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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
กับ โรงเรี ยนที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของเด็กในการจัด การเรี ยนการสอนขั้ นพื้ นฐาน และศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่ผู้ปกครองจัดการศึกษา โดยครอบครัวที่มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณสอบถามผู้ปกครอง จานวน 113 ครอบครัวด้วยแบบสอบถาม
ใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น และการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ปกครองและ
ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 5 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือจากโรงเรียน
ด้านห้องปฏิบัติการ ครูชานาญการและการประเมินผลขึ้นอยู่กับความต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความพร้อมผู้ป กครองด้ านเวลาจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองก่ อนจึ งจะส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในเรื่องวิชาการ การปรับตัวทางสังคมและด้านคุณธรรมที่ดี
คาสาคัญ: การศึกษาโดยครอบครัว, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความร่วมมือ

Abstract
The purpose of this research was to study the present status of the cooperation between
homeschool-parents and school in terms of teaching-learning management; and to find some factors
that had an effect on students’ achievement. The quantitative sample was 113 homeschool-parents
who have already registered to the educational service area throughout the country, using a
questionnaire for collecting data; meanwhile, the qualitative sample was 5 parents and school
administrators, using an in-depth interview. The qualitative data was analyzed by relation analysis
and stepwise multiple regression analysis, while qualitative data was analyzed by content analysis.
The research found that the cooperation of the school regarding laboratory, specialist teachers, and
evaluation criteria were relied on the needs of academic assistance, learning activities through
community’s resource, and the availability of parents, had a prior effect on teaching behavior of
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parents before having an effect on student’s academic achievement, social adaptability, and
morality.
Keywords: Homeschool, the Achievement, cooperation

บทนา

หลั ง จากการประกอบพิ ธี ท างศาสนาก็ มี โ อกาส
ปรึก ษาหารือวิธี การสอนลูก ของกลุ่ม พ่อแม่ ที่ จั ด
การศึก ษาโดยครอบครัวให้ กั บลูก ร่วมพัฒ นาการ
เรียนการสอน (Wagenaar, 1997)
ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักเป็น
พ่อแม่ที่มีความมุ่งมั่นและเป็นคนคิดริเริ่มกาหนด
แผนการสอน (รัชนีวรรณ พงศ์พิสิฐสัน ต์, 2545)
พ่ อ แม่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนติ ว ทั ก ษะทางวิ ช าการและ
การปฏิบัติจริงให้กับลูกเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า
การส่งลูกไปโรงเรียน ความรู้ความสามารถของพ่อแม่
ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดจนความร่วมมือจากโรงเรียนในการใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่
จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของลูกสูงขึ้น
(Romanowski, 2001)
พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว เป็นการสอนเด็กแบบรายบุคคลตาม
หลักสูตรของตนเองและหลักสูตรที่ขอความร่วมมือกับ
โรงเรียนในชุมชนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี (Butler,
2000) พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองมีการจัดการสอน
ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้โดยการอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นครูสอนให้กับเด็ก (Randall, 1989) ผู้ปกครอง
จาเป็นต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างชานาญเพื่อ
สื บค้ นข้อมู ลของชุมชนแต่ละท้ องถิ่นเข้ามาประยุกต์
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้าน (Wichers, 2001)
การยอมรับของผู้ปกครองในการรับเงื่อนไข
จากโรงเรียนในระบบทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดการศึกษาที่บ้านที่เรียกว่าการศึกษา
โดยครอบครัว (home school) เป็นทางเลือกของการศึกษา
อีกทางหนึ่งของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาให้กับลูกที่
บ้าน มีวิวัฒนาการมาจากพื้นฐานความรักที่บริสุทธิ์
ของพ่ อแม่ ที่ มี ต่ อลู ก ต้องการให้ สิ่งที่ ดี ที่ สุ ดให้กั บลู ก
(Jean, 2000) ผู้ปกครองในที่นี้หมายถึงพ่อหรือแม่ที่จัดการ
เรียนการสอนให้กั บลูก (Ray, 2000) และเป็นผู้ดูแลลูก
จัดการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียนให้ลูก
ที่ บ้านตามหลักสู ตรของตนเอง (Carper, 2000) พ่ อแม่ มี
ความจ าเป็ นต้ องเรี ยนรู้ กั บลู กโดยการติ วการสร้ าง
บรรยากาศในบ้ านให้ น่ าเรี ยนรู้ ในช่ วงตั้ งแต่ อนุ บาลประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
จากหนั งสื อ ศึ กษาทางไกลโดยใช้ โ ทรทั ศ น์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต องค์ประกอบเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดสามารถได้จากการเรียนรู้จากชีวิตจริงที่เป็นทฤษฎี
ทางปรัชญา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chapman, 2003)
การศึ ก ษาโดยครอบครั วได้ ขยายตั วอย่ า ง
รวดเร็วเกิ ดจากการรวมตัวเป็นองค์กรในลักษณะ
กลุ่มครอบครัวของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
มีการช่วยเหลือด้านการสอนซึ่งกันและกันตลอดจน
สื่อ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ มาจากแหล่งเรียนรู้ทาง
เว็บไซด์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น (Rivero,
2002) จากการที่กลุ่มของผู้ปกครองที่จัดการศึกษา
โดยครอบครั ว ได้ มี โ อกาสพบปะสั ง สรรค์ พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้กั นในวันที่ ไปวัดหรือวันส าคัญ
ทางศาสนา ในระหว่ างปฏิ บัติธ รรมที่ วัดที่ มี เ วลา
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พี่ น้ อง ลุ ง ป้ า น้ า อา เป็ นผู้ ได้ ถ่ ายทอดความรู้
ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและศิ ลปะ วิ ชาการ แก่ เด็ กเป็ น
การเรียนให้ความรู้อบรมนิสัยถ่ายทอดความดี ความงาม
ประสบการณ์ทาให้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความสุข
(จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547)
การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ได้รับ การส่ง เสริม และสนับ สนุนจากภาครัฐบาล
ซึ่งการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งจะเน้นให้มีการเทียบโอนผลการเรียนสะสมที่ได้
จัดให้มีรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ซึ่งรวม
ผลการเรียนรู้นอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานด้วย
ในมาตรา 18 ได้ระบุศึกษาทางเลือกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(อมรวิชช์ นาครทรรพ์, 2543) พฤติกรรมการสอนที่ มี
ความสั มพั นธ์ กั บความร่ วมมื อจากชุ มชนในท้ องถิ่ น
และพฤติกรรมการสอนร่วมกับกลุ่มสมาชิก (Lines, 2000)
ซึ่งพฤติกรรมการสอนของผู้ปกครอง ลักษณะนี้จะส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่พ่อแม่จัดการเรียน
การสอนที่ บ้านทางด้านวิชาการและการปรับ ตัว
ทางสังคม (Wichiers, 2001)
การศึกษาโดยครอบครัวที่ได้รับการยอมรับ
และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ผู้ปกครองที่ต้องการ
จัดการศึกษาให้เด็กที่บ้านก็จะต้องมีความพร้อมในการรับ
ความช่วยเหลือจากโรงเรียนในเรื่องงบประมาณการเงิน
ที่ต้องใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ร่วมกับโรงเรียน
ตามเวลาที่โรงเรียนกาหนดให้พาลูกมาเรียนร่วมใน
วิชาที่ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการประชุมของโรงเรียน (Prange, 2002) อย่างไรก็ตาม
การที่ จะเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของเด็ กขึ้นอยู่ กั บ

