นตอนนี้เปนการประเมิน
ความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาพหุ
คุณลักษณะในตอนที่ 2 ของการวิจัยน้ี   จากการสอบถามความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเปนผูประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง  3  ขั้นตอน  สามารถสรุปได  ดังภาพประกอบ 3 
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ตอนที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 3  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

การกําหนดองคประกอบ และตวับงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   

1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
     ที่เกี่ยวกับการจัดการศกึษาโดยครอบครัว  เพ่ือสงัเคราะหเปน  
     กรอบแนวคิดในการวิจัย    
2. สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือชวยเสริมใหกรอบ  
     แนวคิดในการวิจัย มีความชัดเจนขึน้   

การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เพ่ือเปนการตรวจสอบและยนืยันตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
มีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1. การคัดเลือกตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2. การกําหนดน้ําหนักความสาํคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   
     (Multi – Attribute  Consensus  Reaching : MACR) แบงเปน 3   
    ขั้นตอนยอย  ดังน้ี 

1. การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ   
2. การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
3. การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  

การตรวจสอบคุณภาพของตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
โดยการประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาพหุคุณลักษณะในตอนที่ 2 ของ
การวิจัยน้ี โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 



 132

รายละเอียดการดําเนินการวิจัย  มีดังน้ี 
 

ตอนที่ 1   การกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  กําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว มีการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.1 ผูวิจัยศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึง

ประกอบดวย  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ตลอดจนงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางกรอบแนวคิด 

  1.2  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ไดจากขอ 1  มาเปนกรอบในการสัมภาษณ  เพ่ือกําหนดองคประกอบหลัก  องคประกอบ
ยอยและตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะพัฒนาเปนตัวบงชี้ตอไป  และใชเวลาสัมภาษณ
ทานละประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสัมภาษณระหวางวันที่ 27 ตุลาคม 2548  -  26 ธันวาคม  2548 

   กลุมตัวอยาง   ผูเชี่ยวชาญจํานวน  4  คน  มีเกณฑการคัดเลือก  ดังน้ี  
   1) กลุมนักวิชาการเปนผูที่ มีผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว และมีบทบาทหนาที่หรือเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จํานวน  2  คน  ไดแก  1) ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
2)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 

   2)  กลุมผูที่ จัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมนอยกวา 3 ป จํานวน 2 คน ไดแก             
1) เลขานุการสมาคมบานเรียนไทยและผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  2)  กรรมการสมาคมบาน
เรียนไทยและผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

   เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ประกอบดวย 
    ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหสัมภาษณ 
    ตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ภายใตองคประกอบหลัก  

4  องคประกอบ  ไดแก 
          1)  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 2)  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 3)  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 4)  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   การวิเคราะหขอมูล ใชการวเิคราะหเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณและสรางขอสรุป   
   3.  ผูวิจัยสรุปผลที่ไดจากการศึกษาทัง้หมด  มากําหนดเปนองคประกอบและตัวบงชี้ใน

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได 4 องคประกอบหลกั  15  องคประกอบยอยและ 127 ตวับงชี้ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 
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ตอนที่ 2     การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
   การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีวิธีการดําเนนิการ  ดังน้ี 

  1.  การคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยใชความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

  กลุมตัวอยาง  เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
จํานวน  5  คน  เปนผูพิจารณาใหความเห็นและใหคะแนนความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

   เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  เปนแบบสอบถามตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใชเกณฑในการประเมินที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  เปนแบบให
คะแนนความตรงตามเกณฑ  ดังน้ี 

     คะแนน + 1  เม่ือแนใจวา     เปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     คะแนน    0  เม่ือไมแนใจวา  เปนตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     คะแนน  - 1  เม่ือแนใจวา     ไมเปนตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
    การวิเคราะหขอมูล  ใชการวิเคราะหความสอดคลอง  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC)  เปนเกณฑในการพิจารณา  คํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวรัีตน. 2540 : 31) 
 

                IOC    =  ∑ R / N 
 

     IOC     หมายถึง   คาดัชนีความสอดคลอง 
        R     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนการประเมินตวับงชีข้องผูเชี่ยวชาญ   
        N     หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
     
   ผลการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน โดยคดัเลือกตัว

บงชี้ที่คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป   พบวา  ตัวบงชี้ที่ไดรับการคัดเลือกมีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง  0.60 – 1.00   

 
     2.  การกําหนดน้ําหนกัความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดย

วิธีการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
          การกําหนดความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยวธิีการหา

ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานเปน 3  ขั้นตอนยอย  ดังน้ี                   
(จิระภา  ขําพิสุทธิ์.  2546 : 21 – 23 ; ผดุงชัย  ภูพัฒน.  2547 : 1 - 5) 
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        2.1  การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  
     เปนขั้นตอนคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหสอดคลองกับเรื่องหรือประเด็นที่ตองการ

ศึกษาวิจัย การคัดเลือกผูที่มีสวนเก่ียวของเขาเปนสมาชิกซึ่งตองเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   จะแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอย  2  กลุมๆ
ละ  5  คน  โดยจัดใหสมาชิกมีคุณลักษณะเหมือนกัน (homogeneous) ใหมาก และสมาชิกตาง
กลุมใหมีคุณลักษณะตางกัน (heterogeneous) ใหมาก  การคัดเลือกเชนนี้เพ่ือปองกันการเปนผู
ผูกขาด หรือควบคุมการสนทนา 

  กลุมตัวอยาง  เปนผูทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑการคัดเลือกสมาชิกภายในแตละกลุม  ดังน้ี  
       1) กลุมนักวิชาการ เปนผูที่มีผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาโดยครอบครัวและมีบทบาทหนาที่ หรือเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และกลุมบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวน  5  คน  ไดแก 
1) ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1  2) รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต1  3) ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  4) ผูอํานวยการ
โรงเรียนหมูบานเด็ก  5)  ผูอํานวยการโรงเรียนประถมธรรมศาสตร   

         2)   กลุมผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมนอยกวา 3 ป จํานวน  5  คน  ไดแก  
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร  3  คน    ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจังหวดั
นนทบุรี 1 คน  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 1 คน   

        2.2  การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   
              2.2.1  ใหแบบสอบถามความคิดเห็นแกสมาชิกของกลุม  และใหสมาชิก

ดําเนินการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยใหสมาชิกแตละคนพิจารณาความสําคัญของแตละ
องคประกอบและตัวบงชี้  และตัดสินใจประมาณคา ดวยมาตรวัดของลิเคิรท มีคะแนนตั้งแต 0 – 
100  โดยสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิระหวางวันที่ 13 – 24  กุมภาพันธ  2549 

     2.2.2  นําตัวบงชี้ที่ใหคะแนนแลวมาจัดอันดับ  โดยวิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย  
คาพิสัย ถาตัวบงชี้ใดมีคาเฉลี่ยสูง  พิสัยแคบแสดงวา  สมาชิกมีฉันทามติ  กรณีที่มีคาพิสัยกวาง  
ซ่ึงคาเฉลี่ยอาจจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับการกระจายของความถี่ของกลุม แสดงวาสมาชิกไมมีฉันทามติ 

        2.3  การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
              การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  ผูวิจัยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวม

สังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  เม่ือวันที่  28  กุมภาพันธ  2549  เวลา 9.00 – 12.00  น.  
ณ  โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

     2.3.1 ผูวิจัยแจงผลคะแนนจากการหาฉันทามติใหผูทรงคุณวุฒิทุกทานรับทราบ 
     2.3.2  ใหผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาคะแนนที่สมาชกิไมมีฉันทามติ  เน่ืองจากใน

การกําหนดคะแนนนี้  จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการหาฉันทามติ  เพ่ือใหไดมาซึ่งตัวบงชีท้ี่ดี  ดังน้ัน  
หากตัวบงชี้ใดมีระดับการกระจายของการกําหนดคะแนนมาก  ก็จะนําผลที่ไดจากการจัดลําดับแลว
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ใหสมาชิกแตละคนอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนในตวับงชี้น้ันๆเพ่ือหาฉันทามติในตวับงชี้ที่มี
ปญหา 

     2.3.3  ใหสมาชิกแตละคนพิจารณาตัดสินใหมครั้งสุดทาย และใหคะแนนแตละ
คะแนนในตัวบงชี้อีกครั้ง  ซ่ึงอาจแตกตางไปจากเดิมได  นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนฉันทามติ
ของสมาชิก  และนําไปคํานวณหาคาเฉลี่ย  คาพิสัย และคาน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้     

   เครื่องมือที่ใชในการวจิัย      เปนแบบสอบถามการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  เพ่ือหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  ประกอบดวย    

       ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ภายใต  4  

องคประกอบหลัก  ไดแก 
   1)  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   2)  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   3)  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   4)  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
            ลักษณะของขอคําถาม  เปนแบบประมาณคา  ดวยมาตรวัดของลิเคิรท   
   การเก็บรวบรวมขอมูล  ใหสมาชิกดําเนินการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยให

สมาชิกแตละคนพิจารณาความสําคัญของแตละองคประกอบและตัวบงชี้  และตัดสินใจประมาณคา
คะแนน ดวยมาตรวัดของลเิคิรท มีคะแนนตั้งแต 0 – 100  ในแตละองคประกอบและตวับงชี ้

   หากองคประกอบและตัวบงชี้ใดมีระดับการกระจายของการกําหนดคะแนนมาก  ก็นําผล
ที่ไดจากการจัดลําดับแลว  มาใหสมาชิกแตละคนอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนในตวับงชีน้ั้นๆ 
เพ่ือหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้ที่มีปญหา  จากนั้นใหสมาชิกแตละคนพิจารณาตัดสิน
ใหมเปนครั้งสดุทาย  และใหคะแนนอีกครั้งซ่ึงแตกตางไปจากเดิมได  นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะห
เปนฉันทามตจิากพหุคุณลักษณะของสมาชิก   

  การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลจากการหาความตรงเชิงประจักษดวยวิธีการหาฉันทามติ

จากพหุคุณลักษณะนี้   ไดขอมูลที่จะมาวิเคราะหทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  ดังน้ี 
       1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
           วิธีการหาฉันทามตจิากพหุคุณลักษณะนั้น  จะใชการใหคะแนนเปนตวัเลข  

ซ่ึงมีคะแนนตัง้แต  0 – 100  โดยกําหนดชวงคะแนน (ผดุงชัย  ภูพัฒน. 2547 : 1)  ดังน้ี 
      
     คะแนน   0  -  20      แสดงวา  ตัวบงชี้น้ันไมมีความสาํคัญ 
     คะแนน      81  - 100     แสดงวา  ตัวบงชี้น้ันมีความสําคัญมาก 
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  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของตัวบงชี้  เริ่มจากการนําคาเฉลี่ย  และ
พิสัย  ที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  มาพิจารณาวาตัวบงชี้ใดที่สมาชิกใหมีความ
คิดเห็นวามีความสําคัญและตัวบงชี้ใดที่สมาชิกไมมีความสําคัญ  รวมทั้งพิจารณาวา  ถาตัวบงชี้ใดที่
มีคาพิสัยกวาง  แสดงวาสมาชิกมีความคิดเห็นแตกตางกันมาก  แตถาตัวบงชี้ใดที่มีคาพิสัยแคบ  
แสดงวาสมาชิกมีความคิดเห็นสอดคลองกัน  ตัวบงชี้ใดที่มีความเห็นแตกตางกันมากก็จะนํามา
อภิปราย  ปรับปรุง และชี้แจงเหตุผล 

  เกณฑในการพิจารณาคะแนนที่ตองนํามาอภิปราย  ไดแก 
    1)  ตัวบงชี้ใดที่มีคาเฉลีย่ของคะแนนต่ํากวา 80 
    2)  ตัวบงชี้ใดที่มีคาพิสยัมากกวา 60 
    3)  ตัวบงชี้ใดที่มีคาคะแนนสุดโตง  คือ  คะแนนที่มีการกระจายของคะแนนมากกวา 20  

คะแนนระหวางคะแนนตวัถดัไป (ดานใดดานหนึ่ง) 
  ซ่ึงคะแนนที่เปนไปตามเกณฑใดเกณฑหน่ึงใน 3 เกณฑน้ี  แสดงใหเห็นวา  สมาชิกมี

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน  คือ  ไมมีฉันทามติ 
  สวนในการพิจารณาคาน้ําหนักความสาํคัญของตัวบงชี้ในแตละกลุมน้ัน ใหพิจารณา

เปรียบเทียบกบัตวับงชีใ้นกลุมเดียวกัน  โดยใหมีคาผลรวมเทากับ 1 ในแตละกลุม 
      2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
      ในขณะที่สมาชิกกลุมทําการอภิปรายหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในแตละ

องคประกอบ  แตละประเด็นของการอภิปราย  เพ่ือนําเปนขอมูลประกอบการใหคะแนนตัวบงชี้แต
ละตัวบงชี้  โดยพิจารณาในประเด็นการอภิปราย  สาระสําคัญ  ความเกี่ยวพันของตัวบงชี้และนํามา
บรรยายเพื่อใหเห็นภาพของการทําฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  จากน้ันนําผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ  เพ่ือเปนการยืนยันการทําฉันทามติจาก
พหุคุณลักษณะ   

   

ตอนที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ขั้นตอนนี้เปนการ

ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาก 
พหุคุณลักษณะในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัยน้ี   โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครัวจากทั่วประเทศ จํานวน  93  ครอบครัว   ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังน้ี 
      1. ผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทีจ่ดทะเบียนกบัโรงเรียนหมูบานเด็ก  จํานวน  74  

ครอบครัว 
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       2.  ผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จดทะเบียนกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน  12  
ครอบครัว 

       3.  ผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 7 ครอบครัว   
   เครื่องมือที่ใชในการวจิัย เปนแบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัด

การศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย    
       ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมตัวของบงชี้การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว  ภายใต  4  องคประกอบหลัก  ไดแก 
       1)  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       2)  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       3)  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       4)  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
       ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
       1.  ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวทิยาลยั  เพ่ือใหออกหนังสือขอความรวมมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนกลุมตัวอยางที่ใช

ในการวจัิย 
       2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผู 
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ทางไปรษณีย 
       3. ตรวจนับจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 76 ฉบับ คดิเปนรอยละ 81.72 
       4. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล 
       ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
      1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา โดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
      2. ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  โดยการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันดวย 

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (นิตยา  สําเร็จผล. 2547 : 152 ; อางอิงจากสําเริง  บุญเรืองรัตน. 
2529 )   คํานวณไดจากสูตร  

 

   α    =    n / n – 1   [1 –  ∑ S2
i   /  S

2
x ] 

 
   n     หมายถึง   จํานวนคําถาม 
   S2

i    หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนการตอบแตละขอ 
   S2

x  หมายถึง   ความแปรปรวนของผลการตอบทั้งฉบับ 
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  ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อม่ันเปนสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
แตละองคประกอบและคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  โดยคาความเชื่อม่ันแตละองคประกอบ อยูระหวาง
0.664 ถึง 0.953  และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  เทากบั   0.932  รายละเอียดผลการวิเคราะหคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแสดงในตาราง 7  ดังน้ี 
 
ตาราง 7  คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม 

 
องคประกอบหลัก คา

สัมประสิทธิ์อัลฟา 
 

1.  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
0.663 

2.  ลักษณะการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 0.909 
3.  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 0.879 
4.  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 0.953 
    ทั้งฉบับ 0.932 

 
  3.  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการประเมิน

ความเหมาะสมของตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว สําหรับผูที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนผูตอบ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  โดยแตละระดับมีความหมายดังน้ี 

       5  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมมากที่สุด  
       4  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมมาก  
       3  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมปานกลาง  
       2  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมนอย 
       1  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมนอยที่สุด  
   จากนั้นวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของความเหมาะสมของตัวบงชี้ในการบงชี้การจัด

การศึกษาโดยครอบครัว ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation)  โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้    ดังน้ี 

 

  สเกลตวับงชี้มีคา 4.50 – 5.00 หมายความวา ตวับงชี้น้ันมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
  สเกลตวับงชี้มีคา 3.50 – 4.49 หมายความวา ตวับงชี้น้ันมีระดับความเหมาะสมมาก 
  สเกลตวับงชี้มีคา 2.50 – 3.49 หมายความวา ตวับงชี้น้ันมีระดับความเหมาะสมปานกลาง 
  สเกลตวับงชี้มีคา 1.50 – 2.49 หมายความวา ตวับงชี้น้ันมีระดับความเหมาะสมนอย 
  สเกลตวับงชี้มีคา 1.00 – 1.49 หมายความวา ตวับงชี้น้ันมีระดับความเหมาะสมนอยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
    ในการวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  3  ตอน  ดังน้ี 
ตอนที่ 1   ผลการกําหนดองคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ตอนที่ 3   ผลตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
ตอนที่ 1  ผลการกําหนดองคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
   การกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนขั้นตอนที่ศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี  ไดองคประกอบและตัวบงชี้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ดังสรุปไวในกรอบองคประกอบและตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในบทที่ 2  
   สวนการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  4  คน  ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณ  สรุปได  ดังน้ี 
   1.  ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูเชี่ยวชาญไดใหความหมายของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวคลายคลึงกัน  สรุปไดวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  
การจัดการศึกษาโดยพอแมเปนผูจัดการเรียนรู  โดยมีเปาหมายของการจัดเพื่อใหเด็กเปนคนดีเขา
กับสังคมได  มีความสุข  มีอิสระในการเรียนรู  มีสติปญญาตามศักยภาพ  ไมเนนการวัดเชิงปริมาณ  
เนนธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก 
   2.  องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ครอบครัวตองรวมคิด  รวมทํา  รวมแสดงความคิดเห็น  ตองรูจัก
บริหารเวลา เปนผูใฝรูใฝเรียน  มีใจเสียสละ  อดทน  พรอมเรียนรูไปกับลูก  ตองมีรายไดพอสมควร  
มีอุดมคติและมีเปาหมายที่ชัดเจน 
   3.  องคประกอบดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา  การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีเหตุผลหลากหลาย  ขึ้นอยูกับบริบทของครอบครัว  เชน  เห็นปญหา
ของลูกในระบบโรงเรียน  ลูกมีลักษณะแตกตางไปจากเด็กทั่วไป  ลูกปฏิเสธระบบโรงเรียน  ไมมี
ความสุขในโรงเรียน  หรือความจําเปนของลูก  และวัยของเด็กเหมาะสมที่จะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  สวนตัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว พอแมตองมีความพรอมที่จะเรียนรู ใฝหาความรู  
เปนผูที่มีความรูสูง  มีอุดมคติความเชื่อของตนเอง  เขาใจความเปนธรรมชาติของวิถีชีวิต 
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   4.  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูเชี่ยวชาญไดให
ความเห็นวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการจัดการเรียนรูรวมกัน  โดยเนนใหเด็ก
พัฒนาการตามความตองการ  เนนเด็กเปนสําคัญ  จัดการเรียนรูตามสไตลการเรียนรูของเด็ก  เอา
การเรียนรูเปนตัวตั้ง  โดยหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ควรใชการเรียนรูของเด็กเปน
ตัวตั้งไมใชหลักสูตร  โดยสามารถบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู และบูรณาการทุกชวงชั้น  และ
ตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระและมาตรฐานที่จะใหเกิดกับผูเรียน  ใหผูเรียนไดคิดตามความสนใจ  
สําหรับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ควรเปนแผนรายบุคคล  เปนแผนชวงชั้น  มีลักษณะ
บูรณาการสาระวิชา  แตควรยืดหยุน  ใหเด็กเรียนรูตามศักยภาพและมีความหลากหลาย  มีขอมูล
พ้ืนฐานของนักเรียนและครอบครัว   การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ควรวัด
สิ่งที่เด็กรู  ประเมินบนพ้ืนฐานความรูของเด็ก  โดยประเมินผลตามสภาพจริง  ประเมินพัฒนาการ  
ประเมินโดยแฟมสะสมงานและเด็กประเมินตนเอง 
   5. องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค  ตองเปนคนดีเขา
กับสังคมได  เนนจริยธรรมและการสรางสรรค  มีความสุขในการเรียนรูอยางอิสระ  และเปนคนเกง
ตามศักยภาพ 
   6.  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูเชี่ยวชาญได
ใหความเห็นวา  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ทางดานกฎหมาย  กฎระเบียบที่
เกี่ยวของตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  รัฐควรสนับสนุนโดยการสราง
ความรูความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของ  ตลอดจนสนับสนุนแหลงเรียนรู  ทั้งดานวิชาการ  
ทรัพยากร  งบประมาณ  และสิทธิประโยชนทางดานการศึกษา  สวนสถานศึกษา  ควรใหผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน  เปดโอกาสใหเรียนรูรวมกับโรงเรียน  โดย
ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศน  กลาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เปดใจที่จะเรียนรู  และรวมกันพัฒนา
เครือขายกัลยาณมิตร   ในขณะเดียวกันผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองเปนผูที่มีความรู  มุงม่ันใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใหอิสระแกลูกตามศักยภาพและความสนใจ  จัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู  และมีปรัชญาความเชื่อในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   ดังน้ันองคประกอบและตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ที่ไดจากการศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ   และการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ สามารถสังเคราะหไดองคประกอบหลักของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4  
องคประกอบหลัก 15 องคประกอบยอย และ 127 ตัวบงชี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 
ดังน้ี 
     1. องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี  3  องคประกอบยอย  ไดแก 
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และ
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวยตัวบงชี้  จํานวน  28  ตัวบงชี้ 
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    2. องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี  5  องคประกอบยอย  
ไดแก รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แนวทางการจัดการเรียนรูการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวยตัวบงชี้  จํานวน  45  ตัวบงชี้ 

  3.  องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มี  3  องคประกอบยอย  ไดแก  คนดี  คนเกง และคนที่มีความสุข  ประกอบดวย          
ตัวบงชี้  จํานวน  23  ตัวบงชี้ 
    4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี  4  
องคประกอบยอย  ไดแก  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนของสถานศึกษา  การสนับสนุน
ของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวยตัวบงชี้  จํานวน  31 ตัวบงชี้   
 

ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทา
มติจากพหุคุณลักษณะ   
 
   ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ    ปรากฎ  ดังน้ี 

1. ผลการคัดเลือกตวับงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยผูเชี่ยวชาญ 
       ผลการคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใชความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
แตละดาน  คัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป  (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก ค )  ไดตัวบงชี้จํานวน  116  ตัวบงชี้ จาก  4  องคประกอบหลัก และ 13  องคประกอบ
ยอย  ดังน้ี 
     1.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย   
           1.1.1 ตัวบงชี้องคประกอบยอยเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ที่ผานการคัดเลือกทั้ง  13  ตัวบงชี้  ไดแก  1) สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพใหกับลูก
มากกวาที่ไดรับจากโรงเรียน  2) สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับหลักสูตรในชีวิตประจําวัน 
3)สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได 4)  เปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว   5) มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย     
6) บุตรหลานมีลักษณะพิเศษหรือมีความตองการพิเศษ 7) สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปน
ปญหา   8)  สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม   9)  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา    
10) ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน  11) ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน  12) บุตรหลาน
เคยประสบปญหาในโรงเรียน   และ13) ครอบครัวมีความพรอม  
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     การที่ตัวบงชี้องคประกอบยอยเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผานการคัดเลือกทั้ง  13  ตัวบงชี้  ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปน
นวัตกรรมทางการศึกษา  ที่กฎหมายเปดโอกาสใหพอแม ผูปกครองจัดการศึกษา  จึงควรมีสิ่งบง
บอกถึงตัวรวมที่เปนเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย 
               1.1.2  ตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ผาน
การคัดเลือก  8  ตัวบงชี้  ไดแก   1) เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับ
ลูก  2) เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    3) เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ 
นักพัฒนา  4) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  5) เปนผูมีอิสระทางความคิด 6) เปนผูใฝรู และเต็มใจ
ที่จะเรียนรู  7) เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน   และ  8) เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก  และ
ไมผานการคัดเลือก  2  ตัวบงชี้  ไดแก   1) เปนผูมีสติปญญาดี มีความรู   2) เปนผูเคยใชชีวิตใน
ตางประเทศ  
       การที่ตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวผาน
การคัดเลือก 8 ตัวบงชี้   ไมผานการคัดเลือก 2 ตัวบงชี้   เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวา  
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไมจําเปนตองสติปญญาดี แตควรเปนผูที่มีศรัทธามีความ
ตั้งใจจริงในการจัดการการศึกษาใหกับลูก และที่สําคัญควรมีเวลาใหกับลูกอยางเต็มที่  สวนตัวบงชี้
เปนผูเคยใชชีวิตในตางประเทศ  ผูเชี่ยงชาญมีความเห็นวา  ไมจําเปน  เน่ืองจากปจจุบันเปนยุค
ขอมูลขาวสาร การที่พอแมจะจัดการศึกษาใหกับลูกสามารถศึกษาหาขอมูลไดโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่มีอยูในปจจุบัน 
       1.1.3      ตัวบงชี้องคประกอบยอยภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ไมผานการคัดเลือกทั้ง 5 ตัวบงชี้ ไดแก 1) อายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2) วุฒิการศึกษา
ไมต่ํากวาระดับที่สอน  3) รายไดปานกลางถึงรายไดสูง  4) ประกอบอาชีพอิสระ  5)  มีบุตรจํานวน 
1- 2 คน  โดยผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวา  ทั้ง 5 ตัวบงชี้ ไมใชตัวบงชี้ภูมิหลัง แตเปนขอมูล
พ้ืนฐานประกอบการจัดการศึกษาเทานั้น 
 
       1.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย 
             1.2.1 ตัวบงชี้องคประกอบยอยแนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง  14  ตัวบงชี้  ไดแก  1) วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   2) จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของ
ผูเรียน    3) เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว     4) บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรู
กับชีวิตประจําวัน   5) เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง   6) เรียนรูตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 7) เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  8) เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้น
รอบตัว  9) เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  10) เรียนรูทั้งในและนอกบาน 11) เรียนรูรวมกับ
ชุมชน  12) เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  13) เรียนรูโดยผานโครงงาน  และ14) เรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต   



 143

             1.2.2 ตัวบงชี้องคประกอบยอยหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานการ
คัดเลือกทั้ง  7  ตัวบงชี้  ไดแก  1) หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม 2) หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละครอบครัว 3) หลักสูตร
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ 4) จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 5) หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผู เ รียน              
6) ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่  และ 7) จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
             1.2.3 ตัวบงชี้องคประกอบยอยแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ผานการ
คัดเลือกทั้ง 11 ตัวบงชี้ ไดแก  1) มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น  2) มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 3) มีการกําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 4) มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน 5) มีการกําหนด
กรอบแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู   6) มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและประเมินผล  7) 
มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล 8) กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน       9) 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ  10) มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว   และ 11) 
มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน  
             1.2.4  ตัวบงชี้องคประกอบยอยการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง 9 ตัวบงชี้  ไดแก  1) ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง
และหนวยงานทางการศึกษา   2) ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย   3) ประเมิน
การอาน การคิดวิเคราะห   4) ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน   5) ประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูเรียน 6) ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 7) ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุก
ดาน  8) ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา และ  9) ประเมินผลงานของผูเรียน   
             1.2.5  ตัวบงชี้องคประกอบยอยรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมผาน
การคัดเลือก ทั้ง 4 ตัวบงชี้  ไดแก  1) จัดการศึกษาโดยครอบครัวเดี่ยว  2) จัดโดยการรวมกลุม
ครอบครัวรวมกันจัด  3) จัดโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยที่เดียว  4) จัดโดยมีขอตกลงรวมกับ
โรงเรียน  ไมผานการคัดเลือกทุกตัวบงชี้   
     การที่ตัวบงชี้องคประกอบยอยรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมผาน
การคัดเลือก ทั้ง 4 ตัวบงชี้  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะ
จัดรูปแบบใดกได  ขึ้นอยูกับ  สภาพครอบครัว  สถานที่ตั้งของครอบครัว เชน  หากบานผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวอยูตางจังหวัด ที่ไมใชเขตเมือง  สวนใหญจะจัดโดยครอบครัวเด่ียว  แตถาบาน
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล หรืออยูในเขตเมือง  จะมีรูปแบบ
การจัดโดยการรวมกลุมครอบครัว  หรือจัดแบบศูนยการเรียนก็เปนสิ่งที่สามารถทําได 
 
