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ศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการควบคุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ ปดไธสง,           
รองศาสตราจารย ดร.นภาภรณ หะวานนท,  อาจารย ดร.กิตติกร สันคติประภา. 

 
 ปริญญานพินธนีมี้วัตถุประสงคเพื่อเผยใหเห็นวาการกอตวัและการดํารงอยูของโรงเรียนกวด
วิชานั้นมีแบบแผนอะไรบางทีเ่ปนเงื่อนไขทีท่ําใหเกิดการผลิตและผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคม จนทําให
โรงเรียนกวดวิชากลายเปนโครงสรางที่คงทนถาวรมีเสถยีรภาพ  นอกจากนี้ยงัตองการอธิบายใหเห็นถึง
ความสัมพันธของโครงสรางและระบบปฏิสัมพนัธทางสังคมที่มีสวนในการสถาปนาโครงสรางของ
โรงเรียนกวดวิชา จึงใชทฤษฎีการสถาปนาความเปนโครงสรางเปนแนวคิดหลักในการทําความเขาใจ
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชา และเลือกใชวิธีวิทยาการศกึษาเร่ืองเลาเปนวิธีวิทยาหลัก เนื่องจากเร่ือง
เลาจะสะทอนทั้งปฏิสัมพนัธและโครงสรางทางสังคมทีเ่ปนประสบการณของผูเลาเร่ือง ซึ่งจะทําใหการ
ทําความเขาใจการสถาปนาความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชามีความลึกซึง้ยิ่งข้ึน 

 ผลการศึกษาเผยใหเห็นวา การที่โรงเรียนกวดวิชากลายเปนส่ิงจําเปนในชีวิตทางการศกึษา
ของคนไทยนัน้เพราะการกวดวิชาไดกอตัวข้ึนอยางมีพลวัตในสังคมไทยมายาวนาน โดยการกอตัวใน
ระยะแรกมีเงื่อนไขมาจากระบบการศึกษาแขงขันเพือ่การศึกษาตอในมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดีตอมา
การกวดวิชามีการเปล่ียนแปลงโดยมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนตามระบบการสอบแขงขันที่
เปล่ียนแปลงไป ความหมายที่หลากหลายของโรงเรียนกวดวิชาที่ถกูสรางข้ึนจากการตีความของบุคคล
ที่เกีย่วของเปนเงื่อนไขสําคญัในการสรางความคงทนถาวรและความมีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชา
และความหมายที่แตกตางหลากหลายนั้นไดถูกนําไปใชในการส่ือสารและตอบสนองตอเปาหมายของ
ความสําเร็จทางการศึกษา ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่สรางข้ึนจากแบบแผนหรือ
วิธีการที่ทําใหเชื่อไดวาจะนําไปสูความสําเร็จ ไดแกแบบแผนการบริหารจัดการของเจาของโรงเรียนกวด
วิชา แบบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร และแบบแผนของผูสอนกวดวิชาที่ประสบ
ความสําเร็จ การจดัสรรและโยกยายทรัพยากรใหเอ้ือตอการที่นักเรียนซึ่งอยูในบริบททีห่ลากหลาย
สามารถเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดอยางครอบคลุมและสามารถใชชองทางของกฎหมายใหกลายมา
เปนทรัพยากรที่เสริมพลังอํานาจในการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาไดมากยิ่งข้ึน 

 ความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ถูกสถาปนาข้ึนในระดับจิตใจของบุคคล 
โรงเรียนกวดวิชาจึงมีลักษณะเปนแบบแผนของโครงสรางอันหลากหลายที่จะดํารงอยูในจิตใจของ
บุคคลตราบเทาที่ โรงเรียนกวดวิชา ยังทําใหบุคคลรูสึกม่ันคงปลอดภัยกับการใชชีวิตทางการศึกษาใน
ระบบปฏิสัมพันธทางสังคมภายใตโครงสรางอยางทีเ่ปนอยูในปจจุบัน 
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 This dissertation aimed at revealing a pattern of a structural formation of a tutorial 
school or a cram school in Thai society.  What were conditions for the production and the 
reproduction of this permanent social structure?  The account also covered the relationships 
between structure and social interaction system which facilitated this formation. Hence, a 
structuration theory was applied in analyzing the phenomena. The study used Narrative 
methodology to access narrators’ experiences for a profound understanding on the 
structuration process of the tutorial school. 

 The study disclosed why a tutorial school became a necessity in Thai people 
educational life. The reason was that it has been long found and secured dynamically within 
the society.  A competitive educational system to acquire a university seat was its condition 
at a first inception. However, tutorial characteristics were diversified overtime in relation to 
the changing form of an entrance examination system.   The variety of tutorial school’s 
meaning was created through an interpretation of related persons in tutorials business, 
which was a key condition for its stability and permanence. These different meanings were 
communicated in responsive to the ultimate goal for an education success of a person. A 
trust on this school was established from a system or a method of making belief that a 
tutorial school could definitely lead to an education success.  This included an 
administrative system and a curriculum development of the school owner, and a system of 
developing successful tutorial teaching experts, a resource allocation and deployment to 
facilitate students in different environment and contexts to access tutorial school easily, as 
well as an appropriation of legal system as its resources to strengthen the school expansion. 

 The structuration of tutorial school is formed at the level of personal consciousness, 
in people’s mind; thus, tutorial schools continue as modalities situated in their minds. Within 
the recent structure of social interactions, as long as the schools can offer them a security in 
education life, their existence is secured. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได เนื่องจากไดรับความรัก ความเมตตากรุณา       
ความชวยเหลือเกื้อกูล การใหคําแนะนําตางๆ จากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ  ปดไธสง             
รองศาสตราจารย ดร.นภาภรณ หะวานนท  อาจารย ดร.กิตติกร สันคติประภา ซึ่งทุมเททั้งแรงกาย
แรงใจและอุทิศเวลาใหกับการใหคําปรึกษาแกผูวิจัยในฐานะศิษยอยางมากลน ผูวิจัยไดพบกับแงคิด
มุมมองที่เปล่ียนไปจากการที่คณาจารยทั้งสามทานไดชวยกันเปดโลกทัศนให ผู วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยนงลักษณ  จันทาภากุล  
อาจารย ดร.อุษณีย  ธโนศวรรย  กรรมการสอบปากเปลา ซึ่งไดใหขอแนะนํา ขอเสนอแนะ ในการทําให
ผูวิจัยไดตระหนักถึงแงมุมบางอยางที่ผูวิจัยละเลยแตมีความสําคัญที่จะทําใหการวิจัยมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
 

 ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวของผูวิจัย ที่เฝารอความสําเร็จคร้ังนี้ดวยใจอดทน ขอบคุณ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ตลอดจนทานผู เปนเจาของประสบการณทุกคนที่แบงปน
ประสบการณและเร่ืองราวที่มีคาจนทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปได และในทามกลางความมานะ
บากบั่นที่ตองใชความเพียรพยายามอยางยิ่งผูวิจัยไดเขาใจความหมายของคําวาพระเจาทรงเปนความ
รักนั้น เปนความเชื่อม่ันที่ชวยใหมีกําลังใจที่จะสรางสรรคผลงานและทําใหผูวิจัยไดรูวาความรักและ
ความเมตตาที่ปรากฏใหเห็นไดจากผูมีพระคุณที่ไดกลาวถึงขางตนเปนพลังผลักดันใหผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในคร้ังนี้ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ปญหาและความสําคัญ 
 ธุรกิจสถาบันกวดวิชาในพ.ศ.2556 มีมูลคาทางการตลาดประมาณ 7,160 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จากพ.ศ.2555 ซึ่งมีมูลคาประมาณ 7,000 ลานบาทและมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 8,189 ลาน
บาทคิดเปนมูลคาที่เพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 5.4 ตอป  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2556: ออนไลน) จากขอมูล
ดังกลาวทําใหเห็นถึงแนวโนมของโรงเรียนกวดวิชาที่ขยายตัวครอบคลุมเขาสูสังคมไทยอยางกวางขวาง
ข้ึนเร่ือย ๆ และเม่ือพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกวดวิชาในพ.ศ. 2544 ที่มีจํานวน
กวา 300,000 คน หากแนวโนมการเติบโตของตลาดโรงเรียนกวดวิชายังดําเนินตอไปคาดไดวาในพ.ศ. 
2558 จะมีนักเรียนไมนอยกวา 600,000 ที่เขาสูการกวดวิชาเสมือนวาในชีวิตทางการศึกษาโรงเรียน
กวดวิชาไดกลายมาเปนส่ิงธรรมดาของสังคมไทยไปแลว 
 หากจะมองวามนุษยทุกคนตางมุงหวังการมีชีวิตที่ดี ม่ันคงและปลอดภัย ดวยกันทุกคน 
การศึกษาถือไดวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาความรูและทักษะของมนษุย ใหสามารถดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางม่ันคง ปลอดภัย  แตในปจจุบันดวยกระบวนการพัฒนาที่เนนความเปนทุนนิยม                        
อยางเขมขน การศึกษาไดกลายมาเปนกลไกสําคัญรองรับกับระบบทุนนิยม ทําใหในปจจุบันการศึกษา
เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการจางงานและการยอมรับของคนในสังคมในทุกวันนี้จึงไมไดมีเปาหมาย
เพื่อใหมนุษยมีทักษะและความรูในการอยูรวมกันในสังคมอยางม่ันคงปลอดภัยอีกตอไปและเนื่องจาก
ฐานคิดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนเร่ืองการแขงขันเปนหลัก ดังนั้นการศึกษาของไทยที่อยู
ภายใตฐานคิดดังกลาวจึงมีความเชื่อม่ันในพลังของการแขงขันวาจะทําใหไดคนที่เกงหรือแรงงานที่มี
ฝมือเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นําไปสูการสงเสริมการแขงขันทางการศึกษาเพื่อความเปนผู
ชนะในสนามสอบและเปนผูพิชิตขอสอบมากกวาการเนนทักษะและความรู 
 ในสังคมทุนนิยมภายหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหเกิดรูปแบบการผลิตที่เขมขน            
ซึ่งตองการสรางประสิทธิภาพและความประหยัดใหกับระบบ การสรางประสิทธิภาพทําใหตองคํานวณ
ตนทุนเม่ือเทียบกับผลผลิต กลาวคือในการผลิตแบบทุนนิยมหากสามารถทําใหตนทุนต่ําที่สุด ในขณะ
ที่ไดผลผลิตสูงที่สุดถือไดวาเปนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และจะนํามาซึ่งผลไดคือกําไรอยางมหาศาล
แกนายทุนผูเปนเจาของปจจัยการผลิต การสรางประสิทธิภาพใหกับระบบทุนนิยมตองอาศัยปจจัย
หลายประการสวนหนึ่งก็คือคือปจจัยดานคนที่ตองเปนคนที่มีความรูความสามารถ  โดยเฉพาะอยางยิง่
ควรที่จะเปนคนที่มีความชํานาญเฉพาะดานซึ่งจะสนองตอบตอการแบงงานกันทําซึ่งตามแนวคิดของ 
เดอรไคลม (Ritzer. 1992: 80-81) ความชํานาญของคนจะสรางประสิทธิภาพใหกับระบบทั้งดานความ
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ประหยัด รวดเร็ว มีมาตรฐานและควบคุมได ซึ่งจะนําไปสูกําไรของระบบ แมวาคารล มารกซจะมีขอ
โตแยงวาการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดานจะมีผลทําใหมนุษย  ขาดทักษะอยางอ่ืนใน
การดํารงชีวิต รวมไปถึงการแบงงานกันทําที่เนนความเชี่ยวชาญจะทําลายพลังแหงการสรางสรรคในตวั
มนุษยลงไปเทาใดก็ตาม (Ritzer. 1992: 50-51)  แตดวยผลตอบแทนคือรายไดและคาจางที่มี
ความหมายตอการดํารงชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมยิ่งมีความชํานาญเชี่ยวชาญมากเพียงใดรายไดและ
ผลตอบแทนยิ่งสูงข้ึนเปนเงาตามตัวทําใหคนยอมที่จะทํางานในลักษณะนั้นเพื่อความอยูรอดม่ันคงและ
ปลอดภัยในการมีชีวิตทางสังคมของตน  
 อยางไรก็ตามการสรางและผลิตคนใหสนองตอบตอระบบนั้นฝายนายทุนมิไดเขามาเปน
ผูจัดการเองแตการผลิตคนดังกลาวถูกมอบใหเปนภาระหนาที่ของสถาบันการศึกษาในยุคหลังปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่จะส่ังสอนหลอหลอมใหคนมีแนวคิดจิตใจและอุดมการณแบบทุนนิยม ตลอดจนแบงการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกความชํานาญเฉพาะดานใหแกผูเรียน และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาระบบ
การผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมจะไดคนที่ดีที่สุด เกงที่สุดและเชี่ยวชาญที่สุดซึ่งผานไปจากระบบ
การศึกษาการสอบแขงขัน เพื่อเฟนหาคนเกงปอนเขาสูระบบการผลิตแบบทุนนิยมก็เหมือนจะเปนเพยีง
ทางเดียวที่ใชวัดความรูความสามารถของผูเรียน การศึกษาจึงถูกทําใหกลายเปนการลงทุนสําหรับ                         
ผูที่ตองการแสวงหาความสําเร็จในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมดังกลาว 
 ตั้งแต พ.ศ. 2504 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับตาง ๆ ที่สงไมตอความยึดม่ัน
ศรัทธาในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาอยางตอเนื่องซึ่งนับวามีสวนสําคัญที่ผลักดันใหเกิดผลกระทบตอ
ระบบการศึกษาอยางนอยสองประการกลาวคือ ในประการแรก ไดทําใหระบบการจัดการศึกษาของ
ไทยตกอยูภายใตอุดมการณทุนนิยมที่เนนการเตรียมคนเพื่อเขาสูตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจ                            
แบบการคาทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการที่มีแนวโนมขยายตัวข้ึนเร่ือย ๆ 
การศึกษาภายใตอุดมการณทุนนิยมดังกลาวไดสรางกระบวนการคัดเลือกคน เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
และกระบวนการจัดชัน้แรงงานผานส่ิงที่เรียกวาวุฒิการศึกษาและ การสอบแขงขันทั้งนี้มีจุดมุงหมาย                
อยูที่การเลือกเฟนคนที่ดีที่สุด เกงที่สุดเขาสูตลาดแรงงานเพื่อเขาไปค้ําจุนและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
ระบบการผลิตแบบทุนนิยม ประการที่สอง ในภาวะที่ระบบการศึกษาตกอยูภายใตอุดมการณทุนนิยม
ดังกลาวทําใหประชาชนมีความตองการบริการทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพราะวาอานิสงสของ
การศึกษาในยุคสมัยนี้จะสงผลตอตําแหนงแหงที่ทางสังคมตลอดจนความไดเปรียบทางเศรษฐกิจของ        
ผูที่สําเร็จการศึกษา การไดเขาศึกษาในคณะวิชายอดนิยม สาขาวิชาที่ขาดแคลน มหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีชื่อเสียงเปนการรับประกันความสําเร็จในชีวิตไดอยางไมมีขอสงสัย นอกจากนั้นการที่รัฐบาลเก็บคา
เ ล า เ รี ย น ที่ ต่ํ า ก ว า ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต เ ป น อั น ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  มี ผ ล                             
เสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแบบแอบแฝงแกผูที่มีโอกาสรับบริการการศึกษาของรัฐ ประชาชน
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จึงแยงชิงกันที่จะรับเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ (รังสรรค ธนะพรพันธุ.  2544: 42) ซึ่งนํามาสูการแขงขันกัน                        
อยางหนักในการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐใหได ซึ่งขอเท็จจริงมีอยูวาประชาชนคนไทยเร่ิมยอมรับ
มากข้ึนวาการศึกษาเปนเร่ืองของการลงทุน ผูเปนพอแมจํานวนไมนอยยอมทุมเทการใชจาย                        
เพื่อการศึกษาของบุตรธิดา เพราะเชื่อวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือชวยยกฐานะทั้งทางเศรษฐกิจ                              
และสังคม (รังสรรค ธนะพรพันธุ.  2544: 41-42)  
 การแขงขันทางการศึกษาและการลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรหลานดังกลาวนั้นเปนไปเพื่อ
สรางฐานของความม่ันคงปลอดภัยในอาชีพและชีวิตทางสังคมในอนาคต “โรงเรียนกวดวิชา” ไดกลาย
มาเปนการเรียนอีกอยางหนึ่ง/อีกชนิดหนึ่งที่มีความหมายตอการสรางความม่ันคงปลอดภัยและประกัน
ความเชื่อม่ันในอันที่จะทําใหผูเรียนมีโอกาสที่จะเอาชนะขอสอบในสนามของการแขงขันทางการศึกษา
แบบแพคัดออกภายใตระบบทุนนิยม แตเดิมโรงเรียนกวดวิชามีบทบาทเปนเพียงโรงเรียนประเภท
การศึกษาพิเศษที่ชวยเตรียมความพรอมของผูเรียนที่ตองการสอบเขามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับผลกระทบ
จากจุดออนของการจัดการศึกษาที่มีการแยกสายการเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน.  2545: 4)ซึ่งจาก
การศึกษาของกานทิพย ชาติวงศ(ไพฑูรย สินลารัตน, 2545: 4; อางอิงจาก  กานทิพย ชาติวงศ.  
2530.)พบวาโรงเรียนกวดวิชาก็ยังไมไดรับการยอมรับเห็นไดจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมองวาไม
เปนส่ิงจําเปนและทําใหผูปกครองส้ินเปลืองและแมในเวลาตอมาจะมีผูเรียกรองใหขยายโรงเรียนกวด
วิชาโดยอางความจําเปนดานจุดออนของวิชาการในระดับมัธยมศึกษาวาไมเพียงพอตอการนําความรู
ไปสอบเขามหาวิทยาลัย การเรียกรองดังกลาวก็ไดรับการเพิกเฉย และโรงเรียนกวดวิชายังถูกควบคุม
อยูในวงจํากัด การใหการยอมรับและการอนุญาตใหมีการขยายการเปดโรงเรียนกวดวิชาไดเพิ่งเร่ิมตน
หลังพ.ศ. 2530 เปนตนมา จวบจนปจจุบันโรงเรียนกวดวิชาไดขยายตัวจนกลายมาเปนสวนหนึ่งของ
สังคม เปนการเรียนที่เปนประจําทํากันตลอดทั้งป ทําในทุก ๆ ที่ทุกเวลาที่นักเรียน “วาง” จากการเรียน
ในโรงเรียนในระบบ การกวดวิชาในสังคมไทยปจจุบันมิไดเกิดเพียงชั่วคร้ังชั่วคราวแตเปนกิจกรรมที่
กระทํากันตอเนื่องตลอดทั้งปไมใชเฉพาะชวงเวลาที่จะมีการสอบแขงขันใหญ ๆ (อยางเชนการสอบเขา
มหาวิทยาลัย) เทานั้น และดูเหมือนวามีนักเรียนนักศึกษาและผูปกครองจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ที่เห็นดี
เห็นงามกับการเขามาสูระบบการกวดวิชา 
 ความเขมขนของการกวดวิชาแบบ “เอาเปนเอาตาย” ในสังคมไทยนาจะอยูที่การกวดวิชา                        
เพื่อเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย แมในปจจุบันรูปแบบกระบวนการของการสอบเขามหาวิทยาลัย
ดวยการสอบเอนทรานซจะไดถูกยกเลิกไป และถูกแทนที่ดวยระบบแอดมิชชั่นซึ่งมีการนําเอา
องคประกอบของคะแนนในสวนตาง ๆ มาพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
กลับยิ่งทวีความสําคัญของการกวดวิชาและขยายระยะเวลาของการกวดวิชาใหตองยาวนาน                          
เพิ่มมากข้ึน กลาวคือแทนที่นักเรียนจะตองเตรียมตัวสอบเพียงคร้ังเดียวหลังสําเร็จการศึกษาในระดับ
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มัธยมปลาย การนําระบบคะแนนเฉล่ียสะสมและผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test หรือO-NET) ซึ่งเปนการทดสอบเพื่อวัดผลการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในรายวิชาตาง ๆ 5 รายวิชาและการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ 
GAT) และการจัดสอบความถนัดเฉพาะดาน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT) มาเปน
องคประกอบหนึ่งในการพิจารณา ทําใหนักเรียนยิ่งกวดวิชากันมากยิ่งข้ึนคือนักเรียนบางคน                               
อาจกวดวิชาเพื่อความเปนเลิศของการสอบของตนในขณะที่คนอีกจํานวนมากจําตองเขาสูการกวดวิชา
เพราะกลัววาตนเองจะไมผานการสอบหรือสอบตก ดังนั้นการกวดวิชาเพื่อเขามหาวิทยาลัยใหไดนั้น
ตองเ ร่ิมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาที่ ส่ี เปนอยางนอย เปนการลงทุนวางรากฐานใหแกนักเ รียนที่                                    
มุงเขามหาวิทยาลัยตั้งแตข้ันพื้นฐาน เราไมอาจปฏิเสธไดวาดวยระบบการศึกษาที่เนนการสอบแขงขัน          
และการศึกษาแบบแพคัดออกแบบนี้ทําใหการกวดวิชากลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ตองการเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่  “ดีมีชื่อเสียง”อาจกลาวไดวา                        
การที่ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีความเติบโตและขยายตัวอยางมากนี้เปนผลมาจากชีวิตของนักเรียน                          
ในปจจุบันเปนชีวิตแหงการแขงขันที่นับวันมีแตจะเพิ่มข้ึน ชีวิตนักเรียนกลายมาเปนชีวิตแหงการ                       
กวดวิชา เร่ิมตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษา และการสอบแขงขันนี้ยังสงผลไปถึงนักเรียน
ประถมที่ตองการเรียนตอมัธยมและนักเรียนอนุบาลที่ตองการเรียนตอประถม ในโรงเรียน“ดีมีชื่อเสียง” 
อีกดวย 
 ปจจุบันการกวดวิชาไมไดมีเพียงแคการกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาเทานั้น โรงเรียนในระบบ
หลายโรงเรียนจัดใหมีการกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบใหกับนักเรียนในโรงเรียนของตนทั้งนี้เพราะการ
กวดวิชาเปนส่ิงที่ครูซึ่งอยูในโรงเรียนในระบบตางก็ยอมรับวาเปนวิธีการที่งายที่สุดดีที่สุดในอันที่จะ
ยกระดับการวัดผลผานการทดสอบระดับชาติ อันหมายถึงชื่อเสียง หนาตา การยอมที่สังคมจะมีตอ
โรงเรียนและเกี่ยวของกับระบบการประเมินความกาวหนาทั้งทางวิชาการและคาตอบแทนที่ตัวครูเอง
จะได รับในอนาคต เนื่องมาจากการพิจารณาการเล่ือนข้ันและการเ ล่ือนวิทยะฐานะของครู                        
ในปจจุบันถูกผูกโยงอยูกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เปนการสอบวัดผลนักเรียนระดับชาติ จึงไมใช
เร่ืองแปลกที่เราจะเห็นหลายโรงเรียนมีนโยบายจัดติวกอนสอบในลักษณะเดียวกันกับการกวดวิชา
ใหกับนักเรียน ในขณะที่อีกหลายแหงมีการปดเรียนเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวลาไปกวดวิชากับ
สถาบันกวดวิชาเอกชน สําหรับโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษ เชนหองเด็กอัจฉริยะ หองเด็กมีพรสวรรค 
หองเด็กเรียนรูดวยวิธีพิเศษ มักจะนิยมแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสนองตอบตอการสอน                     
แบบกวดวิชาคือการสอนทําขอสอบ แกโจทย โดยใชทั้งครูผูสอนที่เปนครูประจํา และมีบางแหง                          
เร่ิมนําติวเตอรมืออาชีพไปเปนผูสอนในโรงเรียนมากข้ึน ปรากฏการณดังกลาวยิ่งเปนการตอกย้ํา                             
ใหเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาไดคอยๆ แทรกซึมเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษา ที่ไดรับการผลิต                          
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และผลิตซ้ํา จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตทางการศึกษาของคนไทย และเม่ือโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่
จําเปนสําหรับชีวิตทางการศึกษาการเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาที่ไดรับการยอมรับวาจะนําพา
ความสําเร็จทางการศึกษามาใหกับผูเรียนไดอยางแนนอนมักจะมีราคาคาเลาเรียนที่คอนขางสูง แต
ดวยความที่กวดวิชาเปนการศึกษาทางลัดเพื่อการเอาชนะขอสอบและใหผลเปนที่ประจักษในหลาย
กรณีวาทําใหผูเรียนกวดวิชาสอบไดจริง การเรียนกวดวิชาจึงเปรียบเสมือนการลงทุนที่ผูปกครองควร
จัดหาใหบุตรหลานไมทางใดก็ทางหนึ่ง การที่การเรียนกวดวิชามีผลตอความกาวหนาและความสําเร็จ
ทางการศึกษาแตราคาคาเลาเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอยูในระดับสูงยิ่งเพิ่มชองวางของความไมเทา
เทียมทางการศึกษาใหเพิ่มมากข้ึนอีกดวยเพราะราคาที่สูงทําใหคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะมี
โอกาสโรงเรียนกวดวิชาไดมากกวา ขณะทีค่นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมพรอมเองก็มีความเชื่อม่ันและ
คาดหวังกับโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่จะชวยสรางความม่ันคงใหกับบุตรหลานในอนาคตได บุคคล
กลุมนี้ก็จําเปนตองหาวิถีทางอยางนอยก็ใหบุตรหลานของตนเองไดเรียนกวดวิชาบางแมราคาคางวด
ของมันจะสูงเพียงใดในสวนของนักเรียนเองไมวาจะเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับใดตางก็เชื่อม่ันศรัทธาและเห็นผลเชิงประจักษของโรงเรียนกวดวิชาวาสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการทําขอสอบในทุก ๆ ระดับไดจริง ผลการเรียนของผูที่เรียนกวดวิชาเม่ือเทียบกับคนที่
ไมไดกวดวิชา ยิ่งตอกย้ําใหเห็นความจําเปนของการกวดวิชา อันนําไปสูการไขวควาหาโอกาสที่จะได
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงบาง สําหรับคนที่ไมกวดวิชาหรือไมมีความสามารถทางเศรษฐกิจที่
จะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาไดก็ตองยอมรับความพายแพในระบบการศึกษาแบบแพคัดออกของ
สังคมนี้หรือไมก็ตองใชความพยายามสวนตัวของตนในการเรียนรูศึกษาและทบทวนบทเรียนดวย
ตนเองอยางเขมขน  
 ซึ่งหากพิจารณาจากความหมายของการศึกษาที่หมายถึง  กระบวนการเรียนรูเพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภ าพ แ วด ล อม  สั ง ค ม  ก าร เ รี ย น รู แ ละ ป จ จั ย เ กื้ อ ห นุ น ใ ห บุ ค ค ลเ รี ย น รู อย า งต อ เ นื่ อ ง                                      
ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) แลว ดูเหมือนโรงเรียนกวดวิชาจะพาสังคมไทย
เดินออกหางจากความหมายในอุดมคติดังกลาวไปเร่ือย ๆ เพราะเปาหมายของการศึกษาในปจจุบนัคอื
การไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นอกจากเปนความภาคภูมิใจและ
ความสําเร็จในชีวิตข้ันหนึ่งแลวยังใหความความเชื่อม่ันไดวาภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจะมีหนาที่
การงานที่ดีและไดรับผลตอบแทนที่ดีไดนับเปนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ทําใหทุกคนมีความพยายามใน
การสะสม “ความรู” และความสามารถเพื่อใหผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหได 
(มนชยา อุรุยศ; และศิวพงศ ธีรอําพน. 2548: 1) ซึ่งส่ิงที่นักเรียนและผูปกครองสวนใหญเลือกปฏิบตักินั
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ก็คือการเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม โดยมีเหตุผลตางกันไปอาทิ เพื่อเพิ่มเติมความรูนอกเหนือจากการเรียน
ในโรงเรียน เปนการชวยทบทวนความรู เพื่อเพิ่มคะแนนในโรงเรียน ไดเทคนิคการคิดการชวยจําหลาย
แบบที่ชวยในการทําขอสอบ จากขอมูลดังกลาวทําใหเราเห็นเหตุผลของผูคนที่เขาไปสูระบบการกวด
วิชา แตก็ไมไดใหคําอธิบายที่กวางขวางและลึกซึ้งเพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวาเหตุใดโรงเรียนกวดวิชาจึง
กลายมาเปนความปกติธรรมดาของการศึกษาไทยและเปนเร่ืองปกติในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
มุมมองในลักษณะนี้ทําใหมักจะพบคําปฏิเสธแบบงาย ๆ จากผูที่ไมศรัทธาตอการกวดวิชาใน
ทวงทํานองที่วา โรงเรียนกวดวิชาจะดํารงอยูไมไดหากนักเรียนและผูปกครองในฐานะลูกคาของ
โรงเรียนกวดวิชาเลิกไปกวดวิชาและหันมาใสในกับวิชาความรูในหองเรียนที่สรางประสบการณสราง
ชีวิตที่สมบูรณกวา กระทั่งความพยายามของหลายฝายที่จะปรับเปล่ียนกฎเกณฑ กติกาหรือรูปแบบ
ของการสอบแขงขันในระดับตางๆเพื่อลดความสําคัญหรือความจําเปนของโรงเรียนกวดวิชาลง
ความเห็นหรือวิธีการตาง ๆ ดังกลาวก็ดูเหมือนจะไมเขาใจถึงกระบวนการที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชา
กลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตทางการศึกษาที่มีความสลับซับซอน 
 ในมุมมองของผูวิจัยมีความเชื่อวาโรงเรียนกวดวิชาเกิดจากระบบสังคม(social system) ที่
เปดโอกาสใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถดําเนินตอไปได  ภายในระบบสังคมมี  ผลิตและผลิตซ้ํา
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจนโครงสรางดังกลาวไดเขาไปนอนเนื่องอยูในจิตใจของผูคน กลายเปน
ประสบการณ และแนวทางของการตีความเพื่อการตอบสนองตอสถานการณในชั่วขณะหนึ่ง ๆ  
 ผูวิจัยมีความเชื่อวาการเกิดข้ึนและดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาไมไดเปนส่ิงที่ เกิดข้ึน                           
ในสุญญากาศแลวกลายมาเปนส่ิงที่ทําใหทุกคนตองดําเนินชีวิตไปตามครรลองที่ถูกกําหนดไวแลว 
ในทางตรงกันขามการเกิดข้ึนของโรงเรียนกวดวิชาก็ไมอาจเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธทางสังคมของคนใน
สังคมแลวก็สรางคุณคาความหมายของโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาโดยการกระทําและตกลงรวมกันของ                         
คนในสังคมได แมวาการเรียนการสอนแบบที่โรงเรียนกวดวิชากําลังทํากันอยางแพรหลายอยูในปจจบุนั
จะลดทอนคุณคาของความรูและทําลายความหมายของการศึกษา แตชีวิตทางสังคมของมนุษย                         
ยอมเปนชีวิตที่มีเหตุผลในการกระทําเสมอ ในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมผูวิจัยเชื่อวามนุษยจะใช
ความรู ความเขาใจที่มีตอโครงสรางทางสังคม แลวเลือกตีความ เลือกใชประโยชนจากโครงสราง
ดังกลาว เพื่อสรางคุณคา ความหมาย การมีอํานาจ ความอยูรอด ความม่ันคงปลอดภัยใหกับตนเอง 
ปรากฏการณโรงเรียนกวดวิชา จึงเปนกลยุทธในการเลือกใชประโยชน และตีความโครงสรางทางสังคม
ในบริบทหนึ่ง ๆ ทั้งนี้เพื่อทําใหสามารถแขงขันไดในระบบการศึกษา 
 ในทัศนะของผูวิจัยระบบสังคมเปนระบบของการกระทําระหวางกันของผูคนสังคม(social 
interaction) ซึ่งการกระทํานั้นจะมีความหมายไดก็ตองเปนการกระทําที่ทุกคนในระบบสังคมเขาใจ
รวมกัน การกระทําใดจะมีความหมายจึงตองเปนการกระทําที่เปนไปตามกฎของความหมายที่กํากับ
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การกระทํา ดังนั้นภายในระบบสังคมหรือทุกคร้ังที่มีการกระทําระหวางกันทางสังคมจึงเปนการ
แสดงออกซึ่งคุณสมบัติของโครงสรางทางสังคมไปดวยในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการนิยามความหมายวา
ระบบสังคมเปนส่ิงเดียวกันกับโครงสรางทางสังคมจึงไมนาจะถูกตอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือระบบสังคม
นั้นทําหนาที่ในการผลิตซ้ํา/สืบทอดความสัมพันธระหวางคนหรือภายในกลุมของคน ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมา
ในฐานะที่เปนปฏิบัติการทางสังคม(Giddens. 1979: 66) ดังนั้นหากนําทัศนะในการแยกระบบสังคม
ออกจากโครงสรางทางสังคมดังกลาวมาพิจารณาการดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาอาจกลาวไดวา
โรงเรียนกวดวิชาเปนปฏิบัติการทางสังคม ที่กอตัวข้ึนมาในกระบวนการผลิตซ้ําความสัมพันธของคนใน
สังคม ปรากฏการณของโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดข้ึนทั้งในระดับสังคมโดยรวมและในระดับประสบการณ
ของบุคคลจึงแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติบางประการของโครงสรางในสังคมไทยดวยในเวลาเดียวกัน 
 ในทัศนะของกิดเดนสการศึกษาการสถาปนาความเปนโครงสราง(structuration) ของระบบ
สังคมจึงเปนการศึกษาถึงวิธีการสถาปนาระบบสังคมผานการผลิต/ผลิตซ้ําภายในกระบวนของการ
กระทําระหวางกันทางสังคมนั่นเอง ดังนั้นเพื่อที่จะมองใหเห็นถึงการสถาปนาความเปนโครงสรางของ
โรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทย จึงมีควรที่จะตองศึกษาวามีเงื่อนไขอะไรที่ทําใหโครงสรางทางสังคมถูก
นําไปใชในความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเปนการผลิตซ้ําโครงสรางภายในระบบสังคมนั้นซึ่งทําใหการกวด
วิชากลายมาเปนกิจกรรมที่ทํากันเปนส่ิงปกติธรรมดา ที่มีคุณคา ความหมายและเปนส่ิงจําเปน 
โรงเรียนกวดวิชาก็กลายมาเปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับอันหนึ่งในสังคมไทยไมตางอะไรไปจาก
โรงเรียนในระบบ กลาวอีกนัยหนึ่งหากมองวาโรงเรียนกวดวิชาคือระบบความสัมพันธทางสังคมอยาง
หนึ่ง โรงเรียนกวดวิชาที่มีความสืบทอดตอเนื่องมาในสังคมไดอยางยาวนานนี้จะตองสะทอนหรือแสดง
ใหเห็นถึงคุณลักษณะของโครงสรางสังคมของไทยอยางเดนชัดการศึกษา ซึ่งมีขอบเขตที่มากไปกวา
โครงสรางทางการศึกษาเพียงอยางเดียว การมีมุมมองตอโรงเรียนกวดวิชาในลักษณะนี้ผูวิจัยเชื่อวาจะ
ทําใหเห็นถึงความเปนโครงสรางที่คงทนถาวรของโรงเรียนกวดวิชาที่ถูกสรางมาอยางซับซอนและมี
ความแยบยล ความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาในลักษณะดังกลาวมิไดเปนโครงสรางที่ปรากฏ
อยูภายนอกตัวบุคคลหากแตโครงสรางดังกลาวไดซึมซับและฝงอยูในจิตใจของบุคคลในฐานะที่เปน
คุณคา ความหมาย ความคิด ความเชื่อ ความม่ันคงปลอดภัย ในรูปของประสบการณและการตีความ
ประสบการณดังกลาวเพื่อใชในการปฏิบัติการตาง ๆ ในปฏิสัมพันธที่ตนมีรวมกับผูอ่ืนในสังคม ความ
แยบคายและสลับซับซอนของการสรางความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาในลักษณะนี้ทําใหการ
เรียนกวดวิชากลายมาเปนความจําเปนที่ไมตองตั้งคําถามอีกตอไปสําหรับชีวิตทางการศึกษาของ
บุคคล 
 การเผยใหเห็นถึงความแยบคายของการสรางความเปนโครงสรางดังกลาวของโรงเรียน                          
กวดวิชาจะชวยใหเราทราบถึงเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการผลิตและผลิตซ้ําความเปนโรงเรียน                       
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กวดวิชาและยังจะทําใหเห็นถึงบริบททางสังคมคือความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันทางสังคมที่โรงเรียน
กวดวิชาทําหนาที่ผลิตซ้ําความสัมพันธดังกลาว ซึ่งจะทําใหมองเห็นถึงความสลับซับซอนของการสราง
ความมีเสถียรภาพใหแกโรงเรียนกวดวิชา อันจะนําไปสูความรูเทาทัน และผลในเชิงนโยบายที่มี                       
ตอโรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทยไดในอนาคต 
 