สามารถส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ป กครองที่ จั ด
การศึ กษาโดยครอบครั ว การปฏิบั ติ ตามแผนงาน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การใช้คอมพิ วเตอร์
ทางอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงด้านหลักสูตร
ที่ ใช้ ในการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผล
ของลูกที่บ้าน (Shane, 2003) โรงเรียนสามารถให้ความรู้
กับพ่อแม่ที่จัดการศึกษาให้กับลูกที่บ้าน โดยการให้
ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร นอกจากด้านวิ ชาการแล้วโรงเรียนยั ง
สามารถให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น เครื่องมือ สื่อ
ประกอบการสอนที่ สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง (Rudner, 1999)
การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กับโรงเรียน เด็กที่ พ่อแม่ จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ ข อความร่ ว มมื อ จากโรงเรี ยนจะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
การเรี ย นสู ง กว่ า เด็ ก ที่ เ รี ย นในระบบโรงเรี ย น
(Harbin, 1999) นอกจากมีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวโดยการเทียบโอนแล้ว ในด้านการจัดการ
ความรู้ให้การศึกษากับเด็กที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
โรงเรี ยนยั งสามารถให้ความร่วมมื อระหว่ างโรงเรี ยน
กั บ ผู้ปกครองที่ จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้โดยการ
ใช้แหล่งเรียนรู้กับเด็กที่ผู้ปกครองจัดการศึกษา โดยครอบครัว
ถ้ามีผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องการให้
นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนซึ่งต้องอาศัยการประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของเด็กที่ ต้องเป็นที่ ยอมรั บ
โรงเรียนต้องเป็นศูนย์การประเมินวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ให้กับเด็กที่พ่อแม่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
(Lines, 2000)
ประเทศไทยได้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มาตั้งแต่อดีต การมีพ่ อมีบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติ
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ทบทวนวรรณกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของเด็กที่พ่อแม่
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเกิดจาก
การผสมผสานความรู้ ด้ านต่างๆ อย่ างได้ สั ดส่วนรวม
ถึ งการปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมและคุ ณลั กษณะ
อันพึงประสงค์เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รอบรู้เกิ ดการพัฒนาสติปัญญา
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของเด็กที่พ่อแม่
จัดการเรียนการสอนให้กั บลูกที่ บ้านจะเกิ ดการเรียนรู้
มีความรู้ความสามารถดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ: การเรียน
ของเด็กที่พ่อแม่จัดการเรียนการสอนให้ลูกที่บ้าน
โดยให้ลูกมีการเรียนรู้อย่างอิสระในชีวิตประจาวัน
และอิส ระด้า นความคิ ดส่ ง ผลให้เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูง (Gale, 1994) ประสบการณ์ประจาวัน
แต่ละวันที่ เด็ก ได้เรียนรู้พัฒนาตนจากการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ที่พ่อแม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นที่คาดหวังว่าส่งผลให้
เกิดความสาเร็จทางการเรียนของลูก (Revero, 2002)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม: เด็กที่พ่อแม่
จัด การศึกษาโดยครอบครัวยั งมี ลั กษณะเด่ นทางการ
ปรับตัวทางสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (Randall, 1989) พ่อแม่ที่จัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมเริ่มต้นจากในบ้านไปจนถึง
ชุมชนทาให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ดี
จากการปลูกฝังปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

