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บทความนี้พัฒนาจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับการศึกษารายวิชา สม. 419 การศึกษารายบุคคล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 34(1): มกราคม - มิถุนายน 2558

เลียบเลาะห้องเรียน

การสอนพิเศษ:
ความจ�ำเป็นที่ถูกสร้างขึ้นจากโครงสร้างการศึกษา
กนกวรรณ รุ้งตาล
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทน�ำ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้การเรียนการสอนพิเศษได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญจนแม้แต่
บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาเองก็ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา หรือ
อาจเรียกว่าเป็น “เงาของระบบการศึกษา” (shadow education) แม้การเรียนการสอน
พิเศษจะถูกมองว่าเป็นตัวสร้างความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น แต่ถึงกระนั้น
สถานการณ์การเรียนการสอนพิเศษในสังคมไทยกลับเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่
สถาบันกวดวิชาเท่านั้นที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนพิเศษของเด็กไทย
แม้แต่ครูทปี่ ระกอบวิชาชีพครูในสังกัดโรงเรียนเองก็มกี ารเปิดสอนพิเศษเพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่น
กัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากครูดำ� รงอยู่และถูกขัดเกลาโดยระบบ ดังนั้น ประสบการณ์ที่
พวกเขาได้สั่งสมมาภายใต้ระบบจึงมีผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ การตีความ และการ
กระท�ำของพวกเขา รวมไปถึงการที่พวกเขารับรู้ว่าการเรียนการสอนพิเศษได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของระบบการศึกษาไทย บทความนี้จึงเป็นการพยายามท�ำความเข้าใจ
เงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนพิเศษสามารถด�ำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ และการรับรู้ของครูที่มีบทบาทเป็นทั้งครูในโรงเรียนและ
ครูที่สอนพิเศษ เพื่อพิจารณาว่าครูรับรู้โครงสร้างเหล่านั้นอย่างไร อิทธิพลเชิงโครงสร้างใด
ที่ท�ำให้ครูตัดสินใจที่จะสอนพิเศษโดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ และปฏิบัติการของครูท่ีสอนพิเศษภายใต้เงื่อนไขต่างๆ มีความสอดคล้องหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
ถอดบทเรียน: งานศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพิเศษ

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนพิเศษหรือการกวดวิชาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงส�ำรวจ โดยมุ่งศึกษานักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างหลัก อีกทั้ง
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการกวดวิชาและแรงจูงใจในการเลือก
เรียนกวดวิชา โดยอาจแบ่งแนวทางงานวิจัยเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ งานศึกษาการเรียน
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การสอนพิเศษในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย และงานวิจัยว่าด้วยปัญหา
และผลกระทบของการเรียนการสอนพิเศษ
การเรียนการสอนพิเศษในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย

ผลงานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาไทย โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการเรียนการสอนพิเศษในสังคมไทย
และปัญหาของระบบการศึกษาไทยทีม่ อี ทิ ธิพลท�ำให้ตอ้ งมีการเรียนการสอนพิเศษขึน้ มาเพือ่
เติมเต็มและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย (เช่น สิริภัทร ชื่นค้า 2553; ไพฑูรย์
สินลารัตน์ 2545; เมธิณี ณ พึ่งบุญ 2551; ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546) งานวิจัยในกลุ่มนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมุมมองต่อการเรียนการสอนพิเศษของ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งในแง่ความส�ำคัญของการเรียน
การสอนพิเศษ ปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบการศึกษาทีส่ นับสนุนให้มกี ารเรียนการสอน
พิเศษ โดยมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันในหลายประเด็น ได้แก่
- ข้อดีของการเรียนการสอนพิเศษ เช่น ช่วยให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการท�ำข้อสอบ
และมัน่ ใจในการสอบมากขึน้ ช่วยเพิม่ โอกาสการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการ
ศึกษาที่มีชื่อเสียง เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างหนึ่งที่เพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนว่าจะสามารถสอบเข้าสถาบันตามที่ตนต้องการได้ ทั้ง
ยังช่วยให้เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น เป็นต้น
- ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ต้องมีการเรียนการสอนพิเศษ ได้แก่ ปัญหาของระบบการ
ศึกษาไทยที่ปรากฏความเหลื่อมล�้ำและไม่เท่าเทียม เช่น มาตรฐานและคุณภาพ
ทางการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันระหว่างโรงเรียนในความดูแลของรัฐบาลและโรงเรียน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคเอกชน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับ
ระบบการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากการเรียนการสอนในโรงเรียน
มุง่ เน้นการสอนเนือ้ หาและจัดกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตร ขณะทีร่ ะบบการรับเข้า
ศึกษาต่อมุ่งเน้นการสอบแข่งขัน โดยสอบวัดความรูเ้ พียงบางวิชาเท่านัน้ รวมถึง
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ค่านิยมของสังคมไทยทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับการศึกษาต่อในสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง นอกจากนี้
ครูในโรงเรียนมักมีภาระงานมาก จนไม่มเี วลาพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังมี
ปัญหาในการเรียนการสอนบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
- ผู้เกี่ยวข้องมักมองว่าการเรียนการสอนพิเศษเป็นทั้งเงาและเป็นส่วนเติมเต็มใน
ข้อบกพร่องของระบบการศึกษา
ปัญหาและผลกระทบของการเรียนการสอนพิเศษ