       1.3   องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว    ประกอบดวย 
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              1.3.1  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนดีผานการคัดเลือกทั้ง 7  ตัวบงชี้ ไดแก 1) มี
วินัย  2) มีความรับผิดชอบ   3) ประหยัดอดออม  4) มีความเสียสละ 5) มีความซื่อสัตย  6) รูจัก
สิทธิและหนาที่ของตนเอง และ 7) รักษาสิ่งแวดลอม   
              1.3.2  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนเกงผานการคัดเลือกทั้ง 8  ตัวบงชี้ ไดแก    
1) เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 2) เปนผูมีความรูและ
ทักษะที่จําเปน 3) เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ 4) เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน       
5) เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต 6) เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  7) เปนผูใฝรูใฝเรียน และ     
8) เปนผูที่รักการอาน 
                1.3.3  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนมีความสุขผานการคัดเลือกทั้ง 8 ตัวบงชี้ 
ไดแก  1) เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย  2) เปนผูที่สามารถปรับตัวเขา
กับสังคมและสิ่งแวดลอม  3) เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 4) เปนผูที่มีความมั่นคงทาง
อารมณ 5) เปนผูที่ ภูมิใจในความเปนไทย 6)เปนผูที่ เคารพตนเองและผู อ่ืน 7) เปนผูที่ มี                
มนุษยสัมพันธ  และ 8) เปนผูที่ราเริงแจมใส 
      การที่องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ผานการคัดเลือกทุกตัวบงชี้ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ตัวบงชี้
องคประกอบยอยคนดี  คนเกง  และคนมีความสุข เปนคุณลักษณะที่จําเปนตองมี และตองใหเกิด
ขึ้นกับเด็กไทย 
   
       1 .4 องคประกอบหลักดานปจ จัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
ประกอบดวย 
              1.4.1 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนดานกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง 5  ตัวบงชี้ ไดแก 1) กฎหมายสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 2) มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   3) มีการ
กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   4) มีการลดหยอน
ภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา     และ  5) มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา   
              1.4.2 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐผานการ
คัดเลือกทั้ง 11  ตัวบงชี้  ไดแก  1)  การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  2) เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
3)มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  4) สงเสริม
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  5) มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  6) นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความชัดเจน  7) รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแล  และสนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได  8) มีการใหความรู
แกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง  9) สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัด
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การศึกษา  10) รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 11) สงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่น  
              1.4.3 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนนุของสถานศกึษาผานการคัดเลือกทั้ง 
7 ตัวบงชี้ไดแก 1)  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
2) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  3) ความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4) ปฏิสมัพันธระหวางครูกับนักเรียนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว     5) ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 6) เปด
โอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ 7) ผูบริหารมีภาวะผูนํา   
               1.4.4  ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ผานการคัดเลือกทั้ง 8  ตัวบงชี้  ไดแก  1)  ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
2) มีเจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา   3) มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  4) สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ  5) สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ 6) เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   7) จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และ 8) 
การใหความรัก ความทุมเท    
    การที่องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานการ
คัดเลือกทุกตัวบงชี้ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนเรื่อง
ใหมในสังคมไทย  จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความรูความเขาใจ และตองการปจจัยสนับสนุนในดาน
ตางๆจึงจําเปนตองมีตัวบงชี้เหลานี้ เพ่ือใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาทางเลือก
ในสังคมไทย 
 
   2.  ผลการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
    ผลการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหา
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะเปนขั้นตอนการตรวจสอบ และยืนยันตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  โดยวิธีการหา
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  ดังน้ี 
   1. ขั้นตอนการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
       การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในแตละองคประกอบของตัวบงชี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในขั้นตอนนี้  ผลปรากฏดังตาราง 8 ถึงตาราง 20  ดังน้ี 
       1.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    การใหคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ใหคะแนนดวยมาตรวัดของลิเคิรท  มีคะแนนตั้งแต 0 – 100  ผลการใหคะแนนปรากฎ  ดังตาราง   
8 - 9 
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ตาราง 8   คาเฉลี่ย และพิสยัของตัวบงชี้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน  
     องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
 
 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
  1. สามารถจัดการศึกษาทีดี่และมีคุณภาพใหกับลูกมากกวาที่ไดรับ 
     จากโรงเรียน  
  2. สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับหลักสตูรในชีวติประจําวนั  
  3. สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บตุรหลานเรียนรูได   

 
67.00 

 
75.00 
92.00 

 
75 
 

40 
15 

  4. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
  5. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  
  6. บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ  
  7. สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปนปญหา  

92.00 
81.00 
94.00 
67.00 

20 
30 
20 
65 

  8. สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม   
  9. ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา  
 10. ไมม่ันใจความปลอดภยัในโรงเรียน   

72.00 
93.00 
68.00 

40 
20 
40 

 11. ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน  
 12. บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน    
 13. ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา 

79.00 
63.00 
94.00 

50 
100 
20 

 
 
   จากตาราง 8  พบวา  ตัวบงชี้เหตุผลการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   13  ตัว
บงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  6  ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง  81.00 – 94.00  พิสัยอยูระหวาง  15 – 30  และตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจาก
พหุคุณลักษณะ  7  ตัวบงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 63.00 – 79.00    พิสัยอยูระหวาง  40 – 100  สําหรับ
ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติในขั้นตอนนี้  ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการ
ตัดสินใจครั้งสุดทายในขั้นตอนการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความ
ตองการพิเศษ และครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ย  94.00  และตัวบงชี้ที่
ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน  มีคาเฉลี่ย  63.00 
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   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  100  ไดแก  บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 15  
ไดแก  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบที่บุตรหลานเรียนรูได 
   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 100
ไดแก  บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  15  
ไดแก  สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได        
 
 
ตาราง 9   คาเฉลี่ย และพิสัยของตัวบงชี้ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน   
     องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 
 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
   1. เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจรงิในการจัดการศึกษาใหกบัล ูก   
   2. เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                 
   3. เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  
   4. เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  
   5. เปนผูมีอิสระทางความคิด     
   6. เปนผูใฝรู และเต็มใจทีจ่ะเรียนรู   
   7. เปนผูที่มีเวลาใหกบับตุรหลาน   
   8. เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก   

 
97.00 
97.00 
91.00 
81.00 
87.00 
94.00 
87.00 
90.00 

 
15 
15 
20 
40 
50 
20 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 9  พบวา  ตัวบงชี้ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบงชี้  เปนตวั
บงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  8  ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  81.00 – 
97.00  พิสัยอยูระหวาง  15 – 50  และไมมีตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการ
จัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีคาเฉลี่ย 97.00   
ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  มีคาเฉลี่ย  81.00 
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   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  50  ไดแก  เปนผูมีอิสระทางความคิด  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 15  ไดแก  เปนผูมี
ความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ    
50  ไดแก  เปนผูมีอิสระทางความคิด   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  15  
ไดแก  เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธา
ตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        1.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     การใหคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ใหคะแนนดวยมาตรวัดของลิเคิรท  มีคะแนนตั้งแต 0 – 100  ผลการใหคะแนนปรากฎ   ดังตาราง 
10  - 13 
 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและพิสัยของตัวบงชี้แนวทางการจัดการเรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
     ในองคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
   
  1. วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ 
        การศึกษาตามอัธยาศัย 
    2. จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน      
    3. เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครวั    

 
86.00 

  
 94.00 

91.00 

 
 20 

 
30 
20 

    4. บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชวีิตประจําวัน     
    5. เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
    6. เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
    7. เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส     

96.00 
98.00 
98.00 
86.00 

10 
10 
10 
30 
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ตาราง 10  (ตอ)   
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
    
 8. เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั  
    9. เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
   10. เรียนรูทั้งในและนอกบาน    
   11. เรียนรูรวมกับชุมชน    
   12. เรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง    
   13. เรียนรูโดยผานโครงงาน    
   14. เรียนรูสิ่งที่เปนวถิีชวีิต   

 
92.00 
94.00 
96.00 
95.00 
93.00 
86.00 
98.00 

 
20 
20 
10 
10 
20 
20 

   10  
 

 
     จากตาราง 10    พบวา  ตวับงชี้แนวทางการจัดการเรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
14  ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะทั้ง  14   ตัวบงชี้  คือ  มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง  86.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 30  และไมมีตัวบงชี้ใดที่ผูทรงคุณวุฒิ
ไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ     
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  3  ตัวบงชี้ ไดแก  เรียนรูโดยการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 
98.00   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  3  ตัวบงชี้ ไดแก วางแผนการเรียนรูโดย
ผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่อ
อิเลคทรอนิคส และเรียนรูโดยผานโครงงาน  มีคาเฉลี่ย  86.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  30  ไดแก  จัดการเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน  และเรียนรูผานสื่อ
การเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส    สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 10  ไดแก  บูรณาการเชื่อมโยง
การเรียนรูกับชีวิตประจําวัน    เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง เรียนรูตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ เรียนรูทั้งในและนอกบาน  เรียนรูรวมกับชุมชน และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต 
  ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุดและ
คะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  30  
ไดแก  เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   10  
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ไดแก  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน    เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   เรียนรูทั้งในและนอกบาน  เรียนรูรวมกับชุมชน และ
เรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  
 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและพิสัยของตัวบงชี้หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในองคประกอบ 
     หลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
    1. หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆ     
        ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   
    2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละ 
        ครอบครัว 

 
97.00 

 
92.00 

 
15 
 

20 

    3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
    4. จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
    5. หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน 
    6.  ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที ่  
    7. จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  

69.00 
50.00 
94.00 
60.00 
99.00 

80 
50 
20 
50 
5 

 
 
   จากตาราง 11  พบวา  ตัวบงชี้  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  7  ตัวบงชี้  
เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  4   ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  
92.00 – 99.00  พิสัยอยูระหวาง  5 – 20  และตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ  3  ตัวบงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 50.00 – 69.00    พิสัยอยูระหวาง 50 - 80   สําหรับตัวบงชี้
ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติในขั้นตอนนี้  ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้ง
สุดทายในขั้นตอนการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด ไดแก จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  มีคาเฉลี่ย 
99.00 ตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
มีคาเฉลี่ย  50.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  80  ไดแก  หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     สวนตัวบงชี้
ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 5  ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
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   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  80  
ไดแก หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   5   
ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีแ้ผนการจัดการศึกษาของครอบครัวในองคประกอบหลัก   
     ดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามตจิากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
 1. มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดย 
     ครอบครัวในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น 
  2. มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ดัเจน  
  3. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
  4. มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชดัเจน 
  5. มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกระบวนการเรยีนรู     
  6. มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและประเมินผล 

 
90.00 

 
100.00 
100.00 
56.00 
52.00 
77.00 

 
30 
 
0 
0 
80 
70 
50 

  7. มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  
  8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวติประจําวัน    
  9. สอดคลองกับจุดหมายตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาตฯิ 
 10. มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว    
 11. มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

96.00 
96.00 
48.00 
85.00 
86.00 

10 
10 
60 
25 
30 

 
 
    จากตาราง 12  พบวา  ตัวบงชี้แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  11  ตัวบงชี้  เปนตัว
บงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 7 ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  85.00 – 
100.00  พิสัยอยูระหวาง  0 – 30  และตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 4 
ตัวบงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 48.00 – 77.00    พิสัยอยูระหวาง 60 - 80   สําหรับตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไม
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มีฉันทามติในขั้นตอนนี้  ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทายในขั้นตอน
การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีคาเฉลี่ย 100 ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิให
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกสอดคลองกับจุดหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  มีคาเฉลี่ย  
48.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  80  ไดแก  มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระ   สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 0  ไดแก  
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 80  
ไดแก มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน    
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  0   
ไดแก  จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 
 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีก้ารวัดและประเมินผลการจดัการศึกษาโดยครอบครัวใน  
     องคประกอบหลักดานลกัษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 
 

ตัวบงชี ้

 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 

   
    1. ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ 
        หนวยงานทางการศึกษา  
    2. ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธกีารที่หลากหลาย  
    3. ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห   
    4. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  

 
62.00 

 
94.00 
94.00 
91.00 

 
100 

 
20 
20 
20 

    5. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    6. ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
    7. ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน    

87.00 
42.00 
90.00 

20 
90 
20 
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ตาราง 13   (ตอ) 
 
 

ตัวบงชี ้

 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 

 
    8. ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
    9. ประเมินผลงานของผูเรียน 

 
85.00 
85.00 

 
10 
30 

 
 
    จากตาราง 13  พบวา  ตัวบงชี้การวัดและประเมินผล  9  ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่
ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  7   ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  85.00 – 
94.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 30  และตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  2  
ตัวบงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 42.00 – 62.00    พิสัยอยูระหวาง 90 - 100   สําหรับตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิ
ไมมีฉันทามติในขั้นตอนนี้  ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทายใน
ขั้นตอนการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย  และประเมินการอาน การคิดวิเคราะห  มีคาเฉลี่ย 94.00   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิให
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย  42.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  100  ไดแก  ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา
สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 10  ไดแก  ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  100  
ไดแก  ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   10  
ไดแก  ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา 
 
        1.3  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
     การใหคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ใหคะแนนดวยมาตรวัดของลิเคิรท  มีคะแนนตั้งแต 0 – 100  ผลการใหคะแนนปรากฎ  ดังตาราง 
14 - 16 
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ตาราง 14  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีค้นดีในองคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที ่
     พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 
ตัวบงชี ้

 
คาเฉลี่ย 

 
พิสัย 

      
     1.  มีวินัย      
     2.  มีความรับผิดชอบ     
     3.  ประหยัดอดออม            

 
94.00 
98.00 
94.00 

 
20 
10 
20 

    4.  มีความเสียสละ     
     5.  มีความซื่อสัตย    
      6.  รูจักสิทธิและหนาทีข่องตนเอง   
     7.  รักษาสิ่งแวดลอม        

90.00 
98.00 
98.00 
98.00 

20 
10 
10 
10 

    
 
   จากตาราง 14  พบวา  ตัวบงชี้คนดี 7 ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจาก
พหุคุณลักษณะ  7  ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  90.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 20  
และไมมีตัวบงชี้ใดที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ     
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  รูจัก
สิทธิและหนาที่ของตนเอง  รักษาสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 98.00   ตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด  ไดแก  มีความเสียสละ มีคาเฉลี่ย  90.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  20  ไดแก  มีวินัย ประหยัดอดออม  และมีความเสียสละ  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด 
คือ 10  ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  รักษา
สิ่งแวดลอม 
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  20  
ไดแก  มีวินัย ประหยัดอดออม  และมีความเสียสละ   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   10  
ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  รักษาสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 15   คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีค้นเกงในองคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียน  
     ที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 
ตัวบงชี ้

 
คาเฉลี่ย 

 
พิสัย 

  
    1.  เปนผูมีความสามารถในการคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห 
         คิดสรางสรรค 
    2.  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน   
    3.  เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ  
    4.  เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
    5.  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวติ   
    6.  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   
    7.  เปนผูใฝรูใฝเรียน     
    8.  เปนผูที่รักการอาน 

 
98.00 

 
91.00 
91.00 
98.00 
98.00 
98.00 
98.00 
98.00 

 
10 
 

20 
20 
10 
10 
10 
10 
15 

 
 
   จากตาราง 15  พบวา  ตัวบงชี้คนเกง 8  ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติ
จากพหุคุณลักษณะทั้ง  8  ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  91.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  
10 – 20  และไมมีตัวบงชี้ใดที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ     
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  เปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรค 
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอด
ชีวิต  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  เปนผูใฝรูใฝเรียน   และเปนผูที่รักการอาน    มีคาเฉลี่ย 98.00   
ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน   และเปนผูมี
ความสามารถตามศักยภาพ  มีคาเฉลี่ย  91.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  20  ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน    แ ล ะ เ ป น ผู มี ค ว า ม ส า ม า ร ถต า ม
ศักยภาพ สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 10  ไดแก  เปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห   เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   เปนผูที่รักการเรียนรูตลอด
ชีวิต  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  และเปนผูใฝรูใฝเรียน   
   ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  20  
ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน  และเปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ    
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  สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10   
ไดแก  เปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห   เ ป น ผู รั บ ฟ ง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน   เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอและเปนผูใฝ
รูใฝเรียน   
 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีค้นมีความสุขในองคประกอบหลักดานคณุลักษณะของ 
     ผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามตจิากพหุ  
     คุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
  1. เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย        
  2. เปนผูที่สามารถปรับตวัเขากบัสังคมและสิ่งแวดลอม  

 
95.00 
90.00 

 
15 
20 

  3.  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
  4.  เปนผูที่มีความมั่นคงทาง  
  5.  เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย   
  6.  เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  
  7.  เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ    
  8.  เปนผูที่ราเริงแจมใส   

98.00 
98.00 
87.00 
97.00 
96.00 
94.00 

10 
10 
20 
10 
10 
20 

 
 
   จากตาราง 16  พบวา  ตัวบงชี้คนมีความสุข  8  ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมี
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  8 ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  87.00 – 98.00  พิสัยอยู
ระหวาง  10 – 20  และไมมีตัวบงชี้ใดที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ     
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจและ
เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ   มีคาเฉลี่ย 98.00   ตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  
เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย มีคาเฉลี่ย  87.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  20  ไดแก  เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนผูที่ภูมิใจในความ
เปนไทยและ  เปนผูที่ราเริงแจมใส  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 10  ไดแก เปนผูมีสุขภาพดีทั้ง
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รางกายและจิตใจ    เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืนและเปนผูที่
มีมนุษยสัมพันธ   
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  20  
ไดแก  เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทยและ  
เปนผูที่ราเริงแจมใส 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณเปนผูที่เคารพตนเอง
และผูอ่ืน  และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ  
 
        1.4  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     การใหคะแนนเพื่อหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ใหคะแนนดวยมาตรวัดของลิเคิรท  มีคะแนนตั้งแต 0 – 100  ผลการใหคะแนนปรากฎ  ดังตาราง 
17 – 20 
 
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ยและพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ  
     การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในองคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย  
     ครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 

 
    1. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
    2. มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
    3. มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    4. มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา    
    5. มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา    

 
88.00 
86.00 
69.00 
93.00 
92.00 

 
30 
20 
100 
25 
30 

 
 
   จากตาราง 17  พบวา  ตัวบงชี้การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  5  ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   
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4   ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  86.00 – 93.00  พิสัยอยูระหวาง         20 – 30  และตัว
บงชี้ที่สมาชิกไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  1  ตัวบงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 69.00    พิสัย 100   
สําหรับตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติในขั้นตอนนี้  ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการ
ตัดสินใจครั้งสุดทายในขั้นตอนการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายการศึกษา   มีคาเฉลี่ย 93.00   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  มี
การกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ย  69.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  100  ไดแก  มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สวนตัวบงชี้ที่มี
พิสัยต่ําสุด คือ 20  ไดแก   มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
  ดังน้ัน เม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุดและ
คะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  100  
ไดแก  มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  20   
ไดแก  มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 
ตาราง 18  คาเฉลี่ยและพิสัยของการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐในองคประกอบหลักดาน 
     ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
 1. มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกบัผูจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว   
 2.  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว  
 3.  มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวให   
     แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 4.  สงเสริมการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยาง 
     ตอเน่ือง 

 
94.00 

 
95.00 

 
94.00 

 
89.00 

 

 
20 
 

15 
 

20 
 

30 
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
 5. มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
 6. นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน    
 7. รัฐจัดระบบการกํากับ  ตรวจสอบและสนับสนุนที่ชดัเจน ปฏิบัติได     
 8. มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง  

 
90.00 
88.00 
67.00 
76.00 

 
30 
30 
80 
50 

9. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา  
10. รัฐใหเสรภีาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
11. สงเสริมการใชแหลงเรยีนรูในทองถิน่ 

94.00 
94.00 
94.00 

20 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 18  พบวา  ตวับงชี้การสนบัสนุนของหนวยงานภาครัฐ  11  ตัวบงชี้  เปนตัว
บงชี้ที่ผูทรงคณุวุฒิมีฉันทามติจากพหุคณุลักษณะ  9   ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  88.00 – 
95.00   พิสัยอยูระหวาง  15 – 30  และตัวบงชี้ที่สมาชิกไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  2  ตัว
บงชี้  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 67.00 – 76.00    พิสัยอยูระหวาง 50 -80   สําหรับ    ตัวบงชีท้ี่ผูทรงคุณวฒิุไม
มีฉันทามติในขั้นตอนนี้   ตองอภิปรายและลงคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทายในขั้นตอน
การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอไป 
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีคาเฉลี่ย 95.00   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด  ไดแก  รัฐจัดระบบการกํากับ ตรวจสอบ สนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได  มีคาเฉลี่ย  67.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวฒิุใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ทีมี่พิสัยสูง
ที่สุด  คือ  80  ไดแก  รัฐจัดระบบการกํากับ  ตรวจสอบและ สนบัสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได   สวนตวั
บงชี้ที่มีพิสัยต่าํสุด คือ  15  ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางทีสู่งสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่าํสุดที่ผูทรงคณุวุฒิใหในตวับงชี้น้ันๆ  พบวา  ตวับงชีท้ี่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  80  
ไดแก  รัฐจัดระบบการกํากบั  ตรวจสอบและ สนับสนนุที่ชัดเจน ปฏิบัติได    
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางทีต่่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่าํสุดที่ผูทรงคณุวุฒิใหในตวับงชี้น้ันๆ  พบวา  ตวับงชีท้ี่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   15  
ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
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ตาราง 19  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีก้ารสนับสนุนของสถานศึกษาในองคประกอบหลักดาน 
     ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
  1. บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด 
      การศึกษาโดยครอบครัว   
  2. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย 
      ครอบครัว  
  3. ความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  4. ปฏิสัมพันธระหวางครกูับนักเรียนทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว 
  5. ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย 
      ครอบครัว  
   6. เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
   7. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

 
92.00 

 
96.00 

 
96.00 
94.00 
96.00 

 
96.00 
95.00 

 
40 
 

20 
 

20 
30 
20 
 

20 
25 

 
 
   จากตาราง 19   พบวา  ตัวบงชี้การสนับสนุนของสถานศึกษา  7 ตัวบงชี้  เปนตัวบงชี้ที่
ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 7  ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  92.00 – 96.00  
พิสัยอยูระหวาง  20 – 40  และไมมีตัวบงชี้ใดที่สมาชิกไมมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ     
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผู จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเปดโอกาสให
ผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ   มีคาเฉลี่ย 96.00     ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  
ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ย  
92.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  40  ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ 20  ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผู จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเปดโอกาสใหผูเรียน
เขารวมการศึกษาในระบบ    
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   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  40  
ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   20  
ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
  
 
ตาราง 20  คาเฉลี่ยและพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
     องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจาก  
     พหุคุณลักษณะ 

 
 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
   1. ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   2. เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา   

 
94.00 
98.00 

 
30 
10 

   3. มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
   4. สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ 
   5. สรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   6. เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   
   7. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
   8. การใหความรัก ความทุมเท   

99.00 
99.00 
99.00 
98.00 
96.00 
96.00 

5 
5 
5 
10 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 20  พบวา  ตัวบงชี้การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  8 ตัวบงชี้  
เปนตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  8 ตัวบงชี้  คือ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  
94.00 – 99.00  พิสัยอยูระหวาง  5 – 30  และไมมีตัวบงชี้ใดที่ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ  และสรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่ง
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ใหมๆ มีคาเฉลี่ย 99.00   ตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ผูจัดการศึกษามีอิสระในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีคาเฉลี่ย  94.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  30  ไดแก ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัย
ต่ําสุด คือ  5  ไดแก   มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และสงเสริมใหบุตรหลานได
พัฒนาตามศักยภาพ  และสรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  30  
ไดแก ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ    5  
ไดแก   มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตาม
ศักยภาพ  และสรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ   
 

  2.2  ขั้นตอนการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
         ผลการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะนั้น  ไดจากการหาฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ  จากผูทรงคุณวุฒิ  2  กลุม  คือ  กลุมหน่ึงเปนนักวิชาการ  ผูบริหารสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษา  และอีกกลุมเปนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   จากการ
หาฉันทามติรอบแรกทุกคนใหคะแนนในมุมมองหรือประสบการณของตนเอง  เม่ือนําคะแนนของแต
ละคนมาแสดงทั้งคาเฉลี่ย  และพิสัยในแตละองคประกอบและแตละตัวบงชี้  โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ย
ต่ํากวา 80  หรือตัวบงชี้ที่มีคาพิสัยเกินกวา 60  (จิราภา  ขําพิสุทธิ์. 2546 : 25)  จะตองนํามา
พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง   จากนั้นใหสมาชิกแตละคนอภิปรายถึงเหตุผลที่แตละคนใหคะแนน   ใน
แตละองคประกอบและแตละตัวบงชี้ที่มีปญหา  คือ  ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 80  หรือตัวบงชี้ที่มี
คาพิสัยเกินกวา 60  แลว  ผูทรงคุณวุฒิแตละคนพิจารณาตัดสินใหมเปนครั้งสุดทาย  โดยใหคะแนน
แตละตัวบงชี้อีกครั้ง  ซ่ึงอาจแตกตางจากเดิมได  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนฉันทามติจาก
พหุคุณลักษณะของผูทรงคุณวุฒิ  ผลปรากฎดังตาราง 21 ถึง ตาราง 46  ดังน้ี 

2.2.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
               องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  2  
องคประกอบยอย  ไดแก   เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และลักษณะของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงจากการที่ผูทรงคุณวุฒิอภิปรายถึงเหตุผลที่แตละคนใหคะแนน  
โดยมีความคิดที่หลากหลาย  ดังคําพูดของผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งวา  “ งานวิจัยน้ีตองการสื่อสังคม วา
ทําไมตองจัดการศึกษาโดยครอบครัว และตองการจัดจะจัดอยางไร  ดังน้ันการใหคะแนนในแตละตัว
บงชี้จึงควรมองในภาพรวม”  ในขณะที่ผูทรงคุณวุฒิอีกทานกลาววา “ ตัวบงชี้ไมนาจะตัดสินใจแทน
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ผูตอบ  นาจะเปนการมองภาพกลางๆ  เพ่ือใหผูตอบเปนผูตัดสินใจ”   และผูทรงคุณวุฒิอีกทาน
กลาววา “  ตอนแรกที่ทําสับสนวา จะตอบคําถามเรื่องตัวบงชี้น้ีในมุมมองของผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว หรือในมุมมองของเหตุการณทั่วๆไป  จึงใหขอมูลในมุมมองของตนเอง  แตเม่ือได
รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจึงรูวา  เปนมุมมองที่มองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ภาพรวม  ไมใชใชมุมมองของตนเองอยางเดียว”   ซ่ึงผลการลงคะแนนอีกครั้งเปนครั้งสุดทาย  ผล
ปรากฏ  ดังน้ี 
         1)  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
     ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มีความหลากหลายแตกตางกันตามบริบทและสภาพแวดลอมของครอบครัว  ดังคําพูด
ของผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งพูดวา  “ ตัวบงชี้บางขอไมใชเหตุผลที่ครอบครัวของตัวเองตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  เชน ตัวบงชี้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาพสังคมที่เปนปญหา  หรือ
บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน “   ในขณะที่ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งวา “ขอมูลจากการวิจัยพบ
เหตุผลที่ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2 – 3 เหตุผล  ไดแก  บุตรหลานเคยประสบปญหาใน
โรงเรียน  บุตรหลานมีความตองการพิเศษ และพอแมมองการศึกษาในระบบมีปญหา ”  
ผูทรงคุณวุฒิจึงขอปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมขอความในตัวบงชี้บางตัว  เชน  สามารถจัดการศึกษาที่
ดีและมีคุณภาพใหกับลูกมากกวาที่ไดรับจากโรงเรียน เปน  สามารถจัดการศึกษาที่ ดีและมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของครอบครัว  หรือ  สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับ
หลักสูตรในชีวิตประจําวัน  เปนสามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับการเรียนรูในครอบครัว   
หรือ   สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได  เปนสามารถจัดการเรียนรู
ในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได   หรือ  สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปนปญหา  เปน
สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา หรือสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทาง
จริยธรรม  เปนสามารถเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทางจริยธรรมหรือ  ไมม่ันใจความปลอดภัยใน
โรงเรียน   เปนไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน  หรือ  ไมม่ันใจการศึกษาในระบบ
โรงเรียน  เปนไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน ห รือ   บุ ต รหลานประสบปญหา ใน
โรงเรียน  เปนบุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน     หลังจากปรับขอความในตัวบงชี้แลวให
ทุกทานลงคะแนนอีกครั้ง      ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดัง
ตาราง 21 
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ตาราง 21   คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชี้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
     องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
       