คําถามการวิจัย 
 โรงเรียนกวดวิชาไดกลายมาเปนส่ิงปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมไดอยางไร 
มีเงื่อนไขหรือปจจัยใดที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความสืบทอดตอเนื่องมาไดอยางยาวนานและยังคง             
สืบทอดตอไปไดในสังคม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยใหเห็นวาการกอตัวและการดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชานั้น                       
มีแบบแผนอะไรบางที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการผลิตและผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมจนทําใหโรงเรียน
กวดวิชากลายเปนโครงสรางที่คงทนถาวรมีเสถียรภาพ 
 
คุณคาของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะชวยเผยใหเห็นถึงความสลับซับซอนของปรากฏการณโรงเรียนกวด
วิชา ทําใหมีมุมมองอยางใหมตอโรงเรียนกวดวิชาที่มีความยั่งยืน ถาวรจนเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพ                       
ในสังคม การศึกษานี้จะเปดมุมมองใหมตอโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนชีวิตทางสังคมความเปน
โครงสรางที่มีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชาจึงเปนส่ิงที่ดํารงอยูในตัวบุคคล เพื่อชี้ใหเห็นวาตราบ
เทาที่โรงเรียนกวดวิชายังทําใหบุคคลสรางคุณคา ความหมาย ประสบความสําเร็จ และมีความม่ันคง
ปลอดภัย ในปฏิสัมพันธทางสังคม ตราบนั้นโรงเรียนกวดวิชาก็จะยังคงเปนชีวิตทางสังคม                              
ที่จําเปนตอไป การจะทําใหโรงเรียนกวดวิชาลดความสําคัญลงจึงมีความเปนที่จะตองเขาใจถึง                         
ความสลับซับซอนของการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมเสียกอน 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดในการวิจัย 

 
 เพื่อที่จะตอบคําถามการวิจัยที่วาโรงเรียนกวดวิชาไดกลายมาเปนส่ิงปกติธรรมดาใน
ชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมไดอยางไรมีเงื่อนไขใดที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความสืบทอดตอเนื่อง
มาไดอยางยาวนานและยังคงสืบทอดตอไปไดในสังคมไทยผูวิจัยจะไดใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 สวนท่ีหน่ึง: แนวคิดที่โครงสรางกําหนดการกระทําทางสังคมเพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวทางการ
อธิบาย พยากรณ หรือทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมที่วาโครงสรางสังคมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมทางสังคมของปจเจกบุคคล ซึ่งมีขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถอธิบายการเกิดข้ึนและดํารงอยู
ของโรงเรียนกวดวิชาไดอยางลึกซึ้งเพียงพอ 
 สวนท่ีสอง: แนวคิดที่ใหความสําคัญกับผูกระทํา/การกระทําเพื่อชี้ใหเห็นถึงการมองสังคม
และกิจกรรมทางสังคมวาเปนผลมาจากการกระทําส่ิงตาง ๆ รวมกนัของมนุษยและขอจํากัดของการนํา
แนวคิดที่มีจุดเนนอยูที่การกระทําของปจเจกบุคคลนี้มาใชในการอธิบายการสถาปนาโครงสรางให
โรงเรียนกวดวิชามีความเสถียรภาพ 
 สวนท่ีสาม: แนวคิดทวิภาวะของโครงสรางเพื่อชี้ใหเห็นถึงการกาวขามมุมมองแบบทวิ
ลักษณซึ่งมองวาชีวิตทางสังคมเปนผลมาจากการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางการกระทําทางสังคม
กับโครงสราง ซึ่งชวยจะเผยใหเห็นถึงเบื้องหลังของการดํารงอยู สืบทอด และปรับตัวของโรงเรียนกวด
วิชากลายมาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมไดนั้นเปนกระบวนการสถาปนาโครงสรางที่เปนผล
มาจากการมีอิทธิพลระหวางกันของโครงสรางทางสังคมกับระบบความสัมพันธทางสังคม ส่ิงที่ค้ําชู
เสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชาใหดํารงอยูคือโครงสรางของสังคมทั้งสังคมที่ถูกผลิต/ผลิตซ้ําในระบบ
ความสัมพันธทางสังคม 
 สวนท่ีสี่: กรอบความคิดในการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะหใน
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตอบคําถามของการวิจัย และทําใหผูวิจัยสามารถเชื่อมโยงพื้นฐาน
ทางความคิดของแนวคิดทฤษฎี ไปใชเปนกรอบความคิดที่จะเขาถึงเร่ืองที่จะทําการศึกษาวิจัย 
 