งานวิจัยที่กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบของการเรียนการสอนพิเศษ (เช่น ยุทธศิลป์
สิงคนิภา 2534; ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2545; ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546; นิภาพร พรรุ่งโรจน์ 2549) ชี้ให้เห็นผลกระทบในด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้
- ผลกระทบต่อตัวนักเรียน เช่น ความเครียด การขาดสมาธิที่จะเรียนในห้องเรียน
เป็นต้น
- ผลกระทบต่อครอบครัว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น
บัน่ ทอนความอบอุน่ ในครอบครัว เนือ่ งจากนักเรียนใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัวน้อยลง
เป็นต้น
- ผลกระทบต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน เช่น ผู้เรียนมีความสนใจและความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนในห้องเรียนน้อยลง นักเรียนมีความรู้ในรายวิชาต่างๆ ไม่
ลึกซึ้ง เพราะให้ความส�ำคัญกับการคาดเดาข้อสอบ เป็นต้น
- ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น ผูท้ มี่ ฐี านะทางเศรษฐกิจสังคมสูงย่อม
มีโอกาสได้เรียนกวดวิชามากกว่า ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นตามไปด้วย
ข้อมูลจากงานวิจยั ข้างต้น นอกจากจะสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเรียนการสอน
พิเศษ ต่อการศึกษาในโรงเรียนในหลายๆ ด้านแล้ว ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างทางทัศนคติ
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ที่มีต่อการเรียนการสอนพิเศษระหว่างครูในโรงเรียนที่สอนและไม่ได้สอนกวดวิชา โดยผู้ที่
มีประสบการณ์ในการสอนกวดวิชามักมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนการสอนพิเศษ และมี
แนวโน้มจะมองเห็นผลกระทบของการเรียนการสอนพิเศษในระดับที่ต�่ำกว่าครูที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในระบบนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท�ำความเข้าใจกับประสบการณ์หรือการรับรู้
โครงสร้างการศึกษากลุ่มครูในโรงเรียนที่สอนพิเศษว่าส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะสอนพิเศษ
อย่างไร โดยอาศัยกรอบคิดจาก structuration theory ของแอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony
Giddens) เป็นแนวทางในการศึกษาท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว เน้นศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง (structure) และ ผู้กระท�ำการ (agency) ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่าน
การรั บ รู ้ โ ลก (Phenomenology) การตี ค วาม (Hermeneutics) และปฏิ บั ติ ก าร
(practices) (จันทนี เจริญศรี 2558)
ในแง่ของอิทธิพลเชิงโครงสร้างที่มีส่วนสนับสนุนให้ครูตัดสินใจเลือกกระท�ำการผ่าน
การสอนพิเศษ สามารถจ�ำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างภายนอก ซึ่งในการศึกษา
นี้เปรียบได้กับ “โครงสร้างการศึกษา” และ 2) โครงสร้างภายใน อันประกอบด้วยแนวโน้ม
อุปนิสัยที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตอยู่ในต�ำแหน่งทางสังคมต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับมโนทัศน์ฮาบิทัส (habitus) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu)
และเงื่อนไขสถานการณ์หรือเงื่อนไขชีวิต ณ ขณะนั้นของผู้กระท�ำการ (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
2555, 193) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ�ำอ�ำเภอแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ซึ่งผู้ศึกษาเคยศึกษาจนกระทั่งส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงท�ำให้ผู้ศึกษามีประสบการณ์ตรงในการเรียนพิเศษและมี
ความคุ ้ น เคยกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งบางคนพอสมควร นอกจากจะใช้ เ ทคนิ ค การสั ม ภาษณ์
แบบเจาะลึกแล้ว ผู้ศึกษาได้ใช้การสังเกตการณ์บริบทแวดล้อมในระหว่างการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามประกอบกันไปด้วย
ผู้ให้ข้อมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้เป็นครูในโรงเรียนซึ่งเปิดสอนพิเศษนอกเวลา
ราชการ จ�ำนวน 5 คน โดยสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูที่สอนพิเศษแบบ
เก็บค่าใช้จ่าย ได้แก่ อมรรัตน์ จุรีรัตน์ อรวรรณ 2) ครูที่เคยสอนพิเศษแบบเก็บค่าใช้จ่าย
แต่ปัจจุบันได้หยุดสอนแล้ว ได้แก่ แอ๋ว และ 3) ครูที่สอนพิเศษ แบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่
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เป็นการสอนพิเศษเพื่อเพิ่มคะแนน O-NET, GAT และเตรียมความพร้อมส�ำหรับสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน ได้แก่ พิมผกา โดยในขั้นต้นของการเก็บข้อมูล
ผู้ศึกษาได้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยหรือได้พบกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในฐานะ “ศิษย์เก่า” หลัง
จากนั้นจึงได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ในฐานะนักศึกษาหรือผู้วิจัย พร้อมได้
อธิบายให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมถึงอธิบายถึงขอบเขตการน�ำข้อมูลมาใช้เพื่อการศึกษา ตลอดจนท�ำความตกลง
ใช้นามสมมติทงั้ หมดเพือ่ เป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันผลกระทบใดๆ อันอาจ
เกิดกับผู้ให้ข้อมูล
โครงสร้างภายนอก: โครงสร้างการศึกษา