   1. สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสอดคลองกับ 
      ความตองการของครอบครัว 
   2.  สามารถบูรณาการคณุคาทางศาสนากับการเรียนรูในครอบครวั     
   3.  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บตุรหลานเรียนรูได    
   4.  เปนการสรางความสมัพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
   5  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  
   6.  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ  
   7.  สามารถหลีกเลีย่งอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา  
   8.  สามารถเสริมสรางสิง่แวดลอมที่ดีทางจริยธรรม   
   9.  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา  

 
94.00 

 
90.00 
92.00 
92.00 
81.00 
94.00 
94.00 
94.00 
93.00 

 
20 
 

20 
15 
20 
30 
20 
20 
15 
20 

  10. ไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน     
  11. ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรยีน              
  12. บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน    
  13. ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา  

81.00 
94.00 
88.00 
94.00 

30 
10 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 21 พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในองคประกอบยอย
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง  13  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  
81.00 – 94.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษหรือมีความตองการพิเศษ 
สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา สามารถเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทาง
จริยธรรม  ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน  และครอบครัวมีความพรอมในการจัด
การศึกษา  มีคาเฉลี่ย  94.00  และตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  มีแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  และไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนมี
คาเฉลี่ย  81.00 
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   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 30 ไดแก  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  และไมม่ันใจสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน    สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  ไมเชื่อม่ัน
การศึกษาในระบบโรงเรียน              
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่สมาชิกใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 30 
ไดแก  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  และไมม่ันใจสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน              
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  22 
    
 
ตาราง 22  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     ในองคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
   1.  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสอดคลองกับความ 
       ตองการของครอบครัว 
   2.  สามารถบูรณาการคณุคาทางศาสนากับการเรียนรูในครอบครวั 
   3.  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บตุรหลานเรียนรูได    
   4.  เปนการสรางความสมัพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  
   5.  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  
   6.  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ    

 
0.08 

 
0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.08 

   7.  สามารถหลีกเลีย่งอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา  
   8.  สามารถสงเสริมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม  
   9.  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา    

0.08 
0.08 
0.08 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
   
  10. ไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน     
  11. ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรยีน              
  12. บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน  
  13. ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา     

  
0.07 
0.08 
0.07 
0.08 

 
 
   จากตาราง 22  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  13  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  
คือ คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.07 – 0.08  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้
ทั้ง  13  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.08  
ไดแก  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของครอบครัว สามารถ
บูรณาการคุณคาทางศาสนากับการเรียนรูในครอบครัว  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรู
ที่บุตรหลานเรียนรูได  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  บุตรหลานมี
ลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ  สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา  
สามารถสงเสริมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม   ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา ไ ม เ ชื่ อ ม่ั น
การศึกษาในระบบโรงเรียน และครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา สวนตัวบงชี้ที่มี
คาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0.07 ไดแก มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่
เอ้ืออํานวย  ไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน   และบุตรหลานเคยประสบปญหาใน
โรงเรียน 
   จากตาราง 21ถึงตาราง 22 สามารถสรุปองคประกอบยอยและตัวบงชี้ในองคประกอบหลัก
ดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตามคาเฉลี่ยและ
นํ้าหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4   องคประกอบยอยและตัวบงชี้ดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

องคประกอบ
หลักดาน
ผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

ลักษณะของผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 

เหตุผลในการ
ตัดสินใจจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว 

 บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ  
 หรือมีความตองการพิเศษ    

ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน

ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา  

   ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา

สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการ
เรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได   

เปนการสรางความสัมพันธอันดี  
ระหวางสมาชิกในครอบครัว 

สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับ
การเรียนรูในครอบครัว 

บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน  
   

เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงใน
การจัดการศึกษาใหกับลูก 

 เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน  

เปนผูมีความรักอยางลึกซ้ึงตอลูก

เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือนักพัฒนา  

เปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว    

สามารถสงเสริมส่ิงแวดลอมที่ดีทางจริยธรรม  

 สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะ    
 สังคมที่เปนปญหา 

เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง 

เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู   

มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการ
เรียนที่เอื้ออํานวย   

ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน  

เปนผมีอิสระทางความคิด 
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       2)  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันวา  ลักษณะผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในทุกตวับงชี้เปนลักษณะที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังคําพูดของผูทรงคุณวุฒิคน
หน่ึงที่วา “ พ้ืนฐานที่สําคัญที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือการมีความรักตอลกู และมีความ
เชื่อม่ันและศรทัธาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “  และผูทรงคณุวุฒิคนหนึ่งพูดวา “ ผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวตองเปนผูที่ใฝหาความรูและพรอมที่จะเรียนรูไปกับลูก “  ผลการใหคะแนนอีก
ครั้งเปนการตดัสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 23 
   
 
ตาราง 23  คาเฉลี่ย และพิสัย ของตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดย    
     ครอบครัวในองคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามต ิ
     จากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
   1. เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจรงิในการจัดการศึกษาใหกบัลูก   
   2. เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว        
   3. เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  
   4. เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  
   5. เปนผูมีอิสระทางความคิด    
   6. เปนผูใฝรู และเต็มใจทีจ่ะเรียนรู   
   7. เปนผูที่มีเวลาใหกบับตุรหลาน   
   8. เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก     

 
97.00 
97.00 
91.00 
81.00 
87.00 
94.00 
87.00 
90.00 

  
15 
15 
20 
40 
50 
20 
20 
20 

 
  
  จากตาราง 23  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้ลักษณะของ

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง  8  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  81.00 – 97.00  พิสัย
อยูระหวาง  15 – 40 

  ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงใน
การจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีคาเฉลี่ย  
97.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  มีคาเฉลี่ย  
81.00 



 169

   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 50 ไดแก  เปนผูมีอิสระทางความคิด  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 15  ไดแก  เปนผูมี
ความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว             
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
50 ไดแก  เปนผูมีอิสระทางความคิด     
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  15  
ไดแก    เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความ
ศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว             
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยลักษณะของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมีผลรวม
ของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ปรากฏ
ดังตาราง  24 
 
 
ตาราง 24  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชีล้ักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
     องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
 1. เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกบัลกู 
 2. เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
 3. เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  
 4. เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  
 5. เปนผูมีอิสระทางความคดิ     
 6. เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู                 

 
0.13 
0.13 
0.13 
0.11 
0.12 
0.13 

 7. เปนผูที่มีเวลาใหกบับตุรหลาน   
 8. เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก               

0.12 
0.13 
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   จากตาราง  24  พบวา  ตวับงชีท้ั้ง  8  ตัวบงชี้มีคาน้าํหนักความสาํคัญที่ใกลเคยีงกัน  คือ 
คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.11 – 0.13  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเหน็วา  ตัวบงชีท้ั้ง  
8  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.13  ไดแก  
เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับลูก เปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว     เปนนักการเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะ
เรียนรู และเปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก สวนตวับงชี้ทีมี่คาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ
0.11 ไดแก  เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  
 

       2.2.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        องคประกอบหลักลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย   4  
องคประกอบยอย  ไดแก  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หลักสูตร
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แผนการจัดการศึกษาของครอบครวั  และการวัดแลประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   
                 1)  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
                      ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันวา  ทุกตวับงชี้เปนตัวบงชี้แนวทางการ
จัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังคําพูดของผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่วา “ การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  ขึ้นอยูกับความสนใจและ
ความพรอมของผูเรียนและครอบครัว “    ผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งพูดวา  “ ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  สามารถเรียนรูไดในทุกเวลา และสถานที่ “  ผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งพูดวา  “การจัดการ
เรียนรูตองสัมพนธกับธรรมชาติของผูเรียนและเกิดขึ้นในชีวติประจําวนั”   ผลการใหคะแนนอีกครั้ง
เปนการตัดสนิใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 25 
 
 
ตาราง 25  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีแ้นวทางการจัดการเรียนรูในองคประกอบหลักดาน 
     ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
    1. วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ 
        การศึกษาตามอัธยาศัย 
    2. จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน      
    3. เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครวั  

 
86.00 

  
  94.00 

91.00 

 
20 
 

30 
20 
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ตาราง 25  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
    4. บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชวีิตประจําวัน     
    5. เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
    6. เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
    7. เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  
    8. เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั  
    9. เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
   10. เรียนรูทั้งในและนอกบาน  
   11. เรียนรูรวมกับชุมชน    
   12. เรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง     

96.00 
98.00 
98.00 
86.00 
92.00 
94.00 
96.00 
95.00 
93.00 

10 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
10 
20 

   13. เรียนรูโดยผานโครงงาน    
   14. เรียนรูสิ่งที่เปนวถิีชวีิต 

86.00 
98.00 

20 
10 

 
 
  จากตาราง 25  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้แนวทางการ

จัดการเรียนรูทั้ง 14 ตัวบงชี้  เพราะมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 86.00 – 98.00 พิสัยอยูระหวาง 10 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  มีคาเฉลี่ย  98.00  และตัว
บงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  และเรียนรูโดยผานโครงงานมี
คาเฉลี่ย  86.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 30 ไดแก  จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน  และเรียนรูผานสื่อการ
เรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรู
กับชีวิตประจําวัน    เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง   เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  เรียนรูทั้งในและนอกบาน  เรียนรูรวมกับชุมชน   และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
30 ไดแก  จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน  และเรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่อ
อิเลคทรอนิคส 
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   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน    เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เรียนรูทั้งในและนอกบาน  เรียนรูรวมกับชุมชน   แ ล ะ
เรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยแนวทางการ
จัดการเรียนรูการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอย
มีผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัว
บงชี้ปรากฏดังตาราง  26 
 
 
ตาราง 26  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้แนวทางการจัดการเรียนรูในองคประกอบหลัก 
    ดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉนัทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
   1. วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย 
   2. จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน      
   3. เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครวั   
   4. บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชวีิตประจําวัน     
   5. เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
   6. เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
   7. เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส  
   8. เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั   
   9. เรียนรูจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย    

 
0.07 

 
0.07 
0.07 
0.07 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 

  10. เรียนรูทั้งในและนอกบาน 
  11. เรียนรูรวมกับชุมชน     

0.07 
0.07 

  12. เรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง    
  13. เรียนรูโดยผานโครงงาน    
  14. เรียนรูสิ่งที่เปนวิถชีีวติ      

0.07 
0.07 
0.08 
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   จากตาราง 26  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  14  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  
คือ คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.07 – 0.08  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้
ทั้ง  14  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.08  
ไดแก  เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง   เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิต  สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ  0.07 ไดแก วาง
แผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดเรียนรูตามความ
พรอมและความสนใจของผูเรียน เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัวบูรณาการ
เชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน    เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส   เรียนรูจาก
ประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว  เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเรียนรูทั้งในและนอกบาน 
เรียนรูรวมกับชุมชน เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และเรียนรูโดยผานโครงงาน  
       2) หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                    ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา หลักสูตรการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจะตองมีลักษณะยืดหยุน  สอดคลองกับความตองการและพัฒนาการของผูเรียน  ดัง
คําพูดของผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่วา “ หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไมมีหลักสูตรที่
ตายตัว  แตจะขึ้นอยูกับความสนใจและความตองการของผูเรียน โดยสามารถนําหลักสูตรมาจาก
หลายๆแหง เชน หลักสูตรของตางประเทศ  หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ หรือแมแตหลักสูตร
การศึกษาเฉพาะทาง“    ผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งพูดวา  “ ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไม
จําเปนตองใชกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และเห็นดวยกับการที่หลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แตไมเห็นดวยกับการยึดมาตรฐานการเรียนรูในสาระการเรียนรูของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  จึงขอปรับขอความจาก  จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปน จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงผลการใหคะแนน
อีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย   ผลปรากฏดังตาราง 27 
 
 
ตาราง  27  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้หลักสูตรในองคประกอบหลักดานลักษณะการจัด 
     การศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
  1. หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆปรับเปลี่ยนตาม 
       ความเหมาะสม   
   2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละ 
       ครอบครัว  

 
97.00 

 
92.00 

 

 
15 
 

20 
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ตาราง  27  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
   3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
   4. จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ    
   5. หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน 
   6. ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที ่  
   7. จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล     

 
90.00 
82.00 
94.00 
86.00 
99.00 

 
20 
10 
20 
40 
5 

 
 
   จากตาราง 27  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้หลักสูตรทั้ง 
7 ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  82.00 – 99.00  พิสัยอยูระหวาง  5 – 40   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล   มี
คาเฉลี่ย  99.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  คาเฉลี่ย  82.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 40 ไดแก  ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่ สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 5  
ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล   
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
40 ไดแก  ไดแก  ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  5  
ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยหลักสูตร  โดย
การใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมีผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกัน
เทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ปรากฏดังตาราง  28 
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ตาราง 28  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้หลักสูตรในองคประกอบหลักดานลกัษณะการจัด 
     การศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
    1. หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆปรับเปลี่ยน  
        ตามความเหมาะสม   
    2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละ 
        ครอบครัว    
    3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
0.15 

 
0.14 

 
0.14 

    4. จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   
    5. หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน 
    6. ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที ่  
    7. จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล 

0.13 
0.15 
0.15 
0.16 

 
 
   จากตาราง 28  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  7  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  คือ 

คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.13 – 0.16  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  
7  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.16  ไดแก  
จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0 . 1 3  ไ ด แ ก 
จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   
3)   แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
            ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันวา  การกําหนดจุดมุงหมายในการ 
จัดการศึกษาที่ชัดเจน และการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปนสิ่งที่มีความจําเปน
ในแผนการจัดการศึกษา  แตไมเห็นดวยกับการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ตายตัว  ดังคําพูดของ
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่วา “ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  
ขึ้นอยูกับความสนใจและความพรอมของผูเรียนและครอบครัว ดังน้ันเนื้อหาสาระในแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว จึงควรมีลักษณะที่ยืดหยุนเนื้อหาสาระควรมีลักษณะหลวมๆ ไมควรวาง
กรอบที่ตายตัว”    ผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งพูดวา  “ ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สามารถ
เรียนรูไดในทุกเวลา และสถานที่ แผนการจัดการศึกษาจึงตองสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
ได”   นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิขอปรับขอความในบางตัวบงชี้  เชน  มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระ 
ที่ชัดเจนเปนมีการกําหนดกรอบเน้ือหาสาระ  หรือ  มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู    เปนมีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู   หรือ  มีการกําหนดกรอบแนว
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ทางการวัดและประเมินผล เปน มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล หรือ สอดคลองกับ
จุดหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ เปน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปนตน   ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 29 
 
  
ตาราง 29  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวในองคประกอบ     
     หลักดานลักษณะการจดัการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก  
     พหุคุณลักษณะ 
 

  
  1.  มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดย 
       ครอบครัวในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น 
   2. มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ัดเจน  
   3. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
   4. มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระ   
   5. มีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู     
   6. มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล   
   7. มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  
   8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวติประจําวัน    
   9. สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
 10. มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 
 11. มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

 
90.00 

 
100.00 
100.00 
89.00 
88.00 
96.00 
96.00 
96.00 
87.00 
85.00 
86.00 

 
30 
 
0 
0 
20 
25 
10 
10 
10 
20 
25 
30 

 
 
   จากตาราง 29  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้แผนการจัด
การศึกษาของครอบครัวทั้ง  11  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  85.00 – 100.00  พิสัยอยู
ระหวาง  0 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  
และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  มีค า เฉลี่ ย   100.00  และตัวบงชี้ที่
สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว  มีคาเฉลี่ย  85.00        
     สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มี    
พิสัยสูงที่สุด  คือ 30 ไดแก  มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน   สวนตัวบงชี้ที่ มี พิสัยต่ํ าสุด   คือ   0  

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
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ไดแก  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
30 ไดแก  มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  0  
ไดแก  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน  
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  30 
 
 
ตาราง 30  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้แผนการจัดการศึกษาของครอบครวัใน 
     องคประกอบหลักดานลกัษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามต ิ
     จากพหุคุณลักษณะ 
 

 

องคประกอบ /ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
  1. มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดย 
      ครอบครัวในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น 
  2. มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ดัเจน  
  3. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
  4. มีการกําหนดเนื้อหาสาระ 
  5. มีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู     
  6. มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล    
  7. มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  
  8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวติประจําวัน    
  9. สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
0.09 

 
0.10 
0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
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ตาราง 30  (ตอ) 
 

 

องคประกอบ /ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
 10. มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว   
 11. มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

 
0.08 
0.09 

 
 
   จากตาราง  30   พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  11  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  
คือ คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.08 – 0.10  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้
ทั้ง  11  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.10  
ไดแก  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  และมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียนสวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0 .08 ไดแก    มีขอมูล พ้ืนฐานของ
ครอบครัว   
      4)  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                      ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน 
ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา ไมชัดเจนอยากใหเพ่ิมเปนการประเมินผลรวมกันโดย
ผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา และตัวบงชี้ประเมินโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน  ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญไมเห็นดวย  จึงเสนอใหปรับเปลี่ยนตัวบงชี้วา  “ ใชแบบทดสอบ
มาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน “  ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย   
ผลปรากฏดังตาราง 31 
 
 
ตาราง 31  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้การวัดและประเมินผลในองคประกอบหลักดาน 
     ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะหฉนัทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
   1. ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ 
      หนวยงานทางการศึกษา  
   2. ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย   
   3. ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห  

 
88.00 

 
94.00 
94.00 

 
20 
 

20 
20 
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ตาราง 31  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
   4. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  
   5. ประเมินคุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน 
   6. ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน  
   7. ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน   
   8. ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
   9. ประเมินผลงานของผูเรียน   

 
91.00 
87.00 
82.00 
90.00 
85.00 
85.00 

 
20 
20 
40 
20 
10 
30 

 
 
   จากตาราง 31  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในองคประกอบยอย
การวัดและประเมินผลทั้ง   9 ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  82.00 – 94.00  พิสัยอยู
ระหวาง  10 – 40   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย และประเมินการอาน การคิดวิเคราะห มีคาเฉลี่ย  94.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิก
ใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน      มี ค า เ ฉ ลี่ ย  
82.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 40 ไดแก  ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัย
ต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
40 ไดแก  ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  32 
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ตาราง 32  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้การวัดและประเมินผลในองคประกอบหลักดาน 
     ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
    1. ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ 
        หนวยงานทางการศึกษา  
    2.  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธกีารที่หลากหลาย   
    3.  ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห  
    4.  ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน      

 
0.11 

 
0.12 
0.12 
0.11 

    5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    6.  ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน  
    7.  ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน   
    8.  ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
    9.  ประเมินผลงานของผูเรียน 

0.11 
0.10 
0.11 
0.11 
0.11 

 
 
   จากตาราง  32   พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  9  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  
คือ คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.10 – 0.12  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้
ทั้ง  9  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.12  
ไดแก  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินการอาน การคิดวิเคราะห
  สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0.10 ไดแก ใชแบบทดสอบมาตรฐาน
เปนทางเลือกในการประเมิน 
   จากตาราง 23 ถึงตาราง 32 สามารถสรุปองคประกอบยอยและตัวบงชี้ในองคประกอบ
หลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตาม
คาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ดังภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5   องคประกอบและตัวบงชีด้านลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

องคประกอบ
หลักดาน
ลักษณะการจดั
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

แนวทางการ
จัดการเรียนรู
ของการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

หลักสูตรการ
จัดการศึกษา
โดย
ครอบครัว 

 เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย    

 จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล   

 เรียนรูโดยการปฏบัิติจริง   

 เรียนรูจากประสบการณที่เกิดข้ึนรอบตัว  

 เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวาง  
 ครอบครัว 

 วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอก  
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

 เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/ส่ืออิเลคทรอนิคส 

 เรียนรูโดยผานโครงงาน   

 หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไว  
 กวางๆปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   

 หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐาน   
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญา  
 ความเชื่อของแตละครอบครัว   

 หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและ 
 ความตองการของผูเรียน   

 ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่  

 เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

 เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

 เรียนรูส่ิงที่เปนวิถีชีวิต  
  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน

 จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจ 
 ของผูเรียน 

 เรียนรูทั้งในและนอกบาน   
  เรียนรูรวมกับชุมชน   

 จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตร  
 กระทรวงศึกษาธิการ   
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ภาพประกอบ 5   (ตอ) 

การวัดและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
โดย
ครอบครัว

ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย   

ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห

ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน

ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน  

ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน 
ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา 

องคประกอบ
หลักดาน
ลักษณะการจดั
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

แผนการจัด 
การศึกษา
ของ
ครอบครัว 

มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน

มีการกําหนดคุณลกัษณะที่พึงประสงค  
ของผูเรียน 

มีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผล   

    มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล

กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน  

มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในแตละชวงเวลา
และแตละระดับชั้น 

มีการกําหนดเนื้อหาสาระ   

มีการกําหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู   

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มีขอมูลพื้นฐานของผูเรียน   

มีขอมูลพื้นฐานของครอบครัว

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน   

ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   

ประเมินผลงานของผูเรียน 

ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลอืก 
ในการประเมิน   
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         2.2.3  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการ 
ศึกษาโดยครอบครัว 
           คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  ไดแก  คนดี  คนเกง  และคนมีความสุข 
  1)  คนดี 
       ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ตวับงชี้คนดีทุกตัวบงชี้ มีความสําคัญ   
ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 33 
 
 
ตาราง 33  คาเฉลี่ยและพิสยัของตัวบงชีค้นดีในองคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที ่ 
     พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ  
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
   
    1. มีวินัย   
    2. มีความรับผิดชอบ   
    3. ประหยัดอดออม  
    4. มีความเสียสละ  
    5. มีความซื่อสัตย    
    6. รูจักสิทธิและหนาทีข่องตนเอง   
    7. รักษาสิ่งแวดลอม          

 
94.00 
98.00 
94.00 
90.00 
98.00 
98.00 
98.00 

 
20 
10 
20 
20 
10 
10 
10 

 
 
   จากตาราง 33  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้คนดีทั้ง 7   
ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  90.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 20   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย   รูจัก
สิทธิและหนาที่ของตนเอง  และรักษาสิ่งแวดลอม   มีคาเฉลี่ย  98.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกให
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก   คาเฉลี่ย  90.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 20 ไดแก  มีวินัย ประหยัดอดออม   และมีความเสียสละ ส ว นตั วบ ง ชี้ ที่ มี พิ สั ย
ต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย   รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  และ
รักษาสิ่งแวดลอม 
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   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
20 ไดแก  มีวินัย ประหยัดอดออม   และมีความเสียสละ  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย   รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  และรักษาสิ่งแวดลอม 
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง 34 
 
 
ตาราง 34  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้คนดใีนองคประกอบหลักดานคุณลักษณะของ 
     ผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉนัทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
   
    1.  มีวินัย    
    2.  มีความรับผิดชอบ 
    3. ประหยัดอดออม  
    4. มีความเสียสละ  
    5. มีความซื่อสัตย    
     6. รูจักสิทธิและหนาทีข่องตนเอง   
    7. รักษาสิ่งแวดลอม           

  
0.14 
0.15 
0.14 
0.13 
0.15 
0.15 
0.15 

 
 
   จากตาราง 34  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง 7  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  คือ 
คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.13 – 0.15  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  
7  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.15  ไดแก  
มีความรับผิดชอบ   มีความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง และรักษาสิ่ งแวดลอม
สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0.13 ไดแก มีความเสียสละ  
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      2.3.2  คนเกง 
      ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ตัวบงชี้คนเกงทุกตัวบงชี้มี
ความสําคัญ   ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 35 
 
 
ตาราง 35  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้คนเกงในองคประกอบหลกัดานคุณลักษณะของ 
     ผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉนัทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ  
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
   1. เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห 
       คิดสรางสรรค  
    2. เปนผูมีความรูและทกัษะที่จําเปน   
    3. เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ  
    4. เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
    5. เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวติ   
    6. เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   
    7. เปนผูใฝรูใฝเรียน     
    8. เปนผูที่รักการอาน 

 
98.00 

 
91.00 
91.00 
98.00 
98.00 
98.00 
98.00 
98.00 

 
10 
 

20 
20 
10 
10 
10 
10 
15 

 
 
   จากตาราง 35  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตวับงชีค้นเกงทั้ง  8  
ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  91.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 20   
   ตัวบงชีท้ี่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก   เปนผูมีความสามารถในการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห คดิสังเคราะห  เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนผูที่รักการเรียนรู
ตลอดชีวติ  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  เปนผูใฝรูใฝเรียน  และเปนผูที่รักการอาน     มีคาเฉลี่ย  
98.00  และตวับงชีท้ี่สมาชกิใหคาเฉลีย่ต่าํที่สุด  ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะทีจํ่าเปน  และ
เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ มีคาเฉลี่ย  91.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 20 ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน และเปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ
สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  ไดแก   เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิด
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สังเคราะห  คิดสรางสรรค   เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  
เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  และเปนผูใฝรูใฝเรียน   
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
20 ไดแก  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน และเปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10    
ไดแก   เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค  เปนผูรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  และเปนผูใฝรูใฝ
เรียน   
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  36 
 
 
ตาราง 36  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้คนเกงในองคประกอบหลักดานคณุลักษณะของ 
     ผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉนัทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
  
   1. เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  
       คิดสรางสรรค 
    2. เปนผูมีความรูและทกัษะที่จําเปน   
    3. เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ  
    4. เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
    5. เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวติ 
    6. เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   
    7. เปนผูใฝรูใฝเรียน     
    8. เปนผูที่รักการอาน   

 
0.13 

 
0.11 
0.12 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
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   จากตาราง 36  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  8  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  คือ 
คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.11 – 0.13  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  
8  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.13  ไดแก  
เปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห เปนผูรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   เปนผูใฝรูใฝเรียนและ
เปนผูที่รักการอาน สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ 0.11    ไดแก เปนผู มี
ความรูและทักษะที่จําเปน 
                        3)  คนมีความสุข 
            ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา    ตัวบงชี้คนเกงทุกตัวบงชี้มี
ความสําคัญ   ผลการใหคะแนนอีกครั้งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 37 
 
 
ตาราง 37  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้คนมีความสขุในองคประกอบหลักดานคุณลักษณะของ 
     ผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉนัทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ  
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
     1. เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย        
     2. เปนผูที่สามารถปรบัตวัเขากบัสังคมและสิ่งแวดลอม  
     3. เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
     4. เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ   
     5. เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย   
     6. เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  
     7. เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ    
     8. เปนผูที่ราเริงแจมใส  

  
95.00 
90.00 
98.00 
98.00 
87.00 
97.00 
96.00 
94.00 

 
15 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
20 

 
 
   จากตาราง 37  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในองคประกอบยอย
คนที่มีความสุขทั้ง  8  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  87.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 
– 20   
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   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ และ
เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ   มีคาเฉลี่ย  98.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  
ไดแก   เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย มีคาเฉลี่ย  87.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 20 ไดแก  เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม   เปนผูที่ภูมิใจในความ
เปนไทยและเปนผูที่ราเริงแจมใส  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 10  ไดแก  เปนผูมีสุขภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ  เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน     และเปนผูที่
มีมนุษยสัมพันธ 
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
20 ไดแก  เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทยและ
เปนผูที่ราเริงแจมใส  
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา    ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  10  
ไดแก  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณเปนผูที่เคารพ
ตนเองและผูอ่ืน และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ  
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  38 
 
