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โรงเรียนทางเลือกกบัทางเลือก 
ในการศึกษาของประชาชน 

ปกป้อง จนัวิทย ์
สนุทร ตนัมนัทอง 

1. บทนํา 

นับตัง้แต่ปี 2522 ที่โรงเรยีนหมู่บ้านเดก็ โรงเรยีนทางเลือกแห่งแรก ก่อตัง้ขึน้ ผ่านยุคปฏริูป
การศกึษารอบแรกภายใตพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 สูยุ่คการรวมกลุ่มกนัจดัตัง้สภา
การศกึษาทางเลอืกในปี 2552 จนถงึปจัจุบนั  โรงเรยีนทางเลอืกมบีทบาทมากขึน้ในการจดัการศกึษาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดงัจะเหน็ได้จากจํานวนโรงเรยีนทางเลือกใน
รูปแบบต่างๆ มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น ทัง้โรงเรยีนทางเลือกเอกชน โรงเรยีนทางเลือกขององค์กรที่ไม่
แสวงหากําไร โรงเรยีนทางเลอืกทีใ่ชแ้นวคดิทางศาสนาในการจดัการศกึษา ตลอดจนบา้นเรยีน (Home 
school) โดยกลุ่มผูป้กครอง  

ท่ามกลางสภาพปญัหามากมายของระบบการศกึษาไทย ทัง้ในแง่โครงสรา้งการบรหิารจดัการ 
กระบวนการเรยีนการสอน คุณภาพของครผููส้อน ผลการเรยีนของนักเรยีน ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการทรพัยากร และกลไกในการสรา้งความรบัผดิชอบ (Accountability)  โรงเรยีนทางเลอืกเป็นหน่ึงใน
ตัวอย่างที่ดีของการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายแก่สงัคม จนหลายฝ่ายมองว่าเป็น
ความหวงัหน่ึงบนเสน้ทางของ ‘การยกเครือ่งการศกึษาไทยสูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ’  

ทัง้น้ีเน่ืองจาก ปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืกมไิดม้องการศกึษาเป็นเพยีง ‘เครื่องมอื’ 
หรอื ‘บนัได’ ของผูเ้รยีนในการไต่เตา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม แต่การศกึษานัน้มคีุณค่าความหมายในตวั
ของมนัเอง การศกึษาควรเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึความด ีความงาม 
ความจรงิ และมจีติสาธารณะ รวมถงึสรา้งคนทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ยตวัเอง  การ
ออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนควรยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ดาํเนินไปรอบๆ ความสนใจ
ของผูเ้รยีน และมุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุศกัยภาพตามทางแห่งตน  กล่าวสาํหรบับทบาทของผูส้อน ครู
ควรเป็นผูอ้อกแบบกระบวนการเรยีนรูแ้ละร่วมเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบันักเรยีน มใิช่ผูส้่งมอบความรูแ้ต่ฝ่าย
เดยีว    

อย่างไรกต็าม แมว้่าโรงเรยีนทางเลอืกจะมศีกัยภาพในการร่วมยกเครื่องคุณภาพการศกึษาไทย 
แต่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกยงัคงเป็นส่วนเลก็ๆ ของระบบการศกึษาไทยในปจัจุบนั 
การรบัรูแ้ละการมสี่วนร่วมต่อปฏบิตักิารและผลงานของโรงเรยีนทางเลอืกในสงัคมไทยยงัคงจํากดัอยู่ใน
กลุ่มผูป้กครองบางกลุ่ม นกัการศกึษา และองคก์รการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ จนอาจกล่าวไดว้่า ทีผ่า่น
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มา สงัคมไทยยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการมอียูข่องโรงเรยีนทางเลอืกอยา่งเตม็ที ่และโรงเรยีนทางเลอืก
เองกย็งัมอิาจสรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมไทยในวงกวา้งไดอ้ย่างเตม็ทีส่มศกัยภาพดว้ยขอ้จํากดัดา้น
ต่างๆ    

งานวจิยัชิน้น้ีพยายามตอบคําถามว่า โรงเรยีนทางเลอืกสามารถเป็นทางเลอืกในการศกึษาของ
ประชาชนในวงกวา้งไดเ้พยีงใด โดยมุง่สาํรวจสถานะของโรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยในดา้นต่างๆ 
เช่น รปูแบบการดาํเนินงาน จํานวนนกัเรยีนและเป้าหมาย จํานวนและคุณภาพของครผููส้อน  นวตักรรม
การเรยีนการสอน ทรพัยากรสาํคญัในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็จากนักเรยีน โอกาสในการ
เขา้ถงึของคนกลุ่มต่างๆ และผลการสอบของนักเรยีน เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัวเิคราะหก์ารทํางาน
ของโรงเรียนทางเลือกในสามมิติสําคัญ อันได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความรับผิดชอบ 
(Accountability) และนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation) รวมทัง้ความท้าทายในการขยาย
โรงเรยีนทางเลอืกใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนในวงกวา้ง และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  

 

2. นิยามของโรงเรียนทางเลือก 

 
2.1 จากนิยามของการศึกษาทางเลือกสู่การศึกษาโรงเรียนทางเลือก 
นิยามของโรงเรยีนทางเลอืกผกูตดิกบันิยามของการศกึษาทางเลอืก เน่ืองจากโรงเรยีนทางเลอืก

เป็นรปูธรรมหน่ึงของการจดัการศกึษาแบบทางเลอืก จากการสาํรวจวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
ทางเลอืก นิยามของการศกึษาทางเลอืกแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะi  

1) การศึกษาทีแ่ตกต่างจากการศึกษากระแสหลกั ลกัษณะร่วมพื้นฐานของการศึกษา
ทางเลอืกในประเทศต่างๆ คอื เป็นการนําเสนอแนวทางการศกึษาทีแ่ตกต่างไปจากระบบการศกึษาแบบ
กระแสหลกั โดยทีไ่ม่ไดเ้ป็นเพยีงการแกไ้ขปญัหาภายใต้ระบบการศกึษาเดมิ แต่เป็นการรือ้โครงสรา้ง
เดมิเพื่อนําเสนอสิง่ใหม่ทีแ่ตกต่างไปอย่างสิน้เชงิ ตวัอยา่งเช่น แนวทางการศกึษาทางเลอืกมไิดนํ้าเสนอ
ใหม้กีารปรบัเปลี่ยนวธิกีารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน แต่ต้องการใหก้ารศกึษาเรยีนรูอ้อกนอกรูปแบบ
ของโรงเรยีน (De-schooling) ไปสู่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ภายในครอบครวั หรอืภายในชุมชนตามที่
ผูเ้รยีนตอ้งการ เป็นตน้  

2) การศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มพิเศษ หลายประเทศนําการศึกษาทางเลือกไปใช้เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษาแก่เดก็ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มเดก็ทีม่ปีญัหาพฤตกิรรม กลุ่มเดก็ที่
เสีย่งต่อการออกจากการเรยีนกลางคนั และกลุ่มเดก็อจัฉรยิะ เป็นต้น ทัง้น้ีเน่ืองจากเดก็เหล่าน้ีไม่
สามารถเรยีนรู้ได้อย่างเต็มที่ในระบบการศึกษาปรกติ ทําให้รฐัหรอืผู้ปกครองต้องหนัไปใช้แนวทาง
การศกึษาอื่นๆ ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็กลุ่มน้ีไดร้บัการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองและเตม็ทีต่ามศกัยภาพ อยา่งไรกต็าม 
การศึกษาทางเลือกที่มีว ัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการศึกษาทางเลือกเทียม 
(Pseudo-alternative education) เน่ืองจากมไิดม้าจากเจตนารมณ์ในการนําเสนอทางเลอืกในการศกึษา
แต่เป็นเพยีงแนวทางเสรมิเทา่นัน้ii 
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3) การศกึษาทีม่ลีกัษณะหลากหลาย (Diversity) และตอบสนองต่อความสนใจของผูเ้รยีน
เป็นหลกั แนวคดิและปรชัญาการศึกษาทางเลือกส่วนใหญ่มาจากแนวคดิทางการศกึษาแบบองค์รวม 
(Holistic Education) ซึง่ใหค้วามสาํคญักบัความสมบูรณ์พรอ้มในทุกๆ ดา้น (Wholeness)  ฐานคดิของ
แนวทางการศกึษาทางเลือกเริม่ต้นที่ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งต่างมคีวามต้องการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพ
เฉพาะตนทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาเรยีนรูจ้งึตอ้งมคีวามหลากหลายและยดึเอาผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางตาม
ไปดว้ย ความหลากหลายของการศกึษาดงักล่าวเปิดพืน้ที่ใหแ้นวทางการศกึษาทางเลอืกสามารถผลติ
นวัตกรรมการศึกษา (Innovation) ขึ้นมา ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบที่คุ้นชินในโรงเรียนทัว่ไป 
ยกตวัอย่างเช่น การจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มทีเ่ชื่อมโยงความรูก้บัชวีติจรงิ การ
ทําโครงงาน (Project) เพื่อให้ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการลงมอืทํา และการศึกษาที่หล่อหลอมจรยิธรรมไป
พรอ้มๆ กบัการเรยีนรูท้างวชิาการ เป็นตน้   

4) การศกึษาทีม่รีะดบัความเป็นอสิระ (Autonomy) สงูในการจดัการศกึษา ความเป็นอสิระ
จากการกํากบัดแูลของรฐัมอีทิธพิลสาํคญัต่อการเกดิขึน้และกระจายตวัของแนวทางการศกึษาทางเลอืกiii 
เน่ืองจากการรกัษาความหลากหลายทางการศกึษาทีแ่ตกต่างจากระบบการศกึษากระแสหลกัต้องการ
ความเป็นอสิระหรอืการยอมรบัจากรฐัในการจดัการศกึษาตามแนวทางของตน สิง่บ่งชีค้วามเป็นอสิระใน
การจดัการศกึษา  ไดแ้ก่ สทิธใินการจดัการศกึษาและใชห้ลกัสตูรทีแ่ตกต่างจากระบบการศกึษาทางการ 
การประเมนิคุณภาพการศกึษาทีแ่ตกต่างตามลกัษณะการเรยีนการสอน เป็นตน้  

ในงานวิจยัชิ้นน้ีจะใช้นิยามที่ 3 และ 4 เป็นจุดตัง้ต้นในการศึกษาโรงเรียนทางเลือก โดยมี
สมมตฐิานว่า คํานิยามคู่ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งตอ้งกนัสงู กล่าวคอื การจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย
และนวตักรรมการศกึษาเกดิขึน้ไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของความเป็นอสิระในการจดัการศกึษา ดงันัน้ โรงเรยีน
ทางเลอืกทีผู่ว้จิยัเลอืกศกึษาจงึเป็นกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกของไทยทีม่คีวามเป็นอสิระสงูจากรฐัในการจดั
การศึกษาขัน้พื้นฐานและมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้เป็นโรงเรียนที่จ ัดการศึกษาด้วยปรชัญาและ
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างจากโรงเรยีนในระบบตัง้แต่แรกเริม่ เช่นน้ีแลว้ กลุ่มประชากรทีใ่ช้
ศึกษาในงานวจิยัน้ีจงึมไิด้ครอบคลุมถึงโรงเรยีนนานาชาติ โรงเรยีนกวดวิชา และโรงเรยีนที่นําแนว
ทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทางเลอืกมาปรบัใชใ้นภายหลงั 

 

2.2 การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 

ในกรณีประเทศไทย ความเคลื่อนไหวดา้นการศกึษาทางเลอืกในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมาทําให้
เกดิการสัง่สมองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและผสมผสานดว้ยลกัษณะเชงิบรบิทพืน้ที ่ เช่น เน้ือหาสาระ
ดา้นคุณธรรมและพุทธศาสนา และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นต้น วาทกรรมว่าดว้ยการศกึษาทางเลอืกใน
ประเทศไทยถูกผลติขึน้มากมายทัง้จากภาครฐัและภาคประชาชน ซึง่มขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจอยู ่2 ประการ 
ดงัน้ี  

ประการแรก การนิยามการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทยคอ่นขา้งครอบคลุมนิยามทัง้ 4 ลกัษณะ
ขา้งตน้ โดยหน่วยงานภาครฐัมกัเน้นไปทีนิ่ยามในขอ้ 2 เป็นหลกั ซึง่เป็นการศกึษาทางเลอืกสาํหรบัเดก็
กลุ่มพเิศษ  ตวัอย่างในทางปฏบิตักิค็อื การรเิริม่ใชก้ารศกึษาทางเลอืกรว่มกบัการศกึษาในโรงเรยีนของ
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รฐัในหลายจงัหวดัเพือ่ขยายโอกาสทางการศกึษาสาํหรบักลุ่มเดก็ทีม่แีนวโน้มออกจากการเรยีนกลางคนัiv 
เป็นตน้  ในขณะทีภ่าคประชาชนมุง่เน้นไปทีค่วามพยายามลดอาํนาจการผกูขาดการจดัการศกึษาของรฐั
ทีม่มีาตรฐานกํากบัควบคุมชุดเดยีว ไปสูก่ารจดัการศกึษาภายใตป้รชัญาและแนวทางทีห่ลากหลาย โดย
สถาบนัทีห่ลากหลาย เชน่ เอกชน ครอบครวั และชุมชน   

ประการทีส่อง การนิยามการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทยมลีกัษณะของบรบิทพืน้ที่เพิม่เตมิ
เขา้มา นัน่คอื แนวคดิชุมชนท้องถิ่นและแนวคดิด้านศาสนา ซึ่งเขา้มาอยู่ในการศกึษาทางเลอืกทัง้ใน
ฐานะผูท้ีม่สี่วนร่วมในการจดัการศกึษาและเน้ือหาความรูท้ีช่่วยใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมคีวามสมบูรณ์ 
ยกตวัอย่างเช่น การประยุกต์ใชแ้นวคดิในพุทธศาสนาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ต่างๆ ในการเรยีนการสอน
ของบางโรงเรยีนหรอืศนูยก์ารเรยีนรู ้ 

 
ตารางที ่1 การจดัแบ่งประเภทการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

 

เกณฑฐ์านการเรียนรู้ 
สชุาดา และคณะ (2546) 

เกณฑว์ตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
ประภาภทัร (2553) 

1. การศึกษาทางเลือกท่ีจดัโดยครอบครวั    
เชน่ กลุม่ Home School  

2. การศึกษาทางเลือกท่ีอิงกบัระบบรฐั  
ไดแ้ก่ กลุม่โรงเรยีนทางเลอืก  

3. การศึกษาทางเลือกสายครภูมิูปัญญา  
4. การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม 
5. การศึกษาทางเลือกท่ีเป็นสถาบนันอกระบบรฐั 

และเน้นการจดักิจกรรมการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เชน่ มหาวทิยาลยัเทีย่งคนื 

6. การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม เชน่ กลุม่กจิกรรมแพทยพ์ืน้บา้น 

7. การศึกษาทางเลือกผ่านส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้  

1. การจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ผูเ้รียน เชน่ กลุม่ Home School 

2. การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในระบบแต่มี
เป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่างออกไป 
เชน่ โรงเรยีนทางเลอืก  

3. กลุ่มศึกษาตามอัธยาศัยอ่ืนๆ  ท่ีเน้นบริบท
ท้องถ่ินและการจดัการการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง  

4. กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือกท่ีเน้นหลกัสูตรพิเศษ
ทัง้ในระดับปริญญาตรีและโท  เช่น สถาบัน
อาศรมศลิป์ ศนูยจ์ติตปญัญาศกึษา  

 

 
จากการสํารวจวรรณกรรมการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย พบว่า การจดัประเภทของ