โครงสร้างการศึกษาเป็นตัวหล่อหลอม กล่อมเกลา และสั่งสมประสบการณ์ให้แก่ครู ซึ่ง
ท�ำงานอยู่ภายใต้ระบบเหล่านี้ รวมไปถึงมีอิทธิพลเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนให้ครูตัดสินใจ
เลือกกระท�ำการใดๆ โครงสร้างการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โครงสร้าง
หลักสูตร 2) โครงสร้างภาระงานครู และ 3) โครงสร้างเวลา โดยโครงสร้างแต่ละประเภท
มีลักษณะ ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร

การศึ ก ษาไทยในปั จ จุ บั นใช้ โ ครงสร้ า งหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) เพื่อ
ให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้นำ� ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท�ำและพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”1
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งกลุ่มสาระการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดหลักสูตรตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยพิจารณาถึงความต้องการของท้องถิน่ และสถานศึกษาควบคูก่ นั ไป เพือ่ จัดหลักสูตรทีส่ อดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง.

1
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รู้ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และ 8) ภาษาต่างประเทศ โดยแต่ละวิชานั้นจะมีสัดส่วนเวลาเรียนและการให้น�้ำหนักของ
รายวิชาที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ในโครงสร้างหลักสูตรยังมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ประการแรก
การก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ประการที่สอง การก�ำหนดตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และ
ปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และประการที่สาม ก�ำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน แบ่งเป็น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารณประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551)
โครงสร้างภาระงานครู

เป็นที่ทราบกันดีว่าครูมิได้มีแค่ภาระงานสอนตามตารางสอนเท่านั้น แต่การขอให้มี
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูนั้น ได้ก�ำหนดให้ครูต้องรับผิดชอบภาระงานอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน ดังที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ก�ำหนดภาระงานขั้นต�่ำของครูให้ประกอบด้วย 1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
2) ภาระงานทีไ่ ม่ใช่การปฏิบตั ติ ามตารางสอน แต่เป็นงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ และ 3) ภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมายถึง งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน โครงสร้างภาระงานครูมีอิทธิพลต่อการจัดสรรเวลาในการท�ำงานของครู
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
ด้วย (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553)
โครงสร้างเวลา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำ� หนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียนขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ 8 กลุม่ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพื่อเป็น
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แนวทางแก่สถานศึกษาในการจัดสรรเวลาส�ำหรับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนแต่ละ
แห่ง ได้แก่ ตารางเรียน/ตารางสอน และตารางเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
โรงเรียน ขณะเดียวกัน โครงสร้างภาระงานครู นอกจากจะก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมงภาระงาน
สอนขั้นต�่ำแล้ว ยังมีภาระงานนอกเหนือจากการสอน ซึ่งส่งอิทธิพลต่อโครงสร้างเวลาใน
การท�ำงานของครู เช่น การด�ำเนินการขอให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งหน้าที่ครู และการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจส่งผลต่อการจัดสรรเวลา
ในการท�ำงานส่วนต่างๆ และประสิทธิภาพในการสอนซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของครู
นอกจากโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างภาระงานครู และโครงสร้างเวลา จะเป็น
ข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นของแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาแต่ละแห่งแล้ว
แต่ละโรงเรียนยังสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและเงื่อนไขของ
ผู้เรียน เช่น อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
เรียกว่า “หลักสูตรสถานศึกษา” หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลา/โครงสร้างเวลาให้
เป็นไปตามสถานการณ์หรือภาระงานนอกห้องเรียนของครูที่เข้ามาแทรกในช่วงเวลาหนึ่งๆ
หรือโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของครูก็อาจมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการจัดสรรเวลาใน
การท�ำงานส่วนต่างๆ ทัง้ หมดนีม้ สี ว่ นในการหล่อหลอม กล่อมเกลา และสัง่ สมประสบการณ์
ให้แก่ครู ซึ่งท�ำงานอยู่ภายใต้ระบบดังกล่าว และอาจเป็นอิทธิพลเชิงโครงสร้างที่ทำ� ให้ครู
ตัดสินใจเลือกกระท�ำการต่างๆ เช่น การตัดสินใจเป็นครูสอนพิเศษ อย่างไรก็ตาม ปฏิบตั กิ าร
จริงในชีวิตประจ�ำวันอาจไม่ได้เป็นไปตามโครงสร้างการศึกษาแกนกลางทั้งหมด หากแต่
แตกต่างและผันแปรไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังจะได้อภิปรายในส่วนต่อไป
ความแตกต่าง (ใน) ความเหมือน