สวนท่ีหน่ึง: แนวคิดท่ีโครงสรางกําหนดการกระทําทางสังคม  

 การปรากฏข้ึนของพฤติกรรมหรือการกระทําตาง ๆ ของผูคนในสังคมมักจะนํามาสูขอสงสัย
ที่วา พฤติกรรมหรือการกระทําเหลานั้นเกิดข้ึนไดอยางไร นักสังคมวิทยาพยายามสรางแนวคิดทฤษฎี
ข้ึนมาเพื่ออธิบายสาเหตุหรือเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดการกระทําทางสังคมตาง ๆ มาโดยตลอด 
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นักวิชาการในกลุมโครงสรางหนาที่นิยม ที่ถือเปนแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักของสังคมวิทยายคุคลาสสิก
ที่ไดสรางคําอธิบายถึงเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดการกระทําทางสังคมของมนุษยข้ึนและมีอิทธิพลตอการ
วิเคราะหและอธิบายปรากฏการณทางสังคมมาเปนเวลายาวนาน แนวคิดของทฤษฎีโครงสรางหนาที่มี
จุดเนนอยูที่ฉันทามติ (consensus theory) เพราะแนวคิดกลุมนี้มองวาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สังคมจะเกิดข้ึนไดก็ดวยความเห็นพองตองกันของคนในสังคม ดังนั้นการมีคานิยมรวม(share value)
และบรรทัดฐาน(norm)จึงเปนดังหลักยึดเหนี่ยวที่ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอยคานิยมรวม
และบรรทัดฐานที่กลาวถึงเปนกฎกติกาที่ทุกคนเห็นพองตองกันวาดีและมีหนาที่ตองรักษาตลอดจน
ปฏิบัติตาม การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ดีควรเกิดข้ึนอยางชา ๆ และเปนการเปล่ียนแปลงที่มีรูปแบบที่
เปนระเบียบเรียบรอยในลักษณะของวิวัฒนาการ (Ritzer. 1992: 231)  
 อยางไรก็ตามโครงสรางทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีโครงสรางหนาที่มักพิจารณา
โครงสรางควบคูไปกับหนาที่ของโครงสราง เพราะแนวคิดกลุมนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ Augusts 
Comte, Herbert Spenser และ Emile Durkheim มาอยางมากซึ่งมีรากฐานที่สําคัญอยูที่การใฝหา
สังคมที่ดีและความเชื่อในเร่ืองความสมดุลทางสังคม ซึ่งมักอางอิงแนวการวิเคราะหโครงสรางทาง
สังคมวาไมตางอะไรกับโครงสรางทางรางกายเชิงชีวภาพ รวมตลอดไปจนถึงการพิจารณาวาผูกระทํา
การ (Actor) นั้น จะกระทําส่ิงใดก็ตามก็เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนเปนหลัก และดวยมุมมองที่เห็น
สังคมเปนเหมือนรางกาย แนวคิดกลุมนี้จึงมองความเปล่ียนแปลงทางสังคมในลักษณะวิวัฒนาการ คอื
เปนการเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไปเหมือนดังการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย อาจกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวาแนวคิดหลักของกลุมโครงสรางหนาที่นิยมมีจุดยืนอยูบนการสรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยใหกับสังคม แนวคิดโครงสรางหนาที่นิยมนี้มีความเชื่อม่ันศรัทธากับกับระบบระเบียบของ
สังคมที่ดํารงอยูและหากจะมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ การเปล่ียนแปลงนั้นก็จะตองไมใชการเปล่ียนแปลง
ที่ถอนรากถอนโคน การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะตองเนนการแกปญหาที่โครงสราง สถาบันทางสังคม เชน
การแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ดังนั้นความเปล่ียนแปลงทางสังคมคอนขางจะเคล่ือนไปอยางชา ๆ เพือ่
ไปหาสมดุลทางสังคมใหม 
 แนวคิดของนักวิชาการที่มีอิทธิพลมากในกลุมโครงสรางหนาที่นิยมคือ ทารคอท พารสัน
(Tacott Parsons) ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขในการศึกษาสังคมโดยใหความสําคัญตอองคประกอบใน
ระดับมหภาคมากกวาจุลภาค กลาวคือเห็นวาระบบสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของปจเจกบุคคล พาร
สัน มีขอโตแยงกับนักคิดยุคกอนหนาเขาที่มักจะเชื่อวาความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคมเปนส่ิงที่
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แตเขากลับเห็นวาระเบียบสังคมไมอาจเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติไดแตเปนผล
มาจากอิทธิพลของคานิยมบางอยางซึ่งมีสวนชวยใหมนุษยเห็นแกประโยชนสวนตัวนอยลง มนุษย
เลือกที่จะปฏิบัติตามคานิยมเหลานั้นเพื่อจะทําใหลดความเส่ียงที่จะถูกสังคมลงโทษ คานิยมที่กลาวถงึ
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นี้ก็คือบรรทัดฐานทางสังคม(social norms) ซึ่งสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหกับสังคม (Layder.  
2004: 16)  
 พารสัน ไดเสนอระบบของการกระทําวามี 4 ระบบดวยกัน (Parsons. 1951)ไดแก ระบบของ
รางกายทางกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบสังคม และระบบวัฒนธรรม ในสวนของระบบสังคมนั้น
เปนระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคล สําหรับพารสันถือวาระบบสังคมเปนระบบที่สําคัญ
ที่สุดในบรรดาระบบการกระทําทั้งส่ี ระบบสังคมเกิดจากการกระทําระหวางกันที่มีการกระทํากันอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนสถาบัน ซึ่งบรรทัดฐานทางสังคมจะกอรูปข้ึนในระหวางกระบวนการกลายเปน
สถาบันนั้นแลวกลับมามีผลมาควบคุมการกระทําของคนในสังคม พารสันเปรียบเทียบใหเห็นวาหาก
ระบบของรางกายตองไดรับการตอบสนองความตองการคือ น้ํา อากาศ อาหาร ระบบทางสังคมเองก็
ตองการการตอบสนองส่ีดานเชนกัน กลาวคือ ความตองการดานการปรับตัว ความตองการบรรลุ
เปาหมาย ความตองการการบูรณาการ ความตองการรูปแบบของการธํารงรักษาดวยการตอบสนอง
ผานทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง กฎหมายและการควบคุม และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Layder.  2004: 23)  
 นอกจากนี้ พารสัน ยังเชื่อวาประสบการณของบุคคลในระบบสังคม ก็คือ การมีสถานภาพ
และบทบาท ซึ่งบทบาทนี้เปนตัวเชื่อมบุคคลในระบบตาง ๆ ของสังคม ดังนั้นบทบาททางสังคมทีเ่กดิข้ึน
ยังเปนความพยายามของบุคคลที่จะใหเปนไปตามความคาดหวังที่มีตอสถานภาพตาง ๆ เขาเห็นวา 
การที่บุคคลพยายามแสดงบทบาทตาง ๆ ออกมาก็ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ การปลูกฝงคานิยมและ
จริยธรรมตลอดจนแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในวัยเด็ก ทําใหเม่ือโตข้ึนบุคคลผูนั้นจะมีแนวโนมที่จะ
รับเอาความคาดหวังที่มีตอบทบาทที่เขาไดเรียนรูมา เม่ือตองการบรรลุเปาหมายในการเกี่ยวของกับ
ผูคน บุคคล ก็จะยึดเอาความคาดหวังนั้นเปนกฎ กติกา เพื่อใชในการปฏิสัมพันธ เหตุผลอีกประการก็
คือ การเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกันในสังคมนั้น เปนผลมาจากการยึดม่ันในมาตรฐานของพฤติกรรม
ของบทบาทที่ถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กนั่นเอง (Ritzer.1992: 243-245)  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนจะทําใหเห็นวาแนวคิดของกลุมที่มองวาโครงสรางกําหนดการ
กระทํานี้ มีความเชื่อหลักอยูที่ความเปนระเบียบของสังคมผานบทบาทและหนาที่จะเปนตัวกําหนดการ
กระทําทางสังคมของบุคคล ซึ่งการแสดงบทบาทหนาที่ดังกลาวเกิดข้ึนจากการขัดเกลาและปลูกฝง
ตั้งแตวัยเด็กนอกจากนี้ในระบบสังคมยังมีการกําหนดสถานภาพทางสังคมใหแกบุคคลพรอมความ
คาดหวังในบทบาทที่บุคคลจะตองแสดงออกมาตามสถานภาพของตนภายใตสถานภาพและบทบาทที่
แตกตางกันนี้เองจึงทําใหคนตองเสมือนถูกจัดใหอยูในระเบียบของความแตกตางนั้น และไมสามารถที่
จะพนไปจากระเบียบนั้นได เพราะมันไดถูกกดทับอยูดวยความคาดหวังของสังคม 
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 แนวคิดที่มองวาโครงสรางเปนส่ิงกําหนดการกระทําของปจเจกบุคคลนี้ หากนํามาอธิบายถึง
ปรากฏการณกวดวิชาในสังคมไทยจะทําใหเราเห็นการกอรูปของโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดข้ึนจากแบบ
แผนของความสัมพันธที่เปนไปตามความคาดหวังในสถานภาพและบทบาทที่ถูกกําหนดอยูภายใต
ระบบสังคม ในการศึกษาเร่ืองการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมนี้ หาก
เชื่อและวิเคราะหตามมุมมองของแนวคิดดังกลาวก็จะเห็นไดวาการเกิดข้ึนและการดํารงอยูของโรงเรียน
กวดวิชานั้นเปนผลมาจากความคาดหวังตอบทบาทของนักเรียนที่ไดรับอิทธิพลมาจากความคาดหวัง
ซึ่งถูกหลอหลอมมาจากสังคมโดยครอบครัวคาดหวังใหลูกหลานของตนเขาไปมีสวนรวมเพื่อแสดง
บทบาททางสังคมในระบบสังคม ดังนั้นการขัดเกลาดังกลาวจึงเปนผลตอกรอบคิดของนักเรียนที่ถูก
ปลูกฝงใหเปนคนเกงที่จะแสดงบทบาททางสังคมที่เหมาะสม ในลักษณะรับเอาบรรทัดฐานเขามาไวใน
ตัว โดยยอมรับกฎเกณฑบทบาทที่ไดรับการถายทอด การเรียนกวดวิชาของนักเรียนจึงเปนส่ิงที่เปนไป
ตามบรรทัดฐานที่หลีกเล่ียงไมได เปนบทบาทที่พอแมคาดหวังใหลูก ๆ ตองทําและเปนความถูกตองดี
งาม ซึ่งดูเหมือนวา การกวดวิชาจะเปนอะไรอยางอ่ืนไปไมไดนอกจากการที่นักเรียนตองทําใหตนเอง
เรียนเกง ดังที่คนอ่ืนคาดหวัง และพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังนั้น การมองเชนนี้ทําใหมิติเชิง
สรางสรรคของนักเรียนที่เรียนกวดวิชาถูกสลายลงไปอยางส้ินเชิงทั้ง ๆ ที่เราจะเห็นไดวา การเลือกเรียน
กวดวิชาของนักเรียนในปจจุบันตางมีกลยุทธในการเรียนมากมาย พรอม ๆ ไปกับเปาหมายของการ
กวดวิชาที่แตกตางหลากหลาย อีกทั้งโรงเรียนกวดวิชาเองก็มิไดหยุดนิ่งตองการเปล่ียนแปลงไปตามกล
ยุทธ การเลือก และความตองการของผูเรียน แสดงใหเห็นวาเพียงแคความคาดหวังและการแสดง
บทบาทใหเปนไปตามความคาดหวัง  
 นอกจากนี้การเปรียบเทียบระบบสังคมวาเปนเหมือนระบบรางกายที่มีวิวัฒนาการไปอยาง
ชาๆ และมีความตองการการตอบสนองที่แนนอนตายตัวทําใหระบบสังคมกลายเปนระบบที่มีความ
หยุดนิ่งขาดความเปนพลวัตการนําระบบสังคมมาวิเคราะหความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจะ
ทําใหเห็นแตการผลิตซ้ําบทบาทที่หยุดนิ่ง กลาวคือ บุคคลยอมตองการแสดงบทบาทของตนไปตาม
ความตองการของระบบสังคมผานการขัดเกลา ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธของบทบาทระหวาง
โรงเรียนกวดวิชา เจาของโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร นักเรียน และผูปกครอง ยอมเปนไปอยางราบร่ืน แต
ทวาในปจจุบันเรากลับเห็นการชวงชิง ตอรอง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางบทบาทของ
กลุมคนดังกลาวอยูตลอดเวลา อันสงผลกระทบตอโครงสรางโดยรวมดวย ตัวอยางเชน การเห็นบทบาท
ของผูปกครองที่ไมวาจะยากดีมีจน สังกัดอยูในชนชั้นใดตองรีบไปเขาคิวเพื่อสมัครเรียนและจองที่เรียน
ผานเคานเตอรธนาคาร ในขณะที่ความสัมพันธแบบครูกับศิษย ก็เปล่ียนแปลงไปจากความสัมพันธที่ดู
หางไกล สูงต่ํา มาเปนความสัมพันธแนวราบ เห็นไดจากสรรพนามที่ใชในการส่ือสารในหองเรียนที่แปร
เปล่ียนไปเชนจากครูกับนักเรียน มาเปนเรากับเธอ พี่กับนอง ซึ่งแนวคิดที่มองระบบสังคมหรือโครงสราง
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สังคมในรูปแบบของความสัมพันธเชนเปนที่ตายตัวนี้มิอาจใหคําอธิบายไดอยางเพียงพอตอความเปน
พลวัตของระบบที่เกิดข้ึนและทําใหการกวดวิชาดํารงอยู 
 การที่แนวคิดกลุมนี้ที่ใหความสําคัญกับบูรณภาพและความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 
สงผลใหการมองพัฒนาการตัวตนของมนุษยมีความโนมเอียงไปในทางการพยายามทําตัวตนให
สอดคลองกลมกลืนกับความคาดหวังของคนอ่ืน เพื่อที่จะนําไปสูการยอมรับ โดยมิไดพิจารณาถึงเร่ือง
ของความพยายามในการสรางความแตกตางเพื่อสรางตัวตนของมนุษยเลยนี้ หากนํามาพิจารณา
ความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาก็จะทําใหเห็นแตการที่นักเรียนและผูปกครองพยายามกระทํา
ตามความคาดหวังที่สังคมมีตอบทบาทของพอแมและลูก หากแตในอันที่จริงแลว การกวดวิชาเปน
มากกวาการทําใหสังคมยอมรับวาเปนพอแมและลูกที่ดี เพราะกวดวิชาเปนการพยายามในการสราง
ความแตกตางเพื่อสรางเอกลักษณของตัวตนไมวาจะเปนการเปนคนที่เกงที่สุด เขาเรียนในคณะและ
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด แมกระทั่งการไดกวดวิชาในสถาบันที่ไดรับการยอมรับที่สุด หวังผลไดมากที่สุด 
รวมถึงการพยายามไขวควาหาคอรสกวดวิชาที่ดีที่สุด แพงที่สุด ไดเรียนสดและสอนสด เหลานี้
แสดงออกใหเห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มากไปกวาการพัฒนาตัวตนตามความคาดหวังของสังคมเพื่อ
บูรณภาพแหงสังคม หากแตเปนความพยายามนิยามตัวตนผานบทบาทที่แตกตาง  
 ในการพิจารณาถึงความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชานั้น ส่ิงที่เราสามารถพบเห็นได
เสมอก็คือการเดินทางเขามาเรียนกวดวิชาของเด็กในชนบทหางไกลที่ขยายจํานวนของนักเรียนกลุมนี้
มากข้ึน เห็นไดจากการขยายสาขาของโรงเรียนกวดวิชาไปสูสาขาตามตางจังหวัด ความพยามยามใน
การตั้งแหลงกวดวิชาไวใกลศูนยกลางการคมนาคม และลูกชาวนา กรรมกร คนขับแท็กซี่ และคน
ยากจนอีกหลายกลุมก็ขวนขวายเรียกหาการกวดวิชากันอยางมากมายและดูเหมือนวาการกวดวิชาจะ
ไมใชกิจกรรมเฉพาะกลุมเด็กเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญอีกตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเขาถึง
การกวดวิชาไดขยายวงกวางออกไปอยางมาก ถาโครงสรางอํานาจของสังคมเปนวิธีการอันชอบธรรมที่
สรางหลักประกันสําหรับการรักษาระเบยีบของสังคมดัง พารสัน กลาวไว ดูเหมือนวาบัดนี้โครงสรางเชิง
อํานาจในสังคมไดใหโอกาสเด็กนักเรียนในชนบท และคนยากคนจนใหมีสิทธิเสมอภาคเทาเทยีมกบัคน
ม่ังมีและชนชั้นกลางในเมืองใหญมากข้ึน การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ยิ่งขยายชุมชนเขาสูการกวดวิชาใหไดรับการบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และราคาที่ถูก
ลง ก็ยิ่งตอกย้ําใหเห็นถึงความพยายามของโครงสรางทางอํานาจที่จะทําใหผูที่อยูในฐานะพอ แม และ
ลูก ไดมีโอกาสแสดงบทบาทของพอแมที่ดี ลูกที่ดี ลูกที่ตั้งใจเรียน และนักเรียนที่เรียนเกง ตามความ
คาดหวังที่สังคมมีตอพวกเขา แตส่ิงที่แนวคิดนี้ละเลยในการพิจารณาก็คือ การเผยใหเห็นถึงบรรดา
เจตนารมณก็อยูเบื้องหลังการกอกําเนิดโรงเรียนกวดวิชา เพราะการขยายฐานของโรงเรียนกวดวิชาสู
ภูมิภาค การขยายเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหการกวดวิชามีมาตรฐานเดียวกัน เปนส่ิงที่
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เขาถึงงาย และกวางขวางข้ึนนั้น ลวนถูกแฝงอยูดวยผลประโยชนดึงกําไรทางธุรกิจมหาศาล ภายใตวิธี
คิดของทุนนิยมทางการศึกษาที่มุงหวังจํานวนมากกวาคุณภาพทําใหมีการกวดวิชาแบบ มุงเนนจํานวน
นักเรียนคราวละมาก ๆ ทําใหราคาของการกวดวิชาผานการดูวีดีโอและการกวดวิชาโดยใช IT มีราคา
ยอมเยากวาการเรียนสดสอนสดทําใหจํานวนผูกวดวิชาเพิ่มข้ึนอยางมาก ในขณะที่การเรียนสดสอนสด
กลายเปนที่ปรารถนาของคนอีกกลุมหนึ่งที่มีทรัพยากรและโอกาสมากกวา ทําใหราคาของการเรียนสด
สอนสดแพงข้ึนเปนเงาตามตัว เปนการจัดประเภทคนที่เขาถึงการกวดวิชาผานทรัพยากรที่พวกเขามีใน
การลงทุนเพื่อซื้อสินคาแนวคิดของนักคิดในกลุมนี้เนนไปที่การทําหนาที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม กลาวคือ โรงเรียนกวดวิชามีฐานะเปนเพียงโครงสรางที่ทําหนาที่ในการใหกระบวนการเรียนรูทาง
สังคม ในฐานะที่เปนสถาบันกวดวิชาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งชวยปลูกฝงคานิยม บรรทัดฐาน ไมตางอะไรกบั
สถาบันการศึกษาทั่วไป การมองโรงเรียนกวดวิชาในมุมมองนี้จะทําใหเราละเลยเบื้องหลังการทําหนาที่
ของโรงเรียนกวดวิชาที่ไดทําหนาที่ผลิตซ้ําของการแขงขันแบบแพคัดออก ซึ่งสนองตอบตออุดมการณ
ทุนนิยมที่มีจุดเนนอยูที่ประสิทธิภาพของการผลิตและการคัดแยกจําแนกคนออกเปนประเภทตาง ๆ 
เพื่อทําใหเปนผูชํานาญเฉพาะดานอันอํานวยประโยชนตอการผลิตแบบทุนนิยมเปนอยางมาก เพราะ
การกวดวิชาไมไดเปนแคการไปเรียนเสริมเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติของโรงเรียนในระบบ แตการกวด
วิชามีเปาหมายสําคัญในการเอาชนะขอสอบ และการเปนผูชนะในระบบการศึกษาที่มีจุดเนนอยูที่การ
แขงขันโรงเรียนกวดวิชาจึงไมไดเปนเพียงสถาบันการศึกษาที่สนองความตองการในการธํารงรักษา
ระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานคานิยมของสังคมอยางธรรมดาไดอีกตอไป หากแตยังไดสงเสริมและผลิต
ซ้ําอุดมการณทุนนิยมอยางที่ปฏิเสธมิได 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จึงทําใหเห็นไดวา แนวคิดของสํานักโครงสรางหนาที่นิยมขาดความ
กวางขวาง ลึกซึ้งเพียงพอที่จะใชสําหรับอธิบายถึงการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มี
เสถียรภาพในสังคมไทย 

 
สวนท่ีสอง: แนวคิดท่ีใหความสําคัญกับผูกระทํา/การกระทํา 
 โรงเรียนกวดวิชาถูกทําใหมีความหมายเฉพาะซึ่งเปนความหมายที่แตกตางจากการจัด
การศึกษาในรูปแบบอ่ืน แตความหมายของโรงเรียนกวดวิชาก็มิไดถูกตราตรึงอยูเพียงความหมายเดียว 
อีกทั้งผูที่เกี่ยวของกับการกวดวิชาเองก็ไมไดใชความหมายของโรงเรียนกวดวิชาไปในทิศทางเดียวกัน 
ตองยอมรับวาในปฏิสัมพันธที่หลากหลายของผูคนในสังคมโรงเรียนกวดวิชาก็ถูกใหความหมายที่
แตกตางกันออกไป และความหมายของโรงเรียนกวดวิชาก็ถูกใชเพื่อสนองตอบตอชวงชีวิตของคนแต
ละคนอยางแตกตางกันออกไป การมีมุมมองตอโรงเรียนกวดวิชาในลักษณะนี้สอดคลองกับมุมมองตอ
ปรากฏการณทางสังคมของนักวิชาการในกลุมปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism)  
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 นักคิดในกลุมนี้มองวาการที่ผูคนมารวมกันทํากิจกรรมตางๆ ไดกอใหเกิดสังคมข้ึนมา ดังนั้น
การที่จะวิเคราะหสังคมไดนั้นตองเร่ิมตนที่กิจกรรมทางสังคมเปนอันดับแรก ไมใชไปเร่ิมที่โครงสราง
เพราะไมเชื่อวามนุษยตอบสนองแรงกระตุนที่มาจากภายนอกอยางเปนกลไก กลาวคือปจเจกบุคคล
ไมไดตอบสนองในทันทีเม่ือมีโครงสรางสังคมจากส่ิงแวดลอมภายนอกมากระตุน แตมนุษยเราสามารถ
ตอบสนองตอแรงกระตุนตาง ๆ จากส่ิงแวดลอมทางสังคมดวยการพิจารณาความหมายของแรงกระตุน
นั้นวาคืออะไรและเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้นเพื่อเปนการ
สนองตอบตอแรงกระตุนดังกลาวอยางรูเทาทัน โดยคาดการณถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการตอบสนองแรง
กระตุนเหลานั้นไดดวย (Layder.  2004: 72) กลาวอีกนัยหนึ่งคือมนุษยมีความเปนผูกระทําการ คือมี
เหตุผล มีความมุงม่ัน ความตั้งใจดังนั้นในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมมนุษยก็จะทําการตีความคุณคา 
ความหมายของแรงกระตุนตาง ๆ กอนที่จะมีการตอบสนอง  
 ในทัศนะนี้หากนํามาพิจารณาการกอตัวและการดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาจนกลายเปน
โครงสรางที่มีเสถียรภาพจะทําใหมองวาการที่บุคคลไมวาจะเปนตัวนักเรียนหรือพอแมผูปกครองสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาลวนเกิดข้ึนจากการกระทําที่ตอบสนองตอโครงสรางทางสังคม
ดวยความตั้งใจ ผูเขาสูการกวดวิชารับรูถึงแรงกระตุนที่เกิดจากโครงสรางทางสังคม ซึ่งอาจหมายถึง
การการสอบเพื่อแขงขันเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีอัตราการแขงขันสูงคนที่จะเขาเรียนได
ตองเปนคนที่ผานการสอบตองเปนคนเกง และการจะเปนคนเกงไดนักเรียนและผูปกครองกลุมหนึง่ตาง
ก็พิจารณาความหมายของการเปนคนเกงโดยผูกโยงเขากับความหมายที่พวกเขาไดใหกับโรงเรียนกวด
วิชา การเรียนกวดวิชาเพื่อใหสอบเขามหาวิทยาลัยไดจึงถูกเลือกอยางตั้งใจดวยมุมมองเชนนี้จะทําให
เราเห็นวาการตัดสินใจเรียนกวดวิชาเปนการตอบสนองตอโครงสรางสังคมโดยไมมีการบังคับจาก
โครงสรางภายนอกแมแตเล็กนอย แตส่ิงที่ปฏิเสธไมไดเลยก็คือ  นับวันโรงเรียนกวดวิชาไดกลายเปน
ส่ิงจําเปน กลาวคือผูที่ประสงคถึงความกาวหนา และตองการสอบเขามหาวิทยาลัยใหไดในทามกลาง
การแขงขันที่รุนแรงนั้นการเรียนกวดวิชาก็ดูเหมือนจะเปนความจําเปนเพราะมีตัวอยางของคนทีป่ระสบ
ความสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัยซึ่งผานการกวดวิชามาอยางเขมขน  นอกจากนี้แมวาการ
ตัดสินใจเขาสูโรงเรียนกวดวิชาจะเกิดจากการประเมินความหมายที่แรงกระตุนจากภายนอกมีตอ
บุคคลและเปนการเลือกอยางตั้งใจ แตผลของการกวดวิชาก็มิอาจคาดหมายวาจะใหผลดังที่ตั้งใจหรือ
คาดหวังไวไดจริง เห็นไดจากการที่ผูคนจํานวนมากสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา แตกลับ
ผิดหวังในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวาแมจะเปนการกระทําที่ตั้งใจ แต
ผลที่ตามมาซึ่งไมอาจคาดการณไดก็เกิดข้ึนอยูเสมอ  
 นอกจากนี้แนวคิดกลุมปฏิสัมพันธนิยมยังใหความสําคัญกับส่ิงที่เรียกวาความหมายโดย
อธิบายวาความหมายเกิดจากการใชภาษาซึ่งเปนพฤติกรรมที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว และภาษาชวย
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ใหมนุษยมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ซับซอนมากข้ึน ทําใหคนเราสามารถแสดงเจตนารมณออกไปกอนลง
มือกระทํา และความซับซอนของภาษายังชวยคนเราใหมองส่ิงตาง ๆ จากมุมมองของคนอ่ืนใน
ขณะเดียวกันภาษา ก็ชวยใหเรามองตัวเองจากมุมมองของคนอ่ืนได ลักษณะการใชภาษาที่ซับซอน
เชนนี้ทําใหมองไดวามนุษยจะเขาไปเกี่ยวของหรือแสดงพฤติกรรมทางสังคมใด ๆ ก็ตอเม่ือการแสดง
พฤติกรรมนั้นมีความหมายตอตัวเขา 
 หากพิจารณาโรงเรียนกวดวิชาในแงมุมนี้จะทําใหเห็นวาการกอตัวข้ึนมาของโรงเรียนกวดวิชา
นั้นเปนเพราะความหมายที่โรงเรียนกวดวิชามีตอบุคคล แตแงมุมนี้ไมสามารถทําใหเห็นถึงอํานาจที่อยู
เบื้องหลังการสรางความหมายของโรงเรียนกวดวิชาผานสัญญะ และสัญลักษณ ตาง ๆ การอาศยัเพียง
การกระทํารวมกันเชิงสัญลักษณนั้นไมอาจทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความเปนโครงสรางที่แข็งแกรงจน
กลายเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาดังที่เปนอยูในปจจุบัน  
 ในทายที่สุดแนวคิดกลุมนี้มีจุดเนนอยูที่ประสบการณของบุคคลในระดับพื้นที่โดยหลีกเล่ียงที่
จะพิจารณาถึงโครงสรางทางสังคมที่มีอยูกอนแลวซึ่งปรากฏอยูในแนวคิดของกลุมปรากฏการณนิยม
อันเปนการศึกษาถึงประสบการณทางชีวิตของบุคคล ความรูสึก ความหวัง แผนการและการรับรูของ
ปจเจกบุคคลทําใหละเลยการพิจารณาถึงอิทธิพลของสถาบันตาง ๆ ทางสังคมที่อยูภายนอกกิจกรรม
และประสบการณของปจเจกบุคคล ซึ่งอยูนอกความควบคุม (Layder.  2004: 92-109)  
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการนําทัศนะของกลุมแนวคิดที่เชื่อวาการกระทําของบคุคล
เปนการกระทําอยางตั้งใจเล็งเห็นผลของการกระทําได จนกอเกิดเปนแบบแผนของพฤติกรรมข้ึนมานั้น
มีขอจํากัดในการอธิบายการเกิดข้ึนและดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชา  
 