การศกึษาทางเลอืกในประเทศไทยมอียา่งน้อย 2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เกณฑแ์รก คอื ฐานการเรยีนรู ้งานศกึษา
ของ สุชาดา และคณะ (2546) ใชแ้หล่งการเรยีนรูเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการจําแนกประเภทการศกึษาและ
รูปแบบการเรยีนรู ้เช่น ครอบครวั โรงเรยีน กลุ่มกจิกรรมต่างๆ เป็นต้น เกณฑท์ีส่องคอื วตัถุประสงค์
การเรยีนรู ้การนําเสนอของ ประภาภทัร (2553) ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายของการจดัการศกึษา เช่น 
การเรยีนรูต้ามความตอ้งการของผูเ้รยีน และการเรยีนรูต้ามระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแต่มกีระบวนการ
เรยีนรูท้ีแ่ตกต่างออกไป เป็นตน้ (ดตูารางที ่1)  
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จากภาพใหญ่ของการศกึษาทางเลอืกดงักล่าว งานวจิยัชิน้น้ีจะใชฐ้านการเรยีนรูท้ี ่2 การศกึษา
ทางเลอืกทีอ่งิกบัระบบรฐั ตามนิยามของ สุชาดา และคณะ (2546) และเป้าหมายของการจดัการศกึษาที ่
2 การจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานในระบบแต่มเีป้าหมายและกระบวนการเรยีนรู้ที่แตกต่างออกไป ตาม
นิยามของ ประภาภทัร (2553) เป็นฐานหลกัในการศกึษาโรงเรยีนทางเลอืก 

 

2.3 โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย: องคป์ระกอบและพฒันาการ 

โรงเรยีนทางเลือกถือเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการศึกษาทางเลือกที่นําแนวคิดและปรชัญา
การศึกษาทางเลือกมาปรบัใช้ในรูปแบบของสถานศึกษาที่จดัการศึกษาอย่างมีแบบแผนและความ
ต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถึงการศึกษาขัน้พื้นฐาน รวมทัง้มีวุฒกิารศึกษารองรบัผลสําเร็จของ
การศกึษาทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัระบบการศกึษาทางการ โรงเรยีนทางเลอืกแตกต่างจากรปูแบบการ
ดาํเนินงานอื่นๆ ของแนวทางการศกึษาทางเลอืก เชน่ ศนูยก์ารเรยีนขัน้พืน้ฐาน ซึง่สามารถจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไดแ้ต่มสีถานภาพเป็นเพยีงศนูยก์ารเรยีน และแหล่งการเรยีนรูท้างเลอืกซึง่มเีป้าหมายหลกัใน
การสนับสนุนการศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติมากกว่าการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อใหไ้ด้วุฒกิารศกึษา 
เป็นตน้ 

ในด้านหน่ึง โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาทางการ โดยมี
สถานภาพเป็นโรงเรยีนที่มกีฎหมายรองรบัและจดัการศึกษาที่อิงกบัระบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรยีนทางเลอืกจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นโรงเรยีนในสงักดัหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศกึษาธกิาร เช่น 
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เป็นตน้ สถานะดงักล่าวทําใหโ้รงเรยีนทางเลอืกจดั
การศกึษาในโครงสรา้งเดยีวกบัโรงเรยีนทัว่ไป นัน่คอื ตัง้แต่ขัน้อนุบาลหรอืปฐมวยัไปจนถงึขัน้พืน้ฐาน 
(ประถมศกึษาจนถงึมธัยมศกึษา) และต้องเขา้รบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากสํานักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  

 อะไรทาํใหโ้รงเรยีนทางเลอืกแตกต่างจากโรงเรยีนในระบบทัว่ไปในประเทศไทย? องคป์ระกอบที่
สาํคญัในดา้นการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทางเลอืกมอียูด่ว้ยกนั 4 ขอ้ ไดแ้ก่  

1) คุณค่า (Values) โรงเรยีนทางเลอืกไม่ไดถ่้ายทอดเพยีงความรูว้ชิาการเท่านัน้ แต่ยงัสรา้ง
คุณค่าที่มาจากฐานคดิและปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีนใหแ้ก่นักเรยีน เช่น ทศันคตต่ิอชวีติและการ
เรยีนรู ้คุณธรรมและศลีธรรม และความเคารพต่อตนเอง เป็นตน้  

2) นวตักรรมการเรยีนการสอน (Innovation) อนัประกอบไปดว้ยสาระการเรยีนรูแ้ละวธิกีารเรยีน
การสอน นักเรยีนโรงเรยีนทางเลอืกส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รยีนตาม 8 กลุ่มสาระวชิาหลกั เช่น คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และภาษาไทย โดยตรง แต่เน้นบรูณาการวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและถูกถ่ายทอดดว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลายโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เชน่ การเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะจากการทาํบา้นดนิ เป็นตน้  

3) ทรพัยากรทีส่ําคญัในการจดัการเรยีนการสอน (Resource) คุณค่าทีห่ลากหลายและการ
ประยุกต์ใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนทําใหโ้รงเรยีนทางเลอืกต้องการทรพัยากรการศกึษามากกว่า



8 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

โรงเรยีนทัว่ไป เชน่ หอ้งเรยีนขนาดเลก็ ครจูาํนวนมากทีด่แูลนกัเรยีน รวมทัง้เรยีกรอ้งคุณภาพของครใูน
ระดบัสูง กล่าวคอื ต้องการครทูีม่รีะดบัการศกึษาสงูและมคีวามเอาใจใส่ดูแลนักเรยีนสูงกว่าโรงเรยีนใน
ระบบทัว่ไปเป็นตน้  

4) ผู้นําของโรงเรยีน (Leadership) โรงเรยีนทางเลอืกต่างมผีูนํ้าที่เขา้ใจปรชัญาการศึกษา
ทางเลอืกและเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัขององคก์รในการดําเนินการต่างๆ ใหบ้รรลุภารกจิตัง้แต่ขอ้ทีห่น่ึง
จนถงึขอ้ทีส่าม 

 

กล่าวสาํหรบัพฒันาการของโรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทย อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 1) ยคุ
บุกเบกิก่อตัง้ 2) ยคุการปฏริปูการศกึษารอบแรก และ 3) ยคุรวมกลุ่มต่อสูผ้ลกัดนั 

1) ยคุบุกเบกิก่อตัง้  

การก่อเกิดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยมีเหตุปจัจัยคล้ายคลึงกับประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ ซึง่เป็นการตอบโตต่้อระบบการศกึษาของรฐัสว่นกลางทีพ่ยายามจดัการศกึษาเพือ่ความเป็น
หน่ึงเดยีวทางการเมอืงและความสาํเรจ็ของสงัคมอุตสาหกรรมv  ในกรณีประเทศไทย แนวทางการศกึษา
ทางเลอืกเกดิขึน้และเป็นผลผลติจากการครุน่คดิเกีย่วกบัสงัคมทีด่กีว่าของนกัเคลื่อนไหวทางสงัคมตัง้แต่
ชว่งทศวรรษ 2510 เชน่ สลุกัษณ์ ศวิรกัษ์ และโกมล คมีทอง เป็นตน้  

ในเวลาต่อมา กา้วแรกอยา่งเป็นทางการของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทยเกดิขึน้ในรปูแบบ
ของโรงเรยีนทางเลือกที่มชีื่อว่า โรงเรยีนหมู่บ้านเด็กในปี พ.ศ.2522 โดยคุณพภิพและรชันี ธงไชย 
วตัถุประสงคส์าํคญัของการตัง้โรงเรยีนหมู่บา้นเดก็กค็อื การช่วยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส เดก็กําพรา้ เดก็
ยากจน เดก็ทีป่ระสบปญัหาถูกกระทาํทารุณ  เดก็ทีม่าจากครอบครวัแตกแยก และเดก็ทีถู่กทอดทิง้ ใหม้ี
โอกาสได้รบัการศึกษา โดยโรงเรียนนําปรชัญาการเรียนการสอนที่เน้นเสรีภาพแบบซัมเมอร์ฮิลล ์
(Summerhill) มาปรบัใช ้และผสมผสานกบัพุทธธรรมประยุกต ์แรงสง่สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิโรงเรยีนหมูบ่า้น
เดก็กค็อื ปญัหาของเดก็และเยาวชนในประเทศไทยทีย่งัไม่ไดร้บัแกไ้ขแมว้่าประเทศจะพฒันาและระบบ
การศกึษาจะกา้วหน้าไปมากเพยีงใดกต็าม  

จากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งมีวตัถุประสงค์สําหรบัเด็กกลุ่มพิเศษ ก็ได้มีการก่อตัง้โรงเรียน
ทางเลือกเพิม่มากขึ้นโดยภาคเอกชนหรอืองค์กรเอกชนและขยายไปสู่เด็กทัว่ไปโดยเฉพาะในระดบั
ปฐมวยั เชน่ โรงเรยีนสมบุญวทิย ์โรงเรยีนอนุบาลกรแกว้ โรงเรยีนอนุบาลบา้นรกั เป็นตน้ 
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รปูภาพที ่1 โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยแสดงตามปีทีก่่อตัง้โรงเรยีน 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ไมม่ขีอ้มลูปีทีก่่อตัง้ 6 โรงเรยีน 
 

2) ยคุปฏริปูการศกึษารอบแรก 

การปฏิรูปการศึกษาภายใต้พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่งสญัญาณว่ารฐั
เปิดรบัแนวทางการศกึษาทางเลอืกมากขึน้  

สญัญาณแรกเป็นเรือ่งแนวทางการจดัการศกึษา อาทเิชน่บทบญัญตัใินมาตรา 22 และมาตรา 24 
ซึง่สอดคลอ้งกบัปรชัญาและแนวทางของการศกึษาทางเลอืก  

 
มาตรา ๒๒ การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการ
ศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

 
มาตรา ๒๔ การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานที ่

เกีย่วขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ปี พ.ศ. 
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 (๑) จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(๒) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 

(๓) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้
คดิเป็น และทาํเป็น รกัการอา่นและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเนือ่ง 

(๔) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัสว่น
สมดุลกนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ว้
ในทุกวชิา 
        (๕) สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การ
เรยีน และอาํนวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และมคีวามรอบรู ้รวมทัง้
สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจ
เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
       (๖) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่มกีารประสานความรว่มมอื
กบับดิามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตาม
ศกัยภาพ 

 

 
สญัญาณทีส่องเป็นเรือ่งสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่รฐัเปิดพืน้ทีใ่นสว่นอืน่ๆ ของสงัคม

เขา้มาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้ดงับทบญัญตัใินมาตรา 12 และ 14  
 

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรฐั เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ให้
บุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัทางสงัคมอืน่ สามารถจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทัง้น้ีให้
เป็นไปตามทีก่ระทรวงกาํหนด   

 
มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร

วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ ซึง่สนบัสนุนหรอื
จดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน มสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามควรแก่กรณดีงัต่อไปน้ี 
         (๑) การสนบัสนุนจากรฐัใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการอบรมเลี้ยงดบุูคคล
ซึง่อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ 
         (๒) เงนิอุดหนุนจากรฐัสาํหรบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมาย
กาํหนด 
         (๓) การลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษสีาํหรบัคา่ใชจ้า่ยการศกึษาตามทีก่ฎหมาย
กาํหนด 



15 กุมภาพนัธ ์2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 11 

 สําหรบัโรงเรียนทางเลือก แนวทางการจดัการศึกษาดงักล่าวดูเหมือนจะเป็นสญัญาณที่ดี
เน่ืองจากค่อนขา้งสอดคล้องหรอืไปในแนวทางเดยีวกบัการศกึษาที่หลากหลายและแบบองค์รวมของ
โรงเรยีนทางเลอืก นอกจากน้ี สทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอืการจดัตัง้โรงเรยีนของสถาบนัอื่นๆ
ทางสงัคมกเ็ปิดกวา้งมากขึน้และน่าจะจงูใจใหก้ลุ่มคนทีค่ดิต่างจากรฐัในเรื่องการศกึษามโีอกาสเขา้มาจดั
การศึกษามากขึ้น การปฏิรูปการศึกษารอบแรกจึงส่งสญัญาณในเชิงบวกต่อโรงเรยีนทางเลือกและ
แนวทางการศกึษาทางเลอืกทัง้ขบวน  

 

3) ยคุรวมกลุ่มต่อสูผ้ลกัดนั 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ภาพฝนัอันสวยหรูที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาทางเลือกใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิอยา่งสมบรูณ์ในทางปฏบิตั ิ 

ประการแรก เรือ่งสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2542 ใหส้ทิธแิก่บุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา และสถาน
ประกอบการในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ผ่านมา มกีารให้สทิธิเพิม่เติมเฉพาะครอบครวั สถาน
ประกอบการ และสถาบนัศาสนาเท่านัน้ แต่ยงัไม่มกีารออกกฎกระทรวงให้สทิธิแก่องค์กรชุมชนและ
องคก์รเอกชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ประการทีส่อง แมว้า่แนวทางการจดัการศกึษาจะไปในทศิทางเดยีวกบัโรงเรยีนทางเลอืก แต่เมื่อ
ถูกนํามาปฏบิตัภิายใต้หลกัสูตรแกนกลาง ซึ่งกําหนดกรอบในการจดัสาระ กระบวนการ ระยะเวลา ไป
จนถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้พบว่า สาํหรบัโรงเรยีนทางเลอืกแลว้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
มลีกัษณะไม่ยดืหยุ่นและตายตวัมากเกินไป จนทําให้มกีารรวมตวักนัร่างหลกัสูตรแกนกลางสําหรบั
การศกึษาทางเลอืกขึน้vi ซึง่สะทอ้นความตอ้งการพืน้ทีอ่สิระมากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นการจดัการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนทางเลอืกแต่ละแหง่  

ประการทีส่าม การประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษากลายเป็นปญัหาของโรงเรียน
ทางเลือก ซึ่งเผชญิกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานการศึกษากลางของรฐั ทําให้การ
ประเมนิดงักล่าวไมส่ามารถสะทอ้นคุณภาพทีแ่ทจ้รงิของโรงเรยีนทางเลอืกได ้โรงเรยีนทางเลอืกจาํนวน 
12 โรงเรยีนจงึรวมกลุ่มกนัเป็นเครอืขา่ยโรงเรยีนไทยไทvii และขยายแนวรว่มกบักลุ่มการศกึษาทางเลอืก
อื่นๆ เช่น ศูนย์การเรยีนรู ้เป็นสภาการศกึษาทางเลอืกในปี 2552 เพื่อผลกัดนัใหร้ฐัยอมรบัในการจดั
การศกึษาทีแ่ตกต่างและประเมนิคุณภาพจากแนวทางของโรงเรยีนมากกวา่การใชม้าตรฐานกลาง  
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3. โรงเรียนทางเลือกของไทย: หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ในงานวจิยัชิน้น้ี ผูว้จิยัเลอืกศกึษากลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกของไทยทีม่คีวามเป็นอสิระสงูจากรฐัใน
การจดัการศกึษาและมวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานดว้ยปรชัญาและ
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างจากโรงเรยีนในระบบตัง้แต่แรกเริม่ 

ผูว้จิยัรวบรวมรายชื่อของโรงเรยีนทางเลอืกจากแหล่งขอ้มูล 3 แหล่ง ไดแ้ก่ สภาการศกึษา
ทางเลอืก สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) และแหล่งอื่นๆ (ดูรายชื่อ
โรงเรียนทางเลือกจากแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีในภาคผนวกท้ายบท) จากการรวบรวมพบว่า โรงเรียน
ทางเลอืกในประเทศไทยตามแนวทางการศกึษาของผูว้จิยัมจีาํนวนทัง้สิน้ 38 โรงเรยีน ซึง่จดัการศกึษา
ในรปูแบบปฐมวยัจนถงึประถมศกึษามากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ปฐมวยั และปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษา ดงั
แสดงในตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 การจดัการศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทย 

การจดัการศึกษา จาํนวนโรงเรียน 

ปฐมวยั 11 
ประถมศกึษา 1 
มธัยมศกึษา 4 
ปฐมวยัจนถงึประถมศกึษา 12 
ปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษา 10 
รวม 38 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