นอกจากโครงสร้างการศึกษาซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอกแล้ว ประสบการณ์ชีวิต อุปนิสัย
ส่วนตัว เงื่อนไขสถานการณ์หรือเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกัน อาจส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกกระท�ำการใดๆ ของครูแต่ละคนด้วย โดยทั้งโครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอก
ต่างก็เป็นทั้งกรอบจ�ำกัด และเป็นตัวช่วยให้ครูกระท�ำการบางอย่างได้และกระท�ำการ
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บางอย่ า งไม่ ไ ด้ แม้ ว ่ า ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก จะสวมบทบาทหลั ก เป็ น ครู ท่ี ท�ำ งานอยู ่ ภ ายใต้
โครงสร้างและบริบทของโรงเรียนเดียวกัน และเป็นผู้กระท�ำการสอนพิเศษเช่นเดียวกัน แต่
ก็มีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างกัน เช่น อายุ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพครู
ประสบการณ์ในการสอน แนวโน้มอุปนิสยั ตลอดจนถึงเงือ่ นไขในชีวติ ณ ขณะเวลาทีต่ ดั สินใจ
สอนพิเศษแตกต่างกันไป แนวโน้มอุปนิสัยที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตอยู่ในต�ำแหน่งทางสังคม
ต�ำ แหน่ งใดต�ำ แหน่ ง หนึ่ ง และถู ก สั่ ง สมเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนมี ผ ลไปก�ำ กั บ แนวโน้ ม การ
กระท�ำของบุคคล และเงื่อนไขสถานการณ์หรือเงื่อนไขชีวิต ณ ขณะนั้น อาจเรียกรวมกันว่า
เป็น “โครงสร้างภายใน” ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสอนพิเศษต่างกันไป การที่ผู้ให้ข้อมูล
หลักแต่ละคนเติบโตมาในบริบทครอบครัวที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีประสบการณ์ชีวิตที่
หลากหลาย และมีแนวโน้มอุปนิสัยแตกต่างกันออกไป ดังตาราง 1 (หน้า 142)
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมีส่วนในการกล่อมเกลาแนวโน้มอุปนิสัย และเป็น
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้กลุ่มครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักตัดสินใจสอนพิเศษ เช่น ครูจุรีรัตน์ที่มีความ
บกพร่องทางกายภาพด้านการมองเห็นและการเดิน ประสบการณ์ชีวิตจากความบกพร่อง
ดังกล่าว มีส่วนในการกล่อมเกลาอุปนิสัยและโลกทัศน์ของจุรีรัตน์ เธอไม่ชอบให้ใครมา
ดูถูกและพยายามใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ เธอยึดมั่นและให้คุณค่ากับวิชาชีพครูเป็นอย่างสูง
และให้ความส�ำคัญกับการที่มีคนมองเห็นคุณค่าและความสามารถในฐานะครูผู้สอน ซึ่ง
เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำให้เธอตัดสินใจสอนพิเศษ จากทีแ่ ต่เดิมเคยมีทศั นคติในแง่ลบว่าการสอน
พิเศษเป็นธุรกิจ แต่ลูกศิษย์ที่มาติดต่อให้ไปสอนพิเศษ “พูดว่าเรามีความสามารถ....เขาพูด
ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเราเป็นคนมีความส�ำคัญในการทีเ่ ราจะไปสอนเพิม่ เติม....” ส่วนครูอมรรัตน์
เล่าว่าจากประสบการณ์ความเป็นแม่ท�ำให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของทั้งเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองดีพอสมควร ซึ่งมีส่วนในการกล่อมเกลาโลกทัศน์ของเธอ นอกจาก
จะสนับสนุนให้ลูกของตนเรียนพิเศษแล้ว ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เธอตัดสินใจสอนพิเศษ
ด้วย โดยเธอมองว่านักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าคนอื่นในชั้นเรียน “ผู้ปกครองต้องสนับสนุนให้
มาปูพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆ”
ในส่วนของเงือ่ นไขสถานการณ์หรือเงือ่ นไขชีวติ ณ ขณะนัน้ ของผูก้ ระท�ำการ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงื่อนไขสถานการณ์/เงื่อนไขชีวิตภายนอกและภายในบริบท
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ตาราง 1 ลักษณะประสบการณ์ชีวิตและแนวโน้มอุปนิสัยของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ลักษณะประสบการณ์ชีวิต

