202

บทที่ 6
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสอดคลองวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใต โดยมีผูใหขอมูลสําคัญจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว เจาหนาที่
จากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาที่จากโรงเรียนที่มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก และผูประเมินที่ไดรับ
ความยินยอมจากครอบครัว โดยการกระชุมกลุมยอย (Focus group) และเครื่องมือที่ใชในเก็บ
ขอมูลเปนเอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย ที่ไดจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 3 ซึ่งเปน
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต ที่ได
จากขอคําถามปลายเปด มาใชเปนประเด็นสําคัญควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่
2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
เพื่อใหผูเขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุมยอยฉบับสมบูรณเพื่อใช
ในการประชุมกลุมยอย ผลจากการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญนําเสนอมุมมองเพิ่มเติม โดยเนน
ย้ําในการใหความสําคัญกับหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว และแนวทางใน
การจัดกระบวนการเรียนรูเ ชิงบูรณาการเพื่อใหเกิดผลในเชิงการพัฒนาที่เปนรูปธรรมในแตละ
ประเด็นดังตอไปนี้

หลักการในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
เมื่อกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวนั้น ประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการ
ทํางานรวมกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงสําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและครอบครัว ควรมี
หลักการสําคัญ ที่เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
รวมกันเสียกอน เปรียบเสมือนการมองเห็นเสนทางกอนที่ทุกคนจะรวมเดินไปดวยกัน เพื่อใหทุก ๆ
ฝายไมวาจะเปนครอบครัว ผูเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา สามารถทํางานรวมกันจน
สําเร็จดังเปาหมายที่วางไว โดยมีหลักการสําคัญที่ผูใหขอมูลกลาวไว จํานวน 3 ขอ ดังนี้
1. หลักการมีสวนรวมของทุกฝายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กอนในการทํางานใด ๆ
รวมกันนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทางเลือก เปนตน และ
ครอบครัวผูจัดการศึกษา โดยครอบครัวควรมีการปรับระบบความเชื่อ ความคิด คานิยม ระหวาง
ใหตรงกัน โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อเด็กหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจกันและพูดคุยเกี่ยวกับ
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คุณคาของการศึกษา ตระหนักวาการศึกษาในระบบไมใชระบบการศึกษาดีทสี่ ุดเพียงอยางเดียวเทานั้น
ทุกฝายจึงจําเปนตองชวยกันหาทางเพื่อสงเสริมการดําเนินการตาง ๆ ที่ทํารวมกันใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี แมวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดและครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
อาจพบอุปสรรคตาง ๆ ในชวง 10 กวาปที่ผานมา จึงเสนอวาทุกฝายที่เกี่ยวของควรขจัดความเขาใจ
ไมตรงกันดังกลาวและปลอยวางเสียกอน เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนเรื่องใหม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็มีความเขาใจนอยไมวาจะเรื่องกฎระเบียบ หลักเกณฑตางหลักสูตร รวมถึง
การปรับใชใหเหมาะสมกับแตละครอบครัว ดังนั้นทั้งครอบครัวและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงควรได
เรียนรูไปดวยกัน
2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรู
ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ อันหมายความวา การเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ มีความตอเนื่อง
และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ผานการใชวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางหลากหลาย
สามารถปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามบริบทของผูเรียน ทั้งพัฒนาการ วัยและความสนใจของผูเรียน
จะเห็นไดวากระบวนการไมเปลี่ยนเพราะอยูที่การมีสวนรวมของลูกหรือผูเรียน แตถาหากครอบครัว
รวมทั้งเจาหนาที่เกี่ยวของในการจัดใหความสําคัญแควิธีการ อาจจะทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ในบริบทการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงควรมองภาพรวมที่จําเปนตองมีความยืดหยุนและปรับ
ไดตลอด เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูในเรื่องนั้นอยางเหมาะสม
3. การตระหนักถึงการเปนบุคคลแหงการเรียนรูภายในครอบครัว ครอบครัวผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวควรระลึกถึงความจริงที่วาครอบครัวบานเรียนนั้นตองเปนนักเรียนรูในที่นี้ กลาวรวมถึง
คุณพอคุณแมและผูเรียน เพราะสมาชิกแตละคนในครอบครัวมีความแตกตางกัน ครอบครัวจึงควรรูจัก
คนหาและสืบเสาะดวยตนเองสิ่งที่ครอบครัวสนใจ เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและครอบครัว การรอคอยเพื่อพึ่งพาองคกรหรือผูอื่นเพียงอยางเดียวอาจเปนอุปสรรค
ในการเรียนรูได ดังนั้นพอแมจึงตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Active learner) ตลอดเวลา พยายาม
คิดคนและศึกษาหนทางเพื่อเรียนรู อาจผานพบอุปสรรคบาง ก็ควรคอย ๆ เรียนรูและทําความเขาใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน ทายที่สุดครอบครัวก็จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายทางการศึกษาที่ตองการได

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
หลักสูตร
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หนวยงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน และครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบคลุมทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ความยืดหยุนในการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนในครอบครัวบานเรียน เปนตน เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมและใหความสําคัญ
เพื่อทําใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดเขาถึงและเปดโอกาสไดเรียนรูรวมกันตลอดเวลา ทําใหเกิดความใกลชิด
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ระหวางกันมากขึ้น ระหวางผูประเมินผลการเรียนรูของแตละครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อชวยใหทุกฝายสามารถ
ทําความเขาใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
2. ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเสนอวาหนวยงานของรัฐควรจะจัดตัง้ ใหมี
หนวยงานอิสระในการดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ
ผูที่สนใจ เนื่องจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวพบขอจํากัดของการทํางานภายใตกรอบ
ความคิดและกรอบการทํางานแบบเดิมซึ่งมีพื้นฐานมาจากการศึกษาในระบบ และเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวถือเปนเรื่องใหมในฐานะรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือก จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ลดหรือตัดทอนกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองไดตรงความตองการของครอบครัว
เพื่อรองรับใหการจัดการศึกษา บานเรียนเกิดความเปนไปไดและชวยเจาหนาที่ที่เกีย่ วของใหทํางาน
ในเรื่องนี้ใหงายขึ้น หนวยงานอิสระนี้ไมใชเปนภาระหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน
ทีเ่ ปดโอกาสในการทํางานรวมกันสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเทานั้น แตครอบครัวก็จําเปน
ตองทําใหความรวมมือเชนกัน เพื่อทําใหเรื่องนี้เกิดขึ้นได และยังชวยเชื่อมโยงชองทางในการพบปะ
ของกลุมครอบครัวบานเรียน เหมือนกับชมรมผูปกครองในโรงเรียนที่สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครอบครัว ถามีหนวยงานใหมที่มีฐานคิดเดียวกัน การทํางานจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานและสามารถทํางานรวมกัน
3. ครอบครัวควรชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในเรื่องภาษาที่ใชในการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังเชน เอกสารที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรตางประเทศ ในกรณีที่ครอบครัวเลือกใชหลักสูตรตางประเทศ โดยบางครอบครัวใชวิธี
จดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดควบคูกับการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งครอบครัวนําหลักสูตรของสถาบันนั้นมาใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู
สําหรับผูเรียน เนื่องจากการสะทอนคิดจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่พบอุปสรรค
ในการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่เขตพื้นที่ที่เกี่ยวของและครอบครัวบานเรียน ตัวอยางเชน
ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู ในกรณีที่ครอบครัวซื้อหลักสูตรจากตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี เปนตน อาจมีปญหาในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ทางเขตกับบานเรียน
เพราะเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของอาจไมเขาใจเรื่องหลักสูตรตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ
ครอบครัวบานเรียนควรชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก โดยการแปลหรือถอดความของหลักสูตร
ใหเขาใจ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของสาระและแผนการจัดประสบการณการเรียนรูกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางดังกลาวไดเปดโอกาส
และกลาวครอบคลุมเนื้อหาสาระอยางกวาง ๆ ครอบคลุมความรูหลาย ๆ แขนงไวแลว ดังนั้นครอบครัว
บานเรียนจึงสามารถทําการแปลหรือถอดความหมายหลักสูตรตางประเทศใหเชื่อมโยงถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดไมยากนัก เพื่อชวยใหเจาหนาที่ทํางานไดงายขึน้

วิธีการจัดการเรียนการสอน
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จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดควรชวยสงเสริมสรางชองทางในการเรียนรู
เพิ่มเติมใหกับครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหครอบครัวสามารถเขาถึงทรัพยากร
การเรียนรูตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอการเรียนรูขอผูเรียนไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ดังตัวอยางที่ดีในการดําเนินการเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของครอบครัวที่เกิดขึ้นของสํานักงาน
เขตพื้นที่สงขลา เขต 2 ที่ใชตัวเสริมมาชวยในการเรียนสําหรับผูเรียน เปนการแบงปนในการเขาถึง
ทรัพยากรการเรียนรูของโรงเรียนรวมกันระหวางสองโรงเรียน โดยใชชื่อวา “โรงเรียนบานพี่โรงเรียนนอง”
ใหโรงเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตาง ๆ ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการไปแลวในโรงเรียนบานหินกุด
ซึ่งในการแบงปนทรัพยากรนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ไดเปดพื้นที่และสรางตัวชวย
สนับสนุนครอบครัว ทําใหครอบครัวผูจัดการศึกษาในครอบครัวสามารถใชทรัพยากรได ซึ่งการดําเนินการ
เชนนี้มิใชเปนเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต เนื่องจากนี่เปนสิทธิที่ครอบครัวพึงมีพึงไดอยูแลว ซึ่งสํานักเขต
พืน้ ที่การศึกษาแตละแหงตองเขาไปดูแลและอํานวยความสะดวกสําหรับผูจัดการศึกษา จากรูปแบบ
การจัดการเรียนรูดังกลาว ครอบครัวบานเรียนหรือผูกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของอาจนําวิธีการดังกลาว
ไปสูการประยุกตใชไดเนื่องจากจะชวยใหเกิดการทํางานรวมกัน
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแตละจังหวัดหรือครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ควรจัดการปฐมนิเทศ เมื่อครอบครัวมีความประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว และตองมีการนัดหมาย