ผูว้จิยัดําเนินการศกึษาโรงเรยีนทางเลอืกโดยส่งแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของ
โรงเรยีน นักเรยีน ครู และผู้ปกครอง รวมไปถึงแนวทางการบรหิารจดัการด้านอื่นๆ โดยเน้นศึกษา
โรงเรยีนทางเลอืกทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมากกว่าขัน้ปฐมวยัเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่จากประชากรทัง้หมด 
38 โรงเรยีน คณะผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามกลบัจํานวน 14 โรงเรยีน นอกจากน้ี คณะผูว้จิยัไดจ้ดัการ
ประชุมระดมสมอง (Focus Group) ร่วมกบัครแูละผูป้กครองโรงเรยีนทางเลอืกจํานวนหน่ึง รวมทัง้ลง
พืน้ทีส่มัภาษณ์เชงิลกึโรงเรยีนทางเลอืก 4 โรงเรยีนไดแ้ก่ โรงเรยีนเพลนิพฒันา โรงเรยีนดรุณสกิขาลยั 
โรงเรยีนดรณุสกิขาลยั (โครงการสนบัสนุนการจดัตัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนโดยการกํากบัดแูล
ของมหาวทิยาลยั: โครงการ วมว.) และโรงเรยีนอมาตยกุล  

การวเิคราะหโ์รงเรยีนทางเลอืกเป็นการพยายามทําความเขา้ใจและประเมนิโรงเรยีนทางเลอืก
ผ่าน 3 มติสิําคญั อนัไดแ้ก่ มติทิีห่นึง่ ความเป็นอสิระ (Autonomy) โดยต้องการสํารวจว่า โรงเรยีน
ทางเลือกมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมดูแลของรฐัในด้านต่างๆ เช่น การบรหิารจดัการโรงเรยีน 
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การเงนิ และหลกัสูตรการเรยีนการสอน เพยีงใด มติทิีส่อง ความรบัผดิชอบ (Accountability) โดย
ตอ้งการบ่งชีว้า่ โรงเรยีนทางเลอืกมคีวามรบัผดิชอบต่อผูป้กครอง หน่วยงานรฐัสว่นกลาง และหน่วยงาน
ทอ้งถิน่อย่างไร มติทิีส่าม นวตักรรมการเรยีนการสอน (Innovation) ซึง่เป็นการนําเสนอว่า โรงเรยีนมี
ปรชัญาการเรยีนการสอน กระบวนการเรยีนการสอน และจดัวางบทบาทของครูอย่างไร จากนัน้จะ
แสดงผลการสอบ O-NET ซึ่งเป็นตวัแสดงผลลพัธ์อย่างหน่ึงของการศกึษาในโรงเรยีนทางเลอืกว่า 
นักเรยีนจากโรงเรยีนทางเลอืกสามารถแข่งขนักบันักเรยีนจากโรงเรยีนทัว่ไป ตามมาตรฐานการวดัผล
ของระบบการศกึษากระแสหลกัไดห้รอืไม ่

 

3.1 ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนทางเลือกท่ีศึกษา 

3.1.1 ท่ีตัง้และสงักดั 

 จากโรงเรยีนทางเลือกกลุ่มตวัอย่าง 14 โรงเรยีน มโีรงเรยีนที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลมากที่สุดจํานวน 9 โรงเรยีน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 3 โรงเรยีน และภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจํานวนภาคละ 1โรงเรยีน ในดา้นสงักดัของโรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มากที่สุดจํานวน 12 โรงเรียน และสงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และกระทรวงวทิยาศาสตร ์หน่วยงานละ 1 โรงเรยีน 

3.1.2 ขนาดโรงเรียน  

โรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษามขีนาดแตกต่างกนัตัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่พเิศษ โดยเป็น
โรงเรยีนขนาดเลก็ (จํานวนนักเรยีนไม่เกนิ 120 คน) มากทีสุ่ดจํานวน 5 โรงเรยีน รองลงมาไดแ้ก่ 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรยีน 301-1,000 คน) จํานวน 4 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
(จาํนวนนกัเรยีน 1,001 คนขึน้ไป) จาํนวน 3 โรงเรยีน และโรงเรยีนขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรยีน 121-
300 คน) จาํนวน 2 โรงเรยีน ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 14 โรงเรยีนมนีกัเรยีนรวมทัง้สิน้ 6,362 คน (ขอ้มลูปี 2553) โดยเป็นนกัเรยีนใน
ชัน้ประถมศกึษามากทีสุ่ดจาํนวน 3,369 คน รองลงมาไดแ้ก่ ปฐมวยัจาํนวน 1,521 คน และมธัยมศกึษา
ตอนตน้และตอนปลายจาํนวน 866 คนและ 606 คน ตามลาํดบั (ดรูปูภาพที ่2) 

3.1.3 การจดัการศึกษา 

โรงเรยีนทางเลอืกทัง้ 14 โรงเรยีนจดัการศกึษาอยู่ในรูปแบบของโรงเรยีนปฐมวยัจนถงึมธัยม
ปลายมากที่สุดจํานวน 6 โรงเรยีน รองลงมาได้แก่ โรงเรยีนปฐมวยัจนถึงประถมศกึษาจํานวน 4 
โรงเรียน และโรงเรยีนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรยีนปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษาตอนตน้จํานวนโรงเรยีนละ 1 โรงเรยีน นอกจากน้ี จากทัง้หมด 14 
โรงเรยีน โรงเรยีนทางเลอืกทีจ่ดัการศกึษาสําหรบัเดก็ทัว่ไปมจีํานวน 11 โรงเรยีน และจดัการศกึษา
เฉพาะกลุ่ม จาํนวน 3 โรงเรยีน โดยเน้นกลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส 2 โรงเรยีน และเดก็อจัฉรยิะ 1 โรงเรยีน ใน
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ด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน พบว่า มี 4 โรงเรียนเท่านัน้ที่เน้นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น 
วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

 

รปูภาพที ่2  จาํนวนนกัเรยีนจาํแนกตามโรงเรยีนและชว่งชัน้  

 

 
 

 
 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ในงานวจิยัชิน้น้ีจะใชต้วัอกัษร a ถงึ n แทนโรงเรยีนทางเลอืกในกลุ่มตวัอยา่งแต่ละโรงเรยีน (รวม 14 โรงเรยีน) 

 

3.1.4 ปรชัญาและแนวทางของหลกัสตูร 

 โรงเรยีนทางเลือก 14 โรงเรยีนมปีรชัญาและแนวคิดด้านการศึกษาค่อนข้างผสมผสานและ
หลากหลายมาก เช่น บางโรงเรยีนใช้ปรชัญาและแนวคิดถึง 4 แนวคิดในการจดัการเรยีนการสอน 
ปรชัญาและแนวคดิทีม่กีารนําไปใชม้ากทีสุ่ดคอื การศกึษาแบบบูรณาการจํานวน 6 โรงเรยีน รองลงมา
ได้แก่ แนวคดิวอลดอรฟ์ (Waldorf) การทําโครงงาน (Project Approach) และพุทธธรรมประยุกต ์
จํานวน 3 โรงเรยีนเท่ากนั แนวคดินีโอ-ฮวิแมนนิสต์ (Neo-Humanist) และแนวคดิการสรา้งความรูใ้หม่
โดยผู้เรียน (Constructivism)  จํานวน 2 โรงเรียนเท่ากัน ส่วนปรัชญาและแนวคิดอื่นๆ ที่โรงเรียน
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ทางเลอืกนําไปใช ้(แนวคดิละ 1 โรงเรยีน) ไดแ้ก่ แบบเรยีนรูจ้ากเรื่องเล่า (Story-based learning) ศรสีตั
ยาไสบาบา แนวคิดซัมเมอร์ฮิลล์ (Summerhill) และมอนเตสซอริ (Montessori) (ดูรายละเอียด
โดยสงัเขปของแนวคดิและปรชัญาการศกึษาแต่ละสาํนกัในภาคผนวก)   

3.1.5 การรบันักเรียน หลกัเกณฑ์การคดัเลือก และช่องทางประชาสมัพนัธ์รบั
สมคัร 

 การแขง่ขนัเพือ่เขา้ศกึษาในกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษามอีตัราการแขง่ขนัโดยเฉลีย่สงูทีสุ่ดใน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (12:1) รองลงมาไดแ้ก่ ประถมศกึษา (2.4:1) และมธัยมศกึษาตอนตน้ (1.7:1) 
อตัราการแข่งขนัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายซึ่งสูงกว่าระดบัอื่นๆ อย่างยิง่ได้รบัอิทธิพลจากการ
แขง่ขนัในโรงเรยีนทางเลอืกโรงเรยีนหน่ึงทีเ่น้นการจดัการเรยีนการสอนสําหรบัเดก็อจัฉรยิะและมอีตัรา
การแขง่ขนัสงูทีส่ดุ (ดรูปูภาพที ่3) 

   

 

รปูภาพที ่3 อตัราการแขง่ขนัเพือ่เขา้ศกึษาในโรงเรยีนทางเลอืกจาํแนกตามชว่งชัน้ 

  

 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

การคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืกจะเน้นวธิกีารสมัภาษณ์ผูป้กครองมากทีสุ่ด 
รองลงมาไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เดก็ สว่นการสอบขอ้เขยีนมบีทบาทไมม่าก (ดตูารางที ่3) 

 



16 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

ตารางที ่3 วธิกีารคดัเลอืกนกัเรยีน 

วิธีการคดัเลือก 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

สมัภาษณ์ผูป้กครอง 4 
สมัภาษณ์นกัเรยีน 2.8 
สอบขอ้เขยีน 2 

      ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

นักเรยีนและผู้ปกครองรบัรู้ข้อมูลการรบัสมคัรของโรงเรยีนทางเลือกผ่านการบอกต่อในหมู่
นักเรยีนและผู้ปกครองมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อินเทอร์เน็ต ป้ายประกาศ วิทยุและโทรทศัน์ และ
หนงัสอืพมิพ ์(ดตูารางที ่4) 

  
ตารางที ่4 ชอ่งทางประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัเรยีน 

ช่องทาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

การบอกต่อในหมูน่กัเรยีนและผูป้กครอง 4.7 
อนิเทอรเ์น็ต 3.1 
ป้ายประกาศ 2.5 
วทิย ุ 1.6 
โทรทศัน์ 1.6 
หนงัสอืพมิพ ์ 1.3 

   ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

3.1.6 การลาออกและสาเหตสุาํคญัของการลาออกของนักเรียน 

นกัเรยีนของโรงเรยีนทางเลอืกลาออกก่อนถงึชว่งชัน้สงูสดุโดยเฉลีย่รอ้ยละ 1.98 ต่อปี ซึง่สงูกว่า
อตัราเดยีวกนัของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) (ดรูปูภาพที ่4) 
อย่างไรกต็าม ขอ้มูลยงัไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่า อะไรเป็นสาเหตุสําคญัทีท่ําใหน้ักเรยีนลาออก
จากโรงเรยีนทางเลือก โดยสาเหตุที่มคี่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดในแบบสอบถามก็คอื ผู้ปกครองกงัวลว่า 
นกัเรยีนจะสอบเขา้มหาวทิยาลยัไมไ่ดแ้ละนกัเรยีนปรบัตวักบัการเรยีนการสอนโรงเรยีนไม่ได ้ (ดตูาราง
ที ่5) 
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รปูภาพที ่4 อตัราการออกก่อนถงึชว่งชัน้สงูสดุของนกัเรยีนโรงเรยีนทางเลอืก 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 
ตารางที ่5 สาเหตุการลาออกของนกัเรยีน 

สาเหต ุ
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

ผูป้กครองกงัวลวา่ นกัเรยีนจะสอบเขา้มหาวทิยาลยัไมไ่ด ้ 2.2 
นกัเรยีนปรบัตวักบัการเรยีนการสอนโรงเรยีนไมไ่ด ้  2.2 
ผูป้กครองไมส่ามารถแบกรบัภาระทางการเงนิได ้ 1.9 
ผูป้กครองกงัวลวา่ นกัเรยีนจะไมส่ามารถปรบัตวักบัสงัคมไทยได ้ 1.6 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

3.1.7 ภมิูหลงัผูป้กครอง 

ผูป้กครองของนักเรยีนโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษามาจากภูมหิลงัทางเศรษฐกจิอย่างน้อย 2 แบบ 
ไดแ้ก่  

1) ภมูหิลงัแบบ ก เป็นผูป้กครองทีม่อีาชพีเป็นเกษตรกร แรงงานรบัจา้งรายวนั และแรงงานนอก
ระบบ ซึ่งส่งบุตรหลานเขา้ไปเรยีนในโรงเรยีนทางเลอืกทีม่คี่าธรรมเนียมไม่สูงมากนักหรอืไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมเลย ภูมหิลงัแบบ ก น้ีครอบคลุมนักเรยีนในกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 12 ของนักเรยีนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 

2) ภูมหิลงัแบบ ข เป็นผูป้กครองของทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวัและขา้ราชการ ซึง่ส่งบุตรหลานไป
เรยีนในโรงเรยีนทางเลอืกทีม่คี่าธรรมเนียมสงู ภูมหิลงัแบบ ข น้ีครอบคลุมนักเรยีนในกลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 34 ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด (ดรูปูภาพที ่5)  

สว่นนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หลอืไมม่ขีอ้มลูในหมวดภมูหิลงัผูป้กครอง  
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รปูภาพที ่5 รายไดข้องผูป้กครองและคา่ธรรมเนียมต่อปีของกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษา 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 
 
 
3.1.9 จาํนวนคร ูหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคร ูและช่องทางการรบัสมคัรคร ู

 จาํนวนครขูองโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษามทีัง้สิน้ 637 คน โดยเป็นครใูนชว่งชัน้ประถมศกึษามาก
ทีสุ่ดจํานวน 304 คน รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัปฐมวยัจาํนวน 161 คน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จํานวน 
105 คน และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจาํนวน 67 คน (ดจูาํนวนครจูาํแนกตามโรงเรยีนและช่วงชัน้ใน 
รูปภาพที่ 6) หลักเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนทางเลือกที่ศึกษาในการคดัเลือกครูได้แก่ การ
สมัภาษณ์ รองลงมาไดแ้ก่ วุฒกิารศกึษาสาขาเฉพาะ สว่นวุฒกิารศกึษาครุศาสตรแ์ละการมปีระสบการณ์
การสอนมาก่อนมคีวามสําคญัปานกลาง และการสอบคดัเลอืกเป็นหลกัเกณฑท์ีม่คีวามสําคญัน้อยทีสุ่ด 
(ดตูารางที ่6)  
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รปูภาพที ่6 จาํนวนครจูาํแนกตามโรงเรยีนและชว่งชัน้ 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: จาํนวนครขูองโรงเรยีน a มาจากการเฉลีย่ของผูว้จิยั 

 
 

ตารางที ่6 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคร ู

หลกัเกณฑ ์
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

การสมัภาษณ์ 4.7 
วฒุกิารศกึษาสาขาเฉพาะ (เชน่ วทิยาศาสตร)์ 3.7 
วฒุกิารศกึษาครศุาสตร ์ 3 
มปีระสบการณ์การสอน   3 
การสอบคดัเลอืก 1.7 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 

 
โรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษาใชช้่องทางในการประชาสมัพนัธร์บัสมคัรครผูา่นทางอนิเทอรเ์น็ตมาก

ทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ การแนะนําต่อของครใูนโรงเรยีน  ป้ายประกาศ  หนงัสอืพมิพ ์ วทิยุ  และโทรทศัน์ 

(ดตูารางที ่7) 
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ตารางที ่7 ชอ่งทางในการประชาสมัพนัธร์บัสมคัรคร ู

ช่องทาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

อนิเทอรเ์น็ต 4.5 
การแนะนําของครใูนโรงเรยีน 3.7 
ป้ายประกาศ 2.7 
หนงัสอืพมิพ ์ 2.2 
วทิย ุ 1.3 
โทรทศัน์ 1.2 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 

3.1.10 การฝึกอบรมคร ูการประเมินผลคร ูและการเชิญวิทยากรจากภายนอก 
โรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษาฝึกอบรมครโูดยเน้นใหป้ฏบิตัจิรงิในหอ้งเรยีนโดยมคีรพูีเ่ลีย้งมากทีสุ่ด 

รองลงมาไดแ้ก่ การฝึกอบรมทัว่ไป และการดงูานนอกสถานที ่(ดตูารางที ่8)  
 

ตารางที ่8 การฝึกอบรมคร ู

วิธีการ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

เน้นใหป้ฏบิตัจิรงิในหอ้งเรยีนโดยมคีรพูีเ่ลีย้ง 4.2 
การฝึกอบรมทัว่ไป 3.5 
การดงูานนอกสถานที ่ 3.2 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 
โรงเรยีนทางเลอืกประเมนิผลครโูดยใหค้รใูหญ่หรอืครพูีเ่ลีย้งเป็นผูป้ระเมนิการวางแผนการสอน