แนวโน้มอุปนิสัย

จุรีรัตน์

ประสบการณ์จากการมี
ความผิดปกติทางร่างกาย

ช่วยให้ครูตระหนักว่าการเป็นครู
(รวมทั้งการเป็นครูสอนพิเศษ)
เป็นงานที่ท�ำให้ครูที่มีร่างกาย
แตกต่างจากผู้อื่น ได้มองเห็นคุณค่า
และความสามารถของตนเอง

พิมผกา

ประสบการณ์จากการ
เติบโตในครอบครัวที่ขัดสน
ทางเศรษฐกิจและการ
เป็นครูในโรงเรียนที่นักเรียน
มีฐานะยากจน

ท�ำให้ครูปรารถนาที่จะสร้างโอกาส
ในการเรียนพิเศษแก่เด็กที่ขัดสน
เช่น การที่ครูเปิดสอนพิเศษโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย

อมรรัตน์

ประสบการณ์ของความ
เป็นแม่

ท�ำให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
หนังสือและการเรียนการสอนพิเศษ
ในฐานะที่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน

แอ๋ว

ประสบการณ์การเติบโต
ในครอบครัวที่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพครู

ท�ำให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
หนังสือและการเรียนการสอนพิเศษ
ในฐานะที่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน

ประสบการณ์จากการเรียน
เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน/
นักศึกษา

ท�ำให้ครูตระหนักว่าการเรียนการสอน
พิเศษช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน เช่น การเรียนพิเศษเปิดโอกาส
ให้มีการทบทวนบทเรียน

อรวรรณ
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ชีวิตการท�ำงาน เงื่อนไขสถานการณ์/เงื่อนไขชีวิตที่อยู่นอกเหนือบริบทชีวิตการท�ำงาน มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสอนพิเศษของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ
เป็นสถานภาพการสมรส เช่น ครูมสี ถานะเป็น “แม่เลีย้ งเดีย่ ว” หรือมีสถานะโสด หรือความ
จ�ำเป็นทางเศรษฐกิจท�ำให้ครูบางท่านต้องเลือกสอนพิเศษเป็นการหารายได้เสริม เช่น ครู
อมรรัตน์เล่าว่า เงื่อนไขชีวิตที่ท�ำให้เธอตัดสินใจสอนพิเศษคือความจ�ำเป็นที่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านและดูแลลูกชายเพียงล�ำพัง จึงต้องหารายได้เสริมจากการสอนพิเศษ
เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินของครอบครัว “....เริ่มสอนพิเศษปี 2545 ตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้....
แต่ตอนนี้ บ้านไม่เป็นหนี้แล้ว ปลดล็อคแล้ว” นอกจากสถานภาพการสมรสและเงื่อนไขเชิง
เศรษฐกิจแล้ว การเป็นครูจากต่างถิ่นที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักครูภายในโรงเรียน ก็มีผลต่อการ
จัดการโครงสร้างเวลาและการตัดสินใจสอนพิเศษของครูได้ เช่นกรณีของครูอรวรรณที่เล่า
ว่ามีนักเรียนมาขอเรียนพิเศษกับเธอ “เด็กเขาสนใจอยากเรียนเพิ่ม...เขาชอบเรียนกับเราใน
ห้อง อาจารย์สอนสนุก....แต่ครูไม่ได้หานะ เขาก็ชวนเพื่อนเขามาอะไรอย่างนี้” ประกอบ
กับการที่บ้านและครอบครัวของเธออยู่ต่างจังหวัด ท�ำให้ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนพอมีเวลาว่าง
จึงท�ำให้เธอตัดสินใจสอนพิเศษ
ในส่วนเงือ่ นไขสถานการณ์/เงือ่ นไขชีวติ ในบริบทชีวติ การท�ำงานในฐานะครูมอี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจสอนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล ความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้บริหาร เพื่อนครู และนักเรียน เป็นต้น เช่น ครูพิมผกา ผู้ที่ได้รับการเคารพ
ยกย่องในบรรดาลูกศิษย์และเพื่อนครู ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน และ
อาจรวมไปถึงเพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เธอได้รับรางวัลครูดีเด่นมา
เกือบทุกปี ครูพมิ ผกาสอนพิเศษให้นกั เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่ยา้ ยมาสอนทีโ่ รงเรียน
แห่งนี้เป็นเวลากว่า 24 ปี และมีบทบาทผลักดันให้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสูงกว่าวิชาอื่นๆ และเป็นวิชาที่ช่วยดึงคะแนน
O-NET ของโรงเรียน หากปีการศึกษาใดที่คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยของโรงเรียนต�่ำลง
ครูพิมผกาจะพยายามปรับแผนการสอนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้คะแนนกลับมาดีดังเดิม
นอกจากนี้เธอยังร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระให้น�ำเทคนิควิธีการสอนหรือสื่อการสอนต่างๆ
ของเธอไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเอง ดังนั้น ครูพิมผกาจึงเปรียบเสมือนเป็นก�ำลัง
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หลักที่ส�ำคัญของโรงเรียนและมีส่วนท�ำให้เธอเลือกที่จะสอนพิเศษให้นักเรียนโดยไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเรื่อยมา
ความไม่สอดคล้องภายใต้โครงสร้าง

ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงภายใต้โครงสร้างการศึกษา ไม่อาจแยกออกจากทั้งโครงสร้าง
ภายนอกและโครงสร้างภายใน กล่าวคือ ปฏิบัติการเหล่านี้เป็นผลมาจากโครงสร้างภายใน
ของครูแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็เป็นปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การครอบง�ำของโครงสร้าง
ภายนอก (โครงสร้างการศึกษา) ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์หรือเครือข่ายความสัมพันธ์เกิดขึ้น
มากมาย ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับโครงสร้าง และระหว่างผู้คนที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างภายในของบุคคลแต่ละคนด้วย ครูทที่ �ำงานอยูภ่ ายใต้โครงสร้างและภายใต้บริบท
โรงเรียนเดียวกัน แม้มีต�ำแหน่งทางอาชีพที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน
ในหลายๆ แง่มุม เช่น อายุ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพครู ประสบการณ์ในการสอน
รวมไปถึงโครงสร้างภายในของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ซึ่งภายใต้ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด “ปฏิบัติการ” ของแต่ละคน ผู้ศึกษาได้สรุปความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างภายนอกที่มีอิทธิพลในรูปแบบเฉพาะต่อโครงสร้างภายในของครูผ่าน
ความโน้มเอียงทางพฤติกรรม และเงื่อนไขความสัมพันธ์ในการท�ำงาน สถานการณ์ชีวิต ณ
เวลาที่การสอนพิเศษเกิดขึ้นจริง จนผู้เป็นครูมีการรับรู้ว่า “การสอนพิเศษเป็นส่วนหนึ่งที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาที่ได้ผล” ในประเด็นหลักๆ ต่อไปนี้
1. ข้อจ�ำกัดด้านเวลา

ข้อจ�ำกัดด้านเวลาเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้การเรียนการสอนพิเศษเกิดขึ้นและมี
ความจ�ำเป็นต่อระบบการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1) จ�ำนวนชั่วโมงในการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก�ำหนดให้สอน
เนือ่ งจากเนือ้ หาทีก่ ำ� หนดมาในหลักสูตรมีลกั ษณะทีเ่ น้นกระบวนการ และบางตัวชีว้ ดั จ�ำเป็น
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ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ท�ำให้การสอนให้ครบตามตัวชีว้ ดั ทุกตัวภายในกรอบเวลาทีก่ ำ� หนด
มาให้นั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก อีกทั้งยังท�ำให้ไม่มีเวลาเพียงพอส�ำหรับการเสริมทักษะที่
จ�ำเป็นในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วย
2) วันหยุดราชการท�ำให้ชั่วโมงการเรียนการสอนไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ หากครู
ผู้สอนไม่เร่งหาชั่วโมงชดเชยจะท�ำให้มีชั่วโมงการเรียนการสอนไม่ครบตามที่กำ� หนดไว้ หรือ
หากครูเลือกใช้วิธีการสอนรวบรัด ก็อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง
3) ภาระงานนอกเหนืองานสอนท�ำให้โครงสร้างเวลาไม่เป็นไปตามที่วางแผน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาระงานดังกล่าว
ส่งผลต่อโครงสร้างเวลาของครูใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก ครูพยายามจัดการ
ภาระงานนอกเหนืองานสอนให้กระทบกับการเรียนการสอนน้อยที่สุด โดยใช้วิธีการจัดการ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนล่วงหน้า สับเปลี่ยนชั่วโมงสอนกับครูท่านอื่น นัดสอนชดเชย
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างเวลาไม่เป็นไปตามแผนปกติของครูแต่ละคน ลักษณะที่สอง
ครูไม่สามารถจัดการภาระงานนอกเหนืองานสอนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีภาระงานนอก
เหนื อ งานสอนเร่ ง ด่ ว นหรื อ มากจนเกิ นไป จึ ง เบี ย ดเบี ย นเวลาหรื อ กระทบการสอนใน
ห้องเรียน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภาระงานนอกเหนืองานสอนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขอให้
มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์การขอวิทยฐานะต่างมีความเห็นในเชิง
บวกต่อภาระงานดังกล่าว กล่าวคือ แม้การขอวิทยฐานะจะเพิ่มภาระงาน แต่ก็อยู่ในระดับ
ที่ครูสามารถจัดการได้ โดยงานวิจัยและผลงานต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อขอวิทยฐานะได้
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การศึกษาใน
โรงเรียนอีกด้วย
2. ความไม่สอดคล้องของเนื้อหาที่ถูกก�ำหนดในโครงสร้างหลักสูตร