 
ตาราง 38  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้คนมคีวามสุขในองคประกอบหลักดานคุณลักษณะ 
     ของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก  
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
   
   1. เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย    
   2. เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม  
   3. เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
   4. เปนผูทีมี่ความมั่นคงทางอารมณ   
   5. เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย        

 
0.13 
0.12 
0.13 
0.13 
0.12 
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ตาราง 38  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
    
   6. เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน 
   7. เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ 
   8. เปนผูที่ราเริงแจมใส 
 

 
0.13 
0.13 
0.12 

 
 
   จากตาราง 38  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  8   ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  คือ 
คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.12 – 0.13  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  
8  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.13  ไดแก  
เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ  เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ
   สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0.12 ไดแก เปนผูที่สามารถปรับตัวเขา
กับสังคมและสิ่งแวดลอม   เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย และเปนผูที่ราเริงแจมใส   

  จากตาราง 33 ถึงตาราง 38 สามารถสรุปองคประกอบยอย  และตัวบงชี้ในองคประกอบ
หลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ที่ไดจากการหา
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย   ดัง
ภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6   องคประกอบและตัวบงชีด้านคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของ 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

องคประกอบ
หลักดาน
คุณลักษณะ
ของผูเรียนที่
พึงประสงค
ของ               
การจัดการ
ศึกษาโดย
ครอบครัว 

คนเกง 

คนดี 

คนมีความสุข 

มีความรับผิดชอบ   

 มีความซื่อสัตย   

  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  

  รักษาสิ่งแวดลอม 

  มีวินัย      

 ประหยัดอดออม   

  เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   

  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  

   เปนผูใฝรูใฝเรียน   

  เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ

 เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  

 เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ  

 เปนผูที่เคารพตนเองและผูอื่น

 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ   

เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและ
กลาเผชิญส่ิงทาทาย 

  มีความเสียสละ 

  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   

  เปนผที่รักการอาน   

 เปนผูที่ราเริงแจมใส

   เปนผมีความรและทักษะที่จําเปน   

  เปนผูมีความสามารถในการคิด   
  วิเคราะห คิดสังเคราะห  
  คิดสรางสรรค 

 เปนผูที่สามารถปรับตัวเขา  
 กับสังคมและสิ่งแวดลอม   

 เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย
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       2.2.4  องคประกอบหลกัดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย  4  องคประกอบ 
ยอย  ไดแก  การสนับสนุนดานกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนของสถานศึกษา  และการสนับสนุนของผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 
     1)  การสนับสนุนดานกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้การกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  สําหรับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเห็นวา เปนการวางกรอบและบังคับผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวตองปฏิบัติตาม  จึงมีความเห็นวาหากเพิ่มขอความในตัวบงชี้เปน   “ มีการกําหนด
แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว”      ผลการใหคะแนนอีกครั้ง
เปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ผลปรากฏดังตาราง 39 
 
 
ตาราง 39  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนนุดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
     การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในองคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย 
     ครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 

    1. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
    2. มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
    3. มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัด 
        การศึกษาโดยครอบครัว 
    4. มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา     
     5. มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา    

 

88.00 
86.00 
90.00 

 
93.00 
92.00 

 

30 
20 
20 
 

25 
30 

 
 
  จากตาราง 39  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้การ

สนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง  5  ตัวบงชี้  
เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  86.00 – 93.00  พิสัยอยูระหวาง  20 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายการศึกษา       มีคาเฉลี่ย  93.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  
มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ย  86.00 
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   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 30 ไดแก  มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    มีการใหเงินอุดหนุน
การศึกษา สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 20  ไดแก  มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว   มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
30 ไดแก  มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการ ให เ งิน อุดหนุนการศึก
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  20  
ไดแก  มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  40 
 
 
ตาราง 40   คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้การสนบัสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที ่
     เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในองคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัด  
     การศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 

 
    1. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
    2. มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

 
0.20 
0.19 

    3. มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัด 
        การศึกษาโดยครอบครัว 
    4. มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา    
    5. มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา  
 

0.20 
 

0.21 
0.20 
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   จากตาราง 40  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  5   ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  คือ 
คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.19 – 0.21  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  
5  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.21  ไดแก   
มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา   สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญต่ําสุด  คือ 0.19   ไดแก   มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
      2)  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  
           ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ สําหรับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เห็นวา เปนการวางกรอบและบังคับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองปฏิบัติตาม  จึงมีความเห็นวา
หากเพิ่มขอความในตัวบงชี้เปน   “ มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว”  หรือ  “รัฐจัดระบบการกํากับ  ติดตาม และสนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได  
เปนรัฐจัดระบบการติดตาม  ดูแล  และสนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได” ผลการใหคะแนนอีกครั้ง
เปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย          ผลปรากฏดังตาราง 41 
 
 
ตาราง 41  คาเฉลี่ย และพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนนุของหนวยงานภาครัฐในองคประกอบ 
     หลักดานปจจัยสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
   
 1. มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกบัผูจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว   

 
94.00 

 
20 

 2. เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการศึกษา 
     โดยครอบครัว  
 3. มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยน  
     เรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 4. สงเสริมการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยาง 
     ตอเน่ือง 
 5. มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง   
 6. นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน  
 7. รัฐจัดระบบการติดตาม  ดูแล  และสนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได  
 8. มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง 
 9. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา 

95.00 
 

94.00 
 

89.00 
 

90.00 
88.00 
89.00 
90.00 
94.00 

15 
 

20 
 

30 
 

30 
30 
20 
20 
20 
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ตาราง 41  (ตอ)  
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
10. รัฐใหเสรภีาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
11. สงเสริมการใชแหลงเรยีนรูในทองถิน่      

 
94.00 
94.00 

 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 41   พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้การ
สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐทั้ง  11  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  88.00 – 95.00   
พิสัยอยูระหวาง  15 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนสูงสุด  ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีคาเฉลี่ย 95.00   ตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  
ไดแก นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน มีคาเฉลี่ย  88.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ  30  ไดแก  สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  มีการ
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวมีความชัดเจน  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด คือ  15  ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยสูงสุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ  30  
ไดแก  สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  มีการพัฒนาสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมีความชัดเจน 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ   15  
ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  42 
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ตาราง 42  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้การสนบัสนุนของหนวยงานภาครัฐใน 
     องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะห 
     ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
  1.มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกบัผูจัดการศึกษา  
     โดยครอบครัว 
  2. เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว 

 
0.09 

 
0.09 

  3. มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวให 
      แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
  4. สงเสริมการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยาง 
      ตอเน่ือง 
  5.  มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือการเรียนรูดวย 
      ตนเอง     
  6. นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน   

0.09 
 

0.09 
 

0.09 
 

0.09 
  7. รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแล และ สนบัสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได    
  8. มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง 
  9. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา  
 10. รัฐใหเสรภีาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
 11. สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิน่ 

0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 

 
 

    จากตาราง 42  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  11  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญเทากัน  คือ คา
นํ้าหนักความสําคัญอยูที่ 0.09 แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  11  ตัวบงชี้มี
ความสําคัญเทากัน  ไดแก  มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว    เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มี ก า ร
พัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  สงเสริมการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง   มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส 
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน    รัฐ
จัดระบบการติดตาม ดูแล และ สนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได   มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางตอเน่ือง   สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา รัฐใหเสรีภาพใน
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น การสนับสนุนของ
สถานศึกษา 
          3)  ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ตัวบงชี้การสนับสนุนของสถานศึกษา
ทุกตัวบงชี้มีความสําคัญ    ผลปรากฏดังตาราง 43 
 
 
ตาราง 43  คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนนุของสถานศกึษาในองคประกอบหลัก 
     ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
     พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
 
   1. บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด 
       การศึกษาโดยครอบครัว   
   2. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย 
       ครอบครัว  
   3. ความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   4. ปฏิสัมพันธระหวางครกูับนักเรียนทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว   
   5. ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย 
       ครอบครัว  
    6. เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
   7. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

 

92.00 
 

96.00 
 

96.00 
94.00 
96.00 

 
96.00 
95.00 

 

40 
 

20 
 

20 
30 
20 
 

20 
25 

 
 
   จากตาราง 43  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้การ
สนับสนุนของสถานศึกษาทั้ง  7  ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  92.00 – 96.00  พิสัยอยู
ระหวาง  20 – 40   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และเปดโอกาสใหผูเรียนเขา
รวมการศึกษาในระบบ   มีคาเฉลี่ย  96.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  
บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี ค า เ ฉ ลี่ ย  
92.00 
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   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 40 ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวสวนตัวบงชี้ที่มีพิสัยต่ําสุด  คือ 20  ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผู จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แล ะ  เ ป ด โ อก าส ใ ห
ผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
40 ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  20  
ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คว าม ร ว ม มื อ
ระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  และ เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยการสนับสนุน
ของสถานศึกษา โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมีผลรวมของคา
นํ้าหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ปรากฏดัง
ตาราง  44 
 
 
ตาราง 44  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้การสนบัสนุนของสถานศึกษาในองคประกอบหลัก 
    ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสังเคราะหฉันทามติจาก 
    พหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
   1. บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด 
       การศึกษาโดยครอบครัว   
   2. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย  
       ครอบครัว 
   3. ความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
0.14 

 
0.14 

 
0.14 
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ตาราง 44  (ตอ) 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
 
   1. บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด 
       การศึกษาโดยครอบครัว   
   2. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย  
       ครอบครัว 
   3. ความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   4. ปฏิสัมพันธระหวางครกูับนักเรียนทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว   
   5. ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย 
       ครอบครัว  
    6. เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    
   7. ผูบริหารมีภาวะผูนํา  

 
0.14 

 
0.14 

 
0.14 
0.14 
0.14 

 
0.14 
0.14 

 
 
   จากตาราง 44   พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  7  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญเทากัน  คือ คา
นํ้าหนักความสําคัญอยูที่ 0.14 แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้ทั้ง  7  ตัวบงชี้มี
ความสําคัญเทากัน  ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว   ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปด
โอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ   และผูบริหารมีภาวะผูนํา  

4) การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ตัวบงชี้การสนับสนุนของ 

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวทุกตัวบงชี้มีความสําคัญ    ผลปรากฏดังตาราง 45 
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ตาราง 45   คาเฉลี่ย  และพิสัยของตัวบงชี้การสนับสนนุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
     องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะห 
     ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาเฉลี่ย 
 

พิสัย 
  
   1. ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   2. เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัด   
   3. มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
   4. สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ 
   5. สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   6. เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   
   7. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
   8. การใหความรัก ความทุมเท 

 
94.00 
98.00 
99.00 
99.00 
99.00 
98.00 
96.00 
96.00 

 
30 
10 
5 
5 
5 
10 
20 
20 

 
 
   จากตาราง 45  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติจากพหุคุณลักษณะในตัวบงชี้เหตุผลใน
การตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง 8 ตัวบงชี้  เพราะ  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  94.00 – 
99.00  พิสัยอยูระหวาง  5 – 30   
   ตัวบงชี้ที่ผูทรงคุณวุฒิใหคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ  และสรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีคาเฉลี่ย  99.00  และตัวบงชี้ที่สมาชิกใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ผูจัดการศึกษามีอิสระใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีคาเฉลี่ย  94.00 
   สวนการกระจายของคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิใหในแตละตัวบงชี้เปนดังน้ี  ตัวบงชี้ที่มีพิสัยสูง
ที่สุด  คือ 30 ไดแก  ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สวนตัวบงชี้ที่มีพิสัย
ต่ําสุด  คือ  5  ไดแก  มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   สงเสริมใหบุตรหลานได
พัฒนาตามศักยภาพ   และสรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   ดังน้ันเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยที่สูงที่สุด หรือผลตางที่สูงสุดของคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายสูงที่สุด  คือ 
30 ไดแก  ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   สวนเม่ือวัดการกระจายของคะแนนดวยพิสัยต่ําสุด หรือผลตางที่ต่ําสุดของคะแนนสูงสุด
และคะแนนต่ําสุดที่ผูทรงคุณวุฒิใหในตัวบงชี้น้ันๆ  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีการกระจายต่ําสุด  คือ  5  
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ไดแก  มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตาม
ศักยภาพ   และสรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ในองคประกอบยอยเหตุผลการ
ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการใหคาน้ําหนักความสําคัญในแตละองคประกอบยอยมี
ผลรวมของคาน้ําหนักความสําคัญรวมกันเทากับ 1  ผลของคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ปรากฏดังตาราง  46 
 
 
ตาราง 46  คาน้ําหนักความสําคัญของตวับงชี้การสนบัสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
     องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการสงัเคราะห 
     ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
 

 

ตัวบงชี ้
 

คาน้ําหนักความสําคัญ 
  
  1. ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   2. เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา    
   3. มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
   4. สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ 
   5. สรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
   6. เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   
   7. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
   8. การใหความรัก ความทุมเท    

 
0.12 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.12 
0.12 

 
 

   จากตาราง  46  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง  8  ตัวบงชี้มีคาน้ําหนักความสําคัญที่ใกลเคียงกัน  
คือ คาน้ําหนักความสําคัญอยูระหวาง 0.12 – 0.13  แสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา  ตัวบงชี้
ทั้ง  8  ตัวบงชี้มีความสําคัญใกลเคียงกัน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงสุด  คือ 0.13  
ไดแก  เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา    มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ   สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  
และเตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําสุด  คือ   0 . 1 2 
ไดแก ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  และการใหความรัก ความทุมเท 
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   จากตาราง 39 ถึงตาราง 46 สามารถสรุปองคประกอบยอยและตัวบงชี้ในองคประกอบ
หลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาก 
พหุคุณลักษณะตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  องคประกอบและตวับงชี้ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 

องคประกอบ
หลักดาน
ปจจัย
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
โดย
ครอบครัว 

การสนับสนุนดาน
กฎหมาย  
กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวของการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

 

มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับ
คาใชจาย   

มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา  
มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของ
รัฐในการจัดการศึกษา โดยครอบครัว   

มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว     

มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

การสนับสนุน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

 มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน   
 รัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดย 
ครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึง กันและกัน 

 สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวใน    
การจัดการศึกษา   

 รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

  สงเสริมการใชแหลงเรียนรในทองถ่ิน  

    มีการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลคทรอนิคส
   เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง   

  มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดย  
    ครอบครัวอยางตอเน่ือง 

รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแลสนับสนุนที่  
ชัดเจนปฏิบัติได   

สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ  
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดย   
 ครอบครัวมีความชัดเจน   
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ภาพประกอบ 7  (ตอ) 
 
 

 
 

การสนับสนุน
ของ
สถานศึกษา 

การ
สนับสนุน 
ของผูจัดการ
ศึกษาโดย
ครอบครัว 

ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

 ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ 
 ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัด  
 การศึกษาโดยครอบครัว   

 เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ  

 ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

 ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่จัด  
 การศึกษาโดยครอบครัว 

มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    

สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ

สรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูส่ิงใหมๆ   

เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   

เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว   

องคประกอบ
หลักดานปจจัย
ที่สนับสนุน
การจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

 บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและ  
 ยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  

 การใหความรัก ความทุมเท  

 ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัด  
 การศึกษาโดยครอบครัว   
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ตอนที่ 3    ผลการตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 
   การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนขั้นตอนสุดทาย  ขั้นตอนนี้เปนการประเมิน
ความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาพหุ
คุณลักษณะในตอนที่ 2 ของการวิจัยน้ี   โดยใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวประเมินความเหมาะสม
ของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
   การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ผลปรากฏดังตาราง 47 - 50  ดังน้ี 
   1.  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                 ผลการใหคะแนน  เม่ือนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
เหมาะสมของตัวบงชี้ในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปปฏิบัติ   ผลปรากฏดังตาราง  47 
 
 
ตาราง 47  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้ใน  
     องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

 
1. เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   1.1  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคณุภาพสอดคลองกับ 
        ความตองการของครอบครัว 

 
 
4.47 
 

 
 

0.70 
 

 
 
มาก 
 

   1.2  สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับการเรยีนรูใน 
         ครอบครัว 
   1.3  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บตุรหลาน 
         เรียนรูได         
   1.4  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกใน 
         ครอบครัว  
   1.5  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสือ่การเรียนที่เอ้ืออํานวย    

4.29 
 
4.55 

 
4.55 

 
3.53 

0.75 
 

0.66 
 

0.66 
 

1.60 

มาก 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
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ตาราง 47   (ตอ) 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

  
    1.6  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ    
    1.7  สามารถหลีกเลีย่งอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา 
    1.8  สามารถเสริมสรางสิ่งแวดลอมทีดี่ทางจริยธรรม  
    1.9  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา  
    1.10 ไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน     
    1.11 ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน              
    1.12 บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน    
    1.13 ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
  รวม 

 
4.21 
3.79 
4.34 
4.47 
4.55 
3.53 
4.61 
4.47 
4.34 

 
0.70 
1.28 
0.78 
0.66 
0.73 
1.26 
0.55 
0.62 
0.76 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
2. ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   2.1 เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษา 
        ใหกับลูก  
   2.2 เปนผูมีความศรทัธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
   2.3 เปนนักการเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  
   2.4 เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง   
   2.5 เปนผูมีอิสระทางความคิด    
   2.6 เปนผูใฝรู และเตม็ใจที่จะเรียนรู   
   2.7 เปนผูที่มีเวลาใหกบับตุรหลาน   
   2.8 เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก    
        รวม  

 
 

4.74 
 
4.61 
4.21 
4.63 
4.66 
4.68 
4.66 
4.47 
4.58 

 
 

0.40 
 

0.55 
0.77 
0.56 
0.50 
0.56 
0.55 
0.62 
0.56 

 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 

 
 
          จากตาราง 47   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้องคประกอบหลัก
ดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีระดับความเหมาะสม  ดังน้ี 
 ตัวบงชี้องคประกอบยอยเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.34 เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.53 – 4.47  ยกเวน  ตัวบงชี้บุตรหลานเคยประสบ
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ปญหาในโรงเรียน  (คาเฉลี่ย 4.61)  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรู
ได (คาเฉลี่ย 4.55) เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว(คาเฉลี่ย 4.55)  ไม
ม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน (คาเฉลี่ย 4.55)  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 ตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.58  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด  ไดแก ตัวบงชี้เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษา
ใหกับลูก (4.74)  เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู (4.68)  เปนผูมีอิสระทางความคิด (4.66) เปนผูที่
มีเวลาใหกับบุตรหลาน (4.66) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง (4.63) และเปนผูมีความศรัทธาตอการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว (4.61)    นอกนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.21 – 4.47)
   2.  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
        ผลการใหคะแนน  เม่ือนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
เหมาะสมของการนําตัวบงชี้ขององคองคประกอบหลักลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไป
ปฏิบัติ    ผลปรากฏดังตาราง  48 
 
 
ตาราง 48  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้ใน  
     องคประกอบหลักดานลกัษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

 
1  แนวทางการจัดการเรียนรู    
   1.1  วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษา  
         นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
   1.2  จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจ 
         ของผูเรียน  

 
 

4.29 
 

4.55 

 
 

0.82 
 

0.62 
 

 
 
มาก 
 
มากที่สุด 

   1.3  เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครวั    
   1.4  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวติประจําวัน     
   1.5  เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

4.13 
4.63 
4.39 

0.97 
0.55 
0.70 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 

   1.6  เรียนรูตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ  
   1.7  เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่อ  
   1.8  เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว  
   1.9  เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

4.39 
3.68 
4.55 
4.39 

0.70 
1.10 
0.57 
0.70 

มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 



 207

ตาราง 48  (ตอ) 
 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

  
   1.10 เรียนรูทั้งในและนอกบาน    
   1.11 เรียนรูรวมกับชุมชน    
   1.12 เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง    
   1.13 เรียนรูโดยผานโครงงาน    
   1.14 เรียนรูสิ่งที่เปนวถิีชวีิต 
          รวม 

 
4.63 
3.92 
4.59 
4.12 
4.49 
4.34 

 
0.49 
0.90 
0.51 
0.94 
0.62 
0.78 

 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
 

2. หลักสูตร    
   2.1 หลักสตูรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆ  
        ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   
   2.2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชือ่ของแตละ  
        ครอบครัว         

 
4.62 

 
4.38 
 

 
0.53 

 
0.75 

 

 
มากที่สุด 
 
มาก 
 

   2.3 หลักสตูรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้น   
        พ้ืนฐาน          
   2.4 จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   

3.82 
 

3.68 

1.17 
 

1.22 

มาก 
 
มาก 

   2.5 หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของ 
        ผูเรียน 
   2.6 ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที ่  
   2.7 จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
        รวม  

4.46 
 

4.08 
4.36 
4.20 

0.66 
 

1.18 
0.79 
0.90 

มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 

3. แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
   3.1 มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดย 
        ครอบครัวในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น 
   3.2 มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ัดเจน  

4.13 
 

4.42 

1.01 
 

0.71 

มาก 
 
มาก 

   3.3 มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
   3.4 มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระ 
   3.5 มีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู     

4.04 
3.79 
3.79 

 

0.94 
1.01 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 48  (ตอ) 
 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

   
   3.6 มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล     
   3.7 มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  
   3.8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน    
   3.9 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
   3.10 มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว   
   3.11 มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน  
          รวม 

 
3.78 
4.57 
4.50 
3.90 
4.26 
4.38 
 4.14 

 
0.96 
0.57 
0.55 
1.00 
0.72 
0.76 
0.84 

 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 

4. การวัดและประเมินผล    
    4.1 ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและหนวยงาน   
         ทางการศึกษา   
    4.2 ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธกีารที่หลากหลาย 
    4.3 ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห    

  
3.68 

 
4.50 
4.32 

 
1.17 

 
0.64 
0.78 

 
มาก 
 
มากที่สุด 
มาก 

    4.4 ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  

    4.5 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    4.6 ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน 
    4.7 ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน   
    4.8 ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา  
    4.9 ประเมินผลงานของผูเรียน  
         รวม  

4.63 
4.42 
3.13 
4.24 
4.18 
4.05 
4.13 

0.55 
0.68 
1.20 
0.83 
0.88 
0.87 
084 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 
             จากตาราง 48   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้องคประกอบ
หลักดานลักษณะของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีระดับความเหมาะสม  ดังน้ี 
    ตัวบงชี้องคประกอบยอยแนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.34  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุก
ตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.68 – 4.49 ยกเวน ตัวบงชี้บูรณา
การเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน  (คาเฉลี่ย 4.63)   เรียนรูทั้งในและนอกบาน (คาเฉลี่ย 
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4.63)  เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (คาเฉลี่ย 4.59)  จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของ
ผูเรียน (คาเฉลี่ย 4.55)  และ เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว (คาเฉลี่ย 4.55) มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
    ตัวบงชี้องคประกอบยอยหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.20  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้ความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.68  – 4.46  ยกเวน ตัวบงชี้หลักสูตรมีความ
ยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.62)  มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด 
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.14  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.90  – 4.42  ยกเวนตัวบงชี้ มีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคล (คาเฉลี่ย 4.57) และกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย 
4.50)  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
     ตัวบงชี้องคประกอบยอยการวัดและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.68  – 4.42  ยกเวน ตัวบงชี้ประเมินโดยสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน (4.63) และประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย (คาเฉลี่ย 
4.50) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการ
ประเมิน (คาเฉลี่ย 3.13)  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
  
   3. องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
       ผลการใหคะแนน  เม่ือนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความ
เหมาะสมของการนําตัวบงชี้ขององคองคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไปปฏิบัติ    ผลปรากฏดังตาราง  49 
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ตาราง 49  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้ใน  
     องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย                
     ครอบครัว 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

 
1.  คนดี      
    1.1 มีวินัย   
    1.2 มีความรับผิดชอบ    
    1.3 ประหยัดอดออม     
    1.4 มีความเสียสละ   
    1.5 มีความซื่อสัตย         

 
 

4.16 
4.50 
4.17 
4.25 
4.53 

 
 

0.80 
0.60 
0.79 
0.75 
0.57 

 
 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 

    1.6 รูจักสิทธิและหนาทีข่องตนเอง   
    1.7 รักษาสิ่งแวดลอม  
          รวม   

4.58 
4.41 
4.37 

0.58 
0.69 
0.68 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
 

  2. คนเกง 
    2.1  เปนผูมีความสามารถในการคิดวเิคราะห    
          คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
    2.2  เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน   
    2.3  เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ  
    2.4  เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      

 
4.26 

 
4.16 
4.24 
4.34 

 
0.69 

 
0.66 
0.69 
0.74 

 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 

    2.5  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวติ   
    2.6  เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ   
    2.7  เปนผูใฝรูใฝเรียน    
    2.8  เปนผูที่รักการอาน 
          รวม     

4.45 
4.47 
4.50 
4.42   
4.36 

0.77 
0.74 
0.64 
0.71 
0.71 

มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
 

3. คนที่มีความสุข 
    3.1 เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชญิสิ่งทาทาย   
    3.2 เปนผูที่สามารถปรบัตวัเขากบัสังคมและสิ่งแวดลอม 
     3.3 เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  

 
4.26 
4.47 
4.96 

 

 
0.86 
0.65 
0.59 

 

 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 
 



 211

ตาราง 49  (ตอ) 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

      
     3.4 เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ   
     3.5 เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย   
     3.6 เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  
     3.7 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ    
     3.8 เปนผูที่ราเริงแจมใส 
          รวม  

 
4.45 
4.24 
4.40 
4.40 
4.21 
4.38 

 
0.62 
0.84 
0.63 
0.63 
0.87 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 
            จากตาราง 49   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้องคประกอบ
หลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีระดับความ
เหมาะสม  ดังน้ี 
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนดี  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 
4.37  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 4.16 – 4.41 ยกเวน ตัวบงชี้รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง (คาเฉลี่ย 4.58)  มีความ
ซ่ือสัตย (คาเฉลี่ย 4.53) และมีความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.50)  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนเกง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.36  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
ระหวาง 4.16  – 4.47  ยกเวนตัวบงชี้ เปนผูใฝรูใฝเรียน(คาเฉลี่ย 4.50) มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด     
     ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนที่มีความสุข  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มี
คาเฉลี่ย 4.38  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย ระหวาง 4.21  – 4.47  ยกเวน ตัวบงชี้เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ (คาเฉลี่ย 
4.96) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด     
 
   4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       ผลการใหคะแนน  เม่ือนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความ
เหมาะสมของการนําตัวบงชี้ขององคองคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวไปปฏิบัติ    ผลปรากฏดังตาราง  50 
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ตาราง 50  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของตัวบงชี้ใน 
     องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

 
1.  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด  
    การศึกษาโดยครอบครัว 
    1.1 มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครั ว 
    1.2 มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    1.3 มีการกําหนดแนวปฏิบัตใินการจัดการศึกษาโดย  
         ครอบครัวทีช่ัดเจน  
    1.4 มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจาย 
         การศึกษา 
     1.5 มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา   
 รวม 

 
 
 

4.00 
4.07 
3.71 

 
3.49 

 
3.50 
3.75 

 
 
 

1.10 
1.09 
1.14 

 
1.45 

 
1.52 
1.26 

 
 
 
มาก 
มาก 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
มาก 

 2. การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ   
    2.1 มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับ 
          ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
    2.2 เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด 
         การศึกษาโดยครอบครัว  
    2.3 มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวให 
         แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
    2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
          อยางตอเน่ือง       

 
3.86 

 
3.80 

 
3.51 

 
3.87 

 

 
1.09 

 
1.14 

 
1.44 

 
1.14 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

    2.5  มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือการ 
          เรียนรูดวยตนเอง  
    2.6  นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความ 
          ชัดเจน 
    2.7 รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแล และสนับสนุนที่ชดัเจน  
          ปฏิบัติได 
    2.8  มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยาง 
          ตอเน่ือง 