เพื่อพบปะ เสวนากันอยูเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องระหวางครอบครัวผูจัดการศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เชน เจาหนาที่ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก เปนตน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการบอกกลาวถึงความคืบหนาในการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่ยอมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของผูเรียน ทุกฝายควรเขาใจตรงกันวาการเขียนแผนการจัดการศึกษา
รวมถึงวิธีการเรียนการสอนนั้นนับวาเปนเรื่องยากสําหรับทุกคน ไมวาจะเปนเจาหนาที่อยูในองคกร
ที่เกี่ยวของ ครู ผูบริหาร หรือครอบครัวผูจัดการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการประชุมกันเปนครั้งคราว
การปฐมนิเทศถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แตสิ่งสําคัญคือความตอเนื่องในการทํางานรวมกัน
เพื่อแตละฝายจะไดโอกาสนําเสนอ พัฒนา และปฏิบัตจิ ริงเพื่อการเรียนรูกันในรอบป ควรมีการทํา
ขอตกลงรวมกันกอน แลวคอยมาทํางานเรียนรูรวมกันได ทั้งครอบครัวและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรตระหนักถึงความสําคัญในความตั้งใจในการปรับพัฒนารวมกันไปเรื่อย ๆ เพราะการศึกษาเกิดขึ้น
ตลอดเวลา
3. ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสํานักงานเขตพื้นที่ควรเผยแพรความรูและ
พิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสมัครเรียนตอกับหนวยงาน ดังตอไปนี้ 1) สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในแตละพื้นที่ 2) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โดยถายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ซึ่งถายทอดสดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งครอบครัว
สามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเองที่บาน และครอบครัวก็ไมจําเปนตองจดทะเบียนเปนครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดหรือโรงเรียนทางเลือกตาง ๆ
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เชน โรงเรียนหมูบานเด็ก โรงเรียนรุงอรุณ เปนตน เพราะเปนการศึกษาที่จัดใหกับประชาชน ทุกเพศ
ทุกวัย ไมจํากัด พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียน
ไดรับความรูดานพื้นฐาน ทักษะในการประกอบอาชีพและทักษะที่จําเปนสําหรับความรูดานอื่น ๆ
ทั้งมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของผูเรียนมัน ซึ่งจะเห็นไดวาครอบครัวและ
ผูเรียนสามารถดําเนินการไดงายกวา และที่สําคัญการศึกษารูปแบบนี้มีกฎหมายรองรับอยูแลว การนํา
วุฒิที่จบการศึกษาจากหนวยงานก็เปนที่ยอมรับทางกฎหมาย และสามารถนําไปใชเพื่อศึกษาได
อยางเทาเทียมกับการศึกษาในระบบ

การใชสื่อและแหลงเรียนรู
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับการใชสื่อและแหลงเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. องคกรอิสระ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว
ทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวควรรวมกันจัดทํา Mapping เรื่องสื่อ แหลงเรียนรู และปราชญชาวบาน
ซึ่งสามารถทําไดโดยเริ่มหาขอมูลจากครอบครัวบานเรียนที่ทํามาแลว ซึ่งมีประสบการณในเรื่องนี้
มากพอควร เนื่องจากจัดการศึกษาโดยครอบครัวมานาน หากมีการจัดทําระบบจัดการขอมูลเหลานี้
ออกมาก็ทําใหงายยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากจังหวัดที่มีคนจดทะเบียนกอน เพื่อเปนชองทางนํารองในการใช
เสียกอน โดยเริ่มตนจากพื้นที่ทคี่ รอบครัวอาศัยอยู เพื่อเปนชองทางนํารองการทํางาน ใชความรูและ
สิ่งที่ใกลตัวครอบครัวเสียกอน เพื่อใหครอบครัวบานเรียน หนวยงานตาง ๆ โรงเรียนสามารถเขาถึงสื่อ
และแหลงเรียนรูที่ทรงคุณคาในทองถิ่น สามารถนําความรูมาใชไดจริง นอกจากนี้เมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง
ก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้น Application ที่สามารถนํามาใชไดจริงอีกดวย
2. ครอบครัวควรติดตอประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) หรือหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหอสมุด เชน หอสมุดหมูบาน เพื่อไดมีโอกาส