การยอมรับของผู้ปกครองในการรับเงื่อนไขจากโรงเรียน
สร้ างความคุ้ นเคยโดยส่ วนตั วการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
โรงเรียนโดยการเข้าร่วมประชุม สร้างความสัมพันธ์
กับโรงเรียนเข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่มี
ความจ าเป็นได้รับความร่วมมื อจากโรงเรียน (Zirkel,
2003) ความร่ วมมื อระหว่ างโรงเรี ยนกั บครอบครั ว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทางด้านวิชาการท าให้เกิ ด
การพัฒนาการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ดีของโรงเรียน
โดยการขอความร่วมมือด้านทรัพยากร ห้องปฏิบัติการ
ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ ด้านบุคคลและ
การประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมจากครอบครัวที่ขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียน (Keys & Bemak, 1997)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้วิจั ยได้เล็ งเห็นความส าคัญที่ จะศึกษาความร่วมมื อ
ระหว่างโรงเรียนกับการศึกษาโดยครอบครัวที่ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวกับ
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กที่ผู้ปกครองจัดการศึกษา โดย
ครอบครัวที่มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จึงส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านคุณธรรมให้กั บเด็ ก
(Corwyn & Bradley, 2001)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางคุณธรรม: เด็กที่พ่อแม่
จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการจัดการเรียนรู้โดย
การจะใช้ประสบการณ์ตรงในชีวิตประจาวันให้กั บ
เด็กได้ด้วยการประยุกต์ใช้การปรับตัว โดยมีเครื่องมือ
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีและการปฏิบัติวิถีชีวิตจริง เด็กมีความสุข
ในการเรียนรู้และเกิ ดการปรับตัวในสังคมได้เป็นอย่างดี
ยังรวมถึ งการปลูก ฝังคุ ณธรรมทางจิตใจของเด็ ก
(Medlin, 2000)
พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครอง
พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองเป็นลักษณะ
ของพ่อแม่ ที่ส อนลูก ที่ บ้านโดยการฝึก ปฏิบัติจ ริง
สอนให้ดีที่สุดให้กับลูกเพื่อให้ลูกได้เกิดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ (Barkholz, 2001) พฤติกรรมการสอน
ของผู้ปกครองจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การสอนแบบรายบุคคล: การที่พ่อแม่
ให้ ลู กเรี ยนที่ บ้ านแบบหนึ่ งต่ อหนึ่ ง ซึ่ ง Rossiter (2001)
ได้พบว่าการที่พ่อแม่สอนลูกทีบ่ ้านแบบรายบุคคลนี้พ่อแม่
จะต้องมี เวลามากในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ ละวั น ซึ่ งเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองจากแหล่ งเรี ย นรู้
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจากหลักสูตรแบบรายบุคคล
ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นเหมาะตามแต่ละ
คนที่เ รียนได้จ ากเว็บ ไซต์ทั้ ง ของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน การเรียนรู้นี้พ่อแม่สามารถทาการวัด
ประเมิ นผลเป็นรายบุคคลให้ลูกจากแฟ้ มสะสมผลงาน
(Reich, 2002) นอกจากการสอนโดยใช้การเก็บแฟ้มผลงาน
แล้วพ่อแม่ยังสามารถสอนแบบรายบุคคลใช้เทคนิคการสอน