สวนท่ีสาม: แนวคิดทวิภาวะของโครงสราง  
 การที่กลุมแนวคิดทฤษฎีทางสังคมสองแนวคิดที่ไดนําเสนอกอนหนานี้ซึ่งมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันอยางมากถือวาเปนปญหาของการแบงข้ัวในแนวคิดทางสังคมวิทยาที่มีอยูดวยกัน  3
รูปแบบไดแก (Layder.  2004: 1-3) การแบงข้ัวระหวางแนวคิดที่เนนความเปนปจเจกบุคคล 
(individual) กับแนวคิดที่เนนความเปนสังคม (society) การแบงข้ัวระหวางแนวคิดที่ใหความสําคญักบั
การวิเคราะหระดับจุลภาค (micro) กับแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหระดับมหภาค (macro) 
และการแบงข้ัวระหวางแนวคิดที่เชื่อวาโครงสรางเปนตัวกําหนดการกระทํา (structure) กับแนวคิดที่
เชื่อวาการกระทําเปนตัวกําหนดโครงสราง (agency-action) การติดอยูกับปญหาทวิลักษณในทัศนข
องผูวิจัยเชื่อวาทําใหการทําความเขาใจหรือการวิเคราะหสังคมขาดความลุมลึก สําหรับทฤษฎีที่ผูวิจัย
เห็นวาจะทําใหการวิเคราะหการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาไมติดอยูกับความเปนทวิ
ลักษณและมีมุมมองที่ลึกซึ้งกวางขวางเพียงพอคือทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง (structuration 
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theory) ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนโดยแอนโทนี่ กิดเดนส (Giddens) โดยจะกลาวถึงทฤษฎีดังกลาวตามประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ความเช่ือพื้นฐานของการมองโครงสรางแบบทวิภาวะ 
 ทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง (structuration theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมที่มีจุดสนใจอยูที่ความสัมพันธระหวางโครงสราง และการกระทําของปจเจก
บุคคล ซึ่งสามารถที่จะใชในการวิเคราะหทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค กลาวคือสามารถอธิบายไดวา
การกระทําของบุคคลภายในสังคมเกิดข้ึนมาไดอยางไรและอธิบายไดวาโครงสรางทางสังคมกอตัวหรือ
ถูกสรางข้ึนมาไดอยางไรทั้งนี้โดยที่ทั้งสองสวนไมไดแยกออกจากกันแตเกี่ยวของสัมพันธกันเหมือนสอง
ดานของเหรียญ อาจกลาวไดวาทฤษฎีนี้พยายามที่จะอธิบายใหเห็นถึงเงื่อนไขที่กํากับความตอเนื่อง
และความเปล่ียนแปลงภายในโครงสรางทางสังคม และพรอม ๆ ไปกับการชี้ใหเห็นการผลิตซ้ํา
โครงสรางทางสังคมที่เกิดข้ึนในระบบสังคม ซึ่งถือวากิดเดนสไดกาวขามความเปนทวิลักษณดวยการ
เสนอวาการวิเคราะหสังคมควรมีลักษณะการวิเคราะหความเปนทวิภาวะของโครงสรางซึ่งเชื่อวาแบบ
แผนของการกระทําของบุคคลเกิดข้ึนจากการมีอิทธิพลตอกันและกันของโครงสรางและการกระทําทาง
สังคม 
 ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับโรงเรียนกวดวิชาในรอบหลายปที่ผานมาจนกลายมาเปน
ความสําคัญจําเปนในสังคมไทยของโรงเรียนกวดวิชาดังที่เปนอยูในปจจุบัน ถือไดวาเปนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอยางมีพลวัต การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเกิดจากการที่โครงสรางตาง ๆ ในสังคม
เปล่ียนไป ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงกติกาในการสอบเขาในการศึกษาตอตาง ๆ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงสถาบันทางสังคมไมสามารถที่จะระบุไดวาผูคนในสังคมถูกชักจูงใหเรียนกวดวิชาดวย
โครงสรางตาง ๆ ดังกลาว ในขณะเดียวกันเราก็ไมอาจกลาวไดเชนกันวาโรงเรียนกวดวิชามีการ
สถาปนาโครงสรางข้ึนมาไดเพราะผูคนในสังคมเร่ิมที่จะเปล่ียนความคิดข้ึนมาเองแลวก็หันไปให
ความสําคัญกับการกวดวิชาอยางเอาจริงเอาจังจนโรงเรียนกวดวิชามีความสําคัญและขาดไมไดอยางที่
เปนอยู โรงเรียนกวดวิชากลายเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในระบบการศึกษาไทย การอธิบายถึงการสถาปนา
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาใหลึกซึ้งและรอบดานเพียงพอจึงตองใหความสนใจศึกษาความสัมพันธ
ระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง นี้มีพลังในการอธิบายการสถาปนา
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนการเปล่ียนแปลงที่มีพลวัตไดอยางลึกซึ้ง 
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 ความเปนผูกระทําการในทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง 
 ทฤษฎีการสถาปนาโครงสรางนี้ไดมีขอตกลงพื้นฐานที่ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญอยูที่ลักษณะ
ของผูกระทําการทางสังคม (social actor) คือผูกระทําการเปนผูที่กระทําส่ิงตาง ๆ ดวยจิตสํานึก 
(conscious) อยางตั้งใจ (intention) และมีการคิดไตรตรอง (reflexive monitoring) เพื่อการเพงมอง
การกระทําของตัวเองและการกระทําของคนอ่ืนอยางมีเหตุผล (Giddens.1984:5-6) ซึ่งถือไดวาเปนขอ
โตแยงสําคัญที่ทฤษฎีนี้มีตอแนวคิดของกลุมโครงสรางนิยมโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดของซิกมุนดฟรอยด ที่ เชื่อวามนุษยกระทําส่ิงตาง ๆ ไปดวยแรงผลักดันของจิตไรสํานึก 
(unconscious) แตสําหรับ กิดเดนส เขามองวาการกระทําส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษยนัน้เปน
การกระทําที่มนุษยทําไปโดยความตั้งใจอยางมีจิตสํานึก โดยที่จิตสํานึกสามารถแบงออกเปนสอง
ระดับคือจิตสํานึกเชิงปฏิบัติการ (practical conscious) และจิตสํานึกเชิงวาทกรรม (discursive 
conscious) จิตสํานึกเชิงปฏิบัติการเปนจิตสํานึกที่จัดไดวาเปนรากฐานสําคัญของทฤษฎีการสถาปนา
โครงสราง (Giddens. 1984: 6)  จิตสํานึกเชิงปฏิบัติการนี้เปนจิตสํานึกที่มนุษยใชในการกระทําส่ิง
ตางๆ ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวันที่มีความเปนกิจวัตร (routine) เปนการกระทําอยางรูสํานึกและตัง้ใจแต
จะไมสามารถอธิบายเหตุผลของการกระทําออกมาเปนคําพูดได แตการกระทําดังกลาวเปนการกระทํา
ที่ผานกระบวนการวาเปนการกระทําที่สมควร ถูกตอง ดีงาม ในขณะที่จิตสํานึกเชิงวาทกรรมจะเปน
จิตสํานึกของมนุษยผูกระทําการที่กระทําการในระดับของชีวิตประจําวันเชนกันหากแตผูกระทํา
สามารถอธิบายการกระทําของตนออกมาเปนขอความเปนคําพูดไดซึ่งเปนการกระทําที่ผาน
กระบวนการทําใหเปนเหตุผล (rationalization) เราอาจเรียกการกระทําภายใตจิตสํานึกเชิงวาทกรรมนี้
วาเปนการกระทําอยางมีเหตุผลในขณะที่การกระทําซึ่งเกี่ยวพันอยูกับจิตไรสํานึกนั้นGiddensมองวา
เปนเร่ืองของแรงจูงใจ (motive) ที่เกิดข้ึนในสถานการณที่ไมปกติ ไมธรรมดาในชีวิตประจําวันถึงแมวา
การกระทําตาง ๆของบุคคลในชีวิตประจําวันจะเปนการกระทําที่เกิดข้ึนจากความตั้งใจ แตผลที่ตามมา
ของการกระทําดังกลาวอาจมีผลที่ไมไดตั้งใจ (unintended consequences) เกิดข้ึนตามมาก็ได และ
ผลที่เกิดข้ึนตามมาอยางไมตั้งใจนั้นก็จะกลับมาเปนเงื่อนไขของการกระทําที่ผูกระทําไมรูหรือไมได
ตั้งใจมากอน (unacknowledgement condition)  
 ความเปนผูกระทําการนั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกับอํานาจอยางแยกไมออกเพราะผูกระทาํ
การคือผูที่สามารถใชอํานาจในการกระทําส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวันรวมถึงการจัดการกับอิทธิพลหรือ
อํานาจของบุคคลอ่ืนที่มีตอตัวผูกระทําการเองดวย การกระทําการจึงเปนความสามารถของของปจเจก
บุคคลในการที่จะริเร่ิม ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความแตกตางใหกับสถานการณตาง ๆ ได แตถา
บุคคลไมสามารถใชอํานาจที่ตัวเองมีในการสรางความแตกตางหรือความเปล่ียนแปลงใหกับ
สถานการณที่ตัวเองเผชิญไดอีกตอไปถือไดวาความเปนผูกระทําการไดจบส้ินลงไปแลว (Giddens.  
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1984: 14-16) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือหากบุคคลไรซึ่งอํานาจก็ไมอาจเปนผูกระทําการไดตามความหมาย
นี้ การกลาวในลักษณะนี้ยอมทําใหเหนไดวาอํานาจเปนส่ิงที่มีอยูทั่วไปในสังคมบุคคลสามารถที่จะแยง
ชิงฉกฉวยหรือใชอํานาจเทาที่ตนมีอยูเพื่อริเร่ิม หรือเปล่ียนแปลงสถานการณตาง ๆในควาสัมพันธทาง
สังคมได 
 กิดเดนส เห็นวาการใชอํานาจเปนความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งผูกระทําการจะใชอํานาจ
หรือแสดงอํานาจไดจะตองมีทรัพยากร (resources) ซึ่งทรัพยากรนี้เปนคุณลักษณะหนึ่งของโครงสราง 
(structural property) ซึ่งตองทําความเขาใจวาทรัพยากรที่วานี้ไมไดมีพลังอํานาจใดอยูโดยตัวของมัน
เอง แตผูที่ครอบครองทรัพยากรสามารถใชทรัพยากรที่ตนมีใหเกิดเปนพลังอํานาจในความสัมพันธทาง
สังคมได ดังนั้นใครจะมีอํานาจในความสัมพันธทางสังคมมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับทรัพยากรที่เขา
ครอบครองและความสามารถในการใชทรัพยากรเพื่อทําใหตนเองมีอํานาจ  อํานาจในระบบสังคมจึง
เปนส่ิงที่ถือไดวาเปนความสัมพันธแบบปกติของความอิสระและการพึ่งพาระหวางผูกระทํากับกลุมคน
ในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม แตอยางไรก็ตามในทุก ๆ รูปแบบของการพึ่งพาดังกลาวก็มี
ทรัพยากรบางอยางที่ทําใหผูมีอํานาจนอยกวาสามารถจะมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของผูที่มีอํานาจ
เหนือกวาได กิดเดนสเรียกวาวิภาษวิธีของการควบคุม (Dialectic of control) ซึ่งทําใหเห็นวาโครงสราง
ทางอํานาจสามารถที่จะถูกเปล่ียนแปลงไดถาผูคนเพิกเฉยตอส่ิงเหลานั้นหรือผลิตซ้ํามันออกไปในทาง
ที่แตกตางโดยอาศัยทรัพยากรเทาที่พวกเขามี (Giddens. 1984: 14-16)  
 โดยสรุปอาจกลาวไดวา มนุษยในฐานะผูกระทําการทางสังคมจะกระทําส่ิงตาง ๆ อยางมี
ความรูเทาทันเปนการกระทําดวยความตั้งใจกระทําอยางมีเหตุผลแตการกระทําดังกลาวอาจสงผลที่
ไมไดตั้งใจใหเกิดข้ึนและผลที่ไมไดตั้งใจนั้นไดกลายมาเปนเงื่อนไขของการกระทําในคร้ังตอไปโดยเปน
เงื่อนไขที่ผูกระทําการเองก็ไมสามารถที่จะรูเทาทันได การกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่มีลักษณะ
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องอยูในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม ซึ่งกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงไป
เร่ือย ๆ อยางเปนพลวัตกลาวคือแมวาการกระทําตาง ๆจะเปนการผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมที่มีมาอยู
กอน แตการผลิตซ้ําแตละคร้ังก็ไมไดทําใหสถานการณคงเดิมเสมอไป เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางผูกระทําการกับอํานาจก็จะพบวาผูกระทําการอาศัยทรัพยากร (ซึ่งเปนคุณสมบัติของโครงสราง 
(structural property) อยางหนึ่ง) ที่มีอยูในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม พรอม ๆ ไปกับการผลิตซ้ํา
โครงสรางทางสังคมนั้น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับผูกระทําการในลักษณะดังกลาวนี้ถือไดวาเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการวิเคราะหการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งจะไดนํามากลาวตอไปขางหนา 
 จากมุมมองที่กลาวถึงนีท้ําใหเห็นวาผูกระทําการในระบบของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งก็คือบรรดา
ผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมดอันไดแก เจาของโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร นักเรียน และ
ผูปกครอง บุคคลเหลานี้ตางเปนผูกระทําการที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาดวยความ
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ตระหนักรู เชนผุปกครองและนักเรียนอาจตระหนักรูวาการเรียนกวดวิชาจะนําไปสูความสําเร็จในการ
สอบแขงขันในระดับตาง ๆ ได ผูปกครองที่สงบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาและนักเรียนที่ไปเรียนกวดวิชา
อาจมีความมุงหวังตั้งใจเพียงแคการผานการสอบการไดคะแนนดี ๆ หรือการไดเขาเรียนในคณะที่ชื่น
ชอบแตผลที่ตามมาของการกระทําดังกลาวไดไปผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน รวมถึง
ไปผลิตซ้ําระบบการแขงขันทางการศึกษาภายใตกติกาแบบแพคัดออก อยางที่ผูปกครองและนักเรียน
เองอาจไมไดตั้งใจหรือไมรูไมคิดวาตนเองไดมีสวนทําใหระบบการสอบแบบแพคัดออกถูกผลิตซ้ําข้ึน ใน
อีกทางหนึ่งการที่โรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันที่มีการขยายตัวออกไปในลักษณะแฟรนไชสทัว่ทกุภูมิภาค
ของประเทศอาจจะหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่ดีมีมาตรฐานและชวยใหเด็กใน
สังคมชนบทเขาถึงการกวดวิชาไดงายข้ึนดวยทรัพยากรที่พวกเขามีซึ่งอาจหมายถึงเงิน การเดินทางที่
งายข้ึน ที่พักที่สะดวกสบาย คาใชจายที่ลดลงซึ่งทําใหผูปกครองและเด็กในทองถิ่นหางไกลมีพลัง
อํานาจในการเรียนกวดวิชาไดเพิ่มมากข้ึน ในทางกลับกันการหยิบยื่นโอกาสและอํานาจใหนักเรียนและ
ผูปกครองมากข้ึนนี้ก็เปนการใชทรัพยากรอีกแบบหนึ่งของบรรดาเจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือติวเตอร
ผานทางระบบกฎหมายที่อณุญาตใหมีการขยายสาขา เงินลงทุนและระบบบริหารจัดการที่พวกเขามี
เพื่อเพิ่มอํานาจในการกวาดเอานักเรียนในตางจังหวัดใหเขาสูโรงเรียนกวดวิชามากข้ึน แตในทายที่สุด
แลวผลของการกระทําดังกลาวกลับไปผลิตซ้ําโครงสรางของการแขงขันทางการศึกษาอีกเชนเดียวกัน 
 
ความหมายของโครงสรางในทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง 
 ทฤษฎีการสถาปนาโครงสรางไดใหความหมายของโครงสรางที่แตกตางไปจากแนวคิดของ
สกุลทางความคิดกอนกลาวคือสําหรับ กิดเดนส โครงสรางคือ กฎ (rule) และทรัพยากร (resources) 
โครงสรางไมใชส่ิงที่ดํารงอยูภายนอกตัวบุคคล หากแตเปนส่ิงที่ฝงอยูในรองรอยความทรงจํา (memory 
trace) ของปจเจกบุคคลคุณสมบัติของโครงสรางดังกลาวจึงถูกจัดใหเปนคุณสมบัติของระบบสังคมกฎ
คือส่ิงที่ทําใหผูกระทําการรูวาจะตองทําอยางไรตอไปในสถานการณทางสังคมตาง ๆ มีลักษณะคลาย
สูตรทางคณิตศาสตรที่สามารถแปรผันไปไดตามตัวแปรที่เปล่ียนไป ซึ่งกฎในที่นี้แยกออกไดเปนสอง
ลักษณะคือกฎของการส่ือสารความหมายและกฎของการกระทําที่ถูกตอง  ในขณะที่ทรัพยากรนั้น
สามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภทคือทรัพยากรทางอํานาจ (authoritative resources) หมายถึง
ทรัพยากรที่ทําใหบุคคลมีความสามารถในการควบคุมหรือส่ังการเหนือบุคคลอ่ืนกับทรัพยากรที่
เคล่ือนยายได (allocative resources) หมายถึงอํานาจของบุคคลที่มีเหนือวัตถุส่ิงของรวมถึงเงินดวย
ดังกลาวแลวขางตนวาในการปฏิบัติการทางสังคมผูกระทําการจะอาศัยทรัพยากรนี้เปนชองทางในการ
ใชอํานาจของตนสําหรับGiddensแลวโครงสรางก็ไมไดมีสภาพบังคับเพียงดานเดียวเหมือนแนวคดิของ
กลุมนิยมแนวคิดแบบเดอรไคลม (Durkheimian)ที่มองวาโครงสรางมีสภาพบังคับ (constraint) ให
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ปจเจกบุคคลตองกระทําเพียงอยางเดียวเทานั้น แตโครงสรางยังชวยใหปจเจกบุคลสามารถทําส่ิง 
(enabling) ตาง ๆ ไดดวย นั่นคือหากปราศจากโครงสรางปจเจกบุคคลอาจไมสามารถกระทําการในส่ิง
ตาง ๆ ได หรือกระทําไดแตการกระทํานั้นอาจไรความหมายในทางสังคม เชน ไมสามารถส่ือสาร หรือ
ใชอํานาจในการเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ ทางสังคมไดเลย 
 การมองวาโครงสรางประกอบไปดวยกฎและทรัพยากรนี้เปนประโยชนอยางมากตอการ 
ศึกษาการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมเนื่องจากแนวคิดนี้ชวยทําใหเหน็
วาความเปนโครงสรางนั้นปรากฏอยูในลักษณะของรองรอยในความทรงจํา นั่นคือการที่บุคคลไดรับเอา
คุณสมบัติของโครงสรางคือกฎในการส่ือสารความหมาย กฎของการกระทําที่ถูกตองและการควบคุม
ทรัพยากร มาเปนความรูสําหรับตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําส่ิงใดในการกระทําทางสังคม  เปน
ความรูที่บุคคลใชในการกระทําทางสังคมเพื่อใหการส่ือสารของตนเปนส่ิงที่มีความหมาย  เพื่อใหการ
กระทําของตนเปนส่ิงที่ไดรับการสนับสนุนและหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ และเพื่อใหตนเองสามารถใช
ทรัพยากรเทาที่ตนเองครอบครองอยูเพื่อการมีอํานาจในการกระทําการทางสังคม  โรงเรียนกวดวิชานั้น
ยอมจะตองข้ึนอยูกับคุณลักษณะทั้งสองของโครงสรางนี้เอง กลาวคือ จะตองมีกฎบางประการที่ทําให
โรงเรียนกวดวิชามีความหมายในการส่ือสารแลวเปนที่เขาใจไดในปฏิสัมพันธทางสังคม กฎดังกลาวนี้
เปนส่ิงที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ส่ือสารแลวเขาใจได และมีความหมายตอชีวิตทางสังคมของ
บุคคล  
 นอกจากนี้การเกิดข้ึนและดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาจนกลายเปนส่ิงจําเปนและแทรกซึม
เขาไปเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในปจจุบันอยางที่เปนอยูไดนั้นโรงเรียนกวดวิชาจะตองมีความชอบ
ธรรมในฐานะที่เปนส่ิงที่ควรทําและควรสงเสริมใหดํารงอยูตอไป ความชอบธรรม ความถูกตอง ดีงาม
ของโรงเรียนกวดวิชานี้ถือเปนกฎที่ทําใหการสนับสนุนและลงโทษในปฏิสัมพันธทางสังคมเปนไปได ทํา
ใหโรงเรียนกวดวิชาเปนทั้งสิทธิและหนาที่ของผูคนในหลายสถานะหลายบทบาทที่ควรจะตองปฏิบัติ
เพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษหรือแทรกแซงอันไมพึงปรารถนาจากสังคมอีกทั้งดวยความชอบธรรมนี้เองที่
ทําใหโรงเรียนกวดวิชาไดรับการสงเสริม สนับสนุนและค้ําจุนจากสังคมอีกประการหนึ่ง 
 ในทายที่สุดการเกิดข้ึนและการดํารงอยูไดของโรงเรียนกวดวิชาจะเกี่ยวของกับการ
ครอบครองทรัพยากรบางอยางที่ชวยทําใหการกวดวิชาของมีความเปนไปไดทั้งในแงของการ
ครอบครองทรัพยากรที่จําเปนบางอยางของบรรดาเจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรที่ทําใหการ
กอตั้งโรงเรียนกวดวิชามีความเปนไปไดและการทําใหการกวดวิชาของติวเตอรเปนส่ิงที่ไดผลอีกแงหนึ่ง
คือการครอบครองทรัพยากรของฝายผูปกครองและนักเรียนที่ทําใหการเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
เปนส่ิงที่สามารถทําได 
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 บรรดากฎและทรัพยากรนี้เปนคุณสมบัติของโครงสรางที่อยูในความทรงจําของปจเจกบุคคล
ดังนั้น ความหมายของโรงเรียนกวดวิชา ความชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชา และความสามารถใน
การจัดตั้งและความสามารถในการเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาผานการครอบครองทรัพยากรตาง ๆ จงึ
เปนคุณสมบัติของโครงสรางที่อยูภายในความทรงจําของบุคคลผูเกี่ยวของกับการกวดวิชา และถูก
เลือกนํามาแสดงออกในระบบสังคมผานการกระทําทางสังคมตาง ๆ ซึ่งในที่นี้ คือการส่ือสาร การใช
อํานาจ และการสนับสนุนลงโทษในปฏิสัมพันธทางสังคม 
 