พูดคุย แสดงความคิดเห็น นําเสนอรวมกันในเรื่องการเลือกสรรทรัพยากรสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร เปนตน วาสื่อแบบใดที่จะตอบสนองความตองการในการใชสื่อไดตรงตามความตองการ
ของผูเรียน หรือผูอานที่จะชวยกระตุนหรือดึงดูดใหเกิดความอยากอาน อยากเรียนรูไดในความเปนจริง
เนื่องจากในปจจุบันในหอสมุด สื่อที่มีอยูแลวบางครั้งไมนาสนใจเทาที่ควร จะเห็นไดจากการที่ครอบครัว
บานเรียนซึ่งใหความสําคัญการอานหนังสือ มักจะเขาไปอานหนังสือฟรีจากรานหนังสือตาง ๆ อยูเสมอ
เพราะการเขาถึงทรัพยากรเหลานี้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติรองรับสิทธิ์นี้กับทุกคนอยูแลว
คือ รัฐตองจัดสรรใหสามารถเอื้อประโยชนไดจริงและใชไดจริง ไมใชเพียงแคมเี ก็บรักษาเอาไวแตไมได
ถูกนํามาใชประโยชน ดังนั้นจึงตองจัดสรรทรัพยากรใหตรงกับความสนใจของผูรับบริการ รวมถึงผูเรียน
หรือเด็กบานเรียนจริงโดยที่ทําใหเด็กเหลานี้มีสิทธิ์ไดรับการดูแลและเขาถึงแหลงทรัพยากร ซึ่งแทจริง
แลวไมใชเฉพาะครอบครัวบานเรียนแตเปนประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเขาถึง
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3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เชน เชน สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เปนตน ควรสนับสนุนใหครอบครัวที่จัดบานเรียน สามารถใชสื่อรวมกับ
โรงเรียน เชน ตารางหองแล็ป วาถาตรงกับชวงที่ครอบครัวบานเรียนมีความประสงคจะใชก็สามารถ
ใชรวมได โดยอาจทําเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกขอตกลง ความเขาใจที่ตรงกัน หรือ ขอตกลง
ที่จะรวมมือระหวางสองฝาย (Memorandum of understanding: MOU) ในการใชสื่อรวมกับโรงเรียน
สถานศึกษารวมกับบานเรียน เพราะถือเปนสิทธิของครอบครัวในการเขาถึงทรัพยากร นอกจากนี้
เพื่อการประสานงานและการปฏิบัติจริงทําไดงาย หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของควรรวมกันนําเสนอ
ชองทางในการเขาถึงทรัพยากรและแหลงเรียนรูดังกลาว เปนรายละเอียดแจงใหทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติเมื่อตองการเขาใช เชน คาธรรมเนียม บุคคลที่ติดตอ ระยะเวลาในการเขาใช การดูแล
รวมกัน เปนตน ซึ่งจะชวยใหครอบครัวผูจัดการศึกษาสามารถเขาถึงไดอยางมากยิ่งขึ้น
4. หนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน หอสมุดประชาชน สํานักงาน
เขตพื้นที่ วิทยาลัยชุมชน เปนตน ควรรวมกันสรางชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหบุคคลภายนอก รวมถึงครอบครัวบานเรียนสามารถเขาไปใชทรัพยากรตาง ๆ เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปน
สิทธิของประชาชน ซึ่งรัฐมีหนาทีใ่ นการสงเสริมการเรียนรูในทุกภาคสวน ไดใหคนเขาไปใชประโยชน
เหมือนแหลงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังมีปญหาในเรื่องการเชื่อมโยงเพื่อประสานงานที่ผูปกครอง
หรือผูใชทุกระดับใหเขาถึงได และอีกสวนหนึ่งคือฝายบริหารจําเปนตองมีการทําความเขาใจถึงเรื่อง
สิทธิทางกฏหมายที่หนวยงานของภาครัฐควรตองชวยในการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน
ในที่นี้ครอบคลุมถึงครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยเชนกัน
5. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรนําเสนอคูมือการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มอี ยูแลว ไดแก หนังสือ “ทําไมตองโฮมสคูล” ของแมสม (สมพร พึ่งอุดม) หนังสือของอาจารย
ยุทธชัย เฉลิมชัย นายกสมาคมบานเรียนไทย และหนังสือ “โรงเรียนทําเอง” ของอาจารยวิศิษฐ วังวิญู
ที่ไดทําโฮมสคูลกับลูกชายของอาจารยเอง มาใชประโยชนโดยการนํามาเผยแพรแกสาธารณชน
ผูเกี่ยวของ และครอบครัวที่สนใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชวยทําใหประชาชนสวนใหญ
เขาถึงได ทั้งยังสามารถนํามาทําเปนคูมือแนะนําหรือเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับครอบครัวบานเรียน
มือใหม ซึ่งสามารถใหความรูไดทั้งผูปฏิบัติและผูเกีย่ วของไดเปนอยางดี โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบทําหนาทีเ่ ปนแมขายประสานงาน เพื่อมาศึกษารวมกันแลวเกิดความเขาใจ เพื่อที่จะปรับ
ทัศนคติของสังคมใหเขาใจครอบครัวหรือคนที่มาทําเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัววาการจัด
การศึกษารูปแบบนี้เปนสิ่งที่สามารถกระทําได และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ก็ไมควรจํากัดผูรับสารใหอยูแ คในกลุมครอบครัว แตควรเผยแพรในกลุมอื่น ๆ เพื่อใหคนอื่น ๆ เขาใจ
ความเปนบานเรียนที่ทําไปตามสิทธิพึงมีพึงไดของครอบครัวเทานั้น
6. สื่อสารมวลชนควรเพิ่มรายการที่เกีย่ วกับการเรียนรูของเด็ก และควรสงเสริมใหขยาย
เวลารายการใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูมากกวาเรื่องบันเทิงเพียงอยางเดียว เนื่องจากในปจจุบันนี้
เปนที่ทราบกันดีวาสื่อสารมวลชนนั้นมีบทบาทและมีอิทธิพลตอความคิดของเด็กคอนขางสูง แตรายการ
ทีเ่ อื้อสําหรับการเรียนรูของเด็กบานเรียนนั้นยังมีนอยมาก โดยเฉพาะในฟรีทีวี ซึ่งรัฐสามารถจัดการเวลา
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ใหสื่อเหลานี้ตระหนักถึงบทบาทและใหความสําคัญกับประโยชนในการรับชมสาระความรูสําหรับเด็ก
ทุกคนได

การประเมินผลการเรียนรู
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรตระหนักถึงมุมมองและทัศนคติที่มีตอการเรียนรู
ตามความเขาใจของครอบครัวกอนจะทําการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรทําความเขาใจมุมองของครอบครัว มองเห็นความแตกตางระหวางหลักคิดของการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือก ในระบบโรงเรียนอาจตองถูกและดีตามที่ระเบียบกําหนดไว เพื่อประเมิน
สติปญญาและระดับคะแนน แตวิธีการมองเกี่ยวกับการเรียนรูแบบโฮมสคูล คือ อะไรก็ไมมีถูกผิด
แตเปนการเรียนรู บานเรียนไมสนวาคะแนนผลตองเต็ม 100 ตอใหได 0 นั่นหมายความผูเรียนไดผาน
การเรียนรูมาแลว ไมควรยึดเกณฑเหมือนระบบโรงเรียนมาเปนตัวตั้ง
2. หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ควรชวยเหลือ
และปรับภาษาเชิงวิชาการที่ใชในการดําเนินการและที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ เมื่อครอบครัวจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาง ๆ เชน คําวา หลักสูตร ตัวชี้วัด รองรอย ผลการเรียนรู
รูปแบบ เปนตน ซึ่งเขาใจไดยากสําหรับครอบครัวสวนใหญ ซึ่งไมไดมีพื้นฐานโดยตรงในเรื่องการศึกษา
ใหชวยปรับเปลี่ยนเปนภาษางาย ๆ หรือภาษาชาวบาน เนื่องจากเมื่อมีการติดตอประสานงานหรือ
พูดคุยกัน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะใชภาษาทางการศึกษา หรือคําที่เปนทางการ คอนขางเปนภาษา
เฉพาะทาง หรือจะเขาใจไดในกลุมคนที่อยูวงการเดียวกันเทานั้น จึงทําใหครอบครัวเกิดความไมเขาใจ
อาจสงผลเสียตอการดําเนินการตางรวมกันหรือเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทําใหการเขียนแผน
การจัดประสบการณหรือการประเมินการเรียนรูเกิดปญหาตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ครอบครัวเอง
ก็จําเปนตองไปศึกษาและทําความเขาใจ ซึ่งอาจใชเวลานานกวาจะเขาใจได เรื่องภาษาจึงถือเปน
ชองวางระหวางครอบครัว ผูจัดการศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับบานเรียน ซึ่งครอบครัวบานเรียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดตองสื่อสารกันใหเขาใจยิ่งขึ้น เพราะอาจเปนอุปสรรค
ในการทํางานรวมกันได นอกจากนี้ยังรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เชน สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เปนตน ควรตองมีการทําเครื่องมือหรือ
คําอธิบายที่งายตอความเขาใจในการประเมินผลการเรียนรูรวมกัน เพื่อใหครอบครัวเขาถึงไดงายและ
เจาหนาที่ก็งายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเปนรูปธรรมและสามารถทําไดจริงในระดับปฏิบัติการ
มิใชเปนเพียงนโยบายหรือแนวคิดกวาง ๆ แตไมไดมีวิธีการปฏิบัติ ซึ่งยังคงตองเวลาพอประมาณ
ในการดําเนินการใหเกิดผลไดจริง