ที่ หลากหลายจากพฤติกรรมการสอนหนึ่ ง ต่ อหนึ่ ง นี้
มีความยืดหยุ่น (Kaziunas, 2004)
2. การสอนใช้แหล่งเรียนรู้: พฤติกรรมการ
สอนที่ สั มพั นธ์ กั บแหล่ งเรี ยนรู้ ของเด็ ก ที่ พ่ อแม่
จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้พาลูกไปใช้แหล่งเรียนรู้
เช่ น การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
มีการเชื่อมโยงต่อแบบเป็นเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตใน
ชุมชน (Rebecca, 1999) และการสร้างความสัมพันธ์กั บ
แหล่ งเรี ยนรู้ ภายนอกบ้ านให้ กั บเด็ ก (Surratt, 1995)
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้นพ่อแม่สามารถประสานขอความ
ช่วยเหลือจากการจัดหลักสูตรแผนที่ทาการสอนโดยการ
ขอความช่วยเหลือผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษาที่พ่อแม่
ได้จัดการศึกษาในชุมชนนั้น ซึ่งผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรให้พ่อแม่และพ่อแม่
สามารถทาการสอนร่วมกับ กลุ่มสมาชิก ส่ง ผลให้
การจัดการเรียนการสอนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางสังคมที่
ดีกับลูก (Reese, 2002)
การยอมรั บของผู้ ปกครองในการรั บเงื่ อนไข
จากโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร
การยอมรั บ ของผู้ ป กครองในการรั บ
เงื่อนไขจากโรงเรียนที่ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้าน
หลั กสู ตรที่ สามารถเที ยบโอนแต่ ละระดั บชั้ นโดยการ
ประเมินผลเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับโรงเรียน (Stormie,
2001) แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการยอมรับหลักสูตรก็มี
การยอมรับในส่วนของแผนงานหลักสูตรโรงเรียน
การยอมรับของผู้ปกครองในการรับเงื่อนไขด้านแผนงาน
หลักสูตรโรงเรียน ผู้ปกครองที่ จัดการศึกษาให้ลูก
ที่บ้านยอมรับเงื่อนไขในการดาเนินงานด้านแผนงาน
ของโรงเรียนที่ได้ออกกฎระเบียบให้ผู้ปกครองได้ใช้
การวั ดประเมิ นผลตามก าหนดการของแผนงาน
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การประเมินผล เด็กที่พ่อแม่จัดการเรียนการสอน
ร่วมกั บโรงเรียน ซึ่งแสดงผลการจัดการเรี ยนการสอน
ในรูปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก (Douglas, 2002)
พ่อแม่ที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนในชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงการสอนของตนให้เข้ากั บหลักสูตรตาม
หน่วยงานของราชการที่ออกระเบียบกฎหมายมาเพื่อ
รับรองผลการดาเนินการโดยโรงเรียนของภาครัฐบาล
ที่ มี การวัดประเมิ นผลสัมฤทธิ์ของเด็กให้ กั บนั กเรียน
ที่มีพ่อแม่จัดการศึกษาโดยครอบครัว

หลักสูตรของโรงเรียน ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจาก
การตดต่อโดยตรงที่โรงเรียนเพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านวิชาการ (Marie, 1995)
ความร่วมมือจากโรงเรียน
ผู้ปกครองที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
ที่บ้านได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกับเด็ก
(Wenders & Clements, 2004) ซึ่งความร่วมมื อจากโรงเรียน
สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความร่วมมื อด้านทรัพยากรเกี่ ยวกั บ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ประกอบการเรียนการสอน:
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จะส่งผลให้เกิ ด
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนที่ เกิ ดกับ ตัวเด็ก เกิ ดจาก
ความร่วมมือของโรงเรียนกั บผู้ปกครองที่ จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากร
ครูผู้สอนในวิชาการ (Miles, 1995) และแหล่งเรียนรู้ในห้อง
ทดลอง (Lines, 2000) และห้องปฏิบัติการของโรงเรียนส่งเสริม
ทางวิชาการของเด็ก (Reich, 2002)
2. ความร่วมมือด้านบุคคล: ผู้ปกครองที่
จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กทีบ่ ้านซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากโรงเรียนเกี่ยวกับครูที่มีความชานาญเฉพาะวิชา
(Reich, 2002) ผู้ปกครองไม่สามารถสอนได้ในบางวิชานั้น
จะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้กับเด็กได้
เด็กที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเนื้อหาสาระ
บางวิชาที่ครูสอนแล้วกลับไปบ้านได้รับความเอาใจ
ใส่อย่างใกล้ ชิดจากพ่ อแม่ เด็ กจะเกิ ดความคิดที่
สร้างสรรค์อย่างเข้าใจได้ดีกว่าการเรียนจากภายใน
ห้องเรียนอย่างเดียว (Stormie, 2001)
3. ความร่วมมือด้านการประเมินผล:
ผู้ปกครองได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเกี่ยวกับ