 ลักษณะของระบบสังคม 
 กิดเดนส แยกระบบสังคมออกจากโครงสรางซึ่งแตกตางไปจากแนวคิดของนักวิชาการแนว
โครงสรางการหนาที่นิยมที่มักจะใชคําวาโครงสรางกับระบบสังคมแทนที่กันไดในความหมายเดียวกัน  
ระบบสังคมในที่นี้จึงไมใชโครงสรางแตระบบสังคมคือความสัมพันธทางสังคมที่ถูกผลิตซ้ําจนกลายเปน
ปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ การสถาปนาโครงสรางคือบรรดาเงื่อนไขที่ทําให
โครงสรางยังคงตอเนื่องตอไปหรือเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวโครงสราง รวมไปถึงเงื่อนไข
ที่ทําใหเกิดการผลิตซ้ําตอไปของระบบสังคม การวิเคราะหการสถาปนาโครงสรางของระบบสังคมจึง
หมายถึงการศึกษาแบบแผน (mode) ที่ทําใหระบบสังคมนั้นถูกผลิตและถูกผลิตซ้ําในข้ันของการ
ปฏิสัมพันธ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือในปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นคุณสมบัติของโครงสรางคือกฎและ
ทรัพยากรที่ดํารงอยูในความทรงจําของบุคคลนั้น ไดถูกกผลิตและผลิตซ้ํามาดวยเงื่อนไขและวิธีการอัน
ใดนั่นเอง  
 
 แนวการวิเคราะหลักษณะความเปนทวิภาวะของโครงสราง 
 การศึกษาเงื่อนไขและวิธีการที่โครงสรางทางสังคมถูกผลิตซ้ําในปฏิสัมพันธทางสังคมจะ
พิจารณาจากส่ิงใด เพื่อชวยในการตอบคําถามนี้ กิดเดนส ไดนําเสนอการจําแนกคุณสมบัติของ
โครงสรางในสวนของกฎและทรัพยากรออกเปนสามสวน โดยกฎนั้นจําแนกออกไดเปนกฎของการสราง
ความหมาย และบรรทัดฐานของการกระทํา สวนทรัพยากรนั้นคืออํานาจในการควบคุมและเขาถึง
ทรัพยากรนอกจากนี้เขายังไดนําเสนอส่ิงที่ เ รียกวาแบบหรือวิธีการของการสถาปนาโครงสราง 
(modality of structuration) เพื่อใชในการทําความเขาใจความเปนทวิภาวะของโครงสรางในข้ันของ
การปฏิสัมพันธโดยการเชื่อมโยงกับความรูความสามารถของผูกระทําการเขากับลักษณะสําคัญของ
โครงสราง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผูกระทําการ (agent) ทางสังคม จะใชแบบหรือวิธีการสถาปนา
โครงสรางนี้ในการผลิตซ้ําระบบสังคมในข้ันของการมีปฏิสัมพันธทางสังคม โดยGiddensไดเสนอตัว
แบบของการวิเคราะหวิธีการสถาปนาโครงสรางออกมาเปนแผนภาพดังนี้ (Giddens. 1984:29)  
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 จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงความเปนทวิภาวะของโครงสรางกลาวคือปจเจกบุคคลจะผลิต
และผลิตซ้ําปฏิสัมพันธทางสังคมในสามมิติไดแกการส่ือสารใหเกิดความเขาใจ การใชอํานาจ และการ
สนับสนุนโดยใชองคประกอบของโครงสรางสามมิติเชนกันไดแกกฎของการส่ือความหมาย  อํานาจใน
การควบคุมทรัพยากรและกฎหรือบรรทัดฐานของการกระทําที่ถูกตองชอบธรรมโดยปจเจกบุคลจะเขาสู
โครงสรางเพื่อการการผลิต/ผลิตซ้ําในปฏิบัติการหรือปฏิสัมพันธทางสังคม ดวยแบบหรือวิธีการของการ
สถาปนาโครงสรางซึ่งแบบแผนของการตีความอันไดแกความรูความเขาใจที่มีตอภาษาและรหัสตาง ๆ 
จะเชื่อมโยงการส่ือสารเขากับกฎของการส่ือความหมาย ส่ิงอํานวยความสะดวกอันไดแกความสามารถ
และสมรรถนะ จะเชื่อมโยงการใชอํานาจเขากับอํานาจในการควบคุมทรัพยากรและบรรทัดฐานจะ
เชื่อมโยงการสนับสนุนเขากับกฎของการกระทําที่ถูกตองชอบธรรม แบบหรือวิธีการของการสถาปนา
โครงสรางจึงเปนทั้งผลผลิตของปฏิสัมพันธทางสังคมและขณะเดียวกันก็เปนการผลิตซ้ําโครงสรางทาง
สังคม 
 ดังนั้นการศึกษาถึงวิธีการที่ทําใหเกิดการการผลิต/ผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมในปฏิสัมพันธ
ก็คือ การศึกษาแบบหรือวิธีการของการสถาปนาโครงสรางอันไดแก กรอบความคิด (interpretive 
scheme) ของปจเจกบุคคลที่มีตอภาษาและรหัสตาง ๆ ที่ทําใหการส่ือสารความหมายเปนไปได เปนที่
เขาใจตรงกันในสังคม การใชทรัพยากรที่เอ้ือ (facility) ตอการใชอํานาจในความสัมพันธทางสังคม รวม
ตลอดไปจนถึงบรรดากฎเกณฑ กติกา พิธีกรรม สิทธิ และหนาที่ของบุคคลในฐานะที่เปนบรรทัดฐาน
ทางสังคม (norm) ในอันที่จะกระทําการทางสังคมเปนที่ยอมรับมีความนาเชื่อถือ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะหแบบแผนของการสถาปนาโครงสรางของ
โรงเรียนกวดวิชาซึ่งบุคคลรับเขาไปไวในฐานะที่เปนคลังของความรู ที่เชื่อมระหวางโครงสรางกับ
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ปฏิสัมพันธทางสังคมโดยบุคคลจะมีความรูเกี่ยวกับระบบของความหมายของโรงเรียนกวดวิชาเพื่อใช
ในการกระบวนการส่ือสารความหมายของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งความรูที่วานี้ทําใหในกระบวนการส่ือสาร
สามารถพูดถึงกลาวถึงโรงเรียนกวดวิชาผานภาษา สัญญะ และสัญลักษณตางๆ ไดอยางมีความหมาย
โดยไมจําเปนตองอธิบายวาภาษา สัญญะ หรือสัญลักษณ เหลานั้นมีความหมายวาอยางไร เปน
ความรูที่บุคคลรับเอาเขาไปไวในตัวและใชมันออกมาในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้บุคคล
แตละคนก็จะมีความรูถึงส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่งหมายถึงความสามารถและศักยภาพ ที่จะทําให
บุคคลมีกลยุทธในการมีความสัมพันธเชิงอํานาจในโรงเรียนกวดวิชาอันหมายถึงความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางเจาของโรงเรียน ติวเตอร นักเรียนและผูปกครองซึ่งข้ึนอยูกับการครอบครองทรัพยากร 
รวมตลอดไปจนถึงการวิเคราะหใหเห็นความรูของบุคคลที่เปนบรรทัดฐานอันทําใหโรงเรียนกวดวิชา
เปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม บรรทัดฐานที่ทําใหมุมมองของบุคคลที่มีตอการกวดวิชาเปนส่ิงที่ควรทําและ
ควรสงเสริม 
 แบบแผนของการสถาปนาโครงสรางคือการที่บุคคลรับเอาโครงสรางคือกฎและทรัพยากรเขา
มาไวในจิตใจของตนในรูปของคลังความรู (stock of knowledge) แบบแผนจึงเปนความรูหรือวิธีการที่
บุคคลแปลโครงสรางไปสูการกระทําในปฏิสัมพันธทางสังคม เพื่อใหการกระทําทางสังคมและผลิตซ้ํา
โครงสรางไปพรอม ๆ กัน ซึ่งสามารถนํามาอธิบายใหเห็นความมีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชาได
ดังนี้  
 
 ความเปนโรงเรียนกวดวิชา 
 กรอบความคิด(interpretive scheme)คือความรูที่บุคคลมีตอกฎของความหมายบุคคลจะ
แปลกฎดังกลาวไปสูการปฏิบัติเพื่อใหการส่ือสารของตนถูกตองและมีความหมายในสถานการณและ
บริบทหนึ่ง ๆ  กรอบความคิดจึงเปนมาตรฐานของความรูที่บุคคลจะใชสรางความหมายในการ
ปฏิสัมพันธ แสดงออกซึ่งลักษณะความเปนทวิภาวะระหวางโครงสรางและปฏิสัมพันธ กลาวคือการ
ส่ือสารใดๆ จะมีความหมายก็ข้ึนอยูกับกฎที่กํากับความหมายของบรรดาภาษาหรือสัญญะที่ใชในการ
ส่ือสาร  กรอบความคิดจะตีความบรรดาภาษาหรือสัญญะเพื่อทําใหการส่ือสารในแตละคร้ังมี
ความหมายที่ถูกตอง นอกจากนี้ในการปฏิสัมพันธเพื่อสรางความหมายแตละคร้ังยังตองให
ความสําคัญกับบริบทของการปฏิสัมพันธวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิสัมพันธนั้น ดังนั้นการใชกรอบ
ความคิดจึงเปนไปตามบริบทของสถานการณในขณะนั้น ซึ่งในการส่ือสารแตละคร้ังบุคคลกไ็ดผลิตและ
ผลิตซ้ําความหมายของส่ิงที่ถูกส่ือสารแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับเวลา สถานที่ บุคคล สภาพทาง
สังคม และบริบทในขณะนั้น ๆ 
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 ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ไมไดมีอยูภายนอกตัวบุคคลหากแตดํารงอยูภายใน
ตัวบุคคลในลักษณะความทรงจําของบุคคลที่มีตอความเปนโรงเรียนกวดวิชาในรูปของกรอบความคิด 
การที่บุคคลจะส่ือสารความหมายของโรงเรียนกวดวิชาออกมาอยางไรในปฏิสัมพันธทางสังคมบุคคล
จึงตองนําเอาความทรงจําที่วาดวยความเปนโรงเรียนกวดวิชามาตีความใหเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณของการส่ือสารในแตละคร้ัง ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในความเปนโรงเรียนกวดวิชา
อยางถูกตอง แตอยางไรก็ตามความเปนโรงเรียนกวดวิชาไมไดมีความหมายที่คงที่ตายตัวเพราะกฎที่
กําหนดความเปนโรงเรียนกวดวิชาก็ข้ึนอยูกับบริบททางสังคมในแตละยุคสมัย แมวาการกวดวิชาจะมี
จุดมุงหมายสําคัญอยูที่การเรียนเกง สอบไดคะแนนดีและการมุงเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย มาทุก
ยุคสมัยก็ตาม แตความหมายของความเปนโรงเรียนกวดวิชาไมไดเปนแคโรงเรียนที่ทําใหคนเรียนเกง
หรือสอบผาน สอบไดเทานั้น ความเปนโรงเรียนกวดวิชายังข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลายอยางที่เปนบริบท
ของยุคสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนโรงเรียนกวดวิชาจะข้ึนอยูกับความเขมขนของการแขงขันทาง
การศึกษาในแตละยุค และดวยการที่บริบทของยุคสมัยเปนเงื่อนไขปจจัยที่ทําใหความความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาแตกตางกันออกไปนี้เอง การที่บุคคลที่เกี่ยวของกับการกวดวิชา ไดรับเอาความหมาย
นั้นมาไวในความทรงจํา ในฐานะที่เปนกฎของความหมายของโรงเรียนกวดวิชา บุคคลก็จะแปล
ความหมายนั้นออกไปเปนการส่ือความหมายและการรับรูความหมายของโรงเรียนกวดวิชา แตการ
แปลความหมายไปสูการส่ือความหมายของแตละบุคคลนี้ก็ยอมแตกตางกันออกไปตามตําแหนงของ
บุคคลนั้น ๆ วาเขาเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาอยางไร ซึ่งยอมหมายถึงวา ความเปนเจาของโรงเรียน
กวดวิชา, ติวเตอร,ผูปกครอง,นักเรียน,และครูในโรงเรียนประจํา จะตีความหรือแปลความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาเพื่อนําไปใชในการกระทําทางสังคมของตนแตกตางกันออกไป แตอยางไรกต็ามทนัททีี่
มีการส่ือความหมายของโรงเรียนกวดวิชาข้ึนในข้ันปฏิสัมพันธทางสังคม การผลิตซ้ําความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาก็เกิดข้ึนเปนการผลิตซ้ําโครงสรางและผลิตซ้ําระบบการศึกษาแบบแขงขันในที่สุด 
นอกจากนี้กรอบความคิดความหมายของโรงเรียนกวดวิชานอกจากจะข้ึนอยูกับกฎที่กํากับความหมาย
แลวยังข้ึนอยูกับบริบทของการส่ือสารในขณะนั้น ๆ ดวยการตีความและสรางความหมายของโรงเรียน
กวดวิชาจึงเกี่ยวของกับวาบุคคลมีปฏิสัมพันธ อยูกับใคร เวลาใด ที่ไหน ตลอดจนปฏิสัมพันธนั้นอยู
ภายใตบริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจอยางไร 
 ความแตกตางระหวางกรอบความคิดซึ่งเปนเร่ืองของการส่ือความหมาย กับบรรทัดฐานซึ่ง
เกี่ยวกับการแทรกแซงหรือบังคับใหบุคคลทําตามกฎ ถือเปนความแตกตางที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
กลาวคือการส่ือสารที่ถูกตองก็ยอมไดรับการยอมรับและจะไมถูกลงโทษแทรกแซงจากสังคม ในขณะที่
การกระทําที่ถูกตองยอมเปนการกระทําที่สามารถส่ือความหมายไดอยางถูกตองดวยดังนั้นการกระทํา
ที่เปนไปตามบรรทัดฐานจึงเปนเร่ืองของการกระทําตามกฎ สงผลใหเกิดการส่ือสารที่มีความหมาย 
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ในขณะที่ใครก็ตามซึ่งส่ือสารแลวทําใหเกิดความหมายไดก็ถือวาผูนั้นไดทําตามบรรทัดฐานของการใช
ภาษา 
 
 ความนาเช่ือถือของโรงเรียนกวดวิชา 
 บรรทัดฐาน (norm) เปนแบบแผนของการสถาปนาโครงสรางที่รับเอากฎของโครงสรางที่วา
ดวยการกระทําที่ถูกตองมาเก็บไวในความทรงจําของบุคคล บรรทัดฐานนี้จะแปลกฎของความถูกตอง
ไปสูการกระทําโดยคอยกํากับใหบุคคลกระทําในส่ิงที่ถูกตอง ดวยบรรทัดฐานนี้เองที่ทําใหบุคคลรูวาส่ิง
ใดควรทําและส่ิงใดไมควรทํา ตลอดจนส่ิงใดทําแลวจะไดรับการสนับสนุน ส่ิงใดทําแลวจะถูกลงโทษ 
นั่นคือ ใครจะทําอะไร ไดเม่ือไหร อยางไร เปนส่ิงที่ถูกตองและสมควรทําหรือไม ยอมข้ึนอยูกับการ
ประเมินสถานการณที่ตนเองเผชิญอยูในขณะนั้น อันเปนความสามารถของบุคคลที่จะตองประเมินการ
ตอบสนองของตนที่มีตอคนอ่ืน หรือกลุมอ่ืน อยูตลอดเวลาของการมีปฏิสัมพันธเปนการคํานวณผลได
ผลเสียและความเส่ียงตาง ๆ ตลอดเวลาที่บุคคลไดแสดงการกระทําทางสังคมตลอดการมีปฏิสัมพันธ 
การสนับสนุนและลงโทษ (sanction) ในความหมายนี้จึงเปนลักษณะที่มีอยูตลอดเวลาในทุก ๆ การ
เผชิญหนากันทางสังคม 
 การที่โรงเรียนกวดวิชากลายมาเปนการกระทําที่ถูกตองชอบธรรมก็เพราะโรงเรียนกวดวิชาได
สรางความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนทําใหผูคนในสังคมตางยอมรับในความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชา
โดยเฉพาะบริบทของการแขงขันทางการศึกษานั่นคือขอเท็จจริงที่วาโรงเรียนกวดวิชาจะตองทําใหเชื่อ
ไดวาสามารถทําใหนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยหรือทําคะแนนไดสูง ๆ จะสงผลตอการยอมรับที่จะ
สรางความชอบธรรมใหกับโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนส่ิงจําเปนของสังคม ดวยเหตุนี้บุคคลที่
เกี่ยวของกับการกวดวิชาจะรับเอากฎดังกลาวมาไวในจิตใจของตนในรูปของความทรงจํา และแปลกฎ
ที่วาดวยความถูกตองของโรงเรียนกวดวิชานี้ไปสูการกระทําทางสังคมเพื่อใหไดรับการสนับสนุนและ
หลีกเล่ียงการลงโทษ สําหรับโรงเรียนกวดวิชาในแตละยุคสมัย การกวดวิชาที่เกิดข้ึนจะไดรับการ
สนับสนุนมากนอยเพียงไรยอมข้ึนอยูกับ ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาในขณะนั้น และเกี่ยวของ
ไมนอยกับความเขมขนของการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในแตละยุคกลาวคือยิ่งการแขงขันมีความ
รุนแรงเขมขนเพียงใด ความจําเปนและความถูกตองชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชายอมมีมากข้ึน
เทานั้น  
 อยางไรก็ตามในการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของบุคคลก็ยอมแตกตางกันไปตามตําแหนงแหง
ที่ทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ กลาวคือสําหรับเจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือติวเตอร ยอมจะเลือกใชและ
แปลความถูกตองของโรงเรียนกวดวิชานี้ไปในทางที่จะทําใหโรงเรียนของตนไดรับการยอมรับภายใต
ลักษณะความชอบธรรมที่กํากับอยูในแตละยุคสมัย การยอมรับดงักลาวยอมไมใชเพียงการยอมรับของ
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ผูเรียนและผูปกครองแตรวมถึงการเรียกรองการยอมรับจากสังคม การยอมรับและสนับสนุนจากรัฐ ส่ิง
ที่นาสนใจก็คือในแตละยุคสมัยบรรดาเจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรไดใชวิธีการอยางไรในทําให
เกิดการยอมรับและการสนับสนุนจนโรงเรียนกวดวิชาที่เคยถูกจํากัดอยูในวงแคบ ๆ จึงแพรหลาย
กลายเปนส่ิงจําเปนและเปนที่ตองการของคนในสังคมอยางมากมาย อาชีพติวเตอรจากที่เคยเปนเพียง
อาชีพเสริมสําหรับผูที่มีความรูความสามารถพิเศษจึงกลายมาเปนอาชีพที่สามารถทํารายไดเปนกอบ
เปนกําและกลายมาเปนอาชีพหลักไดอยางไรมีพวกเขาเหลานี้ไดแปลโครงสรางของกฎของความชอบ
ธรรมที่มีอยูในแตละยุคออกไปสูการกระทําทางสังคมอยางไร  
 ในฝายของผูปกครองและผูเรียนเองก็ไดรับเอาความชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชาเขามาใน
จิตใจของตนเชนกันและแปลความชอบธรรมนั้นออกมาในรูปของบรรทัดฐานไปสูการกระทําทางสังคม 
ดวยความเชื่อของผูปกครองที่มีตอความหวังผลไดของโรงเรียนกวดวิชา ผูปกครองจึงใหการสนับสนุน
บุตรหลานในดานตาง ๆ เพื่อใหบุตรหลานของตนไดเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา การที่ผูปกครองคน
หนึ่ง ๆ จะตัดสินใจสนับสนุนสงเสริมใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแหงใด หรือกับติวเตอร
คนใดนั้นยอมข้ึนอยูกับความเชื่อม่ันเชื่อถือ ที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาแตละแหง ซึ่งเปนบรรทัดฐานที่
ผูปกครองใชในการคิดวาการเขาในโรงเรียนดังกลาวเปนส่ิงที่ถูกตองเหมาะสมแกความกาวหนาและ
อนาคตของบุตรหลานของตน สําหรับตัวนักเรียนเองก็ยอมมีความเชื่อถือเชื่อม่ันตอโรงเรียนกวดวิชา
และการกวดวิชาวาเปนหนทางที่จะทําใหพวกเขาประสบความสําเร็จทางการศึกษาได การเขาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนจึงเปนการเลือกเอากฎของความชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชามาใชเพื่อ
ทําใหเกิดการสนับสนุน และการยอมรับ และอยางนอยที่สุดก็คือการสรางความม่ันคงปลอดภัยใน
ระดับหนึ่งวาพวกเขาพรอมสําหรับการเขาสูการแขงขันทางการศึกษาผานการสอบในแตละยุค การที่
ผูปกครองและนักเรียนจะมีบรรทัดฐานในแตละยุคสมัยแตกตางกันออกไปอยางไรนั้นจึงข้ึนอยูกับ กฎที่
กํากับความชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชาและการสนับสนุนหรือการลงโทษ ตลอดจนบริบททางสังคม
ในแตละยุคสมัย บรรทัดฐานที่เกิดข้ึนกับผูปกครองและนักเรียนจึงเปนกลยุทธของการเลือกที่จะปฏิบัติ
ตามความชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชาในยุคนั้น ๆ เพื่อใหตนเองไดรับการสนับสนุน สงเสริม ชื่นชม 
ยินดี ดวยปฏิบัติการเชนนี้ยอมเปนการผลิตซ้ําโครงสรางคือความถูกตองของโรงเรียนกวดวิชาใหมี
ความแข็งแกรงมากข้ึน โรงเรียนกวดวิชาถือไดวาเปนปรากฏการณทางสังคมที่ไดรับการยอมรับกันไป
แลววาเปนส่ิงที่ดี สมควรทํา เปนส่ิงที่ทําได ทําแลวจะไดประโยชน จึงไมแปลกที่เราจะเห็นกระบวนการ
ที่สงเสริมโรงเรียนกวดวิชาและการกวดวิชาในรูปแบบตาง ๆ ในฐานะที่เปนส่ิงที่ดี และดูเหมือนจะ
กลายเปนหนาที่ที่หลายฝายตองทําใหเกิดข้ึน  
 จะเห็นไดวากระบวนการวัดและจําแนกแยกคนออกเปนกลุมตาง ๆ ผานการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับตาง ๆ และการจําแนกแยกแยะคุณภาพของครูคุณภาพของโรงเรียนโดยใชคะแนน
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จากผลการสอบของนักเรียนมาเปนพื้นฐาน ส่ิงที่นาสนใจและใหความสําคัญก็คือปรากฏการณเหลานี้
เกี่ยวของหรือไมอยางไรกับการสรางบรรทัดฐานของบุคคลในการประเมินผลไดผลเสียในการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม กลาวอีกนัยหนึ่ง ปรากฏการณของโรงเรียนกวดวิชาที่กลายมาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาในปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงการสนับสนุน (sanction) ที่ผลิตและผลิตซ้ํากฎกติกาของ
การแขงขันทางการศึกษาอยางยากที่จะปฏิเสธ  
 
 การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา 
 ในบริบทของสังคมหนึ่งๆบุคคลแตละคนยอมมีความสามารถในการครอบครองทรัพยากรที่
แตกตางกันออกไป ตามแตสถานะและตําแหนงแหงที่ในสังคมนั้น ๆ การที่คนเราจะมีความสามารถใน
การครอบครองอํานาจเหนือทรัพยากรไมเทากันจะสงผลใหบุคคลมีความสามารถหรือศักยภาพในการ
กระทําการตาง ๆ ทางสังคมที่แตกตางกันออกไปกลาวคือทรัพยากรทีมี่ในมือตางกันทําใหคนแตละคน
มีอํานาจแตกตางกันการมีความสามารถในการกระทําการทางสังคมตางกันอันเนื่องมาจากการ
ครอบครองทรัพยากรแตกตางกันนั้น กิดเดนส เรียกวาส่ิงเอ้ืออํานวย (facility) คือความสามารถของ
บุคคลที่จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใชเพื่อใหตนเองสามารถทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดในมุมมองนี้หากนํามา
พิจารณาความรูที่ถือไดวาทรัพยากรอยางหนึ่งที่ผูจะเปนติวเตอรตองมี หากเชื่อวาครูทุกคนมีความรูแต
ครูที่มีความรูหลายคนไมสามารถที่จะเปนติวเตอรไดถาไมสามารถนําความรูที่มีนั้นมาใชในรูปแบบหรือ
วิธีการที่แตกตางจากวิธกีารสอนในโรงเรียนทั่วไปเพราะการถายทอดหรือใชความรูนั้นจะทําใหผูเรียน
สอบได สอบผาน หรือในกรณีของผูปกครองและนักเรียนการที่จะสามารถเขาถึงโรงเรียนเรียนกวดวิชา
ไดก็จะตองมีทรัพยากรบางอยางที่ทําใหสามารถเขาสูโรงเรียนกวดวิชาได อาทิทรัพยากรทางการเงิน ที่
พัก เวลา การเดินทางฯลฯ แตสําหรับบุคคลที่จะเลือกใชทรัพยากรใดในการทําใหเขาเรียนในโรงเรียน
กวดวิชาได ก็อยูที่วิธีการที่จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาเอ้ืออํานวยใหการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาเปนไป
ได ในระบบของโรงเรียนกวดวิชาการจะอธิบายใหเห็นปรากฏการณที่โรงเรียนกวดวิชาที่แพรหลายและ
กระจายไปตามศูนยการคาและภูมิภาคตาง ๆ จนทําใหการกวดวิชาเปนส่ิงที่เขาถึงไดไมยากสําหรับ
นักเรียนในทุก ๆ ที่และสรางผลประกอบการจํานวนมหาศาลนั้นจึงอยูที่การพิจารณาวาดวยอํานาจใน
การครอบครองทรัพยากรใดบางที่เปนปจจัยเอ้ือใหคนบางคนสามารถสรางผลกําไรอยางมหาศาล
ใหแกพวกเขาผานโรงเรียนกวดวิชาและปจจัยที่เอ้ือใหบุคคลสามารถเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาไดใน
ขณะที่บางบุคคลไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได  
 การวิเคราะหใหเห็นถึงแบบแผนของการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาในคร้ังนีก้ค็อื
การศึกษาประสบการณของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเผยใหเห็นถึงคุณสมบัติ
ของโครงสรางอันไดแกกฎและทรัพยากร ที่บุคคลใชในการปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งมีผลตอการผลิต
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และผลิตซ้ํา กฎและทรัพยากรดังกลาวทฤษฎีการสถาปนาโครงสรางสามารถที่จะอธิบายเงื่อนไขการ
สถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งเปนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดในสังคมไทยและ
นอกจากนี้ทฤษฎีดังกลาวยังมีพลังในการอธิบายถึงความม่ันคง ความตอเนื่อง และความยั่งยืนของ
โรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทยไดอยางชัดเจน เพราะโรงเรียนกวดวิชาเปนปรากฏการณทางสังคมที่มี
ลักษณะที่มีการเชื่อมโยงกันของการผลิต/ผลิตซ้ํา (produce/reproduce) ของระบบสังคมในการ
ปฏิสัมพันธเขากับโครงสรางสังคม ในลักษณะที่มีความเปนพลวัต 
 
สวนท่ีส่ี: กรอบความคิดในการวิจัย 
 การวิเคราะหการสถาปนาโครงสรางของระบบสังคมคือการศึกษาวิธีการที่ทําใหระบบสังคม
นั้นถูกผลิตและถูกผลิตซ้ําในข้ันของการปฏิสัมพันธ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการหาคําตอบวาใน
ปฏิบัติการทางสังคมนั้นคุณสมบัติของโครงสรางคือกฎและทรัพยากรไดถูกกผลิตและผลิตซ้ํามาดวย
เงื่อนไขและวิธีการอันใดนั่นเอง (Giddens ,1984: 25) ซึ่งแบบหรือวิธีการในการสถาปนาโครงสรางเปน
ตัวเชื่อมโครงสรางเขากับปฏิบัติการทางสังคมถาปราศจากตัวเชื่อมดังกลาวปฏิบัติการทางสังคมก็ไม
เกิดข้ึนเม่ือไมมีปฏิบัติการทางสังคม โครงสรางทางสังคมซึ่งเปนเพียงรองรอยในความทรงจําก็จะไม
ปรากฏ   
 ดังนั้นในการวิเคราะหการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจึงเปนการศึกษาแบบหรือ
วิธีการในการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาดวยการพิจารณา กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความหมาย มีคุณคาที่สังคมยอมรับ
รวมกัน  และการพิจารณาถึงความสามารถ สมรรถนะ และปจจัยเอ้ืออํานวยตาง ๆที่สงเสริมใหการมี
อยูโรงเรียนกวดวิชา และการกวดวิชาเปนไปไดในสังคม ตลอดจนการพิจารณาบรรทัดฐานที่ทําให
โรงเรียนกวดวิชาและกิจกรรมการกวดวิชาเปนทั้งความถูกตอง สิทธิ และหนาที่ของผูที่เกี่ยวของที่ควร
ทําหรือตองทํา  ดังนั้นแบบแผนการสถาปนาโครงสรางที่มีลักษณะเปนทวิภาคของโครงสรางจงึเปนส่ิงที่
ดํารงอยูในตัวคน ที่จะถูกนํามาผลิตและผลิตซ้ําในกระบวนการปฏิสัมพันธ การคนหาแบบแผนการ
สถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชา จึงจําเปนตองวิเคราะหที่แบบแผนของผูที่เกี่ยวของกับการกวด
วิชาไมวาจะเปน นักเรียน เจาของโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร หรือผูปกครองเพื่อที่จะทําใหเห็นวาภายใต
ระบบของการส่ือสาร ระบบของการใชพลังอํานาจ และระบบการควบคุมทางสังคม ผูวิจัยเลือกใชวิธี
การศึกษาเร่ืองเลา (Narrative Approach) มาเปนวิธีวิทยาในการศึกษาความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
โรงเรียนกวดวิชาเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงแบบแผนของการสถาปนาโครงสราง 
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 แนวทางการวิเคราะหความเปนโรงเรียนกวดวิชา  
 เปนการวิเคราะหที่ตองการยอนไปศึกษาแบบแผนของการตีความความหมายของโรงเรียน
กวดวิชา ที่บุคคลใชในการผลิตและผลิตซ้ําความหมายของโรงเรียนกวดวิชาที่มีความแตกตางกัน
ออกไปตามบริบทของการส่ือสารที่พวกเขาเผชิญหนาอยูรวมไปถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมภายใตอุดมการณทุนนิยมที่สรางระบบการศึกษาที่เนนการแขงขันเพื่อชี้ใหเห็นความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาที่แปรเปล่ียนไปตามยุคสมัยตาง ๆ เปนการวิเคราะหยอนไปในยุคสมัยของการ
เปล่ียนแปลงของโรงเรียนกวดวิชาเพื่อใหเห็นวา ในแตละยุคนั้นบุคคลมีแบบแผนของการสถาปนา
โครงสรางอยางไรโดยวิเคราะหผานความหมายที่บุคคลในแตละยุคมีตอโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งจะชีใ้หเหน็
วาความหมายของโรงเรียนกวดวิชาและการสรางความหมายนั้นไมไดเปนส่ิงที่หยุดนิ่งตายตั ว 
ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาจึงถูกผลิตและผลิตซ้ําผานยุคสมัยตาง ๆ มาโดยตลอดภายใตระบบ
การแขงขันทางการศึกษาที่มุงคัดคนเกงเขาสูระบบทุนนิยมไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงกฎกติกาของการ
สอบ หรือการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษามากข้ึนเทาใด การผลิตและผลิตซ้ําความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาก็แปรเปล่ียนตามไป ยิ่งตอกย้ําความม่ันคงและมีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชามาก
ข้ึนเร่ือย ๆ 
 
 แนวทางการวิเคราะหความนาเช่ือถือของโรงเรียนกวดวิชา 
 ผูวิจัยเชื่อวาความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาในแตละยุคสมัยก็คือการตอบสนองตอ
เปาหมายหรือความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนดวยการทําใหสอบเขามหาวิทยาลัยหรือการทํา
คะแนนสอบไดดีนั้นเปนผลงานหรือความสําเร็จที่สรางความนาเชื่อถือใหกับโรงเรียนกวดวิชาอยางหนึง่ 
แตผลงานความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาจะเกิดข้ึนไดจะตองเกิดจากการสรางเปนบรรทัดฐาน
(norm)บางอยางภายในระบบของโรงเรียนกวดวิชาในที่นี้ผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาที่จะไดรับการ
ยอมรับนับถือจะตองมีบรรทัดฐานบางอยางที่ทําใหติวเตอรและวิธีสอนของติวเตอรมีความแตกตาง
จากการสอนหรือบรรทัดฐานของครูในโรงเรียนตามปกติทั่วไปกระทั่งทําใหบางคร้ังเราจะพบเหนวาใน
ครูบางคนบรรทัดฐานที่เขายึดในการสอนในโรงเรียนกับการสอนกวดวิชาจึงมีความแตกตางกัน 
นอกจากนี้โรงเรียนกวดวิชาที่ประสบความสําเร็จในการสรางความนาเชื่อถืออาจมีบรรทัดฐาน
บางอยางในการบริหารจัดการและการบริหารหลักสูตรใหมีความนาเชื่อถือ แตบรรทัดฐานเหลานี้
เกิดข้ึนไดจะตองเปนผลมาจากการสงเสริมและแทรกแซงในปฏิสัมพันธทางสังคมของกลุมคนที่
เกี่ยวของกับดรงเรียนกวดวิชาจนกลายเปนส่ิงที่ตองยึดถือและปฏิบัติเพื่อทําใหดรงเรียนกวดวิชามี
ความนาเชื่อถือ การวิเคราะหใหเห็นกอตัวของบรรทัดฐานดังกลาวจึงไมอาจละเลยการวิเคราะหถึง 
ประเพณี คานิยม กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายในแตละยุคที่ทําใหแทรกแซงหรือการลงโทษเพื่อให



 
 

 

31 

เกิดการกอตัวและธํารงรักษาบรรทัดฐานตาง ๆ ในระบบของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม
อีกดวย 
 แนวทางการวิเคราะหการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาคือการชี้ใหเห็นวาบุคคลที่
เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาไมวาจะเปน เจาของโรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร ผูปกครอง และนักเรียน มี
วิธีการอยางไรในการแปลงทรัพยากรที่ตนเองครอบครองเพื่อนําไปสูการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา การ
เปนติวเตอร และการไดเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา การใชทรัพยากรดวยวิธีการตาง ๆ ของบุคคล มี
สวนทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่แพรกระจายตามศูนยการคาและแพรกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
บรรดาปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหการกวดวิชาและโรงเรียนกวดวิชาเปนไปไดไมวาจะเปนหลักสูตร สถานที่
เรียน ครูผูสอน เวลาที่ใชในการเรียน วิชาที่เรียน ราคาคาเ รียนในแตละยุคซึ่งเปนไปตามความ
สอดคลองของการครอบครองทรัพยากรกับกฎ กติกา ความเขมขนและการแพรกระจายของระบบ
การศึกษาที่สงเสริมการแขงขันภายใตอุดมการณทุนนิยม 
 การวิเคราะหนี้จะทําใหเรามองเห็นความหมายที่เปล่ียนไปของโรงเรียนกวดวิชา ปจจยัเอ้ือตอ
โรงเรียนกวดวิชาและการกวดวิชาที่แปรเปล่ียนไปในแตละยุคสมัย ตลอดจนทําใหเห็นบรรทัดฐานที่ทํา
ใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรมขามกาลเวลา การวิเคราะหในแนวนี้ผูวิจัยเชื่อวาจะทําให
เห็นเบื้องหลังหรือฉากหลังที่คอยกํากับการเปล่ียนแปลงเหลานั้น อันยึดโยงอยูกับอุดมการณทาง
การศึกษาในแตละยุคและยึดโยงอยูโครงสรางของสังคมที่หมายถึงบรรดากฎและทรัพยากรในสังคม 
แตละยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปอันมีผลทําใหแบบแผนในตัวบุคคลเปล่ียนแปลงไปทําใหมีความรูสึกนึก
คิดที่โนมเอียงไปในทางที่จะธํารงรักษาระบบสังคมไวใหแข็งแกรงตอไป 
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 การศึกษาการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมในคร้ังนี้ ผูวิจัย
เลือกใช วิธีวิทยาในการศึกษาแบบผสมผสานระหวางแนวทางการศึกษาเ ร่ืองเลา  (Narrative 
approach) กับการวิเคราะหเอกสาร เหตุที่ตองใชทั้งสองวิธีวิทยาในการศึกษาคร้ังนี้เปนเพราะ ผูวิจัย
ตองการศึกษาการกอตัวและการดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ตามแนวทางของ
การศึกษาเร่ืองเลานั้นเชื่อวาเร่ืองลาเปนประสบการณที่สะทอนทั้งโครงสรางและระบบปฏิสัมพันธทาง
สังคมที่ผูเลาเร่ืองไดมีประสบการณและผานการตีความของผูเลาเร่ือง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
สถาปนาความเปนโครงสราง (structuration) ซึ่งเปนแนวคิดหลักที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษา
โรงเรียนกวดวิชาในคร้ังนี้เนื่องจากแนวคิดังกลาวเชื่อวาประสบการณที่ถูกจัดระเบียบแลวคือการ
สะทอนหรือแสดงออกซึง่แบบแผนความเปนโครงสราง (modality of structure) ที่เปนกรอบความคิด
และการกระทําของบุคคล นอกจากนี้เพื่อทําใหเห็นโครงสรางทางสังคมที่มีสวนทําใหโรงเรียนกวดวิชา
ดํารงอยูซึ่งโครงสรางเหลานั้นไดแก กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน กฎเกณฑ กติกาที่ รัฐสรางข้ึนเพื่อ
กํากับ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของโรงเรียนกวดวิชาในแตละชวงเวลา ซึ่งการวิเคราะห
เอกสาร ทั้งที่เปนกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานตาง ๆ ของทางราชการและเอกสารจากตํารา บทความ 
งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา จะทําใหเห็นใหเห็นการกอตัวและการดํารงอยูตลอดจน
โครงสรางทางสังคมบางประการที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนีก้าร
วิเคราะหเอกสารยังชวยทําใหเห็นโครงสรางบางประการที่จะนําไปใชประกอบการวิเคราะหเร่ืองเลาได
อีกดวย 
 นอกจากการศึกษาเอกสารที่จะทําใหเห็นการดํารงอยูของโรงเรียนกวดวิชาและความเปน
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาแลว ในการทําความเขาใจวามีแบบแผนอะไรบางเปนเงื่อนไขที่ทําให
เกิดการผลิตและผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมจนทําใหโรงเรียนกวดวิชากลายเปนโครงสรางทีค่งทนถาวร
มีเสถียรภาพ จําเปนที่จะตองอาศัยแนวทางการศึกษาเร่ืองเลามาเปนวิธีวิทยาหลักในการศึกษาเพราะ
การศึกษาแบบแผน (modality) ที่เปนเงื่อนไขในการผลิตและผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมในปฏิบัติการ
ของโรงเรียนกวดวิชานี้ เปนการศึกษาที่อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง (structuration) 
ของกิดเดนส มาเปนกรอบความคิดในการทําความเขาใจแบบแผนที่ตองการเผยใหเห็นจงึเปนแบบแผน
ที่เกิดข้ึนจากการมีอิทธิพลตอกันและกันระหวางโครงสราง  (structure) และระบบสังคม (social 
system) แบบแผนดังกลาวนี้เปนกรอบในการคิดการกระทําการตัดสินใจที่บุคคลนํามาใชในการกระทาํ
ทางสังคมในชีวิตประจําวันเปนส่ิงที่ดํารงอยูภายในจิตใจของปจเจกบุคคล ในการศึกษาเร่ืองเลาจาก
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ประสบการณนั้นเชื่อวาเร่ืองที่บุคคลเลานั้นเปนเร่ืองที่ผูเลาเร่ืองเลือกที่จะเลา ซึ่งการเลือกเร่ืองหรือ
ประสบการณมาเลานั้น ข้ึนอยูกับวาผูเลาเร่ืองกําลังเลาใหใครฟง เร่ืองราวที่เลานั้นจะสะทอนใหเห็นถึง
โครงสรางและปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลใชเปนกรอบของความคิดความเชื่อและการกระทํา  ผูวิจัย
ในฐานะที่เปนผูรวมสนทนาจึงมีฐานะเปนผูมีสวนรวมในการเลาเร่ืองของผูเลาดวย การวิเคราะหเร่ือง
เลาจึงเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงโครงสรางและปฏิสัมพันธทางสังคมที่สะทอนผานเร่ืองเลานั่นเอง 
 
แนวทางการศึกษาเร่ืองเลาจากประสบการณ 
 ในการดําเนินชีวิตของบุคคลจะมีเหตุการณตาง ๆ มากมายผานเขามาเม่ือมีเหตุการณเกดิข้ึน
ในชีวิตบุคคลจะตีความโดยอาศัยจินตนาการภาพในใจ ความรูสึก ความเชื่อ เพื่อสรางความหมาย
ใหกับส่ิงที่เกิดข้ึน (นภาภรณ.  2552: 4) ประสบการณของบุคคลที่ไดเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวด
วิชาไมวาจะเปนนักเรียน ผูปกครอง ติวเตอร หรือเจาของโรงเรียนกวดวิชา แตละคนจะไดพบกับ
เหตุการณตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวิตทั้งชวงกอนที่จะเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาและเหตกุารณ
ในชวงที่ไดเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาแลว เหตุการณที่กลาวถึงนี้เปนเหตุการณที่มีผลตอการ
ตัดสินใจหรือการเปล่ียนแปลงในชีวิตของบุคคล(critical event)  แตละบุคคลมีเหตุผลของการกระทําที่
แตกตางกันออกไป นักเรียนบางคนเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพราะความกลัวพายแพในสนามสอบ
หรือเพราะผลการเรียนที่ตกต่ํา พอแมผูปกครองบางคนวางแผนสงบุตรหลานเรียนกวดวิชาไดอยางเต็ม
กําลังความสามารถเพราะมีทรัพยากรที่เอ้ือตอการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชา ในขณะที่ผูปกครองบางคน
ตองตอสูกับอุปสรรคมากมายเพื่อใหลูกไดเรียนกวดวิชาเพียงเพราะกลัววาบุตรหลานจะไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิตไมวากวดวิชาจะแพงเพียงใด ซึ่งเหตุการณที่ผานเขามาในชีวิตของบุคคลเหลานี้จะ
สะทอนอารมณ ความรูสึก ความคาดหวัง ความทอแท และความเชื่อผานทางเร่ืองราวที่เลา เร่ืองเลาที่
ผูเลานําเสนอถึงชวงชีวิตหนึ่งที่เขาไดเขาไปเกี่ยวของกับกวดวิชานั้น คือประสบการณของบุคคลที่ได
สรางความหมายใหกับโรงเรียนกวดวิชา 
 การศึกษาการทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคมนี้เปนความ
พยายามของผูวิจัยที่จะศึกษา “แบบแผนความเปนโครงสราง” (modality) ของบุคคลที่เกี่ยวของกบัการ
กวดวิชา แบบแผนความเปนโครงสรางดังกลาวเปนผลมาจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับโครงสราง 
(structure) และระบบสังคม (social system) การที่บุคคลพยายามจะรักษาเสถียรภาพในการดําเนิน
ชีวิตภายใตระบบสังคม บุคคลจึงเลือกที่จะดําเนินชีวิตไปตามแบบแผนที่สอดคลองกับโครงสรางที่ทํา
ใหความสัมพันธทางสังคมกับคนอ่ืนดําเนินตอไปได แตเม่ือเกิดสถานการณบางอยางที่ทําใหแบบแผน
อยางเกาไมสามารถใชไดอีกตอไป (critical situation) บุคคลก็จะตองปรับเปล่ียนแบบแผนในการ
กระทําตาง ๆ ของตนเองเสียใหมเพื่อใหความสัมพันธทางสังคมยังคงเปนไปไดและสอดคลองกับ
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โครงสรางที่เปล่ียนแปลงไป (Giddens.  1979:  123-128)  ผูเลาเร่ือง (narrator) จะบอกเลาเร่ืองราว
ในชีวิตของตนที่เขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาจากประสบการณของตนเอง  ซึ่งเปนการร้ือฟน
ความทรงจําในเหตุการณ ตาง ๆ ที่ผูเลาเร่ืองเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาซึ่งประสบการณ
ดังกลาวก็คือแบบแผนความเปนโครงสราง (modality) ในการศึกษาคร้ังนี้ การที่โรงเรียนกวดวิชา
โรงเรียนยังดํารงอยูอยางยั่งยืนในสังคมไทยจึงเปนผลมาจากความพยายามของบุคคลในการทําให
ความสัมพันธทางสังคมยังดําเนินไดตอไป ดวยการปรับเปล่ียนแบบแผนบางอยางใหสอดคลองกบักฎที่
ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความหมายและกฎที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ถูกตองนาเชื่อถือ รวมทั้ง
เปนแบบแผนที่สอดคลองกับการครอบครองทรัพยากรบางอยางที่ทําใหบุคคลมีศักยภาพที่จะทําส่ิง
หนึ่งส่ิงใดไดที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา เชนภายใตกฎที่กํากับความหมายและความนาเชื่อถือของ
โรงเรียนกวดวิชา ผูที่เปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาจะตองครอบครองหรือมีทรัพยากรบางอยางเชน เงิน 
อาคาร สถานที่ ความรู ชองทางหรืออํานาจตามกฎหมาย ฯลฯ ในอันที่จะเปดโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาได 
เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่งเร่ืองเลาเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาจะชวยร้ือฟนแบบแผนความเปนโครงสรางที่
อยูในความทรงจําในขณะที่ผูเลาเร่ืองเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา 
 การจะทําความเขาใจกับชีวิตบุคคลในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมจึงตองให
ความสนใจกับเร่ืองราวที่สรางจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตซึ่งถูกนํามาถักทอผานการเลาเร่ือง
อันจะชวยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวบุคคลและบริบททางวัฒนธรรมที่แวดลอม
เหตุการณนั้น ๆ (นภาภรณ,2552:6) การทําความเขาใจประสบการณที่บุคคลมีตอโรงเรียนกวดวิชา ก็
คือการทําความเขาใจชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบ
การศึกษา ก็จะตองใหความสนใจกับเร่ืองราวที่ผูใหสัมภาษณสรางข้ึนมาจากเหตุการณตาง ๆ ทีเ่กดิข้ึน
ในชวงชีวิตที่เขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งจะคล่ีคลายออกมาใหเห็นถึงบริบททางการศึกษา
และบริบท ทางสังคมที่แวดลอมชีวิตในโรงเรียนกวดวิชาในขณะนั้นได เร่ืองเลาจากประสบการณอาจ
ชวยใหเห็นถึงจุดเปล่ียนของชีวิตหรือทําใหเห็นประสบการณทั่ว ๆ ไป ที่เปนทั้งประสบการณในอดีต 
ปจจุบัน และอาจรวมถึงจินตภาพในอนาคต (Squire.  2012:  online) เร่ืองเลาที่ไดจากผูเลาเร่ืองที่เปน
ผูเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชานี้จึงไมไดเปนแคเร่ืองราวของบุคคลคนนั้นคนเดียวแตจะสะทอนใหเห็น
สังคมในขณะที่เขาเขาไปมีประสบการณกับโรงเรียนกวดวิชาดวย 
 