และวิธีการสอนในห้องเรียนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ให้ครูเป็นผู้ประเมนิผลกนัเองในด้านการวาง
แผนการสอนและวธิกีารสอนในหอ้งเรยีน การใหผู้ท้รงคุณวุฒจิากภายนอกเขา้สงัเกตการณ์ และใชผ้ล
คะแนนของนกัเรยีนน้อยทีส่ดุ (ดตูารางที ่9)   

 
 ตารางที ่9 วธิกีารประเมนิผลคร ู

วิธีการประเมิน จาํนวนโรงเรียน 

ครใูหญ่หรอืครพูีเ่ลีย้งเป็นผูป้ระเมนิการวางแผนการสอนและวธิกีารสอนในหอ้งเรยีน 13 
ครเูป็นผูป้ระเมนิผลกนัเองในดา้นการวางแผนการสอนและวธิกีารสอนในหอ้งเรยีน 9 
การใหผู้ท้รงคุณวฒุจิากภายนอกเขา้สงัเกตการณ์ 4 
ใชผ้ลคะแนนของนกัเรยีน 2 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: แต่ละโรงเรยีนใชม้ากกวา่หน่ึงวธิ ี
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กลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษานําผลการประเมนิครูไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาทกัษะของครู

ทุกโรงเรยีน รองลงมาไดแ้ก่ การนําไปเป็นขอ้มลูในการเลื่อนเงนิเดอืนครจูํานวน 9 โรงเรยีน และการใช้
เป็นขอ้มูลในการปรบัลดเงนิเดอืนครูจํานวน 2 โรงเรยีน (แต่ละโรงเรยีนใชม้ากกว่าหน่ึงวธิ)ี นอกจากน้ี 
โรงเรยีนทางเลอืกยงัเชญิวทิยากรจากภายนอกมาสอนนกัเรยีนโดยเฉลีย่ 31 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

 

 
3.2 โรงเรียนทางเลือกไทยใน 3 มิติ 

  3.2.1 ความเป็นอิสระ (Autonomy) 
 ความเป็นอสิระจากกลไกของรฐัของโรงเรยีนทางเลอืกแบ่งไดเ้ป็น 3 สว่นไดแ้ก่ ความเป็นอสิระ
ดา้นการบรหิารจดัการ ความเป็นอสิระดา้นการเงนิ ความเป็นอสิระดา้นการเรยีนการสอน 

ความเป็นอสิระดา้นการบรหิารจดัการ พจิารณาไดจ้ากสงักดัของโรงเรยีน กลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีน
ทางเลอืกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) ดงันัน้ กฎกตกิา
หลกัทีก่ํากบัดูแลโรงเรยีนทางเลอืกกค็อื พระบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึง่กําหนดกตกิาของ
โรงเรียนเอกชนในการจดัการศึกษา เช่น การดํารงสถานะเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน การแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนและตําแหน่งอื่นๆ รวมทัง้การกําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่นโยบายและ
แนวทางการบรหิารโรงเรยีนยงัเป็นอํานาจหน้าที่ของโรงเรยีนเป็นหลกั เช่น การจดัสรรงบประมาณใน
โรงเรยีน การจา้งครูและบุคลากรทางการศกึษา เป็นตน้ ในแงน้ี่ โรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มน้ีจงึมคีวามเป็น
อสิระในทํานองเดยีวกบัโรงเรยีนเอกชนในระบบทัว่ไป แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนรฐั ซึ่งนโยบาย
สําคญั เช่น การว่าจ้างครูหรอืการรบันักเรยีน ขึน้อยู่กบัหน่วยงานส่วนกลาง รวมทัง้หน่วยงานในเขต
พืน้ที ่โรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มน้ีจงึมอีสิระในการบรหิารจดัการสงูกว่าโรงเรยีนรฐั อย่างไรกต็าม โรงเรยีน
ทางเลอืกทีศ่กึษา 2 แหง่อยูภ่ายใตส้งักดัหน่วยงานของรฐั นัน่คอื สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.) และกระทรวงวทิยาศาสตร ์ 

 ในด้าน ความเป็นอิสระด้านการเงนิ พบว่า สําหรบักลุ่มโรงเรยีนทางเลือกที่รบัเงนิอุดหนุน
รายบุคคลจากรฐัมคีวามเป็นอสิระดา้นการเงนิไม่มาก แตกต่างจากกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกที่ไม่รบัเงนิ
อุดหนุนดงักล่าว เน่ืองจาก การรบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐัมขีอ้ผกูพนัทีส่าํคญัตามมาขอ้หน่ึง นัน่คอื 
การกําหนดเพดานค่าธรรมเนียมการเรยีนในช่วงชัน้ต่างๆ ภายใตส้มมตฐิานว่า โรงเรยีนเอกชนมตีน้ทุน
ต่อหวัในการดําเนินการเท่ากบัโรงเรยีนรฐั โรงเรยีนเอกชนไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศกึษา
เพิม่เตมิไดเ้กนิส่วนต่างระหว่างตน้ทุนต่อหน่วยของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. กบัเงนิอุดหนุนทัง้หมดทีต่น
ไดร้บัจากรฐั  

ตวัอย่างเช่น ในปี 2546 ต้นทุนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ในระดบัประถมศกึษาอยู่ที ่9,000 
บาทต่อคนต่อปี ขณะที่โรงเรยีนเอกชนไดร้บัเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐาน 1,100 บาทต่อคนต่อปี และเงนิ
สมทบเงนิเดอืนคร ู3,440 บาทต่อคนต่อปี ดงันัน้ เพดานคา่ธรรมเนียมในระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีน
เอกชนคอื 4,460 บาทต่อคนต่อปี ซึง่คาํนวณมาจาก [9,000-(1,100+3,440)=4,460]  
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ต่อมาในปี 2553 โรงเรยีนเอกชนไดร้บัเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้เป็น 1,900 บาทต่อคนต่อปี 
รวมกบัเงนิอุดหนุนเพิม่เตมิในโครงการเรยีนฟร ี15 ปีอกี 1,056 บาท และเงนิสมทบเงนิเดอืนครทูีเ่พิม่ขึน้
เป็น 4,196 บาท รวมเป็นเงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐัทัง้สิน้ 7,152 บาทต่อคนต่อปี ขณะทีต่น้ทุนของ
โรงเรยีนในสงักดั สพฐ.(เดมิ 9,000 บาทต่อคนต่อปี) ถูกปรบัเพิม่ขึน้ตามเงนิอุดหนุนขัน้พืน้ฐานทีเ่พิม่ขึน้ 
(800 บาท) และเงนิสมทบเงนิเดอืนครทูีเ่พิม่ขึน้ (756 บาท) เพยีงเท่านัน้ กลายเป็นเงนิ 10,556 บาทต่อ
คนต่อปี [9,000+800+756] ทําใหเ้พดานค่าธรรมเนียมในระดบัประถมศกึษาของเอกชนในปี 2553 คอื 
3,404 บาทต่อคนต่อปี [10,556-7,152] ซึง่ลดลงจากเพดานในปี 2546 เสยีดว้ยซํ้า  

ดว้ยเกณฑก์ารคํานวณดงักล่าว ในปจัจุบนั โรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐั
จงึสามารถกําหนดคา่ธรรมเนียมการเรยีนในชัน้ก่อนประถมศกึษาไดไ้ม่เกนิ 3,874 บาทต่อคนต่อปี ชัน้
ประถมศกึษาไดไ้มเ่กนิ 3,404 บาทต่อคนต่อปี ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไดไ้มเ่กนิ 2,635 บาทต่อคนต่อปี 
และมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัไดไ้ม่เกนิ 2,605 บาทต่อคนต่อปีviii ขณะทีโ่รงเรยีนทางเลอืกทีไ่ม่
รบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐัสามารถจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมต่างๆ ไดส้งูภายใตอ้ตัราผลกําไรทีไ่มส่งูเกนิ
ควร ทาํใหม้อีสิระในการบรหิารจดัการทรพัยากรมากกวา่  

 
หากพจิารณาโครงสรา้งรายรบัของโรงเรยีนทางเลอืกในภาพรวม การรบัเงนิอุดหนุนรายบุคคล

คดิเป็นมลูค่าเพยีงรอ้ยละ 4 ของรายไดร้วมต่อปีของกลุ่มตวัอย่างของโรงเรยีนทางเลอืกทัง้หมดเท่านัน้ 
โดยแหล่งรายไดห้ลกัของกลุ่มตวัอยา่งมาจากคา่ธรรมเนียมซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 76 ของรายไดร้วมต่อปีของ
กลุ่มตวัอย่างของโรงเรยีนทางเลอืกทัง้หมด รองลงมาได้แก่ แหล่งอื่นๆ และเงนิบรจิาคจากมูลนิธิ (ดู
รูปภาพที่ 7) แมว้่าโดยสดัส่วนต่อรายไดท้ัง้หมดของโรงเรยีนที่รบัเงนิอุดหนุนจะตํ่า แต่เมื่อคดิตาม
จาํนวนนักเรยีนแลว้ กลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัเงนิอุดหนุนมจีํานวน 6 โรงเรยีนและครอบคลุม
จํานวนนักเรยีนถงึรอ้ยละ 43.2 ของจํานวนนักเรยีนทัง้หมดทีศ่กึษา ขณะทีก่ลุ่มที ่2 เป็นโรงเรยีน
ทางเลือกที่ไม่รบัเงนิอุดหนุนฯ มจีํานวน 6 โรงเรยีนและครอบคลุมจํานวนนักเรยีนร้อยละ 47.2 ของ
จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดix 

รปูภาพที ่7 สดัสว่นแหล่งรายไดห้ลกัของโรงเรยีน 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
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 เหตุผลสําคญัทีโ่รงเรยีนทางเลอืกตดัสนิใจรบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลกค็อื เงนิอุดหนุนรายบุคคล
เป็นสามารถแหล่งรายได้หน่ึงสําหรบัโรงเรยีนทางเลอืกที่ต้องการจดัการศกึษาในราคาที่ไม่สูงมากนัก  
ซึ่งสอดคล้องกบัการกําหนดเพดานค่าธรรมเนียมและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการก่อตัง้โรงเรยีน เช่น 
เป็นโรงเรยีนสาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาส หรอืกลุ่มนกัเรยีนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลาง เป็นตน้ ฐานะทาง
เศรษฐกจิของผูป้กครองของกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคลส่วนใหญ่มอีาชพี
เกษตรกร แรงงานรบัจ้าง และแรงงานรายวนั ขณะที่ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างที่ไม่รบัเงนิอุดหนุน
รายบุคคลสว่นใหญ่มอีาชพีธุรกจิสว่นตวัและขา้ราชการประจาํ  
 

รปูภาพที ่8 การพึง่พาแหล่งรายไดห้ลกัของโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัและไมร่บัเงนิอุดหนุน 
 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ:  ผูว้จิยัรวมเงนิบรจิาคจากทุกสว่นเขา้ดว้ยกนัเพือ่ความสะดวกในการอธบิาย 

 ไมม่ขีอ้มลูสดัส่วนแหล่งรายไดข้องโรงเรยีนทีร่บัเงนิอุดหนุน 2 โรงเรยีน, และโรงเรยีนทีไ่มเ่ขา้เกณฑท์ัง้
กลุ่ม 1 และ 2 จาํนวน 1 โรงเรยีน  

 

  การรบัเงนิอุดหนุนทาํใหโ้รงเรยีนทางเลอืกมวีธิกีารบรหิารการเงนิแตกต่างกนั 2 กลุ่ม ดงัแสดง
ในรปูภาพที ่8  

โรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มที่ 1 มกีารกระจายแหล่งรายไดต่้างๆ ทัง้น้ีเน่ืองจากรายได้จากเงนิ
อุดหนุนรายบุคคลและค่าธรรมเนียมไม่เพยีงพอ ทําให้ต้องหารายได้จากแหล่งรายได้อื่นๆ เพิม่เติม 
ไดแ้ก่  เงนิบรจิาค และแหล่งอื่นๆ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนของนักเรยีน เป็นต้น  น่ีสะทอ้น
ให้เห็นข้อเท็จจริงประการหน่ึงว่า การคิดคํานวณเงนิอุดหนุนรายบุคคลที่คิดตามต้นทุนต่อหวัของ
โรงเรยีนรฐัไมเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยต่อหวัทีแ่ทจ้รงิของโรงเรยีนทางเลอืก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อโรงเรยีน
ทางเลือกต้องการทรพัยากรทางการศึกษามากกว่าโรงเรียนทัว่ไปสําหรบัจดัการเรยีนการสอนตาม
แนวทางของตน (ดขูอ้มลูในหวัขอ้ที ่4.3)  สว่นโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มที ่2 ซึง่ไมร่บัเงนิอุดหนุน มรีายได้
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เกอืบทัง้หมดมาจากค่าธรรมเนียมที่ไม่ถูกกํากบัดว้ยเพดานค่าธรรมเนียม จงึมขีอ้จํากดัดา้นทรพัยากร
การศกึษาน้อยกวา่กลุ่มที ่1 

 
รปูภาพที ่9 เปรยีบเทยีบจาํนวนนกัเรยีนต่อหอ้งและจาํนวนนกัเรยีนต่อคร ู

ระหวา่งโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัและไมร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคล 
 

 
 

 
 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของโรงเรยีนอื่นๆ เป็นขอ้มลูปี 2553  
 ขอ้มลูจาํนวนนกัเรยีนต่อครขูองโรงเรยีน สพฐ. และ โรงเรยีนนานาชาต ิคดิเฉลีย่รวมทุกชว่งชัน้ 
 

ตวัอย่างสําคญัทีส่ะทอ้นถงึขอ้จํากดัในการบรหิารทรพัยากรการศกึษาทีโ่รงเรยีนทางเลอืกกลุ่ม
แรกตอ้งเผชญิอนัเป็นผลจากการเลอืกรบัเงนิอุดหนุนจากรฐัคอื จํานวนนักเรยีนต่อหน่ึงหอ้งและจํานวน
นกัเรยีนต่อคร ูกล่าวคอื โรงเรยีนทางเลอืกกลุ่ม 2 ทีไ่มร่บัเงนิอุดหนุนฯ มหีอ้งเรยีนขนาดเลก็กว่าและใช้
ครูดูแลนักเรยีนมากกว่าโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่ม 1 ที่รบัเงนิอุดหนุนฯ ซึ่งในบางช่วงชัน้ใกล้เคยีงกบั
โรงเรียนเอกชนทัว่ไปด้วยซํ้า (ดูรูปภาพที่ 9) นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาของครูใน
โรงเรยีนพบวา่ โรงเรยีนทางเลอืกทีไ่มร่บัเงนิอุดหนุนใชค้รทูีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกว่าโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บั
เงนิอุดหนุนฯ โดยเฉพาะในระดบัปรญิญาโท (ดูรูปภาพที่ 10) ความไม่เพยีงพอของเงนิอุดหนุน
รายบุคคลฯ สําหรบัโรงเรยีนทางเลือกกลายเป็นขอ้จํากดัในการบรหิารทรพัยากรการศกึษามากกว่า
โรงเรยีนเอกชนทัว่ไป เน่ืองจากโรงเรยีนทางเลอืกใชท้รพัยากรในการจดัการเรยีนการสอนมากกวา่ 
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รปูภาพที ่10 เปรยีบเทยีบวฒุกิารศกึษาของครใูนโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บั 

และไมร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคล 
 

 

 
 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของโรงเรยีนอื่นๆ เป็นขอ้มลูปี 2553  

 

 ความเป็นอสิระดา้นทีส่ามของโรงเรยีนทางเลอืกกค็อื ความเป็นอสิระในการจดัการเรยีนการสอน 
งานศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ในปี 2011 พบว่า 
โรงเรยีนทีม่คีวามเป็นอสิระในการเรยีนการสอนและการประเมนิผลนักเรยีนมแีนวโน้มทีน่ักเรยีนจะมผีล
การเรยีนดขีึน้x ยิง่สาํหรบัโรงเรยีนทางเลอืกซึง่ตอ้งการพืน้ทีข่องตวัเองโดยเฉพาะในดา้นการออกแบบ
การเรียนการสอนที่ตรงกบัแนวทางการศึกษาของตนและยืดหยุ่นต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่
แตกต่างกนัดว้ยแลว้ ความเป็นอสิระดา้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่  