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ยแบบผสมผสานระหว่ างการวิ จั ย
เชิ งปริ มาณ (quantitative research) และการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยทาการศึกษาควบคู่
กันไปดังนี้
1. การวิ จั ย เชิ งปริ มาณโดยหาค่ า
ความสั มพั นธ์ ของตั วแปรจากการใช้ แบบสอบถาม
ด้ วยการสอบถามผู้ ป กครองที่ จั ดการศึ กษา
โดยครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อขอข้อมูลจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอที่อยู่ของผู้ปกครองทั่วประเทศที่จดทะเบียน
ไว้มีจานวนทั้งหมด 113 ครอบครัว ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ไปทั้ งหมดโดยการลงทะเบียนตอบรับตามที่ อยู่ได้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา 103 ครอบครัว นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ติดตามโดยการใช้โทรศัพท์พูดคุยในรายที่
ส่งกลับมาล่าช้า และใช้การตอบรับทาง E-mail
2. การวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ ด าเนิ นการ
สัมภาษณ์เจาะลึกด้วยแบบสัมภาษณ์จากผู้ปกครอง
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จานวน 3 ครอบครัว
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สร้างความคุ้นเคยซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ และขออนุญาตบั นทึกเทปและจดบั นทึ ก
ตลอดการสัมภาษณ์ ท าการทดสอบความเชื่อถื อ
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
หาค่า factor loading ตัดข้อคาถามที่ ไม่ ดีออก
จากนั้นทาการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของ
มาตรวั ดแต่ ละมาตรวั ดที่ ใช้ เก็ บข้ อมู ล พบว่ าได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) ของตัวแปรอยู่
ระหว่าง .7703 - .9260
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการ
วิเคราะห์ ทางสถิติพรรณนาโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรู ป
SPSS for Windows
2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คื อ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์
(path analysis) และวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ (Multiple
Regression Analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละกลุ่มที่ มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธี
การลดทอนข้อมูล (data reduction) การจัดระเบียบข้อมูล
(data display) การหาข้อสรุปและตีความ (conclusion
interpretation) ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ล
โดยพิจ ารณาความสอดคล้องและความแตกต่าง
ของข้ อมู ลที่ ได้จากการจัดระเบียบข้ อมู ล หาข้ อสรุ ป
และตีความในรูป แบบการพรรณนาตามแนวคิด
การวิจัยที่กาหนดไว้ ทาการสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์
ต่องานวิจัยเชิงปริมาณ

โดยใช้ Snow ball เทคนิค ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
โรงเรียน จานวน 2 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป คือ
คุณสมบัติของผู้ปกครอง ความต้องการความช่วยเหลือ
ความพร้อมของผู้ปกครอง พฤติกรรมการสอน การยอมรับ
เงื่ อนไขจากโรงเรี ยน ความร่ วมมื อ จากโรงเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (2) แบบสั มภาษณ์ แบบ
มีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่ จัดการศึกษา
โดยครอบครัว และ (3) แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง
สาหรับผู้บริหารโรงเรียน
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. หาความถู กต้องในเนื้อหา โดยการสร้ าง
มาตรวั ดจากการน าทฤษฎี แนวคิ ด ประกอบกั บ
ผลงานของนักวิชาการที่ ศึกษามาจากการทบทวน
วรรณกรรม ตรวจสอบอิทธิพลของสาเหตุของตัวแปร
หนึ่งต่ออีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งความถูกต้องของเนื้อหาได้
จากการทบทวนวรรณกรรมแล้วนามาสร้างรายการ
ข้อคาถามที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ความเชื่อถือได้ โดยการนาแบบสอบถามที่
ได้พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม มาทดสอบ
ความเชื่อมั่นในแต่ละข้อ ด้วยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ
ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) โดยนาเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นไปทดลองใช้ (pre-test) กั บผู้ปกครองที่ จัดการศึ กษา
โดยครอบครัว จ านวน 30 คน ได้ค่ าอั ลฟาอยู่ระหว่าง
.72-.93
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิ เคราะห์ ร่ วมเพื่ ออธิ บายเพิ่ มในปรากฏการณ์ ต่ างๆ
ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบ
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ซึ่ง ผู้ ป กครองที่ ส อนลูก ที่ บ้า นจะใช้ รูป แบบการ
ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมของลูกทุกวัน
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง 3 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความร่ วมมื อจากโรงเรี ยนด้ านการ
ประเมินผลจากสภาพจริง และบุคลากรครู ผู้ชานาญการ
วิชาภาษาอัง กฤษ จะส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านคุณธรรมสูงมากกว่าด้านอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญ
เชิงบวก ถ้าเกิ ดความร่วมมือมากก็จะเกิดความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมที่สูงขึ้น
2. ความต้ องการความช่ วยเหลื อจาก
โรงเรี ยนของผู้ ปกครองที่ จั ดการศึ กษาโดยครอบครั ว
จะส่ งผลแบบผกผั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เชิ ง ลบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรมสูงที่สุ ด ถ้าผู้ปกครองมีความ
ต้ องการสู งก็ จ ะส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้ า น
คุณธรรมต่าลง
3. ความพร้อมของผู้ปกครองด้านเวลา
ไม่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ของเด็กด้านคุณธรรม ด้านสังคม
และด้านวิชาการ
4. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ของเด็ก ด้านคุณธรรมและสั ง คมอย่า ง
สาคัญเชิงบวก
5. พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครอง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านสังคมอย่างสาคัญเชิงบวก
6. การยอมรั บ ของผู้ ป กครองด้ าน
หลักสูตรไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทุกด้าน
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็ กอย่ างมี นั ยส าคั ญ
ได้ แก่ ความพร้ อมของผู้ ป กครองด้ านเทคโนโลยี