แนวทางการวิเคราะหเร่ืองเลา 
 ประสบการณชีวิตของผูที่เขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา จะแสดงออกใหเห็นถึง
กระบวนการสรางความมีเสถียรภาพใหกับโรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทย การวิเคราะหเร่ืองเลาจะให
ภาพของขอมูลที่รอยรัดเปนหนึ่งเดียวกับบริบททางสังคมในขณะนั้น ชวยใหผูอานเขาถึงและเขาใจเร่ือง
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ที่นําออกมาสูพืน้ที่สาธารณะ การวิเคราะหเร่ืองเลาเปนการตีความของนักวิจัย โดยอาศัยทั้งโลกทัศน
ของนักวิจัย ประสบการณ และพื้นฐานทางทฤษฎี เพื่อการเขาถึงเร่ืองเลาของเร่ืองราวที่ผูใหสัมภาษณ
เลาเร่ือง 
 วิธีการวิเคราะหที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ การนําเร่ืองเลามาวิเคราะห (analysis of 
narrative) ซึ่งเปนการใชขอมูลจากเร่ืองเลาของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาหลาย ๆ เร่ืองมาสราง
เปนมโนทัศนเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นเฉพาะประเด็นที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา ดังนั้นการนําเสนอจงึจะเปนการ
นําเสนอเฉพาะประเด็นที่เปนจุดสนใจของการศึกษาคร้ังนี้ (นภาภรณ; และคณะ. 2555) ผสมผสานกับ
การนําขอมูลจากเร่ืองเลาหลายๆ เร่ือง ซึ่งไดจากการสนทนากับผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา
มาสรางเปนประเด็นของเร่ืองโรงเรียนกวดวิชา เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความเขาใจเร่ืองความเปน
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชา ในลักษณะที่เปนโครงสรางที่ฝงอยูในจิตใจของผูใหสัมภาษณที่เลา
เร่ืองราวจากประสบการณของตนเองออกมาซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการสรางความเปน
โครงสราง การสืบทอดและความมีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชา 
 
วิธีดําเนินการศึกษาและสนามวิจัย 
 จากแนวทางการศึกษาที่ผูวิจัยเลือกใชการสนทนาเพื่อเลาเร่ือง แสดงใหเห็นวาสนามการวิจยั
ในคร้ังนี้คือผูเลาเร่ืองที่จะทําหนาที่เลาเร่ืองราวเพื่อตอบคําถามการวิจัยซึ่งจะประกอบดวยผูคนที่อยู
ภายใตโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาอันไดแก นักเรียน ผูปกครอง ติวเตอร เจาของโรงเรียนกวดวิชา 
ครูในโรงเรียนในระบบ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองเปนผูที่รูขอมูลหรือสามารถถายทอด
ประสบการณที่ตนไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาไดเปนอยางดี และดวยความที่บุคคลดังกลาว
ขางตนไดทําหนาที่ผลิตและผลิตซ้ําโครงสรางทางสังคมในปฏิสัมพันธทางสังคมเร่ืองราวที่แตละบุคคล
เลาออกมาจึงสามารถสะทอนใหเห็นทั้งการปฏิสัมพันธทางสังคมและโครงสราง ซึ่งโครงสรางในที่นี้คือ
กฎที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความหมายในระบบการส่ือสารของสังคม รวมทั้งกฎที่ทําใหโรงเรียนกวด
วิชาเปนการกระทําทางสังคมที่ถูกตองดีงามนาเชื่อถือ ตลอดจนการครอบครองซึ่งทรัพยากรบางอยางที่
ทําใหบุคคลแตละบุคคลสามารถกระทําการตาง ๆ ไดในสนามของโรงเรียนกวดวิชา กลาวไดวา 
เร่ืองราวที่ไดจากการสนทนากับบุคคลไมวาจะเปนผูที่อยูในสถานะใดภายใตโครงสรางของโรงเรียน
กวดวิชาก็จะสะทอนใหเห็นปฏิสัมพันธและโครงสรางที่กํากับบุคคลอ่ืน ๆ ไปพรอมกัน ดวยวิธีการศกึษา
เชนนี้ ความเพียงพอของขอมูลที่จะนําไปสูการวิเคราะหเพื่อสรางเร่ืองเลาจึงอยูที่ความเพียงพอใน
จํานวนของขอมูล(adequate amounts of evidence)และความเพียงพอตามกลุมหรือชนิดของขอมูลที่
มีความหลากหลาย(adequate variety in kind of evidence) (Morrow.  2005:  255-256)  
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การวิเคราะหตัวบท 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จําเปนตองอาศัยการวิเคราะหตัวบทจากเอกสารและการวิเคราะหตัว
บทจากเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิต เนื่องจากการเกิดข้ึนและดํารงอยูไดของโรงเรียนกวดวิชามีความ
เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ ตลอดจนกฎหมายประกาศและกฎกระทรวง 
ที่มีอํานาจในการควบคุม การวิเคราะหเอกสารเหลานี้จะทําใหเห็นถึงการดํารงอยูอยางยั่งยืนของ
โรงเรียนกวดวิชา และชวยใหเขาใจโครงสรางที่อยูในรูปของกฎและทรัพยากรที่จะสงผลตอการรับรูและ
เลือกใชของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาโดยจะนํามาเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ไดกําหนด
ไวและเชื่อมโยงเขากับบทสัมภาษณที่ไดมาจากการเลาเร่ืองราวจากประสบการณของผูที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนกวดวิชา เพื่อทําใหเห็นความเชื่อมโยงของบริบททางสังคมและอุดมการณที่ค้ําจุนใหโรงเรียน
กวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคม รวมถึงการวิเคราะหใหเห็นถึงความสามารถของบุคคลที่
มีกลยุทธ ในการเลือกใช และตีความกฎหมาย นโยบาย ในฐานะที่เปนทั้งโครงสรางและบริบททาง
สังคมเพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคมอันราบร่ืนของตน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดขออนุญาตผูเลาเร่ืองใน
การบันทึกบทสนทนาลงในเคร่ืองอัดเสียงทุกคร้ังแลวนํามาถอดความแบบคําตอคํา และนํามาใชเปน
ตัวบทในการวิเคราะหเพื่อเชื่อมโยงและเผยใหเห็นแบบแผนที่เปนเงื่อนไขของการผลิตและผลิตซ้ํา
โครงสรางทางสังคมจนทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความยั่งยืน 
 
ความเพียงพอของขอมูล 
 การศึกษาเร่ือง การทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในสังคม นี้เปน
การศึกษาตามแนวทางของการศึกษาเร่ืองเลา ซึ่งนับเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเลือกผูรวมสนทนา
ที่สามารถเลาเร่ืองซึ่งสะทอนขอมูลไดอยางครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งไดแกนักเรียน 
ผูปกครอง ผูสอนในโรงเรียนกวดวิชา หรือติวเตอร และเจาของโรงเรียนกวดวิชา ผูวิจัยไดเร่ิมตนการ
สนทนากับผูเลาเร่ืองที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการกวดวิชามาคอนขางยาวนานและ
ทําการคนหาผูเลาเร่ืองใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเร่ืองที่จะศึกษาและครบถวนตามกลุมหรือชนิด
ของขอมูลที่ตองการจะไดมา ซึ่งบางคร้ังผูวิจัยก็ไดรับการแนะนําบุคคลที่สามารถเลาเร่ืองเกี่ยวกับ
โรงเรียนกวดวิชาในกลุมตาง ๆ จาก “ผูที่เปนดานหนา” (gatekeeper) ซึ่งเปนผูรูในวงการกวดวิชาที่
สามารถใหคําแนะนําเพื่อใหไปพูดคุยกับผู รูคนอ่ืน ๆ ได แตอยางไรก็ตามผูวิจัยก็ไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติ บริบทและขอมูลที่ตองการไดวาสอดคลองหรือเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมกอนที่จะทํา
การเลือกเพื่อสนทนากับผูเลาเร่ืองแตละคน ซึ่งถือไดวาเปนการเลือกกลุมผูรวมสนทนาอยาง
เฉพาะเจาะจง (purposive) ความเพียงพอของขอมูลในที่นี้จึงพิจารณาไดจากการที่ไมมีขอมูลจากผู
เลาเร่ืองอ่ืนใดแตกตางออกไปอีกแลวซึ่งเรียกวาเปนความอ่ิมตัวของขอมูล ในการศึกษาคร้ังนี้แมวาจะมี
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กลุมผูใหขอมูลหลักหลายกลุม แตในเร่ืองเลาของผูเลาเร่ืองก็สามารถทําใหพบกับจุดอ่ิมตัวของส่ิงที่
ตองการจะศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษาได ซึ่งถือวาเปนความเพียงพอในจํานวนของขอมูล
(adequate amounts of evidence)(Morrow. 2005:  255) นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย
ครบถวนจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียนกวดวิชา ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการเขาถึง
ขอมูลจากเร่ืองเลาของบุคคลตาง ๆ ไมวาจะเปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือติวเตอรซึ่งบุคคลสองกลุม
นี้ผูวิจัยเลือกที่จะสนทนากับผูที่คลูกคลีอยูในวงการกวดวิชามาตั้งแตยุคตน ๆ ของการกวดวิชา และผูที่
เปนทั้งติวเตอรยอดนิยมและเปนผูบริหารโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถนํามา
วิเคราะหไดอยางครบถวน นอกจากนี้ผูวิจัยก็ยังใหความสนใจกับผูที่บุกเบิกกอรางสรางโรงเรียนกวด
วิชาข้ึนมาดวยตนเองจนประสบความสําเร็จ และเจาของโรงเรียนกวดวิชาที่ซื้อระบบแฟรนไชสมา
บริหารรวมไปถึงติวเตอรที่ไมมีสวนบริหารหรือเปนเจาของซึ่งจะสะทอนกระบวนการสรางความจริง
เกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทยไดอยางหลากหลายแงมุม ในกลุมของผูปกครองและนักเรียนที่
เรียนกวดวิชานั้นผูวิจัยไดเลือกศึกษาจากผูปกครองและนักเรียนในกลุมตาง ๆ อยางครบถวน
หลากหลายโดยพิจารณาจากสถานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ การงาน และบริบททางสังคมที่แตกตาง
หลากหลายจนทําใหไดขอมูลที่เพียงพอตามกลุมของขอมูลที่หลากหลาย (adequate variety in kind 
of evidence) (Morrow.  2005:  255-256)  ขอมูลที่ไดจากการเลาเร่ืองของผูใหขอมูลหลักจึงเปนตัว
สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาที่เปนไปตามความเชื่อ ความคิด 
หรือความเขาใจของผูเลาเร่ือง ทั้งนี้ผูวิจัยเองในฐานะที่เปนผูรวมสนทนาซึ่งรับฟงเร่ืองราวจึงเขาไปมี
สวนรวมในการสรางความรูรวมกับผูเลาเร่ืองในระหวางการสนทนานั้นดวย 
 อยางไรก็ตามในการสนทนากับผูเลาเร่ืองแตละคนนั้นผูวิจัยไดติดตอผูเลาเร่ืองเพื่อขอเวลาใน
การสนทนาและเขาไปสนทนากับผูเลาเร่ืองดวยตนเอง ในการสนทนาคร้ังแรกผูวิจัยเลือกสนทนากับผูที่
เชี่ยวชาญและมีประสบการณทั้งในการเปนติวเตอรและเจาของโรงเรียนกวดวิชามาอยางยาวนานซึ่ง
ผูวิจัยมีความสัมพันธกับผูเลาเร่ืองทานนี้เปนการสวนตัวในฐานะที่เคยรวมกิจกรรมหลายอยางดวยกัน
มาในอดีต ดังนั้นการสรางความเชื่อมโยงจึงเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วซึ่งมีผลตอการไดรับความชวยเหลือ
และความรวมมือเปนอยางดีจากผูเลาเร่ืองทานนี ้ผูเลาเร่ืองทานแรกนี้จึงมีสวนอยางมากในการแนะนํา
ผูเลาเร่ืองคนตอ ๆ ไปใหแกผูวิจัย และทําใหผูเลาเร่ืองอีกหลายคนเปนผูที่คุนเคยหรือรูจักกับผูวิจัยเปน
อยางดีทําใหการเร่ิมตนการสนทนาและการเลาเร่ืองเปนไปอยางรวดเร็วและเต็มไปดวยบรรยากาศของ
ความไววางใจซึ่งกันและกันของผูรวมสนทนา แมวาจะมีผูรวมสนทนาบางคนที่ยังขาดความไววางใจ
ผูวิจัยในชวงแรกหรือคร้ังแรกของการพูดคุยแตผูวิจัยก็ไดพยายามติดตอสอบถามและพูดคุยทาง
โทรศัพทจนบรรยากาศของความไววางใจเกิดข้ึนและนัดหมายการสนทนาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ
ของขอมูล ตลอดระยะเวลาการเก็บขอมูลในภาคสนามผูวิจัยใชเวลากวา 6 เดือนในการคนหาผูเลา
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เร่ืองที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและนัดหมายการสนทนาในสถานที่ตาง ๆ หลายจังหวัดซึ่ง
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการสนทนากับผูเลาเร่ืองแตละรายใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในรายที่มีการ
สนทนายาวนานที่สุดใชเวลาเกือบ 6 ชั่วโมงและในรายที่มีการสนทนาส้ันที่สุดใชเวลาประมาณ 2 
ชั่วโมงเศษ 
 
การเขาสูสนามวิจัย 
 การศึกษาแนวเร่ืองเลาเปนการศึกษาที่มีเปาหมาย เพื่อใหผูเลาเร่ืองบอกเลาประสบการณ
สําคัญ ๆ ของที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาสนามของการวิจัยในคร้ังนี้ จึงเปนการรวมกันสรางความรู
ผานการสนทนาแลกเปล่ียน ภายใตบริบทความสัมพันธที่มีความไวเนื้อเชื่อใจ เร่ืองเลาที่เกิดข้ึนใน
ระหวางการสนทนาจึงเปนผลผลิตของการสรางความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อใจ (trust) ระหวาง
ผูวิจัยกับผูเลาเร่ือง การสนทนาเปนประสบการณของการแลกเปล่ียนที่คูสนทนาสามารถแลกเปล่ียน
อารมณ ความรูสึกและประสบการณตาง ๆ ตอกันได ทําใหเร่ืองเลาที่เกิดข้ึนไมใชเร่ืองเลาเกี่ยวกับตัว
ของผูเลาอีกตอไปแตกลายเปนผลผลิตของความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับเจาของประสบการณ การใช
วิธีวิทยาดังกลาวนี้จะชวยใหผูวิจัยเขาถึงประสบการณที่ผูเลาเร่ืองแตละคนตองการจะถายทอดออกมา
ไดอยางลึกซึ้ง เต็มไปดวยความหมายและความรูสึกในสวนลึกของผูเลาเร่ืองอยางแทจริง 
 ผูวิจัยเร่ิมเขาสูสนามการวิจัยคร้ังนี้ดวยการเขาถึงผูเลาเร่ืองคนแรกคือ พิทักษ (ชื่อสมมต)ิ ซึ่ง
เปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรมากวา 40 ปมีผลงานการเขียนคูมือประกอบการเรียนและ
เอกสารประกอบการสอนในสาขาที่พิทักษถนัดมากมายเปนที่รูจักและยอมรับอยางมากในแวดวง
โรงเรียนกวดวิชา ผานการเปดสถาบันกวดวิชาทั้งเปนของตนเองและรวมหุนกับคนอ่ืนมาไมนอยกวา 5-
6 แหงแมวาปจจุบันจะลดบทบาทในการกวดวิชาลงมาบางแลวก็ตาม พิทักษใหความเมตตาแกผูวิจัย
อยางมากเพราะความสนิทสนมคุนเคยเปนการสวนตัวจากการรวมกิจกรรมหลายอยางในอดีต เม่ือ
ผูวิจัยไดรับหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ของพิทักษ ผูวิจัยก็ไดติดตอพิทักษและไดรับการตอบรับการนัด
สัมภาษณโดยทันที แมจะไมไดสอบถามแตแรกวาหลังเกษียณจากตําแหนงรองศาสตราจารยใน
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพแลวพิทักษมีภูมิลําเนาอยูที่ไหน แตผูวิจัยเพิ่งไดรูวาพิทักษยอมที่จะนัง่
เคร่ืองบินจากจังหวัดทางภาคใตมาสนทนาพูดคุยกับผูวิจัยโดยมิไดมีธุระหรือภารกิจอ่ืน พิทักษคือผูที่
ชวยฉายและขยายภาพของโรงเรียนกวดวิชาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดดีมาก ดวยความที่พิทักษเปน
อาจารยที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยพิทักษจึงมีลูกศิษยที่ออกไปเปนครูและติวเตอรจํานวนมาก ผูวิจัยจึง
อาศัยคําแนะนําจากผูเลาเร่ืองคนแรกนี้ในการแนะนําและแสวงหาผูเลาเร่ืองที่อยูในวงการกวดวิชาคน
ตอไป การเขาถึงผูเลาเร่ืองระดับติวเตอรที่มีชื่อเสียงหลายคนทําใหไดเขาถึงเจาของโรงเรียนกวดวิชา
หรืออดีตผูบริหารโรงเรียนกวดวิชา และนําไปสูการไดพบกับผูเลาเร่ืองที่เปนผูปกครองที่มีความทุมเท
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เอาใจใสตอการเรียนและอนาคตของบุตรหลานหลายตอหลายคน รวมถึงการไดพบกับนักเรียนที่เรียน
กวดวิชาดวยเหตุผลและวิธีการตาง ๆ อีกมากมาย  
 จากการแนะนําของพิทักษทําใหผูวิจัยไดกลับมาพบกับ วิชัย ซึ่งเปนลูกศิษยของพิทักษ ซึง่ใน
อดีตผูวิจัยเองก็เคยไดรูจักและรวมทํากิจกรรมหลายอยางกับวิชัยมากอน แตเม่ือหลังจากเรียนจบใน
ระดับอุดมศึกษาก็ไมไดพบเจอกันเปนเวลานาน ผูวิจัยเองเพิ่งทราบจากพิทักษวายอนหลังไปสักสามป
ที่แลววิชัยเปนติวเตอรที่มีชื่อเสียงโดงดังมากในวงการกวดวิชา วิชัยเองก็ยินดีอยางยิ่งที่ไดพบกับผูวิจัย 
การสนทนากับวิชัยเต็มไปดวยเร่ืองราวมากมายทั้งทบทวนความทรงจําระหวางที่เราเคยรวมกิจกรรม
กันในอดีตและถามไถสารทุกขสุกดิบ บทสนทนาที่เตรียมไวแทบจะไมตองใชเพราะผูวิจัยสนทนากับ
วิชัยใชเวลากวาหาชั่วโมงการพูดคุยจึงเปนไปตามธรรมชาติและไดเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็น 
ตั้งแตเร่ิมพบกันเดินคุยกันจนไปถึงราอาหารกลางวันกลับมาที่โรงเรียนของวิชัย เร่ืองราวที่วิชยัเลาใหฟง
จึงเต็มไปดวยประสบการณที่วิชัยเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาตั้งแตอดีตจนกระทั่งวิชัยไดติว
เตอรระดับแนวหนาและไดเปนผูบริหารของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังแหงหนึ่งที่มีสาขาหลายสิบแหงทั่ว
ประเทศ  
 เจาของประสบการณอีกคนหนึ่งที่ผูวิจัยไดจากคําแนะนําของพิทักษคือ นา ลูกศิษยอีกคน
ของพิทักษนาเปนหญิงสาวอายุ 35 ปที่เคยเปนครูโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร 
ตลอดเวลาที่สอนอยูที่กรุงเทพ นา หารายไดพิเศษดวยการสอนพิเศษในวันหยุดเสาร อาทิตยหรือหลัง
เลิกเรียน โดยไปสอนตามบานหรือตามหางวันที่ผูวิจัยไดพบกับนานั้น นาไดลาออกจากโรงเรียนเอกชน
ไปรับราชการครูในโรงเรียนในแหงหนึ่ง นาเองก็เปนอีกคนหนึ่งที่เม่ือรูวาผูวิจัยตองการสัมภาษณซึ่งใน
ตอนแรกผูวิจัยตั้งใจจะเดินทางไปพบนาที่ตางจังหวัด แตนานั่งรถทัวรมากวา 350 กิโลเมตร เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูวิจัย การสนทนากับนาในวันนั้นจึงสนทนากันไปทามกลางอาหารและเคร่ืองดื่มชา
กาแฟในรานกาแฟในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งกินเวลายาวนาน ทําใหผูวิจัยไดความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่นารับราชการอยูวากระบวนการ ข้ันตอน เทคนิคและวิธกีาร
สอนแบบกวดวิชาไดถูกนําเขาไปใชกับโรงเรียนในระบบผานการจัดการเรียนการสอนของหองเรียน
พิเศษ 
 นอกจากนาจะไดถายทอดประสบการณของตัวเองแลกเปล่ียนกับผูวิจัยแลวนายังเสนอตัวที่
จะเปนตัวแทนผูวิจัยไปสนทนากับนักเรียนและผูปกครองอีกหลายคนที่นารูจัก แตผูวิจัยขอโอกาสที่จะ
ไปสนทนาพูดคุยเองผูวิจัยจึงดินทางไปที่โรงเรียนของนาในอีกสามสัปดาหตอมา ผูวิจัยไดพบกับเอก 
นิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐแหงหนึ่ง เอก เปนศิษยเกาที่เคยเรียนกับนาใน
หองเรียนชนิดพิเศษของโรงเรียนแหงนั้น เอกตระเวนเรียนกวดวิชามาตั้งแตเด็ก ผลการเรียนของเอก 
สวนใหญจะไดเกรด 4.00 เกือบทุกเทอม แมวาในชวงแรกที่พบกันเอกจะมีอาการคอนขางเกร็งในการ
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สนทนา แตดวยความเชื่อม่ันที่เอกมีตอนาซึ่งเปนคนแนะนําใหผูวิจัยรูจักและระหวางการสนทนาเม่ือ
เวลาผานไปเอกก็มีความไวเนื้อเชื่อใจผูวิจัยมากข้ึนและเราก็ไดแลกเปล่ียนความรูประสบการณระหวาง
การสนทนาอยางออกรสชาติในตอนทาย ในวัยเด็กถือไดวาเอกคอนขางจะเปนคนที่มีความเพียบพรอม
เพราะการที่ทั้งพอและแมรับราชการและมีธุรกิจสวนตัวหลายอยางทําใหพอกับแมมีเงินทองมาก
พอที่จะสงใหเอกเรียนพิเศษหรือกวดวิชาไดอยางเต็มที่ แตหากยอนไปสิบปที่แลวสําหรับจังหวัดเล็ก ๆ 
อยางที่เอกอยูนั้นยากมากที่จะหาโรงเรียนกวดวิชา แตเอกก็ถือวาเปนความโชคดีที่ไดพบครูคนหนึ่งที่
ตัดสินใจเปดสอนกวดวิชาในชวงที่เอกและแมคิดวา “จําเปน” แลวที่จะตองกวดวิชา เอกไดผานการกวด
วิชามามากมายทั้งการกวดวิชาอยูใกล ๆ บานที่เปดสอนโดยครูในทองถิ่น และการกวดวิชากับสถาบัน
หรือโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงซึ่งไปเปดสาขาในจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในชวงเรียนมัธยมปลาย 
เอก เดินทางไปพักอยูที่เชียงใหมเพื่อเรียนกวดวิชาตลอดเวลาที่ปดเทอม แมคือคนที่มีบทบาทมากใน
ชีวิตการเรียนกวดวิชาของเอก แมจะเปนคนคอยชวยหาที่เรียนกวดวิชาใหเอกมาแตเดก็ ซึง่เอกกรู็สึกชืน่
ชมยินดีที่แมชวยเอกจนไดเปนนิสิตคณะแพทยศาสตรตามที่ใจมุงหวัง 