3.46 
 

3.55 
 

3.36 
 

3.34 
 

1.29 
 

1.42 
 

1.33 
 

1.29 
 

ปานกลาง 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
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ตาราง 50  (ตอ) 
 

ระดับความเหมาะสม  
ตัวบงชี ้ X  SD แปลผล 

    
   2.9  สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา 
   2.10 รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
   2.11 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
         รวม 

 
3.71 
3.84 
3.50 
3.63 

 
1.32 
1.31 
1.31 

 1.11 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. การสนับสนุนของสถานศึกษา 
   3.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด 
        การศึกษาโดยครอบครัว   
   3.2 ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
        โดยครอบครัว     

 
3.71 

 
3.63 

 
1.32 

 
1.27 

 

 
มาก 
 
มาก 

   3.3 ความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัผูจัดการศึกษาโดย 
        ครอบครัว 
   3.4 มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับ 
        ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   3.5 ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนนุการจัดการศกึษาโดย 
        ครอบครัว  
    3.6 เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศกึษาในระบบ    
   3.7 ผูบริหารมีภาวะผูนํา    
        รวม 

3.65 
 

3.61 
 

3.47 
 

3.82 
3.53 
3.63 

1.33 
 

1.28 
 

1.33 
 

1.33 
1.27 
1.11 

มาก 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
มาก 
มาก 

4. การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   4.1 ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   4.2 เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา      
   4.3 มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   4.4 สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ 
   4.5 สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิง่ใหมๆ  
   4.6 เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   
   4.7 จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู  
   4.8 การใหความรัก ความทุมเท 
        รวม  

 
4.58 
4.58 
4.68 
4.63 
4.66 
4.53 
4.61 
4.68  
4.62 

 
0.62 
0.58 
0.56 
0.59 
0.50 
0.57 
0.50 
0.56 
0.56 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 



 214

   จากตาราง 50   ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้องคประกอบ
ดานหลักปจจัยการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีระดับความเหมาะสม  ดังน้ี 
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.75  เม่ือ
พิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก   ไดแก มีกฎหมายสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (4.00) มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (4.07)  
มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ชัดเจน (3.71)  และมีการใหเงินอุดหนุน
การศึกษา (3.50)  ยกเวน ตัวบงชี้มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา 
(คาเฉลี่ย 3.49) มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.63  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้มีความเหมาะสม
ในระดับมาก ไดแก สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (3.87) มี
การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.86) รัฐใหเสรีภาพ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.84)    เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (3.80)  สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา (3.71)  มี 
นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน (3.55)  สงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น (3.53)  การพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน (3.51)    นอกนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.34 – 3.47
   ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.63  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในระดับ
มาก  ไดแก  เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ (3.82)  บุคลากรในสถานศึกษามีความ
เขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.71) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.65) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว (3.63)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
(3.61) และผูบริหารมีภาวะผูนํา (3.53)   ยกเวน ตัวบงชี้ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) 

  ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.62  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกตัวบงชี้  โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 4.53  – 4.68  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  มีผลการวิจัยสรุปได  
ดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
    การวิจัยครัง้น้ี  ไดแบงวิธีดําเนินการวจัิยเปน  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 
 
   ตอนที่ 1  การกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   การกําหนดองคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนขั้นตอนที่ศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี   จากนั้นไดสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  4  คน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการ
กําหนดนโยบาย  ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  และผูจัดการศกึษาโดยครอบครัว  
เพ่ือกําหนดองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  และ
ชวยเสริมใหกรอบแนวคิดในการวิจัย มีความชัดเจนขึน้    

   
     ตอนที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติ
จากพหุคุณลักษณะ 

  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดําเนินการ  ดังน้ี 
1. การคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใชความคิดเห็นของผูเชี่ยว 

ชาญ  ในการใหคะแนนความตรงเชิงเน้ือหา  โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เปนเกณฑใน
การพิจารณา 

2. การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหา 
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  เปนขั้นตอนการตรวจสอบ และยืนยันตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  โดยวิธีการหา
ฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   ดําเนินการ  ดังน้ี  
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       2.1  การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  
    การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ เปนขั้นตอนคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหสอดคลองกับเรื่อง

หรือประเด็นที่ตองการศึกษาวิจัย  การคัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของเขาเปนสมาชิกซึ่งตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ  จะแบงผูทรงคุณวุฒิออกเปนกลุมยอย  2  กลุมๆ คือ กลุม
นักวิชาการ  นักการศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา  5  คน  และ กลุมผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 5  คน  โดยจัดใหสมาชิกในกลุมมีคุณลักษณะเหมือนกันใหมาก และสมาชิก
ตางกลุมใหมีคุณลักษณะตางกันใหมาก  การคัดเลือกเชนนี้เพ่ือปองกันการเปนผูผูกขาด หรือ
ควบคุมการสนทนา 

       2.2  การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ   
        2.2.1  ใหแบบสอบถามความคิดเห็นแกผูทรงคุณวุฒิทุกคน  และใหผูทรงคุณวุฒิ 

ดําเนินการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยใหผูทรงคุณวุฒิแตละคนพิจารณาความสําคัญของ
ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ และตัดสินใจประมาณคะแนน ดวยมาตรวัดของลิเคิรท  มีคะแนน
ตั้งแต 0 – 100   
              2.2.2  นําตัวบงชี้ที่ใหคะแนนแลวมาจัดอันดับ  โดยวิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย
(mean)  คาพิสัย (range)   ถาตัวบงชี้ใดมีคาเฉลี่ยสูง  พิสัยแคบแสดงวา  ผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติ  
กรณีที่มีคาพิสัยกวาง  ซ่ึงคาเฉลี่ยอาจจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับการกระจายของความถี่ของกลุม  แสดง
วา  ผูทรงคุณวุฒิไมมีฉันทามติ 

       2.3  การสังเคราะหฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
              2.3.1  ผูวิจัยแจงผลคะแนนจากการหาฉันทามติใหผูทรงคุณวุฒิทุกทานรับทราบ 
     2.3.2 ใหผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาคะแนนที่สมาชิกไมฉันทามติ  เน่ืองจากใน
การกําหนดคะแนนนี้  จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการหาฉันทามติ  เพ่ือใหไดมาซึ่งตัวบงชี้ที่ดี  ดังนั้น  
หากตัวบงชี้ใดมีระดับการกระจายของการกําหนดคะแนนมาก  ก็จะนําผลที่ไดจากการจัดลําดับแลว
ใหสมาชิกแตละคนอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนในตัวบงชี้น้ันๆเพ่ือหาฉันทามติในตัวบงชี้ที่มี
ปญหา 
               2.3.3  ใหสมาชิกแตละคนพิจารณาตัดสินใหมครั้งสุดทาย และใหคะแนนแตละ
คะแนนในตัวบงชี้อีกครั้ง  ซ่ึงอาจแตกตางไปจากเดิมได  นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนฉันทามติ
ของสมาชิก  และนําไปคํานวณหาคาเฉลี่ย  คาพิสัย และคาน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้     
 
              ตอนที่3  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   โดยการประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของ
ตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  โดยผูประเมิน  
ไดแก  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยผูตอบแบบสอบถามแตละคนพิจารณาวา  ตัวบงชี้น้ัน
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เหมาะสมในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากนอยเพียงใด  โดยใหคะแนนในลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ไดแก  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  
นอยที่สุด   จากนั้นมาหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ย  4.50 – 
5.00  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา  ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
บงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว     คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ น้ันมีความเหมาะสมมากในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ น้ันมีความ
เหมาะสมปานกลางในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง   
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมนอยในการบงชี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้น้ัน
มีความเหมาะสมนอยที่สุดในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
 
สรุปผลการวจิัย 
 
   ตอนที่ 1    ผลการกําหนดองคประกอบและตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
   ผลการกําหนดองคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนขั้นตอนที่
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี   จากนั้นไดสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  4  คน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการ
กําหนดนโยบาย คือ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  ผูเชี่ยวชาญจากสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และผูจัดการศกึษาโดยครอบครัว  เพ่ือกําหนดองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและ
ตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  และชวยเสรมิใหกรอบแนวคิดในการวิจัย มีความชัดเจนขึ้น    
ไดองคประกอบหลักของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4  องคประกอบหลัก   15  องคประกอบ
ยอย และ 127  ตัวบงชี้   
 

  ตอนที่ 2     ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
            ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการคัดเลือกและกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยวิธีการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  
มี 2 ขั้นตอนยอย  ดังน้ี 
   1.  ผลการคัดเลือกตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยผูเชี่ยวชาญ 
ได  4  องคประกอบหลัก  13  องคประกอบยอย และ 116  ตัวบงชี้  ดังน้ี 
                1.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย   
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             1.1.1 ตัวบงชี้องคประกอบยอยเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ที่ผานการคัดเลือกทั้ง  13  ตัวบงชี้ 
                      1.1.2  ตัวบงชี้องคประกอบยอยลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ผาน
การคัดเลือก  8  ตัวบงชี้  ไมผานการคัดเลือก  2  ตัวบงชี้   
     1.1.3 ตัวบงชี้องคประกอบยอยภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมผาน
การคัดเลือกทั้ง 5 ตัวบงชี้ 
       1.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย 
             1.2.1  ตัวบงชี้องคประกอบยอยแนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง  14  ตัวบงชี้   
    1.2.2 ตัวบงชี้องคประกอบยอยหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานการ
คัดเลือกทั้ง  7  ตัวบงชี้ 
                      1.2.3  ตัวบงชี้องคประกอบยอยแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ผานการ
คัดเลือกทั้ง 11 ตัวบงชี้ 
             1.2.4  ตัวบงชี้องคประกอบยอยการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง 9 ตัวบงชี้ 
             1.2.5 ตัวบงชี้องคประกอบยอยรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมผาน
การคัดเลือกทั้ง 4 ตัวบงชี้ 
      1.3   องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว    ประกอบดวย 
              1.3.1  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนดีผานการคัดเลือกทั้ง 7  ตัวบงชี้ 
              1.3.2  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนเกงผานการคัดเลือกทั้ง 8  ตัวบงชี้ 
                       1.3.3  ตัวบงชี้องคประกอบยอยคนมีความสุขผานการคัดเลือกทั้ง 8 ตัวบงชี้ 
       1.4  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
ประกอบดวย 
              1.4.1 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนดานกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานการคัดเลือกทั้ง 5  ตัวบงชี้ 
                       1.4.2 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐผานการ
คัดเลือกทั้ง 11  ตัวบงชี้ 
                       1.4.3 ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของสถานศึกษาผานการคัดเลือกทั้ง 
7 ตัวบงชี้ 
                       1.4.4  ตัวบงชี้องคประกอบยอยการสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ผานการคัดเลือกทั้ง 8  ตัวบงชี้   
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   2.  ผลการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
                ผลการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการ
หาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  ผลปรากฎดังน้ี 

      1. องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  2  องคประกอบ
ยอย  21  ตัวบงชี้  ไดแก 

         1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  13  ตัวบงชี้ 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญ ไดแก  1) สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว  2) บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ   
3) สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา  4)  สามารถสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดีทาง
จริยธรรม   5) ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน 6) ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
7)  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา    8)  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บุตร
หลานเรียนรูได    9)  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว      10) 
สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับการเรียนรูในครอบครัว  11) บุตรหลานเคยประสบปญหา
ในโรงเรียน  12) ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน 13) มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการ
เรียนที่เอ้ืออํานวย   มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  81.00 – 94.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 30  และผล
การหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของ
แตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.07 – 0.08 

       1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  8  ตัวบงชี้ เรียงลําดับ 
ตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญ  ไดแก  คือ 1) เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัด
การศึกษาใหกับลูก 2) เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) เปนผูใฝรู และเต็ม
ใจที่จะเรียนรู  4) เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  5) เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก 6) 
เปนผูมีอิสระทางความคิด  7) เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน  8) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง  81.00 – 97.00  พิสัยอยูระหวาง 15 – 50 และผลการหาคาน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.11 – 0.13 

     2.  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  4  
องคประกอบยอย  ไดแก 

 2.1 แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย 
14 ตัวบงชี้  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญ จากมากไปหานอย ไดแก 1)  เรียนรู
โดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  2)  เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   3)  เรียนรูสิ่งที่
เปนวิถีชีวิต  4) บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน   5) เรียนรูทั้งในและนอกบาน     
6) เรียนรูรวมกับชุมชน  7) จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน 8) เรียนรูจาก
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แหลงเรียนรูที่หลากหลาย  9) เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  10) เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้น
รอบตัว 11) เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว 12)  วางแผนการเรียนรูโดย
ผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13) เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่อ
อิเลคทรอนิคส   14) เรียนรูโดยผานโครงงาน  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  86.00 – 98.00  พิสัยอยู
ระหวาง  10 – 30  และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิให
คาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.07 – 0.08 

 2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้  เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก  1) จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  
2)  หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 3) หลักสูตร
สอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน   4)  หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญา
ความเชื่อของแตละครอบครัว       5) หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
6) ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่  7) จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง  82.00 – 99.00 พิสัยอยูระหวาง  5 – 40  และผลการหาคาน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้
ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.13 – 0.16 

          2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ประกอบดวย  11  ตัวบงชี้  เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย  ไดแก 1) มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน 2) มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 3)  มีการกําหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผล 4) มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล 5) กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน 6) มีการกําหนดหลักการแนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในแตละชวงเวลา
และแตละระดับชั้น   7)  มีการกําหนดเนื้อหาสาระ 8)  มีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู 9)  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  10) มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน  11)  มี
ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  85.00 – 100.00  พิสัยอยูระหวาง  0 – 30  
และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ พบวา ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.08 – 0.10 

 2.4  การวัดและประเมินผลการจัดการศกึษาโดยครอบครัว ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้  
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก  1) ประเมินผลตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  2) ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห 3) ประเมินโดยสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน 4) ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน 5) ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน 
ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา 6)ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  7) ประเมิน
ตอเน่ืองตลอดเวลา  8) ประเมินผลงานของผูเรียน 9) ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการ
ประเมิน  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  82.00 – 94.00  พิสัยอยูระหวาง 10 – 40  และผลการหาคา
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นํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัว
บงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.10 – 0.12 

     3.  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  ไดแก 
                    3.1 คนดี ประกอบดวย  7 ตัวบงชี้  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญ  
จากมากไปหานอย ไดแก 1)  มีความรับผิดชอบ  2)  มีความซื่อสัตย  3) รูจักสิทธิและหนาที่ของ
ตนเอง  4)  รักษาสิ่งแวดลอม 5)  มีวินัย 6) ประหยัดอดออม  7) มีความเสียสละ  มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง  90.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 20  และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแต
ละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ 
ระหวาง  0.13 – 0.15  
                    3.2  คนเกง ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนัก
ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก  1)  เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
คิดสรางสรรค  2) เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  3)  เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  4)  เปนผู
ที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  5)  เปนผูใฝรูใฝเรียน  6)  เปนผูที่รักการอาน  7)  เปนผูมีความรูและ
ทักษะที่จําเปน     8)  เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ    มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  91.00 – 98.00  
พิสัยอยูระหวาง 10 – 20 และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  
ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.11 – 0.13 

          3.3  คนมีความสุข  ประกอบดวย  8  ตัวบงชี้  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนัก
ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก  1) เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  2) เปนผูที่มีความ
ม่ันคงทางอารมณ  3)  เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  4) เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ   5)  เปนผู
สามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญสิ่งทาทาย  6) เปนผูที่ราเริงแจมใส  7) เปนผูที่สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม  8)  เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  
87.00 – 98.00  พิสัยอยูระหวาง  10 – 20  และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  
พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.12 – 
0.13 

     4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  
4  องคประกอบยอย  ไดแก 

         4.1 การสนับสนุนดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประกอบดวย  5  ตัวบงชี้  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไป
หานอย ไดแก  1) มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจาย  2) มีการใหเงินอุดหนุน
การศึกษา 3) มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
4) มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    5) มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  86.00 – 93.00  พิสัยอยูระหวาง  20 -  30  และผลการหา
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คาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละ
ตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.19 – 0.21  

          4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย  11 ตัวบงชี้  เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย  ไดแก   1) เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2) มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน 4) สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา  5) รัฐใหเสรีภาพ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 6) สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 7) มีการพัฒนาสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  8) รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแลและสนับสนุน
ที่ชัดเจนปฏิบัติได  9) นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน 10) มีการให
ความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง 11) สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  88.00 – 95.00  พิสัยอยูระหวาง  15 -  30  
และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนัก
ความสําคัญของทุกตัวบงชี้เทากัน  คือ  0.09  

         4.3  การสนับสนุนของสถานศึกษา ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้  เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย  ไดแก 1) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 3) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4) เปดโอกาสให
ผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ 5)  ผูบริหารมีภาวะผูนํา 6) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 7) บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  92.00 – 96.00  พิสัยอยูระหวาง  20 - 40  และผลการหาคา
นํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของทุกตัวบงชี้
เทากัน  คือ  0.14  

  4.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  8  ตัวบงชี้   
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยและน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก  1) มีความมุงม่ันในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   2) สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ  3) สรางโอกาสให
บุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ 4) เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา   5) เตรียมความพรอม
ใหกับบุตรหลาน      6) จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู         7) การใหความรัก ความทุมเท  
8) ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  94.00 – 99.00  
พิสัยอยูระหวาง  5 -  30  และผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้  พบวา  
ผูทรงคุณวุฒิใหคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ใกลเคียงกัน  คือ ระหวาง  0.12 – 0.13 
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  ตอนที่ 3    ผลการตรวจคุณภาพของของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การตรวจคุณภาพของของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการประเมินความ

เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนขั้นตอนสุดทายเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดจากการหาฉันทามติจาพหุคุณลักษณะใน
ตอนที่ 2 ของการวิจัยน้ี   โดยใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนผูประเมินความเหมาะสมของตัว
บงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ผลปรากฎดังน้ี 

 
  1.  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  2  องคประกอบ

ยอย  ไดแก 
      1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   ตัวบงชี้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.34 เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสม
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.53 – 4.47  ยกเวน  ตัวบงชี้บุตรหลานเคยประสบปญหาใน
โรงเรียน  (คาเฉลี่ย 4.61) สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได 
(คาเฉลี่ย 4.55) เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว(คาเฉลี่ย 4.55)  ไม
ม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน (คาเฉลี่ย 4.55)   มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

        1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
     ตัวบงชี้ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยภาพรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.58  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด  ไดแก ตัวบงชี้เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับลูก 
(4.74)  เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู (4.68)  เปนผูมีอิสระทางความคิด (4.66) เปนผูที่มีเวลา
ใหกับบุตรหลาน (4.66) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง (4.63) และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (4.61)    นอกนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.21 – 4.47) 

  2. องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย  4  
องคประกอบยอย  ไดแก 

      2.1  แนวทางการจัดการเรียนรู   
      ตัวบงชี้แนวทางการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มี

คาเฉลี่ย 4.34  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย ระหวาง 3.68 – 4.49 ยกเวน ตัวบงชี้ตัวบงชี้บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับ
ชีวิตประจําวัน  (คาเฉลี่ย 4.63)   เรียนรูทั้งในและนอกบาน (คาเฉลี่ย 4.63)  เรียนรูโดยการปฏิบัติ
จริง (คาเฉลี่ย 4.59)  จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน (คาเฉลี่ย 4.55)  และ 
เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว (คาเฉลี่ย 4.55)  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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      2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
            ตัวบงชี้หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.20  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้ความเหมาะสมในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.68  – 4.46  ยกเวน ตัวบงชี้หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบ
ไวกวางๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.62)  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  

     2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  
     ตัวบงชี้แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.14  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.90  – 4.42  ยกเวนตัวบงชี้ มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปน
รายบุคคล (คาเฉลี่ย 4.57) และกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย 4.50)  มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

      2.4  การวัดและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
            ตัวบงชี้การวัดและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสม
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 3.68  – 4.42  ยกเวน ตัวบงชี้ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน (4.63) และประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย (คาเฉลี่ย 4.50) มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และ ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมิน (คาเฉลี่ย
3.13)  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง   

  3. องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  ไดแก 

     3.1  คนดี 
           ตัวบงชี้คนดี  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.37  เม่ือ

พิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.16 
– 4.41  ยกเวน ตัวบงชี้รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง (คาเฉลี่ย 4.58)  มีความซื่อสัตย (คาเฉลี่ย 
4.53) และมีความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.50) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   

     3.2  คนเกง   
    ตัวบงชี้คนเกง  เกง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.36  

เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 
4.16  – 4.47  ยกเวนตัวบงชี้ เปนผูใฝรูใฝเรียน(คาเฉลี่ย 4.50) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    
      3.3  คนมีความสุข  

   ตัวบงชี้คนมีความสุข  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.38  
เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 
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4.21  – 4.47  ยกเวน ตัวบงชี้เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ (คาเฉลี่ย 4.96) มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด     

  4. องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  4  
องคประกอบยอย  ไดแก 

      4.1 การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   

           ตัวบงชี้การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.75  เม่ือพิจารณารายตัว
บงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก   ไดแก มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (4.00) มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (4.07)  มีการกําหนด
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ชัดเจน (3.71)  แ ล ะ มี ก า ร ใ ห เ งิ น อุ ด ห นุ น
การศึกษา (3.50)  ยกเวน ตัวบงชี้มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา 
(คาเฉลี่ย 3.49) มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

      4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ   
            ตัวบงชี้การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.63  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ไดแก สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (3.87) มีการพัฒนา
ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.86) รัฐใหเสรีภาพในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (3.84)    เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (3.80)  สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา (3.71)  มี นโยบาย
ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน (3.55)  สงเสริมการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น (3.53)  การพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
(3.51)    นอกนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.34 – 3.47 

      4.3  การสนับสนุนของสถานศึกษา   
            ตัวบงชี้การสนับสนุนของสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ย 3.63  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก  ไดแก  
เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ (3.82)  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและ
ยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.71) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (3.65) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.63)  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (3.61) และ
ผูบริหารมีภาวะผูนํา (3.53)   ยกเวน ตัวบงชี้ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.47)มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
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       4.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
             ตัวบงชี้การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.62  เม่ือพิจารณารายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกตัวบงชี้  โดยมีคาเฉลี่ย ระหวาง 4.53  – 4.68  

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีประเด็นที่ควรนํามา
อภิปรายผล  ดังน้ี 

 
ตอนที่ 1   การกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

  การกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย
องคประกอบหลักทั้ง 4 องคประกอบ  ไดแก 1) องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกาโดยครอบครัว  
2) องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) องคประกอบหลักดาน
คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4) องคประกอบหลักดาน
ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการวิจัยครั้งน้ีมีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปรายผล  
ดังน้ี 

  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงเปนบุคคลที่ใกลชิดเด็กมากที่สุด  พอแมเปนครูคนแรก 
เปนครูตลอดชีวิตที่ใหการอบรมสั่งสอนลูกตลอดเวลา ตราบเทาที่ยังมีชีวิตอยู และพอแมผูปกครอง
เปนครู 24 ชั่วโมง คือไมไดเปนครูในเฉพาะเวลาราชการ (รุง แกวแดง. 2541 : 172 – 173)   
นอกจากนี้ผูปกครองยังมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู   การเสริมสรางการเรียนรูทั้งที่
บาน  โรงเรียน และแหลงเรียนรูตางๆ  (รุงเรือง  สุขาภิรมย. 2544 : 11)  พอแม ผูปกครองยังมี
สวนสําคัญในการจัดบรรยากาศที่บานใหเกิดการเรียนรู  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  เปนการสราง
ลักษณะนิสัยในการเรียนรูใหแกเด็ก  เปนสังคมแหงการเรียนรู  และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ที่สุด (พรชัย  ภาพันธ.  2543 : 10) 

 การใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบโรงเรียนมาก  แตจากการวิเคราะหเร่ืองการใช
เวลาของผูเรียน  พบวา  เด็กใชเวลาสวนใหญอยูที่บาน  เด็กไดมีโอกาสเรียนรูในหองเรียนเพียง  
รอยละ 19 ของเวลาทั้งหมด  ดังน้ันเด็กสามารถเรียนรูนอกหองเรียนถึง รอยละ  81 ของเวลา
ทั้งหมด  (รุง  แกวแดง. 2541 : 170 – 171)   ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  มาตรา 12  ไดบัญญัติไววา  นอกเหนือจากรัฐ  
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชนมีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงผลใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกลายเปนระบบ และ
รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนจริงมากขึ้น  และ
การศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ยังเปนการศึกษาที่ผสม
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กลมกลืนไปกับการดําเนินชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543  : (1) , 5, 15)  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรุงเรือง  สุขาภิรมย  (2549 : 5)  ที่กลาววา  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  มีหลักการ  3  ประการ  ไดแก  1) หลักการมีสวนรวม  ตามแนวคิดของการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี  และตามมาตรา 12  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  2) หลักความ
หลากหลาย  ในการจัดการศึกษาตองยอมรับความจริงของความหลากหลายและศักยภาพที่
แตกตางกันในแตละคน  การศึกษาที่จัดเพียงรูปแบบเดียวโดยผูจัดเดียวยอมไมสามารถตอบสนอง
ตอความหลากหลายตามธรรมชาติน้ัน  3) หลักในแกนแทของการศึกษา  การศึกษาที่แทตองเขาถึง
ธรรมชาติ  มนุษยธรรม  และศาสนธรรม  การพัฒนาสติปญญาถึงที่สุด คือ การหลุดพนจากการ
หลงผิด และกิเลสตัณหา  ดังน้ันคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี  คนเกง และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 อยางไรก็ตาม  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีปจจัยสนับสนุน 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเกิดความชัดเจนและตอเน่ืองในการปฏิบัติ  ทั้งกฎหมาย กฎกระทรวงที่
เกี่ยวของ  ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว (2548 : 9 – 21) ที่
กลาวถึงบทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา  การสงเสริมสนับสนุนที่รัฐดําเนินการอยูยังไมเพียงพอ  จําเปนอยางยิ่งที่ตองให
ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ความรูความเขาใจของผูที่เกี่ยวของ  ตลอดจนตองมี
มาตรการในการสงเสริมสนับสนุนอยางชัดเจนและจริงจัง  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในการเชื่อโยงกับการศึกษาในระบบ  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ถายโยงความรูซ่ึง
จะเอ้ือประโยชนแกกันและกัน (รุงเรือง  สุขาภิรมย. 2549 : 5)   

  ดังนั้นการกําหนดองคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการ
สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ทําใหไดองคประกอบหลักทั้ง 4 องคประกอบ  ไดแก  
1)  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  2) องคประกอบหลักดานลักษณะการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  3) องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  4) องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญและสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  ยอมแสดงใหเห็นวา  ถาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการปฏิบัติ หรือดําเนินการโดยอาศัยองคประกอบหลักดังกลาวขางตน
ยอมสงผลตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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ตอนที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนการคัดเลือกและกําหนดน้ําหนัก

ความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ  ใน
การวิจัยครั้งน้ี  พบวา  มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล  ดังน้ี 

  2.1  องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
        การวิจัย พบวา ตัวบงชี้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ได

คาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  94.00  จํานวน  6  ตัวบงชี้  ไดแก  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ 
สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา     สามารถเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทาง
จริยธรรม ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน และ     ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของเมยเบอรรี และคนอื่นๆ (Mayberry ; etal. 1995 : 47 – 48) ที่
กลาววา พอแมเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของลูกโดยเชื่อวาสามารถจัดการศึกษาที่ดีและมี
คุณภาพ  สอดคลองกับความตองการของครอบครัว  ในขณะที่บาแชม (Basham. 2001 : 9)    ได
กลาวถึงเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัววา มีสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยกวาในการ
เรียน  และเปนโอกาสในการเลี่ยงความกดดันหรือเพ่ือนที่ไมดี เชน แอลกอฮอล ยาเสพติด  การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน  และเรย (Ray. 2003a : Online)  )    ไดกลาวถึงเหตุผลใน
การตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัววา  สามารถจัดการศึกษาที่ดีแกลูกที่บาน ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมแกลูก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  (2547 :  60 – 89)  ที่พบวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองการใหลูกไดรับ
การศึกษาอยางสมดุลทั้งจริยธรรมและวิชาการ  และเปนเหตุผลความจําเปน หรือความตองการ
เฉพาะของลูก  และงานวิจัยของเคลนเดนนิ่ง (Clendening. 1997 : Online)  พบวา เหตุผลในการ
เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวแกลูก คือเหตุผลดานสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม และหลีกเลี่ยงสิ่งที่
ไมดีที่จะเกิดแกลูก  และงานวิจัยของนิลวรรณ  จิว  (2543 : 123)  พบวา  ผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจะเปนครอบครัวที่มีความพรอมทางฐานะเศรษฐกิจ  สังคม และการศึกษาในระดับที่
พ่ึงตนเองได  และสอดคลองกับงานวิจัยของทองไพรํา  สถาวรินทุ (2543 : 112 – 125)  พบวา  
ปจจัยที่พอแมตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คือ  ความสนใจ  ความพรอมของพอแม และ
ปญหาของลูกกับโรงเรียน 

        สวนลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว การวิจัย พบวา  ตัวบงชี้ลักษณะของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  97.00  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดแก เปนผูมี
ความรักความทุมเทตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับล ูก  และเปนผูมีความศรัทธาตอการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว       ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในสังคมไทย (2543 : 67 – 72)  ที่พบวา  ความรักและความศรัทธาเปนปจจัยพ้ืนฐานที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหพอแมเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และงานวิจัยของยุทธชัย  เฉลิมชัย 
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(2543 : 279 – 280)  ที่พบวา ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนผูมีอิสระทางความคิด  
มีศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และมีความรักความทุมเท  มุงม่ันในการจัดการศึกษา
ใหกับบุตรหลาน  

       จะเห็นไดวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแตกตางกันไป  ตามลักษณะของผูจัดในแตละครอบครัว  แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ
ตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาตามความตองการ  ความสนใจ และมุงหวังใหบุตรหลานเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

  2.2  องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
        การจัดการเรียนรู  เปนกระบวนการที่ซับซอนแตกตางหลากหลาย และเกี่ยวของกับ

องคประกอบหลายประการ  จึงไมมีสูตรตายตัวในการพัฒนาการเรียนรู และการจัดการเรียนรูเปน
กระบวนการสองทางรวมกันทั้งผูสั่งสอน อบรมเลี้ยงดู และเด็กเยาวชน  ทั้งสองกลุมตางตองเรียนรู
กันและกัน  ทามกลางสิ่งแวดลอมทางสังคมและธรรมชาติ (สุมน  อมรวิวัฒน. 2546 : 92 -93)  

        จากการวิจัยพบวา  ตัวบงชี้แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  98.00  จํานวน  3  ตัวบงชี้  ไดแก เรียนรูโดยการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวิตซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย (2543 : 40 – 41)  และสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  (2547 : 60 – 89)   ที่พบวา แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน  เรียนรูตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  เนนกระบวนการเรียนรูรวมกันของครอบครัว
โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  และสอดคลองกับแนวคิดของประภาภัทร  นิยม (2546 : 
95)  ที่กลาวถึงการเรียนรูในสังคมไทย  ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและความจริงในธรรมชาติ  ซ่ึงบงบอก
ถึง  การเรียนรูแบบลงมือกระทํา หรือการเรียนรูดวยประสบการณจริง  การเรียนรูที่หลากหลายและ
บูรณาการ  การเรียนรูจากการไดเผชิญสถานการณจริงและการแกกัญหา  การเรียนรูที่ใช
จินตนาการและประจักษความรูดวยตนเอง     

        สวนหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากการวิจัยพบวา ตัวบงชี้หลักสูตร
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  99.00   ไดแก  จัดหลักสูตรเรียนรูเปน
รายบุคคล  ดังน้ันการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงเปนหลักสูตรรายบุคคล  โดย
ใชเน้ือหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยยืดหยุนตามความพรอม และความสนใจของ
ลูกเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544ก : 58)  นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดกรอบไวกวางๆที่เปนขอตกลงระหวางพอแมและลูก  เพ่ือหลอหลอมคุณลักษณะการเรียนรู
ของเด็กโดยเปนหลักสูตรไรพรมแดนที่ใชชีวิตจริงเปนฐานการเรียนรู (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 
: 47)  และหลักสูตรมีลักษณะหลากหลาย  ยืดหยุนตามความถนัดและความตองการของผูเรียน  มี
เน้ือหาเนนทักษะชีวิต (กุลวิภา  ชีพรับสุข. 2546 : 45)   
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 สําหรับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว จากการวิจัย  พบวา  ตัวบงชี้แผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  100  จํานวน  2  ตัวบงชี้ ไดแก  มีจุดมุงหมาย
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ชัดเจน  และ มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
โดยแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเปนสวนสําคัญที่สุด  ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตอง
จัดทําขึ้นเพ่ือใชจัดการเรียนรูใหกับบุตรหลาน  และใชเพ่ือประกอบการขออนุญาตจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกําหนดหลักการ  กรอบแนวทางการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในแตละชวงเวลาและระดับชั้นที่จัดใหกับผูเรียน  มีการกําหนดเปาหมาย   สาระ
มาตรฐานการเรียนรูบนพัฒนาการที่เปนจริงของตัวผูเรียนตามธรรมชาติ  นิสัยในการเรียนรู  ความ
ถนัด  ความสนใจ และระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียน  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2549 : 114 – 115)    

 สวนการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากการวิจัย  พบวา  
ตัวบงชี้การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  94.00  จํานวน  
2  ตัวบงชี้ ไดแก  ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  และประเมินการอาน การคิด
วิเคราะห  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549 : 81)  ที่พบวา 
เนนการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมุงพัฒนาการจริงที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก  จากผลงาน  พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน  เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  และงานวิจัยของ
ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย (2543 : 81)  ที่พบวา มีการประเมินผลอยางตอเน่ือง  และ
ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย  นอกจากนี้ยังประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานของผูเรียน  
การบันทึกพัฒนาการทั้งทางรางกายและทางสังคม (วริสรา  วงษขํา.  2546 : Online)   

 จะเห็นไดวา ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หลักสูตรของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนลักษณะการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ถือเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาในสังคมไทย 

    2.3  องคประกอบหลักดานคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว   

          การวิจัย พบวา  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตัวบงชี้คนดีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 98  จํานวน  4  ตัวบงชี้  ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มี
ความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  และรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
สมพงษ  จิตระดับ  สุอังคะวาทิน  (2546 : 14)  ที่ไดเสนอคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค วา 
ตองรูจักสิทธิและหนาที่  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 :  82 )  ที่พบวา  คุณลักษณะของผูเรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว ตองเปนผูมีวินัย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  และ  งานวิจัยของฮารวีย  (Harvey .  1999   :  Abatract)   ที่พบวา 
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คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ เปนผูมีความซื่อสัตย
และมีความรับผิดชอบ 

   สวนตัวบงชี้คนเกง  จากการวิจัยพบวา ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 98  จํานวน  6  ตัว
บงชี้  ไดแก  เปนผูมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  รักการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาตนเองอยูเสมอ  ใฝรูใฝเรียน  และรักการอาน    
ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 3 - 4)  
ที่กลาวถึงคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค  ตองเปนผูที่มีทักษะการเรียนรู  รักการเรียนรู  และ
สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดเปนอยางดี  และแนวคิดของอุทัย  ดุลยเกษม  (2546 : 20)  
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงควา  ตองเปนผูใฝรู  มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  มี
ความสามารถดานการวิเคราะหและสังเคราะห  และสอดคลองกับงานวิจัยของฮารวีย  (Harvey . 
1999 : Abatract)   ที่พบวา  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต  และงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 :  82 )  พบวา  
คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนผูมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งรอบตัว  มีนิสัยรักการอาน 

   สําหรับตัวบงชี้คนมีความสุขที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 98  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดแก  เปนผู
ที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  และเปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 3 - 4)  ที่กลาวถึงคุณลักษณะของ
เด็กไทยที่พึงประสงค วา  ตองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และแนวคิดของอุทัย  ดุลยเกษม  
(2546 : 20)  ที่กลาวถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค วา  ตองมีความมั่นคงทางอารมณ  
และมีความมั่นคงเขมแข็งในการเผชิญและแกปญหา  และสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์  
เจริญวงศศักดิ์  (2546 : (3)-(6))  ที่กลาวถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค วา  เปนผืที่มี
สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง  มีพัฒนาการดานรางกายและสติปญญาอยางสมบูรณตามเกณฑ
แตละชวงวัย  และสอดคลองกับงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 :  82 )  พบวา  คุณลักษณะ
ของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนผูมีสุขภาพอนามัยดีทั้งรางกายละ
จิตใจ  อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 

  ดังน้ันการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ดังนั้นคุณลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงสอดคลองกับมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ  ที่กลาวถึงการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเปาหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ  มุงเปาหมายในการพัฒนาคนไทยใหเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  โดย
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พัฒนาใหเหมาะสมกับวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ และตามความตองการเพื่อ
เปนมนุษยที่สมบูรณ   
   2.4  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
                  การสนับสนุนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จากการวิจัย พบวา  ตัวบงชี้ที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 93  ไดแก  มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายการศึกษา    จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สามารถดําเนินไปได
จําเปนตองมีกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาชวยสนับสนุน 
เพ่ือใหพอแมผูปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานอยางสมบูรณ  ตามมาตรา 12  
และมาตรา 13 แพงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ที่กลาวถึงการสนับสนุนจากรัฐในเรื่องเงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจาย
การศึกษาตามกฎหมาย  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 8 – 9)  ซ่ึงเปนปจจัยสนับสนุนดาน
กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร  แตการนําไปสูการปฏิบติยังไมคืบหนา  เน่ืองจากมาตรการทาง
ภาษี  มีความเกี่ยวของกับกระทรวงการคลังและสัมพันธกับรูปแบบการศึกษาในสถานศึกษา  ตองมี
กฎหมายเฉพาะ  (ยุทธชัย  เฉลิมชัย. 2548 : 114)   
         การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ จากการวิจัย  พบวา  ตัวบงชี้การสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 95  ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ซ่ึงการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐเปนอีกปจจัยที่จําเปน
จะตองดําเนินการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  สงเสริมการมีสวนรวม  ใหอิสระแกครอบครัวในการจัดการศึกษา  (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.  2547 : 114 – 115)   แตเน่ืองจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไมไดเกิดขึ้นกับ
ทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเพียงบางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีครอบครัวแสดงความ
ตองการที่จัดจะการศึกษา  ทําใหในพ้ืนที่ที่ไมมีเร่ืองน้ี  เจาหนาที่มีงานตองดําเนินการอยูมาก จึงยัง
ไมไดศึกษาเตรียมการ  ไมไดวางระบบรองรับ  (บุญชู  ชลัยเฐียร.  2549 : 4 - 5)  ดังน้ันความรู
ความเขาใจของเจาหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงเปนสิ่งจําเปน       และมีความ 
สําคัญสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

        การสนับสนุนของสถานศึกษา จากการวิจัย พบวา ตัวบงชี้การสนับสนุนของ
สถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 96  จํานวน  4  ตัวบงชี้  ไดแก  ผูบริหารมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และเปดโอกาสให
ผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอนไรท  (Enright . 2003  : 
Online) ไดศึกษาเรื่องความรวมมือระหวางนักการศึกษาในโรงเรียนของรัฐกับครอบครัวที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวในมลรัฐโคโลราโด พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร  การติดตอสื่อสาร  การมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความสําคัญ และจากการวิจัยของ   
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ช็อปป  (Chopp. 2001 : 9 ; citing  Boothe. 1997) พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวนอย   นอกจากนี้ตามมาตรา 15  ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ  ไดกลาวถึงระบบการศึกษา  วาสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 10)  ดังน้ันสถานศึกษาจึงมีบทบาท
ในการใหการสนับสนุน และชวยเหลือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งวิชาการ  ทรัพยากร  การ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  คูมือครู  หรือใหเงินสันบสนุน  (เจษฎา  ไพศาลพิจิตรสดใส.  2543  
: ออนไลน  ; อางอิงจาก  อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543.  โฮมสคูล พลังทดลองของสังคม.  หนา 4)   

        สําหรับการสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการวิจัยพบวา  ตัวบงชี้
การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 99  จํานวน  3  ตัวบงชี้  ไดแก  
มุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สงเสริมใหบุตรหลานพัฒนาตามศักยภาพ และสรางโอกาส
ใหบุตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 83)  พบวา 
ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดกยครอบครัว คือ  พอแมมีจิตวิญญาณความเปนพอแม  จัด
การศึกษาตามความพรอมของผูเรียนและวุฒิภาวะในการเรียน  และงานวิจัยของแสงเดือน           
นนทเปารยะ  (2546 : บทคัดยอ)   พบวา  พอแมมีบทบาทในการสงเสริม ใหความรัก ใหกําลังใจ
แกเด็ก  จัดเตรียมสื่อ และสภาพแวดลอมตามความสนใจและความตองการของเด็ก 

        จะเห็นวาปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวของ  หนวยงานภาครัฐ  สถานศึกษา และผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตางก็เปนปจจัย
เกื้อหนุนใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยไดเกิดขึ้น และดําเนินตอไปไดตราบเทาที่
ปจจัยตางๆยังเอ้ืออํานวยเพื่อเปนการศึกษาทางเลือกใหกับสังคมไทย 

         
ตอนที่  3   การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยการประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผลปรากฏวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประเมินวา  ตัวบงชี้ที่ไดจากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะมีความเหมาะสมในระดับมาก ถึง
ระดับมากที่สุดในการบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

  สําหรับประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังน้ี 
  1. องคประกอบหลักดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดแก 
     1.1  เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษา

โดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 4  ตัวบงชี้ คือ  บุตรหลานเคยประสบ
ปญหาในโรงเรียน  สามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได เปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัวไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน 
เน่ืองจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการจัดการศึกษารายบุคคล พอแม ผูปกครอง  
สามารถใหความรูกับบุตรหลานที่บาน  และจัดการเรียนรูตามศักยภาพของลูก  ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของฮัมฟรีย (Humphrey. 1999 : Online)  ที่พบวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความ
ยืดหยุน  และพอแมสามารถสอนลูกตามรูปแบบการเรียนรูที่ลูกเรียนรูไดดีที่สุด  นอกจากนี้ยังเปน
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแมและลูก  สวนตัวบงชี้ที่ไมม่ันใจในสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน และบุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน  เน่ืองจากหลายครอบครัวบุตร
เคยถูกทํารายทั้งรางกายและจิตใจ  เคยเปลี่ยนโรงเรียนใหกับลูกหลายครั้ง  ไมประสบผล  จึงเห็น
วา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนาจะเปนทางออกที่ดีใหกับลูกได  (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2547 : 90) 

     1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยตัวบงชี้ที่ผู จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 6 ตัวบงชี้  คือ  เปนผูมีความรักความ
ทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกับลูก  เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู เปนผูมีอิสระทาง
ความคิด เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน  เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง และเปนผูมีความศรัทธาตอ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดอลควิสต  (Dahlquist. 2002 : 
Online)  ที่พบวา  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนผูมีอิสระทางความคิด  เปน
นักพัฒนา    งานวิจัยของฮูเบอร  (Huber. 2002 : Online) พบวา  ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวที่ดี จะมีลักษณะเหมือนนักเปลี่ยนแปลง  เหมือนกับหนวยลูกคาสัมพันธ  และเหมือนกับ
ความรวมมือในการศึกษา ซ่ึงบูรณาการการเขียนในชีวิตประจําวันและการเรียนรู  และ ยุทธชัย – 
อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย (2543 : 277 – 307) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบและพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในสังคมไทย  พบวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีลักษณะ  เปนผูมีอิสระทางความคิด  
มีอาชีพเปนนักพัฒนาสังคม   และงานวิจัยของกุลวิภา  ชีพรับสุข  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนผูใฝรู  มีแนวความคิด หรือวิสัยทัศนของครอบครัวที่
ชัดเจนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จะเปนผูอํานวยการใหเกิด
การเรียนรู  ดังน้ัน  ความรักความเขาใจที่มีตอลูกจึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  นอกจากนี้พอแม ผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จะตองมีความพรอมทั้ง
ดานความรู  และเวลาที่ใหแกลูก  โดยการสะทอนออกดวยประสบการณและความเขาใจตอชีวิต  
ความเปนผูสนใจใฝรู  และเปนนักคนควา  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นมาตอเติม
เสริมสรางใหกลายเปนการเรียนรูของลูกได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 91) 

 2. องคประกอบหลักดานลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดแก 
     2.1 แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยตัวบงชี้ที่

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 5  ตัวบงชี้  คือ บูรณา
การเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน  เรียนรูทั้งในและนอกบาน เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง จัด
เรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน  เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว ซ่ึง
สอดคลองการศึกษาของยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  (2543 : 277 – 307)  พบวา  แนว
ทางการจัดการเรียนรูเปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงเขาสูวิถีชีวิตจริง  และการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุก
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วิถีทาง  และงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 82)  พบวา  กระบวนการจัดการเรียนรูของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานไปกับการ
ดําเนินชีวิต  การเรียนรูจากประสบการณจริงจากสิ่งรอบตัว  และการบูรณาการความรูจากสิ่งตางๆ
รอบตัว  และงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 60 – 89) พบวา แนวทางการ
จัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอ
ความหลากหลายของเด็กแตละคน  เรียนรูอยางบูรณาการ  และครอบครัวเรียนรูรวมกัน  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี  พงศพิสิฐสันต.  (2545 : 98)  ที่พบวา  การจัดการ
เรียนรูโดยเรียนรูจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจริงที่อยูรอบตัวของผูเรียนและใหผูเรียนมีอิสระใน
การเรียนรู  ซ่ึงการเรียนรูน้ันเกิดไดอยางตอเน่ืองไมจํากัดเวลา  และใชชีวิตจริงจากการเรียนรู  จาก
ประสบการณตรง  ลงมือปฏิบัติจริง  เกิดขึ้นไดงายในบรรยากาศของครอบครัวที่สามารถจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรูทั้งในบานนอกบานไดมากมาย    (อมรวิชช  นาครทรรพ. 2543 : 17 – 18 
; อางอิงจาก Hamilton , E & Hamilton D. 1997. Should  I  Home  School. pp. 46 -48) 

 จะเห็นวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสอดรับกับพระราชบัญญติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 5 – 12)  ใน
มาตรา 24  ที่มีสาระสําคัญในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  คิดเปน  ทําเปน  
รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง   

      2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดย 
ครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด   คือ  หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนด

กรอบไวกวางๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  แสงเดือน  นนท
เปารยะ (2547 : 76)  พบวา  พอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไมมีการกําหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนตายตัว  แตใหความสําคัญกับการใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระจากชีวิตประจําวัน  ให
อิสระในการเปนผูริเริ่มตามความสนใจ   และงานวิจัยของบุญศิริ  มีสําราญ  (2544 :150)  พบวา  
ทุกครอบครัวจะเริ่มเขียนหลักสูตรเฉพาะของครอบครัวขึ้นมา  โดยทําเปนแนวทางกวางๆสําหรับ
เตรียมการเรียนการสอนรวมกันระหวางพอแมลูก 

    2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปน
รายบุคคล  และกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
อุษณีย   โพธิสุข  (2542 : 127)  ที่วา  เด็กแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตน  ดังน้ันการจัดการศึกษา
เปนโปรแกรมการศึกษาเฉพาะรายบุคคล(IEP)  จึงจะทําใหเด็กไดพัฒนาความสามารถของตนเอง  
นอกจากนี้แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  เปนเอกสารสําคัญที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ตองใชประกอบคําขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนแผนสําหรับจัดการศึกษารายบุคคล  
เน่ืองจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาที่มีความหลากหลาย  และมีแนวคิดที่สําคัญ  
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คือ  เปนแผนการศึกษาเฉพาะตัวผูเรียนเปนรายบุคคล  และสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการจัด
ประสบการณใหผูเรียนและผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากวิถีชีวิตจริง  จากทุกสถานที่และกิจกรรม
ตางๆที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพ่ือการคนพบความถนัด  และความสามารถของตนอันนําไปสูการ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  และเปนแผนที่มีความยืดหยุน  สามารถปรับปรุง
พัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนและครอบครัว  (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2549 : 114 -116) 

      2.4  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการ 
ศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ  ประเมินผล
ตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของแสงเดือน  นนทเปารยะ  (2547 : 80 -81)  พบวา  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
พอแมมีการประเมินผลลูกดวยการประเมินตามสภาพจริง  โดยการสังเกตรวมกันระหวางพอแมเพ่ือ
ดูพัฒนาการของลูกที่เกิดขึ้นอยางแทจริง  และงานวิจัยของไซเบิรท  (Seibert. 2002 : Online)  
พบวา  การประเมินผลน้ันจะเปนในลักษณะการดูภาพรวมของเด็ก  นอกจากนี้  การประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  เนนการประเมินผลตามสภาพจริง  ที่มุงเนนพัฒนาการจริงที่เกิดขึ้นใน
ตัวเด็กจากผลงาน  พฤติกรรม  สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงไดจากการสังเกตโดยละเอียด
ลึกซึ้งของพอแม  มากกวาการใชขอทดสอบ หรือการสอบที่ไมสามารถประเมินความเปนจริงอยาง
รอบดานของตัวผูเรียนได  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 81)   

  อยางไรก็ตามการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ตลอดระยะเวลาที่
ผานมาเปนการสั่งสมประสบการณ  การเรียนรู  การลองผิดลองถูก  และการที่จะยอมรับแนวทางใน
การประเมินผลนี้  จําเปนตองใชเวลาและประสบการณของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอีกชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือยืนยันถึงแนวทางที่ชัดเจตโดยผานพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้นในตัวลูก 

  3.องคประกอบหลักดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
     3.1  คนดี  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสม

มากที่สุด จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย และมีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแสงเดือน  นนทเปารยะ  (2547 : 75)  พบวา  พอแม
ปรารถนาที่จะเห็นลูกสามารถดําเนินชีวิตและอยูไดดวยตนเอง  ลูกเปนคนดี  มีความสุขในการใช
ชีวิต  ในการเรียนรู  ในการอยูรวมกับสังคม  และงานวิจัยของบุญศิริ  มีสําราญ  (2544 :150)  
พบวา  ทุกครอบครัวใหความสําคัญและตองการปลูกฝงใหตัวลูก  มีคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือใหลูก
สามารถเติบโตขึ้นมาไดอยางรูจักแยกแยะสิ่งดีชั่วในชีวิตและรูจักตัดสินใจเลือกวา  สิ่งใดมีประโยชน 
หรือไมมีประโยชน  อันจะนํามาซึ่งการปรับใชเพ่ือความเปนสุขสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

     3.2  คนเกง  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสม 
มากที่สุด  คือ  เปนผูใฝรูใฝเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี  พงศพิสิฐสันต (2545 : 98)  
ไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาโดยครอบครัว        พบวา  จุดมุงหมาย
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ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือใหผูเรียนมีอิสระเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข  เปน
คนดี  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  พ่ึงตนเองได  เปนผูใฝรู  รักการอาน  และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ  และจากการศึกษาของ 

     2.3  คนมีความสุข  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความ 
เหมาะสมมากที่สุด  คือ  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ จากการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545 ก : 2)  ที่พบวา  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค  
จะตองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  
(2546 : (3) – (6))  ที่สรุปคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค  วาตองเปนผูมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง  มีพัฒนาการดานรางกายและสติปญญาสมบูรณตามเกณฑในแตละชวงวัย  และ
เปนผูรูจัก  และเขาใจตนะเอง  เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพแวดลอมตางๆรอบตัวไดเปนอยางดี  และงานวิจัยของวริศรา  วงษขํา  (2547 : 75)  ที่ศึกษา
กระบวนการเรียนรูในครอบครัวไดสรุปถึงความคาดหวังของพอแม  คือ ผูเรียนมีความสุข  ใฝรู  
คนพบตัวเอง และนําความรูความสามารถตลอดจนศักยภาพที่มีออกมาใช  อีกทั้งสามารถชวยเหลือ
ตนเองและสังคมได   

4.  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    4.1  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมินวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
จํานวน 4  ตัวบงชี้  คือ  มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีกฎกระทรวงวา
ดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
ชัดเจน  และมีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา  เน่ืองจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) มาตรา 12 
เปดโอกาสใหพอแมสามารถจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน   มาตรา 13 ,14 ,61  ไดระบุให  
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดรับสิทธิประโยชนในเรื่องการสนับสนุนจากรัฐในทางวิชาการใหมี
ความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูลูก  การใหเงินอุดหนุนการศึกษา  และการสดหยอนยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายเพ่ือการศึกษา  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สนับสนุนดานกฎหมายที่เปนลายลักษณ
อักษร  แตการนําไปสูการปฏิบัติยังพบวา ยังไมคืบหนา  ดังแนวคิดของยุทธชัย  เฉลิมชัย  (2548 
:112 – 114)  ที่กลาววา  กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
และการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ มีแตเร่ืองเอกสารและการกํากับใหเปนไปตามที่ภาครัฐ
ตองการ  ไมมีสวนใดแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมสนับสนุน  ไมมีการพูดถึงสิทธิประโยชนของ
ครอบครัว  ซ่ึงเปนสิทธิตามกฎหมายแมแตนอยนิด  ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549 : 166 - 169)  ที่กลาวถึง  การสนับสนุนของภาครัฐมีเพียงกฎกระทรวง วาดวย 
สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวเทานั้นที่เห็นเดนชัด  แตการสนับสนุนดานอ่ืนๆ ยัง
ขาดความชัดเจน   
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     4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  โดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประเมินวามีความเหมาะสมมาก จํานวน  8  ตัวบงชี้    คือ สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง   มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว   รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัด
การศึกษา  มีนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน   สงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่น  และการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน
และกัน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549 : 166 - 169)  ไดเสนอมาตรการในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้งการจัดตั้งศูนยสนับสนุนการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ใหขอมูล  เผยแพรสรางความเขาใจ  แกปญหาทั้งแกครอบครัวและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดสิทธิประโยชนใหกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ใหมีมาตรการ
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมของการสงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งองคกรเครือขายครอบครัวที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุ
จินดา  สุขแสงประเสริฐ  (2547 : 4,33,64 - 66)  พบวา พอ แม ผูปกครองตองการใหภาครัฐ
สงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยางจริงจัง  พรอม
สงเสริมแหลงเรียนรูตางๆ  เชน  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  หองทดลองทางวิทยาศาสตร  สนามกีฬา  
และการสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่มีลักษณะพิเศษ  และงานวิจัยของพีวี  (Peavie.  2000  :  
Online)   พบวา  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดรับการบริการและการสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐ
มากกวาที่เปนอยู     