1) ความไม่สอดคล้องระหว่างเนือ้ หาทีก่ �ำหนดให้สอนในห้องเรียนกับเนือ้ หาทีใ่ ช้สอบ
เข้าศึกษาต่อ กล่าวคือ การก�ำหนดเนื้อหาและตัวชี้วัดตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่สอดคล้อง
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กับเนือ้ หาหรือทักษะความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปัญหา
หลักจึงอาจไม่ได้อยู่ที่จ�ำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนที่จ�ำกัดเท่านั้น เพราะในขณะที่ครู
พยายามสอนให้ครบตามตัวชี้วัด โดยไม่ตั้งค�ำถามกับโครงสร้างหลักสูตร ก็เห็นว่าเนื้อหา
ตามโครงสร้างหลักสูตรอาจไม่เพียงพอและต้องเสริมความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสอบเข้า
ศึกษาต่อให้แก่นักเรียนด้วย จึงท�ำให้ครูส่วนใหญ่มองว่าจ�ำนวนชั่วโมงตามโครงสร้าง
หลักสูตรไม่เพียงพอ
2) ความไม่สอดคล้องระหว่างรายวิชาและความไม่สอดคล้องระหว่างระดับชั้น เป็น
ความไม่สอดคล้องระหว่างเนือ้ หาภายในโครงสร้างหลักสูตร เช่น ความไม่สอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาของแต่ละรายวิชาระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท�ำให้ผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ท�ำให้ครูไม่สามารถเริ่ม
เข้าสู่เนื้อหาวิชาในระดับชั้นนั้นๆ ได้ทันที แต่ต้องคอยปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนอยู่
ตลอดเวลา
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ผลสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างรายวิชาและความไม่สอดคล้อง
ระหว่างระดับชั้น ท�ำให้นักเรียนมีพื้นความรู้ไม่เพียงพอส�ำหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ครูยังมองว่าคุณลักษณะของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย เช่น ครูเห็นว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ ความขยัน
ความอดทน ความสนใจทางวิชาการน้อยลง และมักให้ความสนใจกับรายวิชาหลัก เช่น
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ มากกว่ารายวิชาอื่นๆ เป็นต้น และในขณะที่ครู
ส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนรู้ต้องมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการฝึกท�ำแบบฝึกหัด แต่
นักเรียนกลับนิยมสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพราะสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทัศนคติที่แตกต่าง
กันนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนได้เช่นกัน
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4. เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมภายในห้องเรียน

เงือ่ นไขสภาวะแวดล้อมภายในห้องเรียนบางประการไม่เอือ้ อ�ำนวยให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เช่น สัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนในชัน้ เรียนทีม่ ากเกินไป ท�ำให้ผเู้ รียนมีสมาธิในการเรียน
น้อยลง นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันของ
นักเรียนในชั้นเรียน ท�ำให้การเรียนการสอนต้องด�ำเนินไปตามกระบวนการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ไม่กล้าซักถามเมื่อมีข้อสงสัย เป็นเหตุให้ครูไม่ทราบข้อจ�ำกัด
ของนักเรียนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
ผู้ศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจคือ การที่ครูซึ่งท�ำงานอยู่ภายใต้ระบบไม่ตั้ง
ค�ำถามและยอมท�ำตามโครงสร้างทีถ่ กู ก�ำหนดมาอย่างเคร่งครัด แม้วา่ จะรับรูถ้ งึ ข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของโครงสร้างทีถ่ กู ก�ำหนดมาเหล่านัน้ ก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงอ�ำนาจต่อรองทีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัดของครูผู้ท�ำงานอยู่ภายใต้โครงสร้าง และความเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ก�ำหนด
โครงสร้าง (นักวิชาการการศึกษา) แต่ในขณะเดียวกันก็อาจกล่าวได้วา่ โครงสร้างการศึกษา
ที่จ�ำกัดการท�ำงานของครู ก็เป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้มีการสอนพิเศษของครู เพื่อเสริมและ
เติมเต็มการศึกษาในระบบโรงเรียน
บทส่งท้าย

ปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้โครงสร้างสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างการศึกษาทีถ่ กู ก�ำหนดขึ้นมา
นั้น เป็นทั้งโครงสร้างที่จ�ำกัดการท�ำงานของครู ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโครงสร้างที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการเรียนการสอนพิเศษขึ้นเพื่อช่วย
เติมเต็มการศึกษาในโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งปฏิบัติการภายใต้ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ส่งผล
ให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นครูที่ท�ำงานอยู่ภายใต้โครงสร้างนี้รับรู้ว่าการเรียนการสอน
พิเศษเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นของระบบการศึกษาอย่างแยกไม่ออก เมือ่ การสอนพิเศษกลายมา
เป็นแบบแผนเชิงสถาบันเช่นนีแ้ ล้ว จึงไม่นา่ แปลกใจทีค่ นรุน่ หลังทีเ่ ข้ามาอยูภ่ ายใต้โครงสร้าง
การศึ ก ษา จะมี ก ารรั บ รู ้ แ ละความเข้ าใจต่ อ การเรี ย นการสอนพิ เ ศษว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับระบบการศึกษาไทย และการเรียนการสอนพิเศษก็ค่อยๆ ถูกหลอมรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทยอย่างแยกออกจากกันได้ยาก