ผลการวิจัย
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1
สภาพปั จจุ บั นของความร่ วมมื อระหว่ าง
ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ในการจัดการเรียน
การสอนขั้นพื้นฐานจากการวิเคราะห์พบว่าความร่วมมือ
จากโรงเรี ยนด้ า นบุ ค ลากรในวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย 7.12 และความร่วมมือจาก
โรงเรี ย นด้ า นการประเมิ น ผลตามสภาพจริ งมี
ค่าเฉลี่ย 7.00 หมายความว่า ความร่วมมื อจากโรงเรียน
ในด้านบุคลากรครู มีการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กที่ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัว ความร่วมมือ
จากโรงเรียนสภาพปัจจุบัน ผู้ปกครองที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวมีความต้องการความร่วมมือจากโรงเรียน
ในด้ านต่ างๆ เช่ น ด้ านการใช้ ห้ องปฏิ บั ติ ทางภาษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ถ้าผู้ปกครองต้องดาเนินการสร้างด้วยตนเองให้ลูกที่
บ้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเครื่องมือสูงมาก
ซึ่งการใช้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนความร่วมมือด้านบุคลากรครู
ผู้ปกครองยังคงต้องการความร่วมมือจากโรงเรียนสูงด้าน
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครู สอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ปกครองที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการสอนเทียบเท่ากับครู
ในโรงเรียน และความร่วมมือด้านการประเมินผลการเรียน
ของลูก ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทุ ก
ครอบครัว ที่ จดทะเบียนมี ความร่ วมมื อการประเมิ น
ระดับชาติ (NT) แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
ส่วนที่ต้องการ คือ ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ซึ่งใกล้เคียงกับ แนวคิดของผู้ป กครอง
ปฏิบัติกับลูกที่บ้าน ส่วนอันดับรองลงมาคือ ความร่วมมือ
ด้านประเมิ นโดยสัง เกตพฤติก รรมของลูก ที่ บ้ า น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

Vol.6 No.2 (July–December 2016) ISSN 1905-2219
8

จัดการศึกษาด้วยตนเองเข้าใจในตัวลูกของตนเอง
มากกว่าคุณครูที่ สอนนักเรียนจ านวนมากในห้องเรียน
เกิดความไม่ไว้วางใจในการส่งลูกเข้าเรียนในระบบ
โรงเรี ยน แต่ต้ องการความช่ วยเหลื อในความร่ วมมื อ
จากโรงเรีย นวิ ชาการ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เช่ น
ดนตรี กี ฬา ศิลปะ ที่ ผู้ปกครองไม่ มี ความชานาญการ
ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ส่ ง ผลผู ก ผั น กั บ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เนื่องจากผู้ปกครองต้ องการ
เฉพาะด้านวิชาการที่ไม่ถนัด แต่ก ารปลูกฝังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวของลูก ผู้ปกครอง
เข้าใจลูกได้ดีกว่าครูในโรงเรียนจึงส่งผลให้ถ้ าต้องการ
ความช่วยเหลือสูงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะลดลง
ความพร้อมของผู้ปกครองในด้านเทคโนโลยีเวลาผู้ปกครอง
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความพร้อมสูง ถ้าได้รับ
ความร่วมมือจากโรงเรียน แต่ในปัจจุบันโรงเรียน
ไม่ เ ข้ า ใจหรื อ ไม่ ก ล้ า ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ป กครองในบางเรื่อง จึง ทาให้เกิ ดความร่วมมื อ
จากโรงเรียนไม่มากและไม่หลากหลาย จึงไม่ส่งผล
ต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็ ก ต้ องมี การสร้ าง
ความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ที่ดีในการยอมรับ
เงื่อนไขจากโรงเรียนในด้านหลักสูตร
เนื่องจากการใช้หลักสูตรของโรงเรียนเป็น
ตามหลักสูตรที่แบบแผนจากภาครัฐ คือกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหลักสูตรที่ ตายตัวไม่ยืดหยุ่นหรือมีความหลากหลาย
เหมื อ นหลั ก สู ต รของผู้ ป กครองที่ จั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัว ซึ่งหลักสูตรตามสภาพจริง รายบุคคล
และความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Bauman(2001) และสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ์เจาะลึก คือ ในเรื่อง
ของความร่ วมมื อจากโรงเรียนที่ ผู้ปกครองต้องขอใน
ด้านการวัดประเมินผลเกี่ยวกับการสอนในช่วงชั้น

พฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองแบบสอนหนึ่งต่อ
หนึ่งและคุณสมบัติผู้ปกครองด้านรายได้
อภิปรายผล
1. คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป กครองด้ า นรายได้
มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ปกครองในการ
รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของ
ผู้ปกครองในการรับความช่ วยเหลือด้านเวลาและ
พฤติ กรรมการสอนของผู้ ปกครองมี ผลต่ อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเชิงบวก
ยกเว้นความร่วมมือจากโรงเรียนและการยอมรับ
ของผู้ปกครองในการรับเงื่อนไขจากโรงเรียนที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
จากข้อค้นพบดังกล่าวตีความได้ว่า ความต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านคาปรึกษาทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อความร่วมมื อจากโรงเรียน
ในด้านทรัพยากร ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ครูผู้ชานาญการตลอดจนการประเมินผลที่มีวิธีการ
ที่หลากหลายนั้น ไม่สามารถส่งผลให้ผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านวิชาการ สังคม คุณธรรม ด้านวิชาการ
สอดคล้องกั บ การเรียนรู้วิชาการ ความสามารถ
ทางการเรียนที่ มาจากการพั ฒนาระดับสติ ปัญญา (IQ)
ของเด็กที่สามารถจัดเป็นคะแนน (ศรีเรือน แก้วกังวาน,
2545) แต่ความพร้อมของผู้ปกครองในด้านเวลา
ขึ้นอยู่ กั บพฤติกรรมการสอนของผู้ปกครองมีอิ ทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เช่นเดียวกั น
กับคุณสมบัติของผู้ปกครองด้านรายได้และความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี
ความร่ วมมื อจากโรงเรี ยนไม่ มี ความสั มพั นธ์
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในด้านวิชาการ
สังคม และคุณธรรม อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองที่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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สอนให้เด็กสร้างความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อน
ทาให้เกิดการวิเคราะห์ที่อาศัยมุ มมองหรือแบบจาลอง
ที่ต่างกันจะให้ข้อค้นพบที่ต่างกัน ซึ่งเป็นข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจที่น่าจะทาการศึกษาอย่างลึกซึ้งต่อไป
ความต้องการความช่วยเหลือไม่มี ความสัมพันธ์
กับความพร้อมของผู้ปกครองด้านเวลาเทคโนโลยี
ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และไม่สอดคล้องกั บ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คือความพร้อมของผู้ปกครอง
ในการรับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสูงมากรองลงไป
ด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
มีความต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเทคนิคการสอน
แหล่งเรียนรู้ในชุม ชน และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ด้านดนตรี ศิ ลปะ คอมพิ วเตอร์ ธรรมชาติ ด้ านกี ฬา
เช่น การเล่นเรือใบ เป็นต้น แต่ผู้ป กครองมีความรู้
ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีอย่างดี แต่ก็ไม่
จาเป็นที่ต้องใช้และเวลาไม่ ใช่ตัวก าหนดที่ ท าให้
เกิ ดความต้องการความช่วยเหลือของผู้ปกครอง
แต่ถ้าเกิ ดความต้องการความช่วยเหลือในด้านที่
จาเป็นจริง ๆ เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติก าร
ทางวิทยาศาสตร์หรือครูเทคนิคการสอนที่ดีให้กับ
ลูกก็ จะส่งผลให้เ กิดความร่วมมือจากโรงเรียนได้
จึงจะส่งผลให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผกผั น
อย่างมีนัยสาคัญ
คุณสมบัติของผู้ปกครองด้านรายได้ส่งผลต่อ
ความพร้อมของผู้ปกครองในด้านเทคโนโลยีในเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญเป็นไปตามสมมุตติฐานและสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Huber (2004) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ซึ่งสอดคล้องกั บการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์
เจาะลึก ความพร้ อมของผู้ ปกครองการใช้ เ ทคโนโลยี
ทุ กครอบครัวมี คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 เครื่องขึ้นไป