     4.3 การสนับสนุนของสถานศึกษาโดยตัวบงชี้ที่ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประเมิน
วามีความเหมาะสมมาก จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ   
บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และผูบริหารมีภาวะผูนํา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุจินดา  สุขแสงประเสริฐ  (2547  
: 66 – 69)  พบวา  พอแมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตองการใหภาครัฐใหความสําคัญกับการจดั
การศึกษาโดยครอบครัว  เผยแพรความรูที่ถูกตอง  สงเสริมการเรียนรู  ใหผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเขาถึงองคความรูไดมากที่สุด  รวมถึงสิทธิเชนเดียวกับเด็กในระบบโรงเรียน  ในเรื่อง
แหลงการเรียนรู  และควรจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ใหขอมูล  คําแนะนํา  ปรึกษา  และ
สงเสริมการจัดการศึกษาอยางจริงจัง  นอกจากนี้ บุญชู  ชลัษเฐียร  (2549 : 4-5)  ไดกลาวถึง
นโยบาย และการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอศูนยการเรียน
ครอบครัว ถึงบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวา มีบทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามรับรองผลเพื่อใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรลุตามความมุงหมาย  แตเน่ืองจาก
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไมไดเกิดขึ้นกับทุกเขตพื้นที่ มีบางเขตพื้นที่ที่ครอบครัวแสดงความ
ตองการที่จัดการศึกษา  ทําใหเขตพ้ืนที่ที่ไมมีเร่ืองนี้เจาหนาที่จึงยังไมไดศึกษาเตรียมการ  ไมได
วางระบบงานรองรับ  เม่ือครอบครัวมาติดตอกลายเปนปญหา  และเอกสารแนะนําแนวการปฏิบัติ
ยังไมชัดเจน  ไมครอบคลุมมิติในการปฏิบัติทุกประเด็น  และเขตพื้นที่ควรจะดําเนินการแจงให
โรงเรียนไดเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้งในฐานะที่ตองมาเปนผูรวมจัด และการวาง
ระบบกรณีเด็กจากครอบครัวมาเขาเรียน  ซ่ึงประเด็นเหลานี้กําลังอยูในการพิจารณาเพื่อแกปญหา 
และคาดหวังวา  สถานศึกษาควรมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดมาก  
โดยผูบริหารควรสนับสนุนใหมี  “โครงการบานเรียน” ขึ้นในโรงเรียนที่มีความพรอม  เพ่ือรวม
สงเสริม  รวมจัดการศึกษากับครอบครัว  นอกจากเปนประโยชนกับครอบครัวบานเรียนแลว  ยัง
เปนการชวยพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงผสมผสานการศึกษานอกระบบ  ในระบบ  และตาม
อัธยาศัย  เกิดประโยชนตอนักเรียน และโรงเรียนไปพรอมกัน    

    4.4  การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประเมินวา  มีความเหมาะสมมากที่สุดในทุกตัวบงชี้  ไดแก  ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  เจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา  มีความมุงม่ันในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ   สรางโอกาสใหบุตรหลาน
เรียนรูสิ่งใหมๆ เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน   จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู     และ 
การใหความรัก ความทุมเท  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนุชสิริ  โคนหลอ  (2545 : 83)  ที่พบวา  
ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  คือ ความพรอมของพอแมที่จัดการศึกษา  ความรัก
ความทุมเทของพอแมที่จัดการศึกษา  และงานวิจัยของแสงเดือน  นนทเปารยะ  (2546 : บทคัดยอ) 
พบวา  บทบาทของพอแมเปนผูคอยสนับสนุนสงเสริมใหความรัก  ใหกําลังใจแกเด็ก  จัดเตรียมสื่อ 
และสภาพแวดลอมตามความสนใจและความตองการของลูก     

 ดังน้ันการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงเปนการวิจัยเพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ในการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทางเลือก  และเปนประโยชนทั้งตอหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งผูบริหารการศึกษาในการบริหารจัดการในระดับหนวยงานกลาง
และเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือผูที่กําลังจะตัดสินใจ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในการตัดสินใจจัดการศึกษาไดอยางมีความมั่นใจ และมีความพรอมใน
ทุกดาน 

 
ขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ไดขอคนพบที่ใชเปน

ขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
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  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีพอแม ผูปกครอง และ

วงการศึกษาเริ่มใหความสนใจ  และมีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ที่เปดโอกาสใหพอแม ผูปกครองจัดการศึกษา  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ   ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวบรรลุผลในการนําไปปฏิบัติจึงมีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย  ดังน้ี 

  1. จากตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ผูวิ จัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 4  
องคประกอบหลัก  13  องคประกอบยอย และ116  ตัวบงชี้  แสดงใหเห็นวา  องคประกอบหลักทั้ง 
4 องคประกอบ คือ 1) ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  2)  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
3) คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4) ปจจัยสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ันในการกําหนด
นโยบาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จึงควรพิจารณา
ทั้ง 4  องคประกอบ 

  2. รัฐควรสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในการ
พัฒนาความรวมมือ  พัฒนาเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

  3. รัฐควรสงเสริมการเรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว 
  4. รัฐควรสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางจริงจัง ทั้งเรื่องวิชาการ 

งบประมาณ การจัดแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

  5. รัฐควรเรงรัดดําเนินการการลดหยอนภาษีที่ใชเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนการจัดสรร
คาใชจายรายหัวใหกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในระบบ 

  6.  รัฐควรเปดโอกาสใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม
กับผูเรียนเปนรายบุคคล  สอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน 

 
  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปใช  

ดังน้ี 
  1. ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1.1  ควรสรางความรูความเขาใจระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับผูจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 
      1.2  ควรนํานโยบาย  กฏระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาสู

การปฏิบัติใหเกิดความชัดเจน 
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      1.3  ควรมีการประชาสัมพันธ  เผยแพรความรูเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให
ประชาชน   สถานศึกษามีความรูเกิดความเขาใจ ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และเชื่อมโยง
กับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  

  2.  ระดับสถานศึกษา 
       2.1  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําในการสรางความรูความเขาใจกับบุคลากร

ในสถานศึกษาถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงถือเปนการศึกษารูปแบบหนึ่งที่สถานศึกษา
สามารถรวมจัดได 

       2.2  สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  ดานอาคารสถานที่  และการใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษารวมกับ
ผูเรียนในระบบ 

  3.  ระดับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       3.1  ควรจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงความพรอมของครอบครัว    ความตองการ  ความ

สนใจและศักยภาพของบุตรหลานเปนสําคัญ 
       3.2  ควรพัฒนาตนเอง   และประสานเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว  ทั้งจากผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยกัน  จากสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

       3.3 ควรจัดการศึกษาโดยปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค ในเรื่องความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง  รักษาสิ่งแวดลอม  ตลอดจนฝกใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  รักการอาน  ใฝรูใฝเรียนและรักการเรียนรูตลอดชีวิต 

       3.4  ควรจัดทําแผนการศึกษาของครอบครัว    โดยกําหนดจุดมุงหมายในการจัดการ 
ศึกษาที่ชัดเจน  เหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
  1.  จากการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาตัวบงชี้โดยใชเทคนิคขอมูลเชิงคุณภาพ  เชน  การ

สัมภาษณ  การหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะโดยผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ซ่ึงเปนวิธีการที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาตัวบงชี้ในเรื่องอ่ืนๆได  
โดยเฉพาะเรื่องที่ไมมีแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน 

  2. จากการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติจากพหุ
คุณลักษณะ ซ่ึงเปนการใชนิยามเชิงทฤษฎี  จึงควรศึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใช
วิธีการทางสถิติในรูปแบบอ่ืนๆ 

  3.  การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในดานตางๆ ณปจจุบัน  แตในอนาคตสภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปจึงควรพัฒนาตัว
บงชี้ใหเหมาะกับบริบทนั้นๆ 
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  4.  ตัวบงชี้ทั้ง 116  ตัวบงชี้มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังน้ันใน
การวิจัยครั้งตอไป  ควรจะสรางแบบวัดและประเมินตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ทั้ง 116 
ตัวบงชี้  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดมีเครื่องมือวัดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอไป 

  5.  ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามการนําตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ดานการนําไปใชและการพัฒนา 
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องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 

 

1.1  เหตุผลในการ 
      ตัดสินใจจัด 

      การศึกษาโดย   
      ครอบครัว 

 

1.1.1  สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพใหกับลูก   
         มากกวาที่ไดรับจากโรงเรียน 

1.1.2  สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับหลักสูตร 
   ในชีวิตประจาํวัน 

1.1.3  สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บุตร 
         หลานเรียนรูได           
1.1.4  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกใน 

         ครอบครัว  
1.1.5  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและส่ือการเรียน 
         ที่เอ้ืออํานวย 

1.1.6  บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือความตองการพิเศษ 
1.1.7  สามารถหลีกเล่ียงสภาพสังคมที่เปนปญหา       
1.1.8  สามารถควบคุมส่ิงแวดลอมทางจริยธรรม   
1.1.9  ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา   
1.1.10 ไมมั่นใจความปลอดภัยในโรงเรียน 

1.1.11 ไมมั่นใจการศึกษาในระบบโรงเรียน 

1.1.12 บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน 

1.1.13 ครอบครัวมีความพรอม 
1.2  ภูมิหลังของ  
      ผูจัดการศกึษา  
      โดยครอบครัว 

1.2.1   อายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
1.2.2   วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับที่สอน  
1.2.3   รายไดปานกลาง - รายไดสูง  
1.2.4   ประกอบอาชีพอิสระ 
1.2.5   มีบุตรจํานวน 1 – 2 คน 

 

1.  ผูจัดการ  
     ศึกษาโดย  
     ครอบครัว 

1.3  ลักษณะของผู 
      จัดการศึกษา   
       โดยครอบครัว 

1.3.1   เปนผูมคีวามรักความทุมเท ต้ังใจจริงในการจัด 

    การศึกษาใหกับลูก 

1.3.2   เปนผูมคีวามศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดย  
    ครอบครัว 

1.3.3   เปนนักเปล่ียนแปลง หรือ นักพัฒนา 

1.3.4   เปนผูมสีติปญญาดี  มีความรู 
1.3.5   เปนผูมคีวามมั่นใจในตนเอง 
1.3.6   เปนผูมอิีสระทางความคิด 
1.3.7   เปนผูเคยใชชีวิตในตางประเทศ 

1.3.8   เปนผูใฝรูและเต็มใจที่จะเรียนรู 
1.3.9   เปนผูทีม่ีเวลาใหกับบุตรหลาน 
1.3.10 เปนผูมคีวามรักอยางลึกซึ้งตอลูก 
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องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 
 

2. ลักษณะการจัด    
    การศึกษาโดย  
    ครอบครัว 

 

2.1 รูปแบบของการ 
     จัดการศึกษา   
     โดยครอบครัว 

    
2.1.1  จัดการศึกษาโดยครอบครัวเดี่ยว  
2.1.2  จัดโดยการรวมกลุมครอบครัวรวมกันจัด 

2.1.3  จัดโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยที่เดียว 

2.1.4  จัดโดยมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน 
  

2.2 แนวทางการ  
       จัดการเรยีนรู  

 ของการศึกษา   
 โดยครอบครัว 

  

2.2.1  วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอก 

         ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.2.2  จัดการเรียนรูตามความพรอมและความสนใจ 

         ของผูเรยีน 

2.2.3  เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว 
2.2.4  บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวัน 

2.2.5  เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.2.6  เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภสพ 
2.2.7  เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/ส่ืออิเลคทรอนิคส 
2.2.8  เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว       
2.2.9  เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

2.2.10  เรียนรูทั้งในและนอกบาน 

2.2.11 เรียนรูรวมกับชุมชน 

2.2.12  เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
2.2.13  เรียนรูโดยผานโครงงาน 

2.2.14  เรียนรูส่ิงที่เปนวิถีชีวิต 
 

 2.3  หลักสูตรการ  
      จัดการศึกษา 

      โดยครอบครัว 
 

2.3.1    หลักสูตรมีความยืดหยุน  กําหนดกรอบไว 
           กวางๆ ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

2.3.2    หลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อในการ 
           จัดการศึกษาของแตละครอบครัว 

2.3.3    หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐาน 

           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3.4    จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตรของ 
           กระทรวงศึกษาธิการ 
2.3.5    หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความ 

           ตองการของผูเรียน 

2.3.6    ผสมผสานแนวทาง/หลักสูตรจากหลายที่ 
2.3.7    จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล 
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องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 
 

2. ลักษณะการจัด    
    การศึกษาโดย  
    ครอบครัว 

 

2.4  แผนการ  
      จัดการ 
      ศึกษาของ  
      ครอบครัว 

 

2.4.1  มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัด 

         การศึกษาโดยครอบครัวในแตละชวงเวลา  
         และแตละระดับชั้น 

2.4.2  มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 

2.4.3  มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
         ผูเรียน 

2.4.4  มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน 

2.4.5  มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกระบวนการ 

         เรียนรู 
2.4.6  มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและ  
         ประเมินผล 
2.3.7  เหมาะกบัผูเรียนเปนรายบุคคล 

2.4.8  กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 

2.4.9  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         ของชาต ิ
2.4.10 มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 

2.4.11 มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

 
 

2.5 การวัดและ   
     ประเมินผลการ 
     จัดการศึกษา 

     โดยครอบครัว 
 

2.5.1   ประเมินโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ 
          หนวยงานทางการศึกษา 

2.5.2   มีการประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่  
          หลากหลาย  
2.5.3   ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
2.5.4   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

2.5.5   ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

2.5.6   ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
2.5.7   ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน 
2.5.8   ประเมินอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา 

2.5.9   ประเมินผลงานของผูเรียน 
 
3.  คุณลักษณะ 
     ของผูเรียน 
     ที่พึงประสงค 
     ของการจัด 
     การศึกษา   
     โดยครอบครัว 

 

3.1  คนด ี

 

3.1.1    มีวินัย 

3.1.2    มีความรับผิดชอบ 

3.1.3    ประหยดัอดออม 

3.1.4    มีความเสียสละ 
3.1.5    มีความซื่อสัตย 
3.1.6     รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง 
3.1.7    รักษาสิ่งแวดลอม 
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องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 
 
3.  คุณลักษณะ 
     ของผูเรียน 
     ที่พึงประสงค 
     ของการจัด 
     การศึกษา   
     โดยครอบครัว 

 

3.2  คนเกง 
 

3.2.1  เปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  
         คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 
3.2.2  เปนผูมีความรูและทักษะท่ีจําเปน 

3.2.3  เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ 

3.2.4  เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.2.5  เปนผูรักการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.2.6  เปนผูพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.2.7  เปนผูใฝรูใฝเรียน 

3.2.8  เปนผูรักการอาน 
 3.3  คนที่มีความสุข 3.3.1  เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและกลาเผชิญกับ  

         ส่ิงทาทาย 

3.3.2  เปนผูสามารถปรับตัวเขากับสังคมและ 
         ส่ิงแวดลอม 

3.3.3  เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 

3.3.4  เปนผูมีความมั่นคงทางอารมณ 
3.3.5  เปนผูภูมิใจในความเปนไทย 

3.3.6   เปนผูเคารพตนเองและผูอ่ืน 
3.3.7   เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  
3.3.8  เปนผูราเริงแจมใส  

 
4.  ปจจัยสนับสนุน 

     การจัดการ  
     ศึกษาโดย  
     ครอบครัว 

 

4.1 การสนับสนุน  
     ดานกฎหมาย   
     กฎระเบียบ 

     ที่เกี่ยวของกับ   
     การจัดการ 
     ศึกษาโดย 

 

4.1.1  มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษา 

    โดยครอบครัว 

4.1.2  มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา 

    โดยครอบครัว 

4.1.3   มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 

          ในการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

4.1.4   มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษี 
         สําหรับคาใชจายการศึกษา 

4.1.5   การใหเงินอุดหนุนการศึกษา 
 4.2  การสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐ 
 

4.2.1  มีการพัฒนาความรวมมือระหวางโรงเรียน 

   กับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.2.2  เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

         การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.2.3  มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดย 

          ครอบครัวใหแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
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องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ 
 

4. ปจจัยสนับสนุน 
    การจัดการ  
    ศึกษาโดย  
    ครอบครัว 

 

4.2 การสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐ 

 

 

4.2.4   สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ  
          เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
4.2.5   มีการพัฒนาสื่อส่ิงพิมพ  ส่ืออิเลคทรอนิคส  
         เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
4.2.6   นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดย 

          ครอบครัวมีความชัดเจน 

4.2.7   รัฐจัดระบบการกํากับ ตรวจสอบ สนับสนุนที่ 
          ชัดเจน ปฏิบัติได 
4.2.8   มีการใหความรูกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4.2.9   สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัด 

          การศึกษา 
4.2.10 รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.2.11 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
 4.3 การสนับสนุนของ

สถานศึกษา 
 

4.3.1   บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจยอมรับ  
          การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.3.2   ผูบริหารมีความรูความเขาใจของเกี่ยวกับการ 
          จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.3.3   ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการ         
          ศึกษาโดยครอบครัว 
4.3.4   ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่จัดการศึกษา 

          โดยครอบครัว 

4.3.5   ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการ 
          จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.3.6   เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมกับการศึกษาในระบบ 

4.3.7   ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
 
 

4.4 การสนับสนุน 

     ของผูจัดการศึกษา 

     โดยครอบครัว 
 

4.4.1   ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดย 

          ครอบครัว 
4.4.2   มีเจตคติ  ความเชื่อ  คานิยมที่ดีในการ     
          จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.4.3   มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

4.4.4   สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ 

4.4.5  สรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูส่ิงใหมๆ 

4.3.6  เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน 

4.3.7  จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู   
4.3.8 การใหความรักความทุมเท   
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ภาคผนวก ค 
คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครวั 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
องคประกอบยอย ตัวบงชี ้ คาดัชนีความสอดคลอง 

 
1. เหตุผลในการ  
   ตัดสินใจจัด       
   การศึกษา 
   โดยครอบครัว 

 
1. สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  
   ใหกับลูกมากกวาที่ไดรับจากโรงเรียน  
2. สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากบั   
   หลักสูตรในชีวติประจําวัน  
3. สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการ 
    เรียนรูที่บุตรหลานเรียนรูได        
4.  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง 
    สมาชิกในครอบครัว 
5. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการ 
   เรียนที่เอ้ืออํานวย  
6. บุตรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความ 
    ตองการพิเศษ  
7. สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปน  
    ปญหา 

 
0.80 

 
0.60 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.60 

 8. สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม 
9. ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา  
10. ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน  

0.60 
1.00 
0.80 

 11. ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน  
12. บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน   
13. ครอบครัวมีความพรอม 

0.80 
0.80 
0.60 

2. ภูมิหลังของการ 
    จัดการศึกษา   
    โดยครอบครัว 

1.  อายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2.  วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับที่สอน 
3.  รายไดปานกลางถึงรายไดสูง 
4.  ประกอบอาชีพอิสระ 
5.  มีบุตรจํานวน 1- 2 คน 

0.40 
0.00 
0.00 
-0.20 
-0.40 

3.  ลักษณะของ  
    ผูจัดการศึกษา 
    โดยครอบครัว 

1.  เปนผูมีความรักความทุมเทตั้งใจจริงใน 
    การจัดการศึกษาใหกบัล ูก   
2.  เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษา 
     โดยครอบครัว                       
3.  เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ตอ) 
 
 

องคประกอบยอย ตัวบงชี ้ คาดัชนีความสอดคลอง 
 
3. ลักษณะของ  
    ผูจัดการศึกษา 
    โดยครอบครัว 

 
4. เปนผูมีสตปิญญาดี มีความรู 
5. เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง   
6. เปนผูมีอิสระทางความคดิ 
7. เคยเปนผูใชชีวติในตางประเทศ  
8. เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู  
9. เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน   
10. เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก  

 
0.00 
1.00 
0.80 
-0.60 
1.00 
1.00 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานลักษณะการจัดการศึกษาโดย   
     ครอบครัว 
  
องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 

 
1.  รูปแบบการจดั   

 การศึกษาโดย 
    ครอบครัว 

 
1. จัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว 
2. จัดโดยการรวมกลุมครอบครัวรวมกันจัด 
3. จัดโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยที ่
    เดียว 
4. จัดโดยมีขอตกลงรวมกบัโรงเรียน 

 
0.20 
0.00 
0.20 

 
0.20 

 
2. แนวทางการ 
   จัดการเรียนรู 

 
1. วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสาน 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
    อัธยาศัย 
2. จัดเรียนรูตามความพรอมและความ 
    สนใจของผูเรียน      
3. เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวาง 
   ครอบครัว    

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

 4. บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับ 
    ชีวิตประจําวัน     
5. เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวย   
   ตนเอง  
6. เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตาม   
   ศักยภาพ  
7. เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่อ 
    อิเลคทรอนิคส  
8. เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตัว 
9. เรียนรูจากแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย  
10. เรียนรูทั้งในและนอกบาน   
11. เรียนรูรวมกับชุมชน    
12. เรียนรูโดยการปฏิบตัิจริง   
13. เรียนรูโดยผานโครงงาน   
14. เรียนรูสิ่งที่เปนวถิีชวีิต   

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

0.60 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานลักษณะการจัดการศึกษาโดย   
     ครอบครัว    (ตอ) 
 
องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 

 
3. หลักสูตรการจัด  
   การศึกษาโดย  
   ครอบครัว 

 
1. หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบ 
    ไวกวางๆปรับเปลี่ยนตามความ  
    เหมาะสม   
2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญา 
    ความเชื่อของแตละครอบครัว 

 
1.00 

 
 

1.00 

 3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐาน 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
4. จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตร 
   กระทรวงศกึษาธิการ  
5. หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและ 
    ความตองการของผูเรียน 
6. ผสมผสานแนวทางหลักสูตรจากหลายที่ 
7. จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล  

0.60 
 

0.60 
 

1.00 
 

0.60 
1.00 

 
4. แผนการจัดการ   
   ศึกษาของครอบครัว 

  
1. มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการ 
    จัดการศึกษาโดยครอบครัวในแตละ  
    ชวงเวลาและแตละระดบัชั้น 
2. มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที ่
   ชัดเจน  
3. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค 
    ของผูเรียน   
4. มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน 
5. มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัด 
   กระบวนการเรียนรู     
6. มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและ 
   ประเมินผล 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

0.60 
0.80 

 
0.80 

 
 7. มีความเหมาะสมกับผูเรยีนเปนรายบคุคล 

8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ 
    ชีวิตประจําวัน    

1.00 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานลักษณะการจัดการศึกษาโดย   
     ครอบครัว   (ตอ) 
 

องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
 
4. แผนการจัดการ   
   ศึกษาของครอบครัว 

  
 9.  สอดคลองกับจุดหมายตาม   
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ 
10. มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว  
11. มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรยีน 

 
0.60 

 
1.00 
1.00 

 
5. การวัดและ 
   ประเมินผลการจัด  
   การศึกษาโดย  
   ครอบครัว 

   
1. ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผู    
   ปกครอง และหนวยงานทางการศึกษา  
2. ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที ่
    หลากหลาย  
3. ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห  
4. ประเมินโดยสังเกตพฤตกิรรมของ 
    ผูเรียน 

 
0.60 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 5. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
    ผูเรียน 

1.00 
 

 6. ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
7. ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน    
8. ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา   
9. ประเมินผลงานของผูเรียน   

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานคุณลักษณะของผูเรยีนที่พึงประสงค    
     ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 

องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
 
1.  คนดี 

     
1.  มีวินัย    
2.  มีความรับผิดชอบ   
3.  ประหยัดอดออม   
4.  มีความเสียสละ   
5.  มีความซื่อสัตย   
6.  รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง 
7. รักษาสิ่งแวดลอม       

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
2.  คนเกง 

  
1. เปนผูมีความสามารถในการคิด   
    วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
2. เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน 
3. เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ 
4. เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
5. เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต 
6. เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ  

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 7. เปนผูใฝรูใฝเรียน   
8. เปนผูที่รักการอาน 

1.00 
1.00 

 
3.3  คนที่มีความสุข 

 
1. เปนผูสามารถจัดการกับตนเองและ    
   กลาเผชิญสิง่ทาทาย        
2. เปนผูที่สามารถปรับตวัเขากับสังคม 
   และสิ่งแวดลอม  

 
1.00 

 
1.00 

 3. เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 
4. เปนผูที่มีความมั่นคงทาง  
5.  เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย 
6.  เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน  
7.  เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ  
8.  เปนผูที่ราเริงแจมใส   

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย  
     ครอบครัว  
 

องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 
 
1. การสนับสนุนดาน 
    กฎหมาย   
    กฎระเบียบที่     
    เกี่ยวของกับการจัด  
    การศึกษาโดย  
    ครอบครัว   

 
1. มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    โดยครอบครัว  
2. มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา 
    โดยครอบครัว  
3. มีการกําหนดแนวปฏิบตัิในการจัด   
   การศึกษาโดยครอบครัว 
4. มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษ ี
   สําหรับคาใชจายการศึกษา    
5. มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา  

 
1.00 

 
1.00 

 
0.60 

 
0.60 

 
0.60 

 
2. การสนับสนุนของ 
   หนวยงานภาครัฐ 

  
1. มีการพัฒนาความรวมมือระหวาง   
   หนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษา 
   โดยครอบครัว   
2. เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจ 
   เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย 
   ครอบครัว  
3. มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษา 
   โดยครอบครัวใหแลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึง 
   กันและกัน 
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
    การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 
1.00 

 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

 5. มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่อ 
    อิเลคทรอนิคสเพ่ือการเรียนรูดวย   
    ตนเอง 
6. นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา 
    โดยครอบครัวมีความชดัเจน    
7. รัฐจัดระบบการกํากับ  ตรวจสอบและ 
   สนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบตัิได       

1.00 
 
 

1.00 
 

0.80 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย  
     ครอบครัว (ตอ) 
 
องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 

  
8. มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดย 
    ครอบครัวอยางตอเน่ือง 
9. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว 
    ในการจัดการศึกษา  
10.รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดย 
    ครอบครัว   
11.สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
4.3  การสนับสนุนของ 
      สถานศึกษา 

 
1. บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจ    
    และยอมรับการจัดการศกึษาโดย 
    ครอบครัว   
2. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  
    การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
3. ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ 
    ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่จัด 
    การศึกษาโดยครอบครัว 
5. ผูบริหารมีวิสัยทศันในการสนับสนุน 
   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
6. เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษา 
   ในระบบ    
7. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

 
0.60 

 
 

0.60 
 

1.00 
 

0.60 
 

0.60 
 

0.60 
 

0.80 
 
4. การสนับสนุนของ 
    ผูจัดการศึกษาโดย 
    ครอบครัว 

  
1. ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัด 
   การศึกษาโดยครอบครัว 
2. มีเจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัด 
   การศึกษา    
3. มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดย 
   ครอบครัว    

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
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คาดัชนีความสอดคลองของตัวบงชี้ในองคประกอบหลกัดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย  
     ครอบครัว   (ตอ) 
 
องคประกอบยอยที่ ตัวบงชี้ที ่ คาดัชนีความสอดคลอง 

  
4. สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตาม 
    ศักยภาพ 
5. สรางโอกาสใหบุตรหลานเรียนรูสิ่ง  
    ใหมๆ  
6. เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน 
7. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
8. การใหความรัก ความทุมเท  

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามการคัดเลือกตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูเชี่ยวชาญ 

   แบบสอบถามตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ือการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
องคประกอบและตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
  ขอมูลทั่วไป 
 
  ชื่อผูใหสัมภาษณ...............................................วุฒิการศึกษา.................................................     
  สถานที่ทํางาน........................................................................................................................ 
  ตําแหนง.............................................................โทรศัพท...................................................... 
  สถานที่ใหสมัภาษณ............................................................................................................... 
  วันที่............เดือน..............................พ.ศ..................เวลา..................................................... 
 