ทีผ่่านมา โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยมคีวามเป็นอสิระในดา้นการเรยีนการสอนในระดบั
หน่ึง จงึสามารถจดัการศกึษาที่แตกต่างจากระบบการศกึษากระแสหลกัมาไดจ้นถงึปจัจุบนั อย่างไรก็
ตาม โรงเรยีนทางเลอืกยงัเผชญิขอ้จาํกดัทีส่ง่ผลต่อความเป็นอสิระในการจดัการเรยีนการสอน เช่น การ
ถูกบงัคบัใหต้อ้งอยูภ่ายใตห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้  

จากกลุ่มตวัอยา่ง โรงเรยีนทางเลอืกมคีวามเหน็ต่อหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานใน 2 
ทาง กล่าวคอื โรงเรยีนทางเลอืกจาํนวน 8 โรงเรยีนเหน็ว่า หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดเน้ือหาสาระ กรอบเวลาเรียน ตัวชี้ว ัดและการ
ประเมนิผล และการแบ่งชว่งชัน้ โดยโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มน้ีตอ้งการใหห้ลกัสตูรดงักล่าวมคีวามยดืหยุน่
หรอืใหอ้สิระแก่โรงเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนทีต่อ้งการมากขึน้ ตวัอย่างเช่น การจดัสาระทีไ่ม่ยดึ
ตดิกบักลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 วชิาหลกัเน่ืองจากความเชื่อมโยงสาระวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัสอดคลอ้งกบั
การเรยีนรู้ในชวีติจรงิมากที่สุด กรอบเวลาเรยีนที่ให้โอกาสเด็กได้เล่นมากขึ้น เน่ืองจากการเล่นเป็น
กระบวนการเรยีนรูท้ีส่าํคญัอยา่งหน่ึง เป็นตน้ ในอกีดา้นหน่ึง โรงเรยีนทางเลอืกอกี 2 โรงเรยีนเหน็ดว้ย
กบัหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานดงักล่าวหรอือย่างน้อยควรปรบัปรุงใหส้ามารถนําไปใชไ้ดด้ขีึน้ ซึง่อาจ
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สะทอ้นใหเ้หน็ว่า โรงเรยีนทางเลอืกแต่ละโรงเรยีนอาจตอ้งการระดบัความเป็นอสิระในการเรยีนการสอน
ทีแ่ตกต่างกนั 

 
 3.2.2 ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
ความรบัผดิชอบของโรงเรยีนต่อผูป้กครองแบ่งไดเ้ป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบสาย

ยาว “ผูป้กครอง-รฐับาล-โรงเรยีน-ครู” (long-route of accountability) ซึ่งโรงเรยีนรบัผดิชอบต่อ
ผูป้กครองผ่านกลไกทางการเมอืง เช่น รฐับาล (กระทรวงศกึษาธกิาร) โดยผูป้กครองไม่สามารถใหคุ้ณ
หรอืลงโทษแก่โรงเรยีนไดโ้ดยตรง แต่ต้องผลกัดนัและตรวจสอบโรงเรยีนผ่านหน่วยงานภาครฐัเพื่อให้
กําหนดนโยบายและงบประมาณ และบรหิารจดัการโรงเรยีนเป็นไปในทางทีต่อบสนองต่อผูป้กครองอกี
ทอดหน่ึง รูปแบบที่สองเป็น ความรบัผดิชอบสายสัน้ “ผู้ปกครอง-โรงเรยีน-ครู” (short-route of 
accountability) ซึง่โรงเรยีนรบัผดิชอบต่อผูป้กครองผ่านกลไกตลาดหรอืการจ่ายค่าธรรมเนียม ทําให้
ผูป้กครองสามารถให้คุณให้โทษแก่โรงเรยีนได้โดยตรงในกรณีที่โรงเรยีนไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ผูป้กครองต้องการ  เช่น การยา้ยนักเรยีนออกจากโรงเรยีนทําใหร้ายรบัจากค่าธรรมเนียมลดลง 
ทาํใหโ้รงเรยีนมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาคุณภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรยีน  

 
รปูภาพที ่11 แนวคดิความรบัผดิชอบ (Accountability) ของโรงเรยีน 

 
  ทีม่า: ดดัแปลงจาก world bank (2011) 

 
 

สิง่ทีบ่่งชีค้วามรบัผดิชอบของโรงเรยีนทางเลอืกมอียู่ดว้ยกนั 2 ส่วน ส่วนแรกคอื สงักดัของ
โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกส่วนใหญ่ทีเ่ป็นเอกชนมคีวามรบัผดิชอบสายสัน้เน่ืองจากรฐัมี
บทบาทเป็นเพยีงผูค้วบคุมกตกิาของโรงเรยีนเอกชน ผูท้ีส่ามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่โรงเรยีนโดยตรงกค็อื 
ผู้ปกครองผ่านค่าธรรมเนียมและเงนิอุดหนุนรายบุคคล ในกรณีของเงินอุดหนุนรายบุคคลนัน้ การ
จ่ายเงนิอุดหนุนแบบรายหวัแตกต่างกบัเงนิอุดหนุนทัว่ๆ ไป กล่าวคอื แมว้่ารฐัจะเป็นผูจ้่ายเงนิอุดหนุน
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ใหแ้ก่โรงเรยีน แต่ผูป้กครองกส็ามารถลงโทษโรงเรยีนไดโ้ดยตรงผ่านการยา้ยนักเรยีนออกเมื่อไม่พอใจ
ในผลการดําเนินงานของโรงเรยีน ผลกค็อื เงนิอุดหนุนดงักล่าวของโรงเรยีนลดลงตามจํานวนนักเรยีน    
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มตวัอย่าง มโีรงเรยีนทางเลอืกหน่ึงโรงเรยีนที่ไม่รบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลและไม่
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม แต่ไดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายทัง้หมดจากหน่วยงานของรฐัในฐานะโครงการ
ทดลองการเรยีนการสอนของหน่วยงาน โรงเรยีนน้ีจงึรบัผดิชอบโดยตรงต่อหน่วยงานต้นสงักดัผ่าน
แนวนโยบาย เชน่ เป้าหมายและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

ส่วนที่สอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารของโรงเรียนผ่านคณะกรรมการ
สถานศกึษาหรอืคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ซึง่เป็นช่องทางหน่ึงทีส่รา้งความรบัผดิชอบของโรงเรยีน
ทีม่ต่ีอผูป้กครองโดยตรง เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดงักล่าวมอีํานาจหน้าทีใ่นการกํากบัตรวจสอบและ
ใหค้าํแนะนําดา้นนโยบายแก่ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน เชน่ การจดัสรรทรพัยากรและการเรยีนการสอน  

จากกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลือก พบว่า ในภาพรวม ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการกําหนด
แนวนโยบายและบรหิารงานโรงเรยีนผ่านคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
ในสดัสว่นรอ้ยละ 21 ของจาํนวนทีน่ัง่ทัง้หมด นัน่หมายความวา่ หากคณะกรรมการสถานศกึษามจีาํนวน 
10 ตําแหน่ง โดยเฉลีย่แลว้จะตวัแทนผูป้กครองนัง่อยูใ่นคณะกรรมการดงักล่าว 2 ทีน่ัง่ (ดรูปูภาพที ่12) 

 
รปูภาพที ่12 สดัสว่นทีน่ัง่ของตวัแทนผูป้กครองและชุมชนในคณะกรรมการสถานศกึษา 

 

 
 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 

สิง่ทีน่่าสนใจกค็อื ผูป้กครองของกลุ่มโรงเรยีนทีไ่ม่รบัเงนิอุดหนุนฯ และพึง่พาค่าธรรมเนียมเป็น
หลกั มชี่องทางในการมสี่วนร่วมในคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรยีนมากกว่าโรงเรยีนที่รบัเงนิ
อุดหนุนฯ  ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนที่นัง่ของผู้ปกครองในคณะกรรมการบรหิารที่โรงเรยีนสูงกว่า (ด ู
รูปภาพที่ 13) ในขณะที่โรงเรยีนทางเลือกที่ไม่รบัเงนิอุดหนุนฯ และไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม แต่มี
รายไดท้ัง้หมดจากการสนับสนุนของหน่วยงานรฐับรหิารมคีณะกรรมการทีด่แูลโครงการเป็นผูก้ํากบัดแูล 
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โดยไม่มตีวัแทนผูป้กครองหรอืชุมชน ทําใหค้วามรบัผดิชอบของโรงเรยีนอยู่ที่คณะกรรมการโครงการ
และแผนงานหลกัของโครงการดงักล่าวเป็นหลกั  

 
รปูภาพที ่13 สดัสว่นทีน่ัง่ของตวัแทนผูป้กครองและชุมชน 

ในคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรยีน 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 
จากการลงพืน้ทีส่มัภาษณ์เชงิลกึ ตวัอยา่งหน่ึงทีน่่าสนใจของการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการ

บรหิารจดัการโรงเรยีนกค็อื การจดัตัง้สภาครอบครวัเพลนิพฒันาของโรงเรยีนเพลนิพฒันา ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยสมาชกิสภาครอบครวั (ส.ส) ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยกลุ่มผูป้กครองในอตัราส่วนจาํนวนสมาชกิ
สภาจํานวน 2 คนต่อหน่ึงหอ้งเรยีน จากนัน้สมาชกิสภาจะเลอืกตัง้ประธานสภาครอบครวัเพลนิพฒันา 
การมสี่วนร่วมของสภาดงักล่าวไม่ไดม้กีฎระเบยีบและอํานาจหน้าทีอ่ย่างเป็นระบบแบบแผน แต่อาศยั
ความคุน้เคยในฐานะผูป้กครอง ผูบ้รหิารโรงเรยีน และคร ูเป็นหลกั การมสีว่นรว่มของสภาดงักล่าวกเ็ช่น 
การทาํงานดา้นวชิาการต่างๆ รว่มกบักลุ่มคร ูการเปิดขอ้มลูการประเมนิต่างๆกบัผูป้กครอง ผูป้กครอง
รว่มจดักจิกรรมกบันกัเรยีนและโรงเรยีนในงานเทศกาลต่างๆ และออกเรยีนรูภ้าคสนามกบันกัเรยีน เป็น
ตน้  
 

3.2.3 นวตักรรมการเรียนการสอน (Innovation) 
นอกเหนือความเป็นอสิระและความรบัผดิชอบแลว้ อกีมติหิน่ึงของโรงเรยีนทางเลอืกทีส่ําคญัก็

คอื นวตักรรมการเรยีนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยฐานคดิและปรชัญา วธิกีารเรยีนการสอน และ
ทรพัยากรสาํคญัในการจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างไปจากโรงเรยีนทัว่ไป 

นวตักรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทางเลอืกก่อรปูบนฐานคดิและปรชัญาการศกึษาสาํนัก
ต่างๆ เชน่ มอนเตสซอร ิ(Montessori) วอลดอลฟ์ (Waldorf) ซมัเมอรฮ์ลิล ์(Summerhill) และพุทธธรรม
ประยุกต์ เป็นต้น (ดูคําอธิบายของปรชัญาการศึกษาเหล่าน้ีในภาคผนวกท้ายบท) แต่ละปรชัญา
การศกึษาเหล่าน้ีอาจมจุีดเน้นและเน้ือหากระบวนการแตกต่างกนั แต่จุดรว่มประการหน่ึงกค็อื ธรรมชาติ
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ของมนุษย์มีความหลากหลาย การศึกษาเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายและยึดเอาผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางตามไปดว้ย ความหลากหลายของการศกึษาดงักล่าวเปิดพืน้ที่ใหโ้รงเรยีนทางเลอืกสามารถ
ทดลองและผลติวธิกีารเรยีนการสอนใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลา 

รปูธรรมของการนําปรชัญาการศกึษาดงักล่าวมาปรบัใชแ้ตกต่างจากสาระ รปูแบบการเรยีนการ
สอน และการประเมนิผลทีคุ่น้เคยในโรงเรยีนทัว่ไป  

ในดา้นสาระการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกจดัสาระทีไ่มย่ดึตดิกบักลุ่มสาระวชิาหลกั 
8 กลุ่ม เช่น คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย เป็นตน้ แต่พยายามจดัสาระตามธรรมชาตกิารเรยีนรู้
ของเดก็และบูรณาการสาระการเรยีนรูต่้างๆ เขา้ดว้ยกนั รวมทัง้เน้นการประยุกตใ์ชก้บัชวีติจรงิ ตวัอยา่ง
หน่ึงของการจดัสาระการเรยีนรูก้ค็อื เดก็นักเรยีนชัน้มธัยมตน้เรยีนฟิสกิสจ์ากการทําบา้นดนิหรอืเรยีนรู้
เรือ่งคา่ pH จากการผสมสเีพือ่วาดรปู     

ในด้านวิธีการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลือกมวีิธีการเรยีนการสอนที่เน้นให้
นกัเรยีนเรยีนรูน้อกสถานทีแ่ละนกัเรยีนทาํงานรว่มกบัเพื่อนในชัน้มากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ การบรรยาย
วชิาแบบบูรณาการ การทําโครงการและคน้คว้าด้วยตนเอง การใหน้ักเรยีนต่างอายุเรยีนร่วมชัน้ และ
นกัเรยีนมสีทิธิเ์ลอืกหวัขอ้เรยีน (ดตูารางที ่10) 

 
ตารางที ่10  วธิกีารเรยีนการสอนของโรงเรยีนทางเลอืก 

วิธีการเรียนการสอน 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

นกัเรยีนเรยีนรูน้อกสถานที ่ 4.4 
นกัเรยีนทาํงานรว่มกบัเพือ่นในชัน้  4.4 
บรรยายวชิาแบบบรูณาการ  4 
ทาํโครงการและคน้ควา้ดว้ยตนเอง  3.8 
นกัเรยีนต่างอายเุรยีนรูร้ว่มชัน้  3.4 
นกัเรยีนมสีทิธิเ์ลอืกหวัขอ้เรยีน  3.2 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 

 ในดา้นการประเมนิผล กลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนทางเลอืกใหค้วามสาํคญักบัการประเมนิผลนกัเรยีน
ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไป กล่าวคือ ใช้ข้อสอบปรนัยน้อยที่สุด แต่เน้นให้ครูเป็นผู้ประเมิน
พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ การประเมนิจากโครงงานและขอ้สอบอตันยั โดย
ในการสอบวดัผลดงักล่าว ขอ้สอบจะเน้นไปทีก่ารประยุกตใ์ช ้รวมถงึผสมผสานการประยุกตใ์ชก้บัการบูร
ณาการ (ดตูารางที ่11 และ 12) 
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ตารางที ่11 วธิกีารประเมนิผลนกัเรยีน 

วิธีการ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 

(5-มากท่ีสดุ, 1-น้อยท่ีสดุ) 

ครเูป็นผูป้ระเมนิพฒันาการเรยีนรู ้ 4.5 
โครงงาน 3.8 
ขอ้สอบอตันยั 3.6 
ขอ้ปรนยั 2.5 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 
ตารางที ่12 ลกัษณะเดน่ของขอ้สอบ 
วิธีการ จาํนวนโรงเรียน 

เน้นการประยกุตใ์ช ้ 6 
เน้นการประยกุตใ์ชแ้ละบรูณาการ 5 
ไมม่ขีอ้มลู 3 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 
ในด้านทรพัยากรการศึกษา การจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะพเิศษขา้งต้นทําให้โรงเรยีน

ทางเลอืกจําเป็นต้องมทีรพัยากรพืน้ฐานที่สําคญัมากกว่าโรงเรยีนทัว่ไปเพื่อใหก้ารเรยีนรูข้องนักเรยีน
เป็นไปตามปรชัญาการศกึษา จากกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกที่ศกึษาพบว่า โรงเรยีนทางเลอืกมี
หอ้งเรยีนขนาดเลก็ไปจนถงึปานกลางและใชค้รจูาํนวนมากกว่าในการดแูลนกัเรยีน รวมทัง้เน้นครทูีม่วีุฒิ
การศกึษาระดบัสงูมากกวา่โรงเรยีนทัว่ไป (ดรูปูภาพที ่14 และ15) 
 