148 กนกวรรณ รุ้งตาล

แม้ขอ้ ค้นพบบางประการจากการศึกษาวิจยั นีไ้ ม่ได้เป็นประเด็นทีใ่ หม่ เช่น ข้อค้นพบ
เกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างเนื้อหาที่กำ� หนดให้สอนในห้องเรียนกับเนื้อหาที่ใช้สอบ
เข้าศึกษาต่อ ที่สะท้อนเงื่อนไขของระบบการศึกษาไทย ท�ำให้ต้องมีการเรียนการสอนพิเศษ
เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ค้นพบหลายประการทีง่ านวิจยั ก่อนหน้ามิได้กล่าวไว้ อาทิ จ�ำนวน
ชั่วโมงในการเรียนการสอนที่โครงสร้างหลักสูตรก�ำหนดมาให้นั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ก�ำหนดมาให้สอน และข้อค้นพบเกีย่ วกับภาระงานนอกเหนืองานสอน เช่น การช่วยปฏิบตั งิ าน
บริหารงานวิชาการ การประเมินคุณภาพโรงเรียน เป็นต้น ท�ำให้โครงสร้างเวลาไม่เป็นไป
ตามที่วางไว้ ข้อค้นพบที่สำ� คัญและมักมิได้มีการกล่าวถึงคือ ในกรณีที่ภาระงานนอกเหนือ
งานสอนนั้นเร่งด่วนหรือมีมากเกินไปอาจเบียดเบียนเวลาหรือกระทบการเรียนการสอนใน
ห้ อ งเรี ย น แม้ ค รู บ างส่ ว นจะสามารถจั ด การภาระงานดั ง กล่ า วให้ ก ระทบกั บ การเรี ย น
การสอนน้อยที่สุด แต่ก็ยังคงส่งผลให้โครงสร้างเวลาไม่เป็นไปตามที่แต่ละคนได้วางแผน
เอาไว้
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ข้อสรุปไว้อย่างสอดคล้องกันว่าการเรียน
การสอนพิเศษนัน้ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษาไทยไปเสียแล้ว แต่การศึกษา
ครั้งนี้มุ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงมิติที่ลึกลงไป กล่าวคือ ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลเชิงโครงสร้าง ทั้ง
โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในอันน�ำไปสูป่ ฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ จริงภายใต้โครงสร้าง
กล่าวโดยสรุป แม้ครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะมีแนวโน้มอุปนิสัยและเงื่อนไขชีวิตที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสอนพิเศษที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างภายในเหล่านี้ก็ส่งผลให้ทั้ง
5 คนมีปฏิบัติการร่วมกัน คือ ท�ำให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาเหล่านี้รับรู้
บทบาทของการเรียนการสอนพิเศษว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จ�ำเป็นของระบบการศึกษา อย่างไร
ก็ตาม ภายใต้โครงสร้างเดียวกันใช่วา่ ทุกคนจะต้องกระท�ำการใดๆ เหมือนกันไปเสียทัง้ หมด
กล่าวคือ แม้ว่าครูจะท�ำงานอยู่ภายใต้โครงสร้างการศึกษาและบริบทโรงเรียนเดียวกัน แต่
ภายในกลุ่มครูที่สอนพิเศษเองมีการรับรู้ที่ต่างกัน และน�ำไปสู่เป้าหมายและความเข้าใจต่อ
การสอนพิเศษที่แตกต่างกัน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการมองการเรียนการสอนพิเศษภายใต้ระบบการศึกษาไทย
ในภาพรวม กล่าวคือ ไม่ได้หยุดแค่การมองเพียงปัญหาของระบบการศึกษาทีท่ �ำให้จำ� เป็นต้อง
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มีการเรียนการสอนพิเศษ และไม่ได้มองแค่ตวั ปัจเจกซึง่ เป็นครูผสู้ อนพิเศษ แต่มองย้อนไปถึง
ที่มาที่ไปของปัญหาเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขเชิงโครงสร้างซึ่งมีบทบาทก�ำหนด
ซึ่งกันและกัน เป็นการมองอิทธิพลเชิงโครงสร้างที่มีต่อผู้คนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างเหล่านั้น
ซึง่ ท�ำให้การศึกษาครัง้ นีม้ องเห็น “คน” ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงสร้างเหล่านีแ้ ละมองเห็นหลากหลาย
ปฏิบตั กิ ารที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนพิเศษอย่างมีพลวัต
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