   
  คําถาม 

1. ทานใหความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครวัวาอยางไร 
  2.   ทานคิดวาเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวคืออะไร 
  3.   ทานคิดวาองคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ควรมีองคประกอบ 
       อะไรบาง 

4. ทานคิดวา องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแตละองคประกอบ ควร
ประกอบดวยอะไรบาง  

5. ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
5.1  ทานคิดวาเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีอะไรบาง 
5.2  ทานคิดวาภูมิหลังของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ควรมีลักษณะอยางไร  
5.3  ทานคิดวาผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรมีลักษณะอยางไร          

  6.  ลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       6.1   ทานคิดวารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีลักษณะอยางไร /รูปแบบ 
              อยางไร 
       6.2   ทานคิดวาการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีลักษณะอยางไร 
       6.3   ทานคิดวาหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีลักษณะอยางไร 
       6.4   ทานคิดวาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ควรมลีกัษณะอยางไรและมี 
               องคประกอบอะไรบาง 
       6.5   ทานคิดวาการวดัและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรมลีักษณะ 
               อยางไร 
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 7.  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีลักษณะ 
      อยางไร 
       7.1  คนเกง 
       7..2  คนดี 
       7.3  คนมีความสุข 
   8.  ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
       8.1  ทานคิดวา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี 
              อะไรบาง       
       8.2  กฎหมายกฎระเบียบเหลานี้มีสวนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางไรบาง  
             มากนอยเพียงใด 
       8.3  ทานคิดวารัฐควรมีบทบาทสนบัสนุนการจัดการศกึษาโดยครอบครัวอยางไร 
       8.4  ทานคิดวา  สถานศึกษาควรมบีทบาทสนับสนุนและมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
            โดยครอบครัวอยางไร 
       8.5  ทานคิดวา ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย 
             ครอบครัวอยางไร  
   9.  ทานคิดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีเ่หมาะสมกับสังคมไทยควรมลีกัษณะอยางไร 
 10.  ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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แบบสอบถามการคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูเชีย่วชาญ 
 

เรียน        ผูเชี่ยวชาญ 
 

คําชี้แจง 
 1. ขอคําถามที่ขอความอนุเคราะหใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณานี้  เปนขอคําถามที่ผูวิจัย
ออกแบบขึ้นเพ่ือใชเปนแบบสอบถามในการวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เร่ือง  การพัฒนาตัวบงชี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยมีขอบเขตการวิจัย  ดังน้ี 
      1.1  การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ประชากรที่ศึกษา  คือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จํานวน  93  ครอบครัว  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
      1.2   ขอคําถามที่ใชถาม  ผูวิจัยไดจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  ไดองคประกอบหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  4  
องคประกอบ ไดแก 
   1) องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  3  
องคประกอบยอย  คือ  เหตุผลในการตดัสินใจการศึกษาโดยครอบครัว  ภูมิหลังของผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว  และลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    2) องคประกอบหลักลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ประกอบดวย  5  
องคประกอบยอย  คือ  รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   แนวทางการจัดการเรียนรูการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว   หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  แผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
    3) องคประกอบหลักคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในการจดัการศึกษา
โดยครอบครัว  ประกอบดวย  3  องคประกอบยอย  คือ  คนดี  คนเกง  และคนมีความสุข 
    4)องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
ประกอบดวย  4  องคประกอบยอย  คอื  การสนับสนุนดานกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  การสนับสนุนของ
สถานศึกษา  และการสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

2.  โปรดพิจารณาขอคําถามเกี่ยวกับตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยทํา 

เครื่องหมาย ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานวาเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมากที่สุดเพียงคําตอบเดียวในแตละขอ  ซ่ึงแตละชองมีความหมาย  ดังน้ี 
 

    + 1  หมายความวา  ทานแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
       0  หมายความวา ทานไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว              
     - 1  หมายความวา  ทานแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
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แบบสอบถามการคัดเลือกตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูเชีย่วชาญ 
 
1.  องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1.1 

 
เหตุผลในการตัดสินใจจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

  

1 สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพใหกับ
ลูกมากกวาทีไ่ดรับจากโรงเรียน  

    

2 สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับ
หลักสูตรในชวีิตประจําวัน 

    

3 สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรยีนรูที่
บุตรหลานเรียนรูได        

    

4 เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก
ในครอบครวั 

    

5 มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรยีนที่
เอ้ืออํานวย  

    

6 บุตรหลานมลีกัษณะพิเศษ หรือมีความตองการ
พิเศษ 

    

7 สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปนปญหา     
8 สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม      
9 ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา      
10 ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน                 
11 ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน      
12 บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน       
13 ครอบครัวมีความพรอม     

 
1.2 

 
ภูมิหลังของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

    

1 อายุของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
2 วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดบัที่สอน     
3 รายไดปานกลาง – รายไดสูง     
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1.  องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 

 
ระดับ  

ขอที่ 
 

ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1.2 

 
ภูมิหลังของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

    

4 ประกอบอาชพีอิสระ     
5 มีบุตรจํานวน 1 – 2 คน     

 
1.3 

 
ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

1 เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัด
การศึกษาใหกับลูก    

    

2 เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว                       

    

3 เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา     
4 เปนผูมีสติปญญาดี  มีความรู     
5 เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง     
6 เปนผูมีอิสระทางความคิด     
7 เปนผูเคยใชชวีิตในตางประเทศ     
8 เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู     
9 เปนผูที่มีเวลาใหกับบตุรหลาน       
10 เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก       

 

2.  องคประกอบหลักลักษณะของการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
2.1 

 
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

1 จัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว     
2 จัดโดยการรวมกลุมครอบครัวรวมกันจัด     
3 จัดโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยทีเ่ดียว     
4 จัดโดยมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน     
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2.  องคประกอบหลักลักษณะของการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
2.2 

 
แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

    

1 วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

    

2 จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของ
ผูเรียน  

    

3 เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวาง
ครอบครัว 

    

4 บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวติประจําวัน     
5 เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง      
6 เรียนรูตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ     
7 เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส     
8 เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั      
9 เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย      
10 เรียนรูทั้งในและนอกบาน      
11 เรียนรูรวมกับชุมชน      
12 เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง      
13 เรียนรูโดยผานโครงงาน      
14 เรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชวีิต     

 
2.3 

 
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

1 หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไว
กวางๆปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

    

2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อ
ของแตละครอบครัว 

    

3 หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาต ิ            

    

4 จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.  องคประกอบหลักลักษณะของการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 
ระดับ  

ขอที่ 
 

ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
2.3 

 
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

5 หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความ
ตองการของผูเรียน 

    

6 ผสมผสานแนวทางหลักสตูรจากหลายที ่     
7. จัดหลักสูตรการเรียนรูรายบุคคล     
 

2.4 
 
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

    

1 มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในแตละชวงเวลาและ
แตละระดับชัน้ 

    

2 มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ัดเจน     
3 มีการกําหนดคุณลักษณะทีพึ่งประสงคของ

ผูเรียน 
    

4 มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน     
5 มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกระบวนการ

เรียนรู 
    

6 มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและ
ประเมินผล 

    

7 มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล     
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน     
9 สอดคลองกับจุดหมายตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฯ 
    

10 มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว     
11 มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน     

 
2.5 

 
การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว 

   

1 ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ
หนวยงานทางการศึกษา         

    

2 ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวธิีการที่
หลากหลาย 
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2.  องคประกอบหลักลักษณะของการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 

  
ระดับ  

ขอที่ 
 

ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
2.5 

 
การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว 

   

3 ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห      
4 ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน      
5 ประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน     
6 ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน      
7 ประเมินพัฒนาการผูเรียนทกุดาน      
8 ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา      
9 ประเมินผลงานของผูเรียน      

 
3.  องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พงึประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
3.1 

 
คนดี 

    

1 มีวินัย     
2 มีความรับผิดชอบ     
3 ประหยัดอดออม     
4 มีความเสียสละ     
5 มีความซื่อสัตย     
6 รูจักหนาที่และหนาที่ของตนเอง     
7 รักษาสิ่งแวดลอม     
 

3.2 
 
คนเกง 

    

1 เปนผูมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  คิดสรางสรรค    

    

2 เปนผูมีความรูและทักษะทีจํ่าเปน      
3 เปนผูที่มีความสามารถตามศักยภาพ     
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3.   องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พงึประสงคของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   (ตอ) 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
3.2 

 
คนเกง 

    

4 เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
5 เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต       
6 เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ       
7 เปนผูใฝรูใฝเรยีน        
8 เปนผูที่รักการอาน       
 

3.3 
 
คนมีความสขุ 

    

1 เปนผูสามารถจัดการกับตนเอง และกลาเผชิญ
สิ่งทาทาย        

    

2 เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากบัสังคมและ
สิ่งแวดลอม  

    

3 เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ      
4 เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ       
5 เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย      
6 เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน       
7 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ      
8 เปนผูที่ราเริงแจมใส        

 

4.  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
4.1 

 

การสนับสนุนดานกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

1 มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
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4.  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 
 

ระดับ  
ขอที่ 

 
ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
4.1 

 

การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2 มีกฎกระทรวงวาดวยการจดัการศึกษาโดย

ครอบครัว 
    

3 มีการกําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับเจาหนาที่ของ
รัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

4 มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับ
คาใชจายการศึกษา 

    

5 มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา     
 

4.2 
 
การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 

    

1 มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ
กับผูจัดการศกึษาโดยครอบครัว   

    

2 เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

    

3 มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใหแลกเปลีย่น เรียนรูซ่ึงกันและกัน 

    

4 สงเสริมการวจัิยและพัฒนารูปแบบการเรยีนรู
ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

    

5 มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเอง  

    

6 นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมีความชัดเจน     

    

7 รัฐจัดระบบการกํากับ  ตรวจสอบและสนบัสนุน
ที่ชัดเจน ปฏบิัติได 

    

8 สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ภาครัฐกับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

9 สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัด
การศึกษา  
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4.  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 
ระดับ  

ขอที่ 
 

ขอคําถาม  

+1 
 

0 
 

-1 

 
ขอเสนอแนะ 

 
4.2 

 
การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 

    

10 รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
11 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น      

 
4.3 

 
การสนับสนุนของสถานศึกษา 

    

1 บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและ
ยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

2 ผูบริหารมีความรูของเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

    

3 ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

    

4 ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

    

5 ผูบริหารมีวิสยัทัศนในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

    

6 เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ     
7 ผูบริหารมีภาวะผูนํา     
 

4.4 
 
การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

   

1 ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

    

2 มีเจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว   

    

3 มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
4 สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ     
5 สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ      
6 เตรียมความพรอมใหกับบตุรหลาน      
7 จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู     
8 การใหความรกัความทุมเท     

    ขอขอบคุณทานผูเชี่ยวชาญทกุทาน    
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แบบสอบถามตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เพื่อการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ 
------------------------------------------------------ 

 แบบสอบถามฉบับน้ี ใชสอบถามความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกีย่วของกับตัวบงชี้การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว  เพ่ือหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะตอการจดัการศึกษาโดย
ครอบครัว  ใน  4  องคประกอบ  คือ 

1. องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2. องคประกอบหลักลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
3. องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 
4. องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
ขอใหแตละทานพิจารณาความสําคัญของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในแตละ 

องคประกอบ  และตัดสินใจประมาณคาคะแนน (Rating) ของแตละองคประกอบ  ดวย   มาตรวัด
ของลิเคิรท (Likert - Type Rating System)  มีคาคะแนนเปนตวัเลขตั้งแต 0 -100  โดยกําหนด
ชวงคะแนน  ดังน้ี 
 คะแนน    0 –  20    แสดงวา  องคประกอบ/ตัวบงชีน้ั้นไมมีความสําคัญ 

คะแนน  81 – 100    แสดงวา  องคประกอบ/ตัวบงชี้น้ันมีความสําคญัมาก 
 

 ขอใหทานเตมิตัวเลขลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
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แบบสอบถามตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    1.1  เหตุผลการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว   คะแนน 

1) สามารถจัดการศึกษาทีดี่และมีคุณภาพใหกับลูกมากกวาที่ไดรับ  ............ 
   จากโรงเรียน   
2) สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากบัหลักสตูรในชีวติประจําวัน ............ 

 3) สามารถสอนบุตรหลานในรูปแบบการเรียนรูที่บตุรหลานเรียนรูได        ............ 
4) เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  ............ 
5) มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรียนที่เอ้ืออํานวย  ............ 
6) บตุรหลานมีลักษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ   ............ 

          7) สามารถหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่เปนปญหา    ............ 
8) สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม    ............ 
9) ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา     ............ 

         10) ไมม่ันใจความปลอดภัยในโรงเรียน         ............ 
         11) ไมม่ันใจการศึกษาในระบบโรงเรียน     ............ 
         12) บุตรหลานประสบปญหาในโรงเรียน       ............ 
         13) ครอบครัวมีความพรอม      ............ 
 
    1.2  ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 1) เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาใหกบัลกู ............    

2) เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                      ............ 
3) เปนนักการเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา    ............ 
4) เปนผูมีสตปิญญาดี  มีความรู      ............ 

 5) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง      ............ 
6) เปนผูมีอิสระทางความคดิ      ............ 

 7) เปนผูเคยใชชีวติในตางประเทศ     ............ 
8) เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู     ............ 
9) เปนผูที่มีเวลาใหกับบุตรหลาน      ............ 
10) เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก     ............ 
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   2. องคประกอบหลักลักษณะการศึกษาโดยครอบครัว   คะแนน 
 
     2.1  แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
  1) วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบและ  ............ 

     การศึกษาตามอัธยาศยั 
 2) จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน   ............   
 3) เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว   ............ 
 4) บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชวีิตประจําวัน   ............ 
 5) เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง    ............ 

  6) เรียนรูตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ    ............  
 7) เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส    ............ 
 8) เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั    ............  

           9) เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย     ............ 
10) เรียนรูทั้งในและนอกบาน      ............ 

 11) เรียนรูรวมกับชุมชน       ............ 
          12) เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง      ............ 
 13) เรียนรูโดยผานโครงงาน      ............ 

  14) เรียนรูสิ่งที่เปนวิถชีีวติ      ............ 
       
       2.2  หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว     
    

 1) หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆ   ............ 
     ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม    

  2) หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละครอบครัว   ............ 
  3) หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           ............ 
  4) จัดหลักสูตรโดยใชกรอบหลักสตูรกระทรวงศึกษาธกิาร   ............ 
  5) หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของผูเรียน  ............ 
  6) ผสมผสานแนวทางหลกัสูตรจากหลายที่    ............ 

 7) จัดหลักสูตรเรียนรูเปนรายบุคคล     ............ 
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      2.3  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว     คะแนน 
 
  1) มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ............ 
               ในแตละชวงเวลาและแตละระดับชั้น 
  2) มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ดัเจน    ............ 
  3) มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   ............ 
  4) มีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระที่ชัดเจน    ............ 
  5) มีการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู   ............ 
  6) มีการกําหนดกรอบแนวทางการวัดและประเมินผล   ............ 
  7) มีความเหมาะสมกับผูเรยีนเปนรายบคุคล    ............ 
  8) กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชวีิตประจําวัน   ............ 
  9) สอดคลองกับจุดหมายตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติฯ  ............ 

10) มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว     ............ 
 11) มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรยีน      ............  
 

     2.4 การวัดและประเมนิผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
   
 1) ประเมินผลโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและหนวยงานทางการศึกษา ............  

2) ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการทีห่ลากหลาย   ............ 
 3) ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห     ............  

4) ประเมินโดยสังเกตพฤตกิรรมของผูเรียน    ............  
          5) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน    ............  

6) ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน     ............ 
 7) ประเมินพัฒนาการผูเรียนทุกดาน     ............ 

8) ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา      ............ 
               9) ประเมินผลงานของผูเรียน      ............  
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   3. องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พงึประสงคของการจัดการศึกษาโดย  
       ครอบครัว 
 

    3.1  คนดี         คะแนน 
 
 1)  มีวินัย        ............ 
 2)  มีความรับผิดชอบ       ............. 
 3)  ประหยัดอดออม       ............. 

4)  มีความเสียสละ       ............ 
 5) มีความซื่อสัตย       ............ 
 6) รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง      ............ 
 7) รักษาสิ่งแวดลอม       ............ 
      
     3.2  คนเกง 
 
 1) เปนผูมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค ............. 

2) เปนผูมีความรูและทักษะที่จําเปน     ............. 
 3) เปนผูมีความสามารถตามศักยภาพ     ............. 
 4) เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน     ............. 
 5) เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต     ............. 
 6) เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ      ............. 

7) เปนผูใฝรูใฝเรียน       ............. 
 8) เปนผูที่รักการอาน       ............. 
 
     3.3  คนที่มีความสุข 
 

1) เปนผูสามารถจัดการกับตนเอง และกลาเผชิญสิ่งทาทาย         ............. 
2) เปนผูที่สามารถปรับตวัเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม   ............. 
3) เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ     ............. 
4) เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ     ............. 
5) เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย      ............. 

 6) เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน      ............. 
7) เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ      ............. 
8) เปนผูที่ราเริงแจมใส       ............. 
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4.  องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 
   4.1  การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับ   คะแนน 
            การจัดการศึกษาโดยครอบครัว   
 

 1) มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ............. 
2) มีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ............. 

 3) มีการกําหนดแนวปฏิบตัิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีช่ัดเจน ............. 
 4) มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษสีําหรับคาใชจายการศึกษา  ............. 
 5) มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา      ............. 
  

    4.2  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ  
     
 1) มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการศึกษา ............. 

   โดยครอบครัว         
            2) เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด   ............. 

    การศึกษาโดยครอบครัว  
3) มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลกเปลี่ยน  ............ 
    เรียนรูซ่ึงกันและกัน  
4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง ............ 
5) มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือการเรยีนรูดวยตนเอง ............ 
6) นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความชัดเจน  ............. 
7) รัฐจัดระบบการกํากับ ตรวจสอบ สนับสนุนที่ชัดเจน ปฏิบัติได  ............  
8) มีการใหความรูแกผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเน่ือง  ............. 

 9) สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา  ............ 
        10) รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    ............. 
        11) สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น     ............  
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   ขอขอบคุณทานทีส่ละเวลาในการทําแบบสอบถามนี ้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
    4.3  การสนับสนุนของสถานศึกษา      คะแนน 
 

1) บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด   ............ 
   การศึกษาโดยครอบครัว       

 2) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ............. 
          3) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว        ............. 
          4) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ............ 
          5) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ............ 
 6) เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ    ............. 

7) ผูบริหารมีภาวะผูนํา       ............. 
 
   4.4   การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว    
         1) ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ............. 
 2) มีเจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษา   ............. 
 3) มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   .............
 4) สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ    ............. 
 5) สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ    ............. 
 6) เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน     ............. 
     7) จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู     ............. 

8) การใหความรัก ความทุมเท      ............. 
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แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1       สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง       โปรดทําเครื่องหมาย  ✓  ใน       หนาขอความที่จริงเกี่ยวกับผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 2      แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
คําชี้แจง       แบบสอบถามนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ   

       โปรดพิจารณาวาตัวบงชี้แตละตวัมีระดับความเหมาะสมอยูในระดับใด ที่จะนํามาชี้
วัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองระดบัความเหมาะสม
ที่ตรงกับความคิดเห็น 
ของทาน  โดยแตละระดับ  มีความหมายดังน้ี 
 
ระดับ 5  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมมากที่สุดในการบงชี้การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 
ระดับ 4  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมมากในการบงชี้การจัดการศึกษาโดย 

ครอบครัว        
    ระดับ 3  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมปานกลางในการบงชี้การจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว    
    ระดับ 2  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมนอยในการบงชี้การจัดการศึกษาโดย 

ครอบครัว    
ระดับ 1  หมายถึง ตัวบงชี้น้ันมีความเหมาะสมนอยที่สุดในการบงชี้การจัดการศึกษาโดย 

คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามฉบับน้ีเปนแบบสอบถามเกีย่วกับตัวบงชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ  และฉันทามตขิองผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวย  2  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1     สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้การจดัการศึกษาโดย  
                          ครอบครัว 
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ครอบครัว 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ    ชาย     หญิง 
2.  อายุ    นอยกวา  30  ป    30 –  35  ป 
    36 – 40  ป    41  -- 45  ป 
    46 – 50  ป    51  -- 55  ป 
    56 – 60  ป 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
3.  วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน   ปริญญาตรี 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปริญญาโท 
    ปวช. / ปวส.    ปริญญาเอก 
    อนุปริญญา 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
 
4.  สถานภาพครอบครัว 
    สมรส     หยาราง  
5.  จํานวนบุตรของครอบครวั 
     1  คน     2  คน 
    3  คน     มากกวา  3  คน 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
 

6.  จํานวนบุตรที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
    1  คน           2  คน 
    3  คน           มากกวา  3  คน 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
 
7.  รายไดของครอบครัว 
    ต่ํากวา 10,000  บาท         10,000 – 20,000  บาท 
    20,001 – 30,000  บาท         มากกวา 30,000  บาท 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................... 
8.  อาชีพของครอบครัว 
               รับราชการ           พนักงานบริษัท  
    นักธุรกิจ           คาขาย 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 
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แบบสอบถามความเหมาะสมของตวับงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

1.  องคประกอบหลักผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ระดับความเหมาะสม  

ที่ 
 

ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 
1.1 เหตุผลในการตัดสินใจจดัการศึกษาโดยครอบครัว      
1 สามารถจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพใหสอดคลองกับความ

ตองการของครอบครัว   
     

2 สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับเรียนรูในครอบครัว      
3 สามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับธรรมชาติการเรยีนรู

ของบุตรหลาน        
     

4 เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว      
5 มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสื่อการเรยีนที่เอ้ืออํานวย       
6 บุตรหลานมลีกัษณะพิเศษ หรือมีความตองการพิเศษ      
7 สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาวะสังคมที่เปนปญหา       
8 สามารถเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีทางจริยธรรม        
9 ครอบครัวมีอิสระในการจัดการศึกษา         
10 ไมม่ันใจสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน                
11 ไมเชื่อม่ันการศึกษาในระบบโรงเรียน       
12 บุตรหลานเคยประสบปญหาในโรงเรียน        
13 ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา       
1.2 ลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
1  เปนผูมีความรักความทุมเท ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษา

ใหกับลูก    
     

2 เปนผูมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                
3 เปนนักเปลี่ยนแปลง หรือ นักพัฒนา      
4 เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง      
5 เปนผูมีอิสระทางความคิด      
6 เปนผูใฝรู และเต็มใจที่จะเรียนรู      
7 เปนผูที่มีเวลาใหกับบตุรหลาน          
8 เปนผูมีความรักอยางลึกซึ้งตอลูก          
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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2.  องคประกอบหลักดานลักษณะของการศึกษาโดยครอบครัว 
  

ระดับความเหมาะสม  
ที่ 

 
ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 

 
2.1 

 
แนวทางการจัดการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

    

1 วางแผนการเรียนรูโดยผสมผสานการศึกษานอกระบบแล
การศึกษาตามอัธยาศัย      

     

2 จัดเรียนรูตามความพรอมและความสนใจของผูเรียน       
3 เรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวและระหวางครอบครัว      
4 บูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวติประจําวัน        
5 เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง        
6 เรียนรูตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ        
7 เรียนรูผานสื่อการเรียนรู/สื่ออิเลคทรอนิคส       
8 เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นรอบตวั       
9 เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย        
10 เรียนรูทั้งในและนอกบาน       
11 เรียนรูรวมกับชุมชน       
12 เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง       
13 เรียนรูโดยผานโครงงาน       
14 เรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชวีิต      
2.2 หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
1 หลักสูตรมีความยืดหยุน กําหนดกรอบไวกวางๆปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม 
     

2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาความเชื่อของแตละ
ครอบครัว 

     

3 หลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของชาต ิ            

     

4 จัดหลักสูตรโดยอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ      
5 หลักสูตรสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของ

ผูเรียน 
     

6 ผสมผสานแนวทางหลักสตูรจากหลายที ่      
7. จัดหลักสูตรการเรียนรูรายบุคคล      
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2.  องคประกอบหลักดานลักษณะของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ตอ) 

 
ระดับความเหมาะสม  

ที่ 
 

ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 
 

2.3 
 
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

     

1 มีการกําหนดหลักการ แนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในแตละชวงเวลาและแตละระดบัชั้น 

     

2 มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาทีช่ัดเจน      
3 มีการกําหนดคุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน      
4 มีการกําหนดเนื้อหาสาระที่ชัดเจน      
5 มีการกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู      
6 มีการกําหนดแนวทางการวดัและประเมินผล      
7 มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล      
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับชีวิตประจําวัน      
9 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
10 มีขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว      
11 มีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน      
 

2.4 
 
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

     

1 ประเมินผลรวมกันโดยผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ
หนวยงานทางการศึกษา             

     

2 ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวธิีการที่หลากหลาย      
3 ประเมินการอาน การคิดวิเคราะห        
4 ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน       
5 ประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน      
6 ใชแบบทดสอบมาตรฐานเปนทางเลือกในการประเมนิ      
7 ประเมินพัฒนาการผูเรียนทกุดาน        
8 ประเมินตอเน่ืองตลอดเวลา          
9 ประเมินผลงานของผูเรียน       

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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3.  องคประกอบหลักคุณลักษณะของผูเรียนที่พงึประสงคของการจัดการศึกษาโดย 
     ครอบครัว  

ระดับความเหมาะสม  
ที่ 

 
ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 

3.1 คนดี      
1 มีวินัย      
2 มีความรับผิดชอบ      
3 ประหยัดอดออม      
4 มีความเสียสละ      
5 มีความซื่อสัตย      
6 รูจักหนาที่และหนาที่ของตนเอง      
7 รักษาสิ่งแวดลอม      

3.2 คนเกง      
1 เปนผูมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  

คิดสรางสรรค    
     

2 เปนผูมีความรูและทักษะทีจํ่าเปน       
3 เปนผูที่มีความสามารถตามศักยภาพ      
4 เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน         
5 เปนผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต         
6 เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ          
7 เปนผูใฝรูใฝเรยีน           
8 เปนผูที่รักการอาน        

3.3 คนมีความสขุ      
1  เปนผูสามารถจัดการกับตนเอง และกลาเผชิญสิ่งทาทาย          
2 เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากบัสังคมและสิง่แวดลอม       
3 เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ       
4 เปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ          
5 เปนผูที่ภูมิใจในความเปนไทย       
6 เปนผูที่เคารพตนเองและผูอ่ืน          
7 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ       
8 เปนผูที่ราเริงแจมใส           

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................ 
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4.  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  

ระดับความเหมาะสม  
ที่ 

 
ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 

4.1 การสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

     

1 มีกฎหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
2 มีกฎกระทรวงวาดวยการจดัการศึกษาโดยครอบครัว      
3 มีการกําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว 
     

4 มีการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจาย
การศึกษา 

     

5 มีการใหเงินอุดหนุนการศึกษา      
4.2 การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ      
 มีการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับผูจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัว      
     

2 เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว    

     

3 มีการพัฒนาเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวให
แลกเปลีย่น เรียนรูซ่ึงกันและกัน 

     

4 สงเสริมการวจัิยและพัฒนารูปแบบการเรยีนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง 

     

5 มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส เพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเอง  

     

6 นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความ
ชัดเจน        

     

7 รัฐจัดระบบการติดตาม ดูแลและการสนับสนุนที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได 

     

8 สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาครัฐกบั
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

     

9 สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการศึกษา       
10 รัฐใหเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว       
11 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น        
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4.  องคประกอบหลักปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  (ตอ) 
 

ระดับความเหมาะสม  
ที่ 

 
ตัวบงชี ้ 5 4 3 2 1 

4.3 การสนับสนุนของสถานศึกษา      
1 บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและยอมรับการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว 
     

2 ผูบริหารมีความรูของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

     

3 ความรวมมือระหวางสถานศกึษากับผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

     

4 มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 

     

5 ผูบริหารมีวิสยัทัศนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

     

6 เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมการศึกษาในระบบ      
7 ผูบริหารมีภาวะผูนํา      

4.4 การสนับสนุนของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
1 ผูจัดการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
2 มีเจตคติ ความเชื่อ  คานิยมในการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว   
     

3 มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว        
4 สงเสริมใหบุตรหลานไดพัฒนาตามศักยภาพ        
5 สรางโอกาสใหบัตรหลานเรียนรูสิ่งใหมๆ       
6 เตรียมความพรอมใหกับบตุรหลาน         
7 จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู        
8 การใหความรกัความทุมเท      

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 

   ขอขอบคณุความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม       
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล   นางผกาวรรณ  นันทวิชิต 
วันเดือนปเกิด   22  กรกฎาคม  2503 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  48/408  ถนนเสรีไทย  ซอยเสรีไทย 33  แขวงคลองกุม   

เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ   

สํานักงานเขตมีนบุรี    กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา 
        พ.ศ. 2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จากโรงเรียนสตรมีหาพฤฒาราม 
        พ.ศ. 2526          ครุศาสตรบัณฑติ 
    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
        พ.ศ. 2531          ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
                 พ.ศ. 2549          การศึกษาดุษฎีบัณฑติ 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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