ตวัอย่างนวตักรรมการศกึษาทีผู่ว้จิยัไดส้ํารวจมากค็อื โรงเรยีนดรุณสกิขาลยั (โครงการ วมว.) 
ซึง่จดัสอนเฉพาะชัน้มธัยมปลาย ภายใตป้รชัญาการศกึษาบูรณาการแบบองคร์วม (holistic integration) 
นักเรยีนที่น่ีไม่ได้เรยีนในรูปแบบ 8 กลุ่มสาระวชิาหลกัโดยตรง แต่บูรณาการไว้ใน 6 วชิาหลกัได้แก่ 
ววิฒันาการของระบบจกัรวาลและระบบสุรยิะ ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ โลกของเรา พลงังาน คมนาคม
และการสื่อสาร และที่อยู่อาศยั วิธีการเรยีนรู้วิชาดงักล่าวคือ การผูกโยงและความเข้าใจเกี่ยวเน่ือง
ระหว่างศาสตรต่์างๆ ผา่นการเล่าเรื่อง (story-based learning) และการลงมอืทาํ (learning by doing) 
ยกตวัอย่างเช่น ในภาคการศกึษาที ่2/2552 การเรยีนการสอนจะใชข้า้วและเรอืเป็นตวัดําเนินเรื่องหลกั
ผ่านเรื่องราวประวตัศิาสตรอ์นิเดยี จนี และสุวรรณภูม ิโดยเริม่ตน้ทีก่ารปฏวิตัเิกษตรกรรมคอื ปลูกขา้ว 
และเชื่อมโยงต่อไปถงึการตัง้รกรากของมนุษย ์การชลประทาน การสรา้งชาตริฐั และการคา้ขายผา่นเรอื 
นกัเรยีนจะเรยีนผ่านการคน้ควา้ดว้ยตนเอง การตัง้คําถามกบัผูเ้ชีย่วชาญแขนงต่างๆ เช่น วทิยากรจาก
กองทพัเรอื รวมทัง้การลงแรงเกีย่วขา้ว การเลีย้งผึง้ และการป ัน้โอง่ดว้ยตนเอง 
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รปูภาพที ่14 เปรยีบเทยีบจาํนวนนกัเรยีนต่อหอ้งและจาํนวนนกัเรยีนต่อคร ู

ระหวา่งโรงเรยีนทางเลอืกกบัโรงเรยีนอื่นๆ 
 

 
 

 

ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูโรงเรยีน สพฐ. โรงเรยีน สช. และโรงเรยีนนานาชาตเิป็นขอ้มลูปี 2553  
 ขอ้มลูจาํนวนนกัเรยีนต่อครขูองโรงเรยีน สพฐ. และ โรงเรยีนนานาชาต ิคดิเฉลีย่รวมทุกชว่งชัน้ 

 
รปูภาพที ่15 เปรยีบเทยีบวฒุกิารศกึษาของครรูะหวา่งโรงเรยีนทางเลอืกกบัโรงเรยีนทัว่ไป 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของโรงเรยีนอื่นๆ เป็นขอ้มลูปี 2553  
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3.3 ผลการสอบและการเข้ามหาวิทยาลยัของนักเรียนโรงเรียนทางเลือก 

 คําถามสําคญัต่อโรงเรียนทางเลือกก็คือ นักเรียนโรงเรียนทางเลือกจะสามารถแข่งขนักับ
โรงเรียนอื่นๆ ในระบบการศึกษากระแสหลักภายใต้มาตรฐานแบบกระแสหลักได้หรือไม่ เมื่อ
เปรยีบเทยีบโดยใชม้าตรฐานการวดัผลกลางแล้ว จากกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกพบว่า โดยเฉลี่ย
แลว้ คะแนนการสอบ O-NET ของนกัเรยีนในโรงเรยีนทางเลอืกสงูกวา่โรงเรยีนรฐัและโรงเรยีนเอกชน (ดู
รปูภาพที ่16) 
 
 

รปูภาพที ่16  เปรยีบเทยีบคะแนนการสอบ O-NET ระหวา่งนกัเรยีนของ 
โรงเรยีนทางเลอืกกบัโรงเรยีนอื่นๆ 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของโรงเรยีนอื่นๆ เป็นขอ้มลูปี 2553  
 จดุในกราฟคอื คะแนนสอบรายโรงเรยีน 

 

อยา่งไรกต็าม สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึกค็อื การพจิารณาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืกดว้ย
ผลการสอบอาจไมส่ามารถสะทอ้นคุณภาพทีแ่ทจ้รงิของการศกึษาเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทางเลอืกไดท้ัง้หมด 
รวมทัง้ยงัไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผลสอบที่ดเีกดิจาก “ฝีมอื” ของการเรยีนการสอนในโรงเรยีนหรอื
คุณภาพของตวัเดก็ทีด่มีาตัง้แต่ตน้อยูแ่ลว้ (Selection bias – เดก็เก่งจากครอบครวัดเีลอืกเขา้โรงเรยีน
ทางเลอืก โดยเฉพาะโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มที ่2) 

กระนัน้ ขอ้มลูทีน่่าสนใจจากรปูภาพที ่16 คอื ขอ้มลูของโรงเรยีนทางเลอืกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง 
(ดูสญัลกัษณ์  ) ซึ่งรบันักเรยีนจํานวนมากในแต่ละปีและคดัเลอืกนักเรยีนโดยการจบัฉลาก (กตกิา
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การรบัเขา้ช่วยขจดัผลของ Selection bias ในระดบัหน่ึง)  แมว้่าผลคะแนน O-NET ของโรงเรยีน
ดงักล่าวอาจตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรยีนทางเลอืก แต่ยงัสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรยีนรฐัและโรงเรยีน
เอกชนเกือบทุกวชิาที่แสดง และมคีะแนนใกล้เคยีงกบัโรงเรยีนสาธติในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6  ขอ้มูล
ดงักล่าวอาจแสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีด่จีากกระบวนการเรยีนการสอนในโรงเรยีนทางเลอืกได ้ 

 เมื่อเปรยีบเทยีมกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคลและมขีอ้จํากดัในการบรหิาร
ทรพัยากรการศึกษากับกลุ่มที่ไม่รบัเงินอุดหนุนรายบุคคลและมีข้อจํากัดในการบริหารทรพัยากร
การศกึษาน้อยกวา่ พบว่า ผลการสอบของนกัเรยีนจากกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มแรกตํ่ากว่ากลุ่มทีส่อง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวชิาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์แต่ใกลเ้คยีงกนัในวชิาภาษาไทย
และสงัคมศกึษา (ดรูปูภาพที ่17) 
 

รปูภาพที ่17 เปรยีบเทยีบคะแนนการสอบ O-NET ระหวา่งนกัเรยีนของ 
โรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัและไมร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคล 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของโรงเรยีนอื่นๆ เป็นขอ้มลูปี 2553  

 

นอกจากน้ี นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรยีนทางเลอืกสามารถแข่งขนัและสอบเขา้
มหาวทิยาลยัไดอ้ย่างด ีโดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สอบเขา้มหาวทิยาลยัของรฐัไดส้องทางคอื ผา่นระบบ
รบัตรงและผา่นระบบ O-NET โดยเลอืกศกึษาต่อในคณะต่างๆ ดงัแสดงในรปูภาพที ่18  ทั ้ง น้ี  ก ลุ่ ม
ตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษาจาํนวน 5 โรงเรยีนจาก 7 โรงเรยีนทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ไม่ไดจ้ดัการเรยีนการสอนใหก้บันักเรยีนเป็นพเิศษเพื่อสอบเขา้มหาวทิยาลยัแต่อย่างใด มเีพยีง
โรงเรยีนเดยีวทีจ่ดัสอนพเิศษใหแ้ก่นกัเรยีน (โรงเรยีนทีเ่หลอือกีหน่ึงโรงเรยีนไมม่ขีอ้มลูในหมวดน้ี) 
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รปูภาพที ่18 การเขา้เรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนทางเลอืก 

 

 
 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 
 
4. โรงเรียนทางเลือก: ทางเลือกในการศึกษาของประชาชน 

ท่ามกลางสภาพปญัหามากมายของระบบการศึกษาไทย โรงเรยีนทางเลอืกนําเสนอแนวทาง
การศกึษาทีม่คีุณภาพและหลากหลายแก่สงัคม ปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีนทางเลอืกต่างเน้นยํ้าถงึ
วตัถุประสงคข์องการศกึษาเรยีนรูเ้พือ่มุง่ไปสูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ นวตักรรมการศกึษาสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดขีองการเรยีนการสอนแบบบูรณาการและเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการบรหิาร
จดัการโรงเรยีนหลายแหง่สะทอ้นถงึความสาํคญัของความเป็นอสิระทีม่าพรอ้มกบัความรบัผดิชอบในการ
จดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ  ทีส่าํคญักค็อื โรงเรยีนทางเลอืกพสิจูน์ใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนของโรงเรยีน
สามารถแข่งขนักับโรงเรียนอื่นๆ ได้แม้ว่าจะเป็นการวดัผลจากระบบการศึกษากระแสหลักก็ตาม 
ความหวงัหน่ึงของ ‘การยกเครื่องการศกึษาไทยสู่การศกึษาทีม่คีุณภาพอย่างทัว่ถงึ’ จงึอยู่การขยาย
โรงเรยีนทางเลอืกใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนในวงกวา้งมากขึน้   

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง โรงเรยีนทางเลือกยงัคงเผชิญขอ้จํากดัหลายประการ 
เน้ือหาในส่วนน้ีต้องการชี้ใหเ้หน็ถงึสภาพปญัหาและความทา้ทายสําคญัของโรงเรยีนทางเลอืกในการ
ขยายการศกึษาใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนในวงกวา้ง 
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 4.1 โรงเรียนทางเลือกยงัมีจํานวนน้อยและการกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  

โรงเรียนทางเลือกในปจัจุบนัยงัคงมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกบัจํานวนโรงเรียนทัง้ระบบที่จดั
การศกึษาในประเทศไทย นอกจากน้ี โรงเรยีนทางเลอืกส่วนใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล ดงัแสดงในรปูภาพที ่19 

 
รปูภาพที ่19 แผนทีโ่รงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทย 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 

 

4.2 โรงเรียนทางเลือกยงัทาํงานไม่เตม็ศกัยภาพ  

จากกลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนทางเลอืก พบว่า โรงเรยีนทางเลอืกยงัทาํงานไดไ้มเ่ตม็ศกัยภาพตามที่
ตวัโรงเรียนเองคาดหวงั โดยเฉพาะในชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งยงัสามารถรองรบั
นกัเรยีนไดอ้กีถงึรอ้ยละ 27.7 และ 41.1 ตามลาํดบั (ดรูปูภาพที ่20)   
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รปูภาพที ่20 จาํนวนนกัเรยีนและนกัเรยีนเป้าหมายของโรงเรยีนทางเลอืกจาํแนกตามชว่งชัน้ 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: บางโรงเรยีนไมไ่ดแ้สดงอยูใ่นรปูภาพเน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูจาํนวนนกัเรยีนเป้าหมาย 

  

4.3 ต้นทุนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดบัสงู  

จากกลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนทางเลอืก เมือ่คดิคา่ใชจ้า่ยต่อหวัต่อปีพบวา่ โรงเรยีนทางเลอืกมตีน้ทุน
ในการจดัการศกึษาต่อนักเรยีนหน่ึงคนค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัโรงเรยีนทัว่ไป (ดูรูปภาพที ่20) ทัง้น้ี
เน่ืองจากใชท้รพัยากรทางการศกึษาสาํคญัๆ มากกวา่โรงเรยีนทัว่ไป  การทีต่น้ทุนในการจดัการศกึษาสงู
ทาํใหเ้กดิขอ้จาํกดั 2 ทาง กล่าวคอื โรงเรยีนทีพ่ึง่พาค่าธรรมเนียมเป็นหลกัจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมใน
อตัราทีส่งู (ดรูปูภาพที ่21) ทาํใหโ้รงเรยีนทางเลอืกกลุ่มน้ีเป็นทางเลอืกสาํหรบัชนชัน้กลางและชนชัน้สงู
เท่านัน้ ในขณะเดียวกนั โรงเรียนทางเลือกที่รบัเงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐั แม้ว่าจะสามารถเป็น
ทางเลอืกใหแ้ก่ประชาชนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิระดบัล่างไปจนถงึระดบักลางได ้แต่ยงัเผชญิกบัความไม่
แน่นอนจากการพึ่งพาเงินบริจาค ซึ่งมีสดัส่วนในระดบัสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งรายได้อื่นๆ ของ
โรงเรยีนกลุ่มน้ี (ดรูปูภาพที ่8)  
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รปูภาพที ่20 เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยต่อหวัต่อปี 
ระหวา่งโรงเรยีนทางเลอืกกบัโรงเรยีนอื่นๆ 

 

 
ทีม่า: โรงเรยีนทางเลอืก – การรวบรวมของผูว้จิยั, โรงเรยีนอื่นๆ – ONESQA database อา้งใน Parandekar (2011) 
หมายเหตุ: ไมม่ขีอ้มลูในหมวดนี้ 2 โรงเรยีน 

 
 

รปูภาพที ่21 เปรยีบเทยีบคา่ธรรมเนียมเฉลีย่ต่อปีระหวา่ง 
โรงเรยีนทางเลอืกทีร่บัและไมร่บัเงนิอุดหนุนรายบุคคล 

 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
 

 4.4 การขาดแคลนครท่ีูเหมาะสมกบัแนวทางของโรงเรียน  

ปญัหาการขาดแคลนครูคุณภาพถือได้ว่าเป็นปญัหาคอขวดของการขยายโรงเรยีนทางเลือก 
เน่ืองจาก โรงเรยีนทางเลอืกเรยีกรอ้งคุณภาพจากครใูนระดบัสงู นอกจากครตูอ้งเขา้ใจปรชัญาการเรยีน
การสอนของโรงเรยีนและใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างจากโรงเรยีนทัว่ไปในระบบแล้ว ครู
ตอ้งทาํงานหนกักว่าโรงเรยีนทัว่ไป เช่น รว่มคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ดแูลตดิตามพฒันาการของนกัเรยีน
อยา่งใกลช้ดิ และรว่มกระบวนการประเมนิและพฒันาการสอนของเพือ่นคร ูเป็นตน้  
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จากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนทางเลือกที่ศึกษา โดยเฉลี่ยแล้ว โรงเรยีนทางเลือกขาดแคลนครู
ประมาณร้อยละ 6.4 ของจํานวนครูเป้าหมายของโรงเรยีนทัง้หมดหรอืคดิเป็น 2 คนต่อโรงเรยีน (ดู
รปูภาพที ่22) สาเหตุหลกัของการขาดแคลนครมู ี2 ดา้น ดา้นแรกคอื ครทูีม่าสมคัรยงัมคีุณสมบตัไิมต่รง
กบัทีโ่รงเรยีนตอ้งการ (ค่าเฉลีย่คะแนนความสาํคญัเท่ากบั 4.2 คะแนนจาก 5 คะแนน) สาเหตุรองลงมา
ของปญัหาการขาดแคลนครูก็คอื จํานวนครูที่มาสมคัรมน้ีอย (ค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคญัเท่ากบั 3.3 
คะแนน) เงนิเดอืนไม่จงูใจ และครเูก่าลาออก (ค่าเฉลีย่คะแนนความสาํคญัเท่ากนัที ่2.5 คะแนน) ดา้นที่
สองคอื ครเูก่าลาออกสาเหตุสาํคญักค็อื การลาออกไปสอนโรงเรยีนอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรยีนของ
รฐั (ค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคญัเท่ากบั 3.4 คะแนน) รองลงมาไดแ้ก่ การปรบัตวักบัการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนไม่ได ้(ค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคญัเท่ากบั 3 คะแนน) ครูลาออกไปทําอาชพีอื่น (ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสําคญัเท่ากบั 2.7 คะแนน) ครรูบัภาระงานไม่ได ้(ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาํคญัเท่ากบั 2.5 
คะแนน) และเรือ่งเงนิเดอืน (คา่เฉลีย่คะแนนความสาํคญัเทา่กบั 2.4 คะแนน) 
   