คือ การประเมิ นผลระดับชาติ (NT) ซึ่งการประเมิ นผล
ผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสาคัญกับผลการประเมิ น
เพราะลูกจะได้ที่เข้าระบบอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการที่ได้ออกมา บางครอบครัวไม่ได้ใช้หลักฐาน
แต่เรียนต่อในต่างประเทศ เลือกเรียนการศึกษาทางเลือก
ในวิชาชีพหรือเป็นนักกีฬาระดับประเทศในบางครอบครัว
เนื่องจากไม่พอใจในหลักสูตรของโรงเรียน
2. ความร่วมมือจากโรงเรียน ความพร้อมของ
ผู้ปกครองด้านเวลา การยอมรับเงื่อนไขจากโรงเรียน
ด้านหลักสูตร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การสอนของผู้ปกครองอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับ
สมมติฐาน ความพร้อมของผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยี
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของผู้ปกครอง เนื่องจาก
พ่อแม่ที่จัดการเรียนรูไ้ ม่ใช้เทคโนโลยีใน การสอนแต่เน้น
พฤติกรรมการสอนลูกแบบตัวต่อตัวที่ใช้แหล่งเรียนรู้
ที่ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยี
ผู้ปกครองที่มีความพร้อมด้านเวลา สามารถสอน
ลูกได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากโรงเรียน
ในด้านห้ องประกอบการต่างๆ ด้ านครูผู้ ชานาญและ
การประเมิ นผลสอดคล้ อ งกั บ ความร่ วมมื อ จาก
โรงเรี ยน (Rutkowski, 1998) และข้อค้ นพบจากการวิจั ย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสอนผู้ปกครองความพร้อมด้านเวลามากแต่ความพร้อม
การใช้ เทคโนโลยี เช่น การใช้อิ นเทอร์เน็ ตหรือเรียนรู้
จากเว็ บไซด์เป็ นการอยากรู้ต่ อยอดวี การสอนของลู ก
เน้นสอนจากปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวันมากกว่าการใช้
เทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ต เพราะผู้ปกครองเกรงว่า
เป็นการสอนที่ดีและมีความลุ่มลึก การสอนจากสื่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ได้ในชีวิตจริงเป็นวิถีชีวิต ความพร้อม
ของผู้ปกครองด้านเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
เพราะการใช้เทคโนโลยีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. โรงเรียนควรเข้าใจธรรมชาติของครอบครัว
ที่ จัดการศึก ษาโดยครอบครัวมี ความแตกต่างกั น
โดยจัดความร่วมมือจากโรงเรียนตามความต้องการ
ความช่วยเหลือด้านการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
หนังสือ สื่อในการสร้างความรู้ความสามารถให้กั บ
ผู้ ป กครอง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย น ห้ อ งสมุ ด
ห้องสมุดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
2. โรงเรี ยนควรจัดความร่ วมมื อด้ านเวลา
โดยจัดตามตารางเวลาที่โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ปกครอง
เพราะผู้ปกครองมีความพร้อมเรื่องเวลา
3. โรงเรียนควรปรับหลักสูตรทีม่ ีความยืดหยุ่น
ได้ตามแต่ละหลักสูตรของครอบครัวที่ต้องการ

โดยใช้อิ นเทอร์ เ น็ ตที่ มี ค่า ใช้ จ่า ยแบบรายเดื อ น
760-1,200 บาท/เดือน และมีรายได้เฉลี่ย 45,000 บาท/เดือน
ซึ่งจัดได้ว่ ามี รายได้ ที่ สู ง ซึ่ งมี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการได้ศึกษาความรู้
ที่กว้างขวางอย่างมากผ่านทางด้านเทคโนโลยีจ ะ
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่ดี
ความพร้อมของผู้ปกครองในการรับความช่วยเหลือ
ด้านเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของผู้ปกครอง
ด้านรายได้ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ถดถอยพหุ และสอดคล้องกั บการวิจัย
และแนวคิดของCampbell(2002) และสอดคล้องกับการวิจัย
เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เจาะลึกรายได้ของครอบครัว
ได้จากผู้ปกครองเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกและคุณพ่อ
จะช่วยในการสอนเมื่ อมี เวลาว่าง แต่โดยส่วนใหญ่จ ะ
ช่วยกั นสอนเพราะเป็นเจ้าของธุร กิจ และทางานที่
บ้านเป็นสถาปัตย์ และวิศวกร มีรายได้สูงเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
40,000 บาท มีเวลามากแต่บอกเวลาได้ไม่แน่นอน
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