  รปูภาพที ่22 สดัสว่นการขาดแคลนครโูดยเฉลีย่จาํแนกตามรายโรงเรยีน 

 
ทีม่า: การรวบรวมของผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ไมม่ขีอ้มลูในหมวดนี้ 2 โรงเรยีน 

 

4.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนการสอนยงัไม่กระจายกว้างขวาง
เท่าท่ีควร   

จากกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทางเลอืกทีศ่กึษา พบว่า มโีรงเรยีนอื่นๆ ทีเ่ขา้เยีย่มชมการเรยีนการ
สอนของโรงเรยีนทางเลือกจํานวนปีละ 267 แห่ง แต่โรงเรยีนที่สามารถนําวธิีการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีนทางเลอืกไปใชอ้ย่างจรงิจงัและเป็นรูปธรรมมจีํานวนเพยีง 48 แห่งเท่านัน้xi  ในภาพรวม 
นวตักรรมการเรยีนการสอนสว่นใหญ่ยงัถูกใชอ้ยูอ่ยา่งจาํกดัเฉพาะภายในโรงเรยีนแต่ละแหง่เทา่นัน้  

นอกจากนัน้ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรยีนการสอนเพยีงอย่างเดียวยงัไม่
เพยีงพอในการสรา้งการศกึษาแบบโรงเรยีนทางเลอืก ทัง้น้ีเน่ืองจากนวตักรรมการเรยีนการสอนดงักล่าว
ต้องอยู่ฐานทรพัยากรที่มคีวามพรอ้ม เช่น ขนาดหอ้งเรยีน จํานวนครู คุณภาพและทศันคติของครูต่อ
แนวทางการศึกษา ดงันัน้ การขยายโรงเรยีนทางเลอืกในวงกว้างจําเป็นต้องสร้างฐานทรพัยากรทาง
การศกึษาไปพรอ้มๆ กนัดว้ย 
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4.6 การรกัษาสมดุลระหว่าง ‘ขนาดของชัน้เรียน/โรงเรียน’ กบั ‘การธํารงปรชัญาการ
เรียนการสอนและการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้’  

การเพิม่จํานวนนักเรยีนในโรงเรยีนทางเลอืกโดยตรงในลกัษณะของโรงเรยีนขนาดใหญ่ (Mass 
Production) ตอ้งรกัษาสมดุลใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาการเรยีนการสอนทีเ่น้นความสาํคญัของผูเ้รยีนและ
การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดผล ซึ่งต้องการครูจํานวนมากในการดูแลอย่างทัว่ถึงและ
สภาพแวดลอ้มที่มพีืน้ที่เพยีงพอสําหรบัเดก็ในเรยีนรูจ้ากนอกหอ้งเรยีนอย่างเต็มที่ การขยายโรงเรยีน
ทางเลอืกจงึมไิด้มุ่งไปที่การเพิม่จํานวนนักเรยีนในโรงเรยีนหรอืการเพิม่จํานวนโรงเรยีนเพยีงเท่านัน้ 
โจทยส์าํคญัทีต่้องคํานึงถงึดว้ยกค็อื จะหาจุดทีเ่หมาะสม (Optimal) ระหว่างการเพิม่ขนาดชัน้เรยีนหรอื
จาํนวนโรงเรยีน(สาขา)กบัการรกัษาปรชัญาและคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีนไดอ้ย่างไร ภายใต้
ภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่ง (Trade-off) ระหวา่งทัง้สองเป้าหมาย   

 

4.7 การบริหารจดัการทรพัยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะทรพัยากรทางการเงิน ระหว่าง
รฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม  

โรงเรยีนทางเลือกที่จดัการศึกษาในราคาไม่สูงนักหรอืไม่คดิราคาเลยจําเป็นต้องปรบัวธิีการ
แสวงหารายไดจ้ากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายขึน้ เช่น งบประมาณดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ของ
บรษิทัเอกชน เพือ่เพิม่ความแน่นอนทางการเงนิของโรงเรยีนและอาจชว่ยเพิม่ทรพัยากรการศกึษาใหต้รง
ตามเป้าหมายทีต่อ้งการได ้ในขณะทีห่ากโรงเรยีนทางเลอืกกลุ่มทีพ่ึง่พงิค่าธรรมเนียมการเรยีนเป็นหลกั
สามารถหารายไดเ้พิม่เตมิจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกจิ ค่าธรรมเนียมการเรยีนมโีอกาสทีจ่ะ
ลดลงไดม้าก ทาํใหโ้รงเรยีนทางเลอืกกลุ่มหลงัสามารถเป็นทางเลอืกแก่สงัคมไดก้วา้งขวางขึน้  

 

4.8 การรกัษาสมดลุระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโรงเรียนและการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง  

โรงเรยีนทางเลอืกมโีจทยส์าํคญัในเรือ่งการมสีว่นรว่มของผูป้กครองอยูอ่ยา่งน้อย 2 ขอ้  

ขอ้แรก โรงเรยีนทางเลอืกต้องการผูป้กครองทีม่คีุณสมบตัขิ ัน้ตํ่าในเรื่องความเอาใจใส่ต่อบุตร
หลาน  การทีโ่รงเรยีนทางเลอืกสว่นใหญ่ใชว้ธิกีารรบันกัเรยีนโดยสมัภาษณ์ผูป้กครองเป็นหลกั สว่นหน่ึง
กเ็พือ่ใหแ้น่ใจวา่ ผูป้กครองมคีวามเขา้ใจต่อแนวทางการศกึษาของโรงเรยีน นอกจากน้ี หลายโรงเรยีนยงั
ตอ้งการผูป้กครองทีม่คีวามเอาใจใส่ต่อบุตรหลานสงูและเขา้มาฝึกอบรมกบัโรงเรยีนเพื่อใหม้สีว่นร่วมใน
การเป็น “ครูทีบ่า้น” อกีดว้ย เน่ืองจากเชื่อว่า บา้นเป็นหอ้งเรยีนใหญ่ของเดก็ การศกึษาเรยีนรูจ้งึไม่ได้
จาํกดัและเป็นหน้าทีข่องโรงเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว  

ขอ้สอง ผูป้กครองนักเรยีนโรงเรยีนทางเลอืกบางส่วนต้องการเขา้มากํากบัดูแลและเสนอแนว
ทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีนอยา่งใกลช้ดิ ซึง่ในบางครัง้ขอ้เสนอของผูป้กครองอาจไมส่อดคลอ้งกบั
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ปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีน หรอืการมสี่วนร่วมของผูป้กครองอาจมากเกนิกว่าระดบัที่เหมาะสมใน
การบรหิารโรงเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพิม่ตน้ทุนในการบรหิารจดัการใหส้งูขึน้ในทางทีไ่มไ่ดส้ง่ผล
ดต่ีอการเพิม่คุณภาพการเรยีนการสอน  

ดงันัน้ คําถามทา้ทายสําหรบัโรงเรยีนทางเลอืกคอื โรงเรยีนจะรกัษาสมดุลอย่างไรระหว่างการ
ธาํรงรกัษาปรชัญาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนกบัความรบัผดิชอบต่อผูป้กครองผา่นการเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงเรยีนในระดบัทีเ่หมาะสม  ยิง่โรงเรยีนทางเลอืกมขีนาดใหญ่
ขึน้หรอืมสีาขามากขึน้ การตอบโจทยน้ี์ยิง่ยากลาํบากขึน้ 

  

4.9 กฎกติกาของรฐัในปัจจุบนัยงัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันานวตักรรมทางการศึกษา
เท่าท่ีควร 

กฎกติกาของรฐัควรเป็นไปในทางที่สนับสนุนหลกัความมอีสิระของโรงเรยีนทางเลือกภายใต้
ความรบัผดิชอบ(สายสัน้)ต่อนกัเรยีนและผูป้กครอง เช่น ความยดืหยุน่ในกรอบการจดัการเรยีนการสอน 
เป็นต้น  ภายใต้บงัคบัของหลกัสูตรแกนกลางขัน้พื้นฐานรวมถึงระบบประเมินผลที่ค่อนข้างตายตัว 
โรงเรยีนทางเลอืกมอุีปสรรคในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมอีสิระอย่างเต็มที่ นอกจากน้ี โรงเรยีน
ทางเลอืกทีจ่ดัการศกึษาในราคาทีไ่ม่สูงหรอืไม่คดิราคายงัเผชญิกบัความจํากดัของทรพัยากรและความ
ไม่แน่นอนของแหล่งเงินทุน ส่วนหน่ึงเพราะระบบเงินอุดหนุนรายบุคคลของรฐัที่ไม่สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของโรงเรยีนทางเลือก ซึ่งอาจส่งผลต่อทรพัยากรที่สําคญัและการผลิตนวตักรรม
การศกึษาตามไปดว้ย รวมถงึโรงเรยีนทางเลอืกจาํนวนหน่ึงยงัเผชญิขอ้จาํกดัทีผ่กูผนัมากบัการรบัเงนิ
อุดหนุนรายบุคคลจากรฐั 

  

4.10 โรงเรียนทางเลือกจาํเป็นต้องก้าวพ้นลกัษณะท่ียึดติดกบัตวับุคคลเพ่ือให้เกิดความ
ยัง่ยืน  

โรงเรยีนทางเลอืกขบัเคลื่อนไดโ้ดยอาศยัผูก่้อตัง้หรอืผูนํ้าโรงเรยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ นัน่คอื ตอ้ง
มคีวามเขา้ใจต่อแนวทางการศกึษาทางเลอืกอย่างลกึซึ้งและเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัของโรงเรยีนในการ
เผชญิความทา้ทายต่างๆ เช่น กฎกตกิาของรฐัที่ไม่เอื้ออํานวย ทรพัยากรการศกึษาที่ไม่เพยีงพอ การ
ธํารงไว้ซึ่งปรชัญาการเรยีนการสอนในการจดัการศึกษาพร้อมกบัความรบัผดิชอบต่อผู้ปกครองและ
นักเรยีน เป็นต้น ผูนํ้าของโรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยเกอืบทัง้หมดจงึเป็นผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในวงกวา้ง อาทเิชน่ คุณพภิพและรชันี ธงไชย (โรงเรยีนหมูบ่า้นเดก็) ดร.อาจอง 
ชุมสาย ณ อยุธยา (โรงเรยีนสตัยาไส) คุณมชียั วรีะไวทยะ (โรงเรยีนมธัยมมชียัพฒันา) รศ.ดร.เกยีรติ
วรรณ อมาตยกุล (โรงเรยีนอมาตยกุล) รศ.ดร.ประภาภทัร นิยม (โรงเรยีนรุ่งอรุณ) และนพ.พร พนัธุ์
โอสถ (โรงเรยีนปญัโญทยั) เป็นตน้ ผูนํ้าเหล่านัน้ใชท้รพัยากรและเครอืขา่ยสายสมัพนัธส์ว่นบุคคลในการ
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สร้างโรงเรยีนทางเลือกแต่ละแห่งขึ้นมา ทัง้น้ี บทบาทของผู้นําส่งผลอย่างสําคญัต่อความสําเรจ็ของ
โรงเรยีนทางเลอืกแต่ละแหง่  

โจทย์สําคญัของโรงเรยีนทางเลือกก็คอื โรงเรยีนแต่ละแห่งจะก้าวพ้นการยดึติดกบัตวับุคคล 
(ผูนํ้าโรงเรยีน)ไปสู่ความเป็นสถาบนัไดอ้ย่างไร และจะรกัษาปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีนและสรา้ง
ความยัง่ยนืในระยะยาวใหก้บัโรงเรยีนทางเลอืกแต่ละแหง่อยา่งไร 

      

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการขยายโรงเรยีนทางเลอืกใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนใน
วงกวา้งมอียูด่ว้ยกนั 7 ขอ้ดงัน้ี 

1) กลไกรฐัไมค่วรเป็นอุปสรรคในการจดัตัง้และการดาํเนินการของโรงเรยีนทางเลอืก รฐั
ควรกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าสําหรบัการจดัตัง้และดําเนินการโรงเรยีนทางเลอืกเป็นการเฉพาะ ในทางที่
ส่งเสรมิความเป็นอสิระ หลากหลาย และนวตักรรม เปิดพื้นที่ใหม้กีารจดัการศกึษาได้หลากหลายขึ้น
นอกจากน้ี ในเรื่องการเรยีนการสอน กลไกรฐัต้องไม่บงัคบัใชห้ลกัสูตรแกนกลางกบัโรงเรยีนทางเลอืก
อยา่งแขง็ขนืและตายตวั รวมทัง้การใช้ระเบยีบวธิกีารประเมนิคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างจากระบบ
ประเมนิมาตรฐานแต่เปิดรบัมาตรฐานการศกึษาอื่นๆ  

 2) ปรบัปรุงระบบการใหเ้งนิอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรยีนเอกชน เพื่อเพิม่ทรพัยากร
และความคล่องตวัใหแ้ก่โรงเรยีนทางเลอืก ซึง่อาจช่วยเพิม่จํานวนโรงเรยีนทางเลอืกใหม้ากขึน้ได ้ ใน
ดา้นหน่ึง รฐัควรลดเงื่อนไขและขอ้จํากดัทีผู่กพนัมากบัการรบัเงนิอุดหนุนรายบุคคล ในอกีดา้นหน่ึง รฐั
ควรปรบัเกณฑก์ารคาํนวณเงนิอุดหนุนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิในการใชท้รพัยากรการศกึษา
ของโรงเรยีนทางเลอืกมากขึน้ กล่าวใหถ้งึทีส่ดุ ในเชงินโยบาย รฐัควรมุง่ลดความเหลื่อมลํ้าในการจดัสรร
ทรพัยากรทางการศกึษาระหวา่งโรงเรยีนรฐักบัโรงเรยีนเอกชน  

 3) ปรบัปรุงระบบการลดหยอ่นภาษใีหก้บัการบรจิาคเงนิแก่โรงเรยีนทางเลอืกเพื่อดงึดูด
เงนิบรจิาคเขา้โรงเรยีนทางเลอืก ในปจัจุบนั การบรจิาคใหโ้รงเรยีนทางเลอืกหลายโรงเรยีนไดร้บัการ
ลดหย่อนภาษเีป็นสองเท่า แต่ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนด เช่น การนําเงนิบรจิาคไปใชใ้นโครงการ
หรอืกจิกรรมพฒันาโรงเรยีนทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกําหนด หลายโรงเรยีนตอ้งใชเ้ครอืขา่ยสายสมัพนัธ์
ของผูนํ้าโรงเรยีนในการได้รบัสทิธกิารลดหย่อนภาษีเป็นสองเท่า ดงันัน้ ระบบการลดหย่อนภาษีการ
บรจิาคให้โรงเรยีนทางเลือกจําเป็นต้องผ่อนคลายเงื่อนไขและมกีฎกติกาอย่างชดัเจนโปร่งใสเพื่อให้
โรงเรยีนทางเลอืกไดร้บัประโยชน์อยา่งครอบคลุมทัว่ถงึมากขึน้  

 4) พฒันาระบบหารายไดจ้ากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหก้วา้งขวางขึน้ เพื่อลดภาระทางเงนิ
ของผู้ปกครองและลดการพึ่งพงิจากรฐั เช่น การใช้ประโยชน์จากงบประมาณด้านกิจกรรมเพื่อสงัคม 
(CSR) ของบรษิทัเอกชน รวมถงึการระดมเงนิสนบัสนุนจากผูป้กครอง เช่น การออกพนัธบตัรเพื่อระดม
เงนิลงทุนของโรงเรยีน เป็นตน้   



42 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

 5) มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของครู โดยสนับสนุนใหเ้กดิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน และสถาบนัพฒันาครู ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทาง ‘การศึกษาใน
ศตวรรษที ่21’ โดยมุง่ช่วยเหลอืโรงเรยีนทางเลอืกทีข่าดแคลนทรพัยากรดา้นบุคคล ทัง้น้ี สถาบนัไมค่วร
บรหิารจดัการภายใตร้ะบบราชการ แต่รฐัอาจใหง้บประมาณสนบัสนุน ภาคธุรกจิเอกชนควรรว่มลงขนัตัง้
สถาบนัดว้ย  

 6) สรา้งระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
ทางเลอืกสู่โรงเรยีนกระแสหลกัในระบบใหม้ปีระสทิธภิาพขึน้ เช่น การจดัทําคู่มอืการเรยีนการสอน การ
ถอดบทเรยีน การผลิตตํารา และกระจายองค์ความรู้ว่าด้วยการเรยีนการสอนในแนวทางที่แตกต่าง
หลากหลายสู่สาธารณะ ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมดงักล่าวอาจเชื่อมโยงกบัสถาบนัวจิยัที่
พฒันาคุณภาพการสอนและครู แนวทางน้ีช่วยทําใหห้ลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีนทางเลือกมเีสถียรภาพมากขึ้น และไม่ขึ้นกบัตวัครูผู้สอนมากเกินไป ซึ่งเป็นปจัจยัพื้นฐานที่
สาํคญัในการสง่เสรมิการขยายตวัของโรงเรยีนทางเลอืก  

 การขยายตวัของโรงเรยีนทางเลอืกไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการสรา้งโรงเรยีน
ทางเลอืกขึน้มาใหมเ่พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่อาจอยูใ่นรปูแบบของการถ่ายทอดนวตักรรมการเรยีนการ
สอนและถอดบทเรยีนความสําเรจ็ของโรงเรยีนทางเลอืกต่างๆ ให้แพร่กระจายไปสู่โรงเรยีนทัว่ไปใน
ระบบเพิม่มากขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนของโรงเรยีนเหล่านัน้ให้มี
ระดบัความเป็นโรงเรยีนทางเลอืก (เช่น มคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารหลกัสูตร ใชน้วตักรรมใหม่ในการ
เรยีนการสอน) เพิม่มากขึน้     

 7) พฒันาความสามารถในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนทางเลอืก โดยใชอ้งคค์วามรู้
ด้านการบรหิารธุรกิจและการเงนิมากขึ้น เพื่อให้สามารถบรหิารทรพัยากรได้มปีระสทิธิภาพขึ้นและ
ดําเนินการตามแผนงานอย่างเต็มศกัยภาพขึน้ รวมทัง้คดิค้นรูปแบบทางธุรกจิใหม่ๆ เพื่อใหโ้รงเรยีน
ทางเลอืกสามารถดําเนินการต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื ตวัอย่างเช่น โรงเรยีนทางเลอืกอาจวางทีท่างของตน
เป็นธุรกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise) แมไ้ม่ไดมุ้่งทํากําไรสงูสุดแต่องคก์รตอ้งสามารถดําเนินการ
ต่อไปดว้ยตนเองไดอ้ย่างมคีุณภาพและยัง่ยนืดว้ย หรอืการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดสาขาของ
โรงเรยีนทางเลอืกใหก้วา้งขวางมากขึน้ (อาจศกึษาบทเรยีนจากการทําเฟรนไชสข์องโรงเรยีนนานาชาต ิ
หรอืศกึษาแนวทางบรหิารจดัการของโรงเรยีนทางเลอืกทีม่ขีนาดใหญ่แต่ยงัคงรกัษาคุณภาพการเรยีน
การสอนไวไ้ด)้  
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ภาคผนวก 1 
แนวคิดและปรชัญาการศึกษาท่ีสาํคญั 

ของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยโดยสงัเขป 
 
 

1. วอลดอรฟ์ (Waldorf)  
การศกึษาแบบวอลดอรฟ์คดิคน้โดยรดูอลฟ์ สไตเนอร ์นักปรชัญาชาวออสเตรยี ซึง่ไดอ้อกแบบ

หลกัสูตรการศึกษาให้กบัโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในโรงงานโรงงานยาสูบวอลดอร์ฟ แอสโทเรียในปี 1919 
แนวคดิวอลดอรฟ์มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อช่วยใหม้นุษยบ์รรลุศกัยภาพสงูสุดแหง่ตน สรา้งตวัตนของแต่
ละคนเพื่อเข้าใจในชีวิตของตัวเองและความสมัพนัธ์กับโลกภายนอกอย่างสมดุล รวมทัง้เคารพใน
ลกัษณะปจัเจกของเดก็เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสได้พฒันาตนเอง ดงันัน้ แนวคดิการศกึษาวอลดอร์ฟจงึให้
การศกึษาแก่เดก็แบบองคร์วม ทัง้หวัสมอง (Head) หวัใจ (Heart) และมอื (Hand) การจดัแผนการเรยีน
การสอนเป็นการพฒันาไปตามช่วงอายุ และสรา้งสมดุลระหว่างวชิาการ  ศลิปะ และการฝึกฝนดา้นการ
ปฏบิตั ิตวัอย่างเช่น หลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบวอลดอรฟ์จะไม่รบีเร่งใหเ้ดก็เรยีนการอ่านหนังสอื
หรอืสอนวชิาการจนกระทัง่ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 หรอื 3 แต่จะสอนความรูผ้า่นสื่อศลิปะและการเล่า
เรือ่ง เพือ่กระตุน้ความรกัการเรยีนรูข้องเดก็ นอกจากน้ี ยงัไมม่กีารแขง่ขนัหรอืการใหค้ะแนนกบัเดก็ แต่
จะใชก้ารประเมนิของคร ูรวมทัง้จาํกดัการใชเ้ครื่องมอืทางอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรทศัน์และคอมพวิเตอร์
ก่อนช่วงวยัที่เหมาะสม โรงเรยีนทางเลือกในประเทศไทยที่นําแนวคดิวอลดอร์ฟมาใช้ เช่น โรงเรยีน
ปญัโญทยั  โรงเรยีนแสนสนุกไตรทกัษะ  และโรงเรยีนอนุบาลบา้นรกั เป็นตน้ 

 
2. มอนเตสซอริ (Montessori)  

แนวคดิการศกึษาแบบมอนเตสซอรพิฒันาขึน้มาโดยมาเรยี มอนเตสซอร ิ ฐานคดิของแนวคดิ
มอนเตสซอริก็คือ การศึกษาควรเป็นการปลูกฝงัให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตาม
ธรรมชาตขิองเขาและสอดคล้องกบัพฒันาการตามช่วงวยัโดยจดัการเรยีนการสอนที่ใช้ประโยชน์จาก
ชว่งเวลาแหง่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวยัใหม้ากทีสุ่ด วธิกีารหลกัของแนวคดิมอนเตสซอรกิค็อื 
การจดัสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้มอีสิระในการเรยีนรู้และทํางานด้วยตนเอง ตวัอย่างเช่น 
แนวคดิน้ีเชื่อว่า เดก็เลก็ควรจะเรยีนดว้ยร่างกายทัง้หมดโดยเน้นทางดา้นการฝึกฝนทางประสาทสมัผสั
ต่างๆ ตัง้แต่การเหน็ การไดย้นิ และการสมัผสั รวมทัง้กจิกรรมหรอืงานทีเ่ดก็ทาํจะตอ้งมคีวามหมายหรอื
การเรียนรู้แฝงอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้ก็เช่น รูปทรงเลขาคณิตเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และจดจําสิ่งของจาก
ประสบการณ์การสมัผสั โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยทีนํ่าแนวคดิมอนเตสซอรมิาใช ้เช่น โรงเรยีนปิ
ตศิกึษา  โรงเรยีนมอนเตสเซอรร์ีภู่เกต็  โรงเรยีนอนุบาลกรแกว้  โรงเรยีนสมบุญวทิย ์ และโรงเรยีน
อนุบาลยวุมติร 

 



46 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

3. ซมัเมอรฮิ์ลล ์(Summerhill) 
แนวคดิการศกึษาแบบซมัเมอรฮ์ลิลร์เิริม่โดยอเลก็ซานเดอร ์นีล (A.S. Neil) ชาวองักฤษ ฐานคดิ

ของแนวคดิน้ีกค็อื เดก็ทุกคนเป็นสิง่มชีวีติทีด่แีละเกดิมาพรอ้มกบัความฉลาด ดงันัน้ การศกึษาจงึตอ้งให้
เสรภีาพกบัเดก็ในการเลอืกที่จะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตามที่เดก็ต้องการภายใต้สทิธแิละความเสมอ
ภาคในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียน การเรียนในโรงเรียนแบบซัมเมอร์ฮิลล์จะไม่มี
กฎเกณฑห์รอืระเบยีบคําสัง่ทีเ่คร่งครดั เช่น นักเรยีนมสีทิธทิีจ่ะเลอืกทีจ่ะเรยีนนานเท่าใดกไ็ดห้รอืเรยีน
วชิาใดตามทีเ่ดก็สนใจโดยไมจ่าํกดัช่วงชัน้ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพราะเคารพในการเลอืกของเดก็หรอืการเรยีนรู้
ที่มาจากความต้องการของเดก็ ซึ่งจะทําใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดมากกว่าการเรยีนดว้ยการ
บงัคบัหรอืความกลวั โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยที่นําแนวคดิซมัเมอร์ฮลิล์มาใช้ก็คอื โรงเรยีน
หมูบ่า้นเดก็  

 
4.  นีโอ-ฮิวแมนนิสต ์(Neo-Humanist) 

แนวคดินีโอ-ฮวิแมนนิสต์รเิริม่โดย พ.ีอาร.์ ซารก์าร ์(P.R. Sarkar) ชาวอนิเดยี ฐานคดิของ
แนวคดิน้ีกค็อื ความเป็นคนทีส่มบรูณ์นัน้เกดิจากศกัยภาพทีส่าํคญั 4 ดา้น คอื รา่งกาย (Physical) จติใจ 
(Mental) ความมน้ํีาใจ(Spiritual) และวชิาการ(Acadamic) กระบวนการสําคญัของการศกึษาแบบนีโอ-
ฮวิแมนนิสต์กค็อื คลืน่สมองตํา่ เช่น การทําสมาธหิรอืเล่นโยคะก่อนเขา้หอ้งเรยีนจะทําใหป้ระสทิธภิาพ
การทํางานของสมองสูงขึ้นมาก การประสานของเซลล์สมองซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่า เซลล์ประสาน
ประสาทจะขยายตวัไดด้เีมือ่มอืกบัเทา้ของเดก็ทาํงานมาก ดงันัน้ เดก็จงึตอ้งเรยีนและเล่นหรอืเคลื่อนไหว
ไปพรอ้มๆ กนั  ภาพพจน์ต่อตวัเอง ความรูส้กึทีม่ต่ีอตนเองจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึทีม่ต่ีอผูอ้ื่น เดก็ทีม่ี
ภาพพจน์ต่อตนเองกจ็ะมพีฤตกิรรมดไีปดว้ย โดยครมูบีทบาทสาํคญัต่อภาพพจน์ทีเ่ดก็มต่ีอตนเอง และ
การให้ความรกั ถ้าความรกัของเด็กเต็ม มนัย่อมไหลเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่น แต่ถ้าเด็กขาดความรกัก็จะ
เรยีกรอ้งจากผูอ้ื่น โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยทีนํ่าแนวคดินีโอ-ฮวิแมนนิสตม์าใช ้เช่น โรงเรยีนทอ
รกั  โรงเรยีนอนุบาลยวุภทัร  และโรงเรยีนอมาตยกุล เป็นตน้ 

 
5. แนวคิด Constructivism 

แนวคดิ Contructivism หรอืการเรยีนรู้เพื่อสรา้งสรรค์ปญัญาคดิค้นโดยเซมวัร์ เปเปอร์ท 
(Seymour Papert) แนวคดิน้ีมุ่งเน้นใหเ้ดก็สรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเองจากการเรยีนรูแ้บบลงมอืทํา 
(Learning by doing) เช่น การทาํโครงงาน (Project-based learning) โดยเดก็จะมบีทบาทสาํคญัในการ
กระบวนการเรยีนรู้ของตน ตัง้แต่การเลอืกหวัขอ้ที่สนใจศึกษา วางแผนการศึกษา ค้นคว้าขอ้มูล ไป
จนถงึวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลการศกึษา ครูจะมบีทบาทในการแนะนําหรอืใหข้อ้คดิเหน็แก่เดก็เท่านัน้ 
โรงเรยีนทางเลอืกในประเทศไทยทีนํ่าแนวคดิ Contructivism มาใช ้เชน่ ดรณุสกิขาลยั เป็นตน้ 
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6. แนวคิดพทุธธรรมประยกุต ์
 แนวคดิพุทธธรรมประยุกต์เป็นการนําหลกัสําคญัในศาสนาพุทธมาประยุกต์เขา้กบัการเรยีนรู้

เชงิวชิาการในโรงเรยีนอย่างสมดุล และครอบคลุมทัง้กาย จติใจ และปญัญา ตามแนวพุทธศาสนา เช่น 
หลกัไตรสกิขา เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้ความรูใ้นศาสตรต่์างๆ ความรูใ้น
ไปประกอบวชิาชพี และทีส่าํคญักค็อืการศกึษาและปฏบิตั ิตามคําสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ การ
จดัการเรยีนการสอนจะใชส้ิง่แวดล้อมและความเป็นธรรมชาตเิป็นแหล่งการเรยีนรูใ้หญ่ ผนวกรวมกบั
การคน้ควา้ การประมวลความรูเ้ขา้กบัความคดิ การวเิคราะห ์การสงัเคราะหแ์ละบนัทกึขอ้มลู ขอ้อรรถ 
ขอ้ธรรมมคีวามหลากหลายในรปูแบบต่างๆ ทีส่ือ่ถงึคุณค่าและสามารถทาํงานชิน้นัน้ๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น การแสดงโลกต่อผูเ้กี่ยวขอ้งในชวีติของครู เดก็ และผูป้กครอง โรงเรยีนทางเลอืกใน
ประเทศไทยที่นําแนวคดิพุทธธรรมประยุกต์มาใช ้เช่น โรงเรยีนทอส ี โรงเรยีนสยามสามไตร และ
โรงเรยีนมนีประสาท เป็นตน้ 
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รายชือ่โรงเรยีนทางเลอืกจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ 

 
 
สภาการศึกษาทางเลือก 
แสนสนุกไตรทกัษะ 
อนุบาลจนัทรเ์จา้ 
ทอส ี
หมูบ่า้นเดก็  
นานาชาตเิมธา 
รุง่อรณุ 
จติตเมตต ์(ปฐมวยั) 
สตัยาไส 
วรรณสวา่งจติ 
ดรณุสกิขาลยั 
อนุบาลบา้นรกั 

สมัมาสกิขาสนัตอิโศก 
เพลนิพฒันา 
อนุบาลบา้นพลอยภมู ิ
อนุบาลชา้งเผอืก 
ปญัโญทยั 
บา้นกองมอ่งทะ 
บา้นคุณแม ่
ฟ้ากวา้งวอลดอรฟ์ พรสีคลู 
มอ่นแสงดาวธรรมชาตวิทิยา 
ลาํปลายมาศพฒันา 
วดัหนองหล่ม 

 
 
สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 
แสนสนุกไตรทกัษะ 
ทอส ี
หมูบ่า้นเดก็ 
จติตเมตต ์(ปฐมวยั) 
สตัยาไส 
วรรณสวา่งจติ 
ดรณุสกิขาลยั 
อนุบาลบา้นรกั 
สมัมาสกิขาสนัตอิโศก 
เพลนิพฒันา 
อนุบาลชา้งเผอืก 
ปญัโญทยั 
ปิตศิกึษา 
มอนเตสเซอรร์ีภ่เูกต็  
อนุบาลกรแกว้  

สมบุญวทิย ์ 
อนุบาลยวุมติร 
ณ ดรณุ 
วนิษา  
อนุบาลธรีานุรกัษ ์
สยามสามไตร  
มนีประสาทวทิยา 
ทอรกั 
อนุบาลยวุภทัร 
อมาตยกุล
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เครือข่ายโรงเรียนไทยไท 
ทอส ี
หมูบ่า้นเดก็ 
นานาชาตเิมธา 
รุง่อรณุ 
จติตเมตต ์(ปฐมวยั) 
สตัยาไส 

วรรณสวา่งจติ 
ดรณุสกิขาลยั 
อนุบาลบา้นรกั 
สมัมาสกิขาสนัตอิโศก 
เพลนิพฒันา 
สยามสามไตร  

 
แหล่งอ่ืนๆ  
มธัยมมชียัพฒันา 
ดรณุสกิขาลยั (โครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรฯ์) 
บา้นอุน่รกั 
 

 