ดวยความไววางใจและความสนุกสนานที่เกิดจากการพูดคุยกันถูกคอระหวางผูวิจัยกับเอกเม่ือ 
กวาง คุณแมของเอกเดินทางมารับเอกกลับบานในเย็นของวันนั้นผูวิจัยจึงไดใชโอกาสในการทักทาย
พูดคุยกับกวางโดยบังเอิญ ในระหวางที่เอกขอตัวไปทักทายครูที่เคยสอนเอกมา การสนทนาระหวาง
ผูวิจัยกับกวางจึงเกิดข้ึน กวางเปนคุณแมที่มีความรูความเขาใจเร่ืองการกวดวิชาและการสอบเขา
มหาวิทยาลัยเปนอยางดีกวางจะศึกษาหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนเอกสาร 
ตํารับตํารา อินเตอรเน็ตในการวางแผนและทุมเททุกอยางเพื่อใหเอกไดปูทางไปสูการเปนนักเรียนสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ กวางเปนคนที่ทําใหเอกไดเรียนกวดวิชาในภาวะที่ในชุมชนทองถิ่นที่เอกอาศัยอยู
หาที่กวดวิชาไมไดโดยรวบรวมสมัครพรรคพวกพากันไปสนับสนุนใหครูคนหนึ่งเปดสอนกวดวิชาข้ึนมา 
กวางมีความภาคภูมิใจกับความสําเร็จที่เกิดกับเอกลูกชายของเธอเธอเชื่ออยางสนิทใจวาการเรียนกวด
วิชามีสวนอยางมากในการทําใหเอกไดประสบความสําเร็จมาจนทุกวันนี้ วันนั้นผูวิจัยกับกวางจึง
สนทนากันจนเกือบมืดค่ํา  
 วิช เปนเจาของประสบการณอีกคนหนึ่งที่ผูวิจัยรูจักโดยคําแนะนําของเพื่อนของผูวิจัยเองซึ่ง
เปดโรงเรียนสอนพิเศษอยูที่บาน วิชเปนนักเรียนที่มาเรียนพิเศษกับเพื่อนของผูวิจัยตั้งแตประถม แมวา
วิชจะมาเรียนแบบลุม ๆ ดอนๆ เพราะพอของวิชไมมีเงินใหวิชเรียนพิเศษหรือกวดวิชา แตวิชก็ติดตอกับ
ครูสอนพิเศษเพื่อปรึกษาสอบถามเร่ืองราวเกี่ยวกับการเรียนมาตลอด ในขณะที่สนทนากันวิชรูสึกผอน
คลายและพูดคุยกับผูวิจัยอยางเปนกันเองเลาถึงเร่ืองราวการเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา ใน
ทามกลางความอัตคัดขัดสนวิชสามารถทําใหตนเองมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังเพียง
คร้ังสองคร้ังแตก็เพียงพอที่จะทําใหวิชควาความม่ันใจดวยการสอบผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิตคณะ
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วิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง แตมากไปกวานั้นหลังการพูดคุยอีกสองเดือนผูวิจัยได
ทราบวาวิชนําคะแนนสอบตาง ๆ ไปยื่นเขาศึกษาตอไดในสาขาวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยและ
สาขาในฝนของวิชไดสําเร็จ  
 เนื่องจากชีวิตการเรียนกวดวิชาของวิชมีความนาสนใจและลุมๆ ดอน ๆ มาตลอดบทบาทของ
พอถูกวิชเลาทั้งทางบวกและทางลบผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะรูจักและไดพูดคุยกับพอของวิช แตเม่ือ
ใหวิชสอบถามพอวิชไมมีเวลาวางพอเพราะตองขับแท็กซี่รับสงผูโดยสารเสนทางกรุงเทพ-โรงเกลืออรัญ
ประเทศ ผูวิจัยไมลดละความพยายามที่จะเขาถึงพอของวิชแมวาจะทิ้งเวลามากวาสามเดือนผูวิจัยเฝา
เพียรถามคนรูจักหลายคนวาใครจะเดินทางไปอรัญประเทศโดยรถแท็กซี่บางในที่สุดก็มีกลุมเพื่อนครู
กลุมหนึ่งตองการไปเที่ยวอรัญประเทศผูวิจัยจึงอาสาจัดหายานพาหนะใหโดยติดตอไปหา อารยะ พอ
ของวิชบังเอิญวันที่พวกเราตองการเดินทางอารยะยังไมมีลูกคาขาประจํารายใดจองการเดินทางผูวิจัย
จึงให อารยะขับรถมารับที่จุดนัดหมายยานรังสิต แลวเดินทางรวมคณะไปกับกลุมเพื่อนที่ตองการ
ทองเที่ยวแรกเร่ิมอารยะมีทาทีระแวดระวังพอสมควรในการสนทนากับผูรวมเดินทางแตตลอด
ระยะเวลากวาสามชั่วโมงความสัมพันธพวกเราเร่ิมคุยเร่ืองสัพเพเหระกันมากข้ึน เม่ือเดินทางถึงโรง
เกลือ ผูวิจัยจึงอาศัยชวงเวลาดงักลาวพูดคุยกับอารยะหลังจากนั้นบทสนทนาและเร่ืองเลาที่เกี่ยวกับ
ประสบการณของอารยะก็พร่ังพรูออกมาอยางมากมายบางชวงบางตอนที่อารยะเลาถึงความ
ยากลําบากของเขาในการที่จะพาชีวิตครอบครัวใหอยูรอไปวัน ๆ กับความเจ็บปวดที่ไมสามารถสงลูก
เรียนกวดวิชาไดอยางเต็มที่ก็แสดงออกมาผานน้ําตาที่เออมาคลอเบากับน้ําเสียงที่ส่ันเครือ 
 สําหรับปอ ปอเปนนักเรียนหญิงหนาตาสะอาดสะอานพูดจาฉะฉานแตมีทาทีออนนอมและ
ถอมตนอยูเสมอจนถาไมไดสนทนากับปอจะไมรูเลยวานักเรียนคนนี้เรียนไดเกรดเฉล่ียไมเคยต่ํากวา 
3.80 สักเทอมเดียว ปอเปนลูกสาวคนเดียวของพอแมที่ทํางานประจํามีรายไดปานกลางคอนขางสูง ปอ
จึงเปนเด็กสาวที่ไดเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังอันดับตน ๆ ของประเทศไทยเกือบครบทุก
แหงประสบการณของปอทําใหผูวิจัยไดสัมผัสกับพลังของการกวดวิชาที่ทําใหนักเรียนคนหนึง่ตองทุมเท
ชีวิตและเวลาวางจัดสรรเวลาและการเดินทางที่แสนจะสลับซับซอนซึ่งการเรียนกวดวิชาของปอแมจะ
ไมทําใหปอสอบไดในคณะทันตแพทยที่ปอรักแตปอก็ไดเรียนในคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ปอก็ตั้งใจเลือกไวเปนอันดับที่สอง 
 โชค เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ที่เรียนกวดวิชาทุกชวงทีมี่เวลาวาง
ผูวิจัยรูจักโชคจากคําแนะนําของอาจารยคณะรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนสาธิตของโชค
สังกัดอยูแนะนําเราติดตอพุดคุยกันโดยนัดหมายทางโทรศัพท และใชศูนยอาหารของหางสรรพสินคา
แหงหนึ่งใกลมหาวิทยาลัยที่โชคเรียนอยูเปนที่พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณผูวิจัยยอมรับวาการ
สนทนาในคร้ังแรกยังไดขอมูลที่ไมครอบคลุมเพียงพอ จึงขอนัดโชคอีกคร้ังหนึ่งซึ่งคร้ังที่สองทาทีของ
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โชคผอนคลายลงมากและแลกเปล่ียนประสบการณกับผูวิจัย อยางสนุกสนานการเรียนกวดวิชาของ
โชคที่ทําทั้งวันหยุดและชวงปดเทอมทําใหโชคตองเดินทางเขาออกกรุงเทพเปนวาเลนและโชคยังตอง
มาเชาคอนโดมิเนียมอยูที่กรุงเทพกับเพื่อนเพื่อเรียนกวดวิชาโชคเรียนพิเศษที่กรุงเทพมาตั้งแตเร่ิมข้ึนม.
4 จากการพูดคุยกับโชคทําใหผูวิจัยไดรูจักโฮมเพื่อนที่มาเชาคอนโดมิเนียมอยูกับโชค โฮมเร่ิมเรียนกวด
วิชามากอนโชคบานของโฮมมีฐานะดีพอ ๆ กับโชคและพอแมก็พรอมจะทุมเทใหโฮมไดเรียนกวดวิชา
อยางเต็มที่ หากจะกลาววาประสบการณของโฮมและโชคที่ทําใหผูวิจัยสัมผัสไดก็คือความรุนแรงของ
โครงสรางโรงเรียนกวดวิชานั้นไดสถาปนาลงไปสูจิตใจของผูปกครองซึ่งแมวาลูกจะเรียนโรงเรียนสาธิต
ที่ไดข้ึนชื่อวามีมาตรฐานแหงหนึ่งในบรรดาสาธิตทั้งหลายในประเทศไทย แตความเชื่อม่ันของพอแม
ผูปกครองไมไดอยูในการเรียนในหองเรียนเลยกลับเชื่อม่ันการกวดวิชามากกวา 
 แพรว นักเรียนชั้น มัธยมปลายโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลผูวิจยัรูจกักบั
แพรวโดยความบังเอิญที่ไดไปเยี่ยมเยียนบานเพื่อนซึ่งเปดสอนการบานใหเด็กประถมส่ีถึงหาคนผูวิจัย
ไดเห็นแพรวตั้งแตวันแรกที่แพรวมาขอเรียนกับเพื่อนของผูวิจัย แตไมไดพูดคุยกันจนเม่ือแพรวจะสอบ
เขา ม. 1 ผูวิจัยก็บังเอิญเดินทางไปบานของเพื่อนของผูวิจัยอีกคร้ังหนึ่งซึ่งตอนนั้นผูวิจัยยังไมเคยมี
แนวคิดที่จะสนใจศึกษาเร่ืองโรงเรียนกวดวิชานี้ เม่ือเวลาผานไปสามป ผูวิจัยเขามาศึกษาเร่ืองโรงเรียน
กวดวิชาอยางจริงจังและเห็นวาประสบการณของเด็กเรียนกวดวิชาโดยอาศัยการเรียนเพียงที่บานครู
ไมไดไปที่ไหนอ่ืนเลยอยางแพรวซึ่งมีเหตุผลมาจากความจํากัดทางการเงินและขอจํากัดในเร่ืองการ
เดินทางประกอบกันนั้นเปนส่ิงที่นาสนใจผูวิจัยจึงติดตอไปที่เพื่อนของผูวิจัยซึ่งเคยสอนแพรวทําใหรูวา
แมของแพรวขายของอยูที่ไหน ผูวิจัยเพียรเดินทางไปรอแพรวถึงสามคร้ังแตก็ไมพบเพราะแมแพรว
มักจะหยุดขายของจนในที่สุดเพื่อนของผูวิจัยไดติดตอและนัดแพรวใหมาพูดคุยที่บานของเพื่อนผูวิจัย
เอง แมวาจะไมไดเจอกันนานและเคยพูดคุยกันไมกี่คร้ังแตแพรวก็ถายทอดอารมณความรูสึกและ
ประสบการณกวดวิชาแบบที่แพรวไดรับออกมาไดอยางนาสนใจ 
 ชิดเปนเพื่อนของผูวิจัยเองดวยบริบทในยุคที่มีการเอ็นทรานซและความเปนเด็กตางจังหวัดที่
มีพอแมทํางานอยูในวงการศึกษาทําใหโอกาสและความสามารถในการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาของชิด
เปนส่ิงที่เปนไปไดโดยงายชิดเปนคนที่มีประสบการณเร่ืองกวดวิชาของเด็กตางจังหวัดในยุคที่โรงเรียน
กวดวิชาชื่อดังในกรุงเทพยังขยายสาขาออกไปไมถึง ชิดจึงเรียนกวดวิชาแบบที่เชาสถานที่โรงเรียนใน
ระบบเปนที่เรียนแตส่ิงที่นาสนใจคือชิดไปเรียนกวดวิชาเพื่อแลกกับการไดออกจากบานไปกับ
รถจักรยานยนต และดูเหมือนชิดจะไมมีความเสียใจแมแตนอยที่ในตอนนั้นทั้งที่เรียนกวดวิชาแตชดิเอง
ก็ไมสามารถสอบเอ็นทรานซติดได 
 นัดเปนเพื่อนของชิดที่มีวิถีชีวิตหลังจบ ม.6 ตางกัน นัดจบแลวเอ็นทรานซติดคณะ
วิศวกรรมศาสตร แลวมาเปดโรงเรียนกวดวิชาเปนธุรกิจของครอบครัว ผูวิจัยไมไดรูจักนัดเปนการ
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สวนตัวแตการที่ชิดเปนเพื่อนของนัดทําใหผูวิจัยไดรับรูเร่ืองราวประสบการณการจัดตั้งและดําเนินการ
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่ประสบความสําเร็จอยางมากของนัดผานบทสนทนาที่ชิดชวยเปนผูสนทนา
พูดคุยใหแมวาผูวิจัยจะไมสามารถสนทนาไดเองเนื่องจากปญหาของการส่ือสารที่ตองใชภาษาสําเนียง
ทองถิ่นแตผูวิจัยก็ไดฝกซอมการสนทนาในประเด็นตาง ๆ ใหชิดนําไปใชในการสนทนาเปนอยางดี การ
ที่ชิดกับนัดเปนเพื่อนกันมาแตในอดีตและความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นของชิดทําใหการ
สนทนาเปนไปอยางธรรมชาติในลักษณะเพื่อนคุยกับเพื่อน จากเร่ืองเลาของนัดทําใหรูวาการที่จะเปน
เจาของโรงเรียนกวดวิชานั้นจําเปนตองมีทรัพยากรหลายอยาง แตไมใชวาคนที่มีทรัพยากรเหลานั้น
ครบทุกอยางจะเปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือทําใหโรงเรียนกวดวิชาประสบความสําเร็จไดทกุคนนัน่
คือความสามารถหรือศักยภาพในการใชทรัพยากรใหนํามาสูความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชานั้นเปน
ส่ิงที่ไมไดมีในทุกคน แตสําหรับนัดศักยภาพดานการใชทรัพยากรที่มีจนทําใหโรงเรียนกวดวิชาของเขา
ประสบความสําเร็จและขยายตัวนั้นมีใหเห็นอยางเดนชัด 
 สาย เปนลูกศิษยอีกคนของพิทักษที่เรียนระดับปริญญาตรีจบในสาขาวิชาที่พิทักษสอน 
พิทักษผู วิจัยเองมีความสนิทสนมกับสายเปนการสวนตัวจึงติดตอสายในฐานะที่ เปนนักเรียน
ตางจังหวัดที่ถูกผลกระทบจากการสอบเอ็นทรานซปละ 2 คร้ังสรางความกังวลใจใหเธอจนตองลงทุน
มาเรียนกวดวิชาที่กรุงเทพในวันหยุดเสารอาทิตยหลังจากรูผลสอบในรอบแรก ปจจุบันสายเปนครูสอน
วิทยาศาสตรอยูที่บานเกิดประสบการณของสายนั้นชวยเพิ่มความหนักแนนใหกับความรูที่เกิดข้ึนใน
ระหวางการศึกษาของผูวิจัยวายิ่งรัฐพยายามกําจัดโรงเรียนกวดวิชาดวยการเปล่ียนวิธีการสอบใหมี
ความสลับซับซอนมากข้ึนเทาใดผลของการเปล่ียนแปลงจะกระทบตอนักเรียนกอนเปนลําดับแรกเสมอ 
และในทางกลับกันสงผลใหนักเรียนคิดวาจําเปนตองเรียนกวดวิชามากยิ่งข้ึน 
 หนุย เปนเพื่อนของรุนนองของผูวิจัยรูจักทั้งสองคนนี้มากอนแตกับหนุยคอนขางจะสนิท
มากกวาเพราะหนุยมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่เดียวกับผูวิจัย แตสําหรับหนุยนั้นหลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานการศึกษาก็ไปประกอบอาชีพสวนตัวแลวเม่ือมีเงินทุน หนุยก็ตัดสินใจเปดโรงเรียนกวด
วิชาที่จังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลางโดยใชวิธีซื้อแฟรนไชสของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงมาบริหารเอง
ในราคากวาหนึ่งลานบาท ประสบการณของหนุยทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงข้ันตอนระบบระเบียบของการ
เปดโรงเรียนกวดวิชาอีกรูปแบบหนึ่งที่ตองอาศัยทรัพยากรบางอยางที่ตางไปจากคนที่ตั้งโรงเรียนข้ึนมา
เอง 
 แวน ติวเตอรชื่อดังที่เปนที่รูจักของนักเรียนที่กวดวิชาในแวดวงโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง ผูวิจัย
ไดรับการแนะนําใหรูจักแวนผานทางวิชัยและเพื่อนสนิทของผูวิจัยก็แนะนําแวนเชนกัน แวนเปนตวิเตอร
แบบพารทไทมที่ประสบความสําเร็จทั้งชื่อเสียงและการทํารายไดนอกจากนี้แวนยังทํางานประจําของ
เธอคือรับราชการครูโรงเรียนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบการณของแวนทําใหรับรูไดถงึชวิีต
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ของติวเตอรผูตองการความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จทางการเงิน ถึงแวนจะไมไดลาออก
จากราชการมาทุมเทชีวิตเพื่อสรางความสําเร็จในการเปนติวเตอรทั้งที่มีโอกาสเพราะชื่อเสียงของแวน
ถึงขนาดสถาบันกวดวิชาเลือกเอามาเปนแรงดึงดูดนักเรียนผานใบปลิวโฆษณาอยูหลายคร้ัง 
 ปน หุนสวนโรงเรียนกวดวิชาที่เร่ิมมีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปนเปนครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยไดรูจักโดยบังเอิญจากการไปเยี่ยมเพื่อนของผูวิจัยที่คลอดบุตรที่
โรงพยาบาล เพื่อนของผูวิจัยทราบวาผูวิจัยกําลังศึกษาเร่ืองโรงเรียนกวดวิชาจึงแนะนําใหรูจัก ดวย
ความที่ปนเปนติวเตอรมานานและหลายสถาบันและไดรับสิทธิ์ใหเปนหุนสวนในการขยายสาขา
ประสบการณของปนจึงทําใหรับรูไดถึงโรงเรียนกวดวิชาเกิดใหมในเขตเมืองใหญอยางกรุงเทพและ
นนทบุรี รวมไปถึงประสบการณที่ลึกลับซับซอนดวยการทําใหนักเรียนที่มาเรียนกวดวิชาไดเขาเรียนโดย
วิธีที่ไมถูกตองของบางสถาบันที่ปนเคยผานพบมาเลาใหฟง 

แปง เปนนองสาวของปนประสบการณที่นาสนใจของแปงก็คือแปงเขามาเปนติวเตอรทั้งที่
ไมไดเรียนจบสายการศึกษาสาขาที่จบไมใชสาขายอดนิยมหรือเพียงพอที่จะนํามาดึงดูดผูเรียนไดแต
แปงเชื่อวาชื่อของมหาวิทยาลัยที่เธอจบมาทําใหแปงเปนที่ตองการของโรงเรียนกวดวิชาที่จะส่ือสารกับ
นักเรียนวามีติวเตอรที่จบจากมหาวิทยาลัยดังกลาวซึ่งเปนสัญญะของคนเกงเทานั้นที่จะเขาเรียนได แต
แปงเองก็คอย ๆ เรียนรูวิธีการสอนแบบคอยเปนคอยไปจนแปงเปนติวเตอรหลักที่สําคัญอีกคนของ
โรงเรียนกวดวิชาเกิดใหมดังกลาว 
 สุ ผูปกครองที่ประกอบอาชีพเปนครูซึ่งมีสวนในการสนับสนุนใหบุตรสาวของเธอเรียนกวด
วิชาตั้งแตเด็ก แมวาการเรียนกวดวิชาจะเปนความตองการและขวนขวายของลูกสาวของสุเอง แต
ประสบการณของสุก็สะทอนใหเห็นวาดวยสถานภาพ ที่อยูภูมิลําเนาและทรัพยากรของครอบครัว ก็มี
ผลตอโอกาสเขาถึงการเรียนกวดวิชาของนักเรียน เพราะสุไมตองทุมเทลงทุนลงแรงอะไรมากเนื่องจาก
โรงเรียนกวดวิชาเปดอยูใกลบานพักของสุ ในเขตตัวเมืองสมัยที่สุเปนครูอยูนครราชสีมา ราคาคาเรียนก็
ไมแพงมากที่สําคัญ สุเชื่อวาการที่บุตรสาวของสุสอบเขาเรียนในสาขาวิชาเภสัชศาสตร ไดสวนหนึง่เปน
เพราะโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ทําใหความหมายของโรงเรียนกวดวิชาสําหรับสุไมจําเปนตองเปนโรงเรียน
ที่หรูหรามีชื่อเสียงโดงดังก็ทําใหประสบความสําเร็จไดแตในทางกลับกันก็จะเห็นวาโรงเรียนกวดวิชามี
หลายระดับสนองความตองการของผุคนไดหลายรูปแบบ 
 เกษม ครูอาย ุ 55 ป เกษมเปนคนที่วางแผนเร่ืองการเรียนของลูกไวอยางเปนข้ันตอน เกษม
จะหาเงินกอนซึ่งสวนใหญจะไดมาดวยการกูเงินจากสวัสดิการของครูในรูปแบบตาง ๆ มาฝากใสบัญชี
ที่จัดแยกไวของลูกแตละคน สําหรับลูกคนสุดทายที่จะเขามหาวิทยาลัยเกษมหาเงินมาใสบัญชีไวหลาย
แสนบาทเพื่อใหม่ันใจวาถาลูกตองการเรียนกวดวิชาที่ไหนในชวงสามปสุดทายของมัธยมปลาย ลูกจะมี
เงินเรียนอยางไมตองหวงเร่ืองเงินทอง  แมวาเกษมจะไมยุงกับเร่ืองเรียนกวดวิชาของลูกแตเกษมก็รับรู
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ตลอดวาลูกไปเรียนที่ไหนเรียนอะไรเรียนเพื่อไปสอบวิชาอะไรประสบการณของเกษมทําใหเห็นพลัง
อํานาจของโรงเรียนกวดวิชาที่กลายมาเปนความปกติธรรมดาและความจําเปนที่ผูเปนพออยางเกษม
ไมตั้งคําถามและเตรียมสนองตอบตอการเรียนกวดวิชาของลูกอยางมีแผนการข้ันตอนที่ชัดเจน 
 การไดสัมภาษณเพื่อการเลาเร่ืองกับผูเลาเร่ืองหลายกลุมหลายคนนี้ทําใหผูวิจัยไดเห็นภาพ
อุดมการณที่ทุกคนถูกครอบงําอยูดวยกันเกือบทั้งหมดคือการเรียนเพื่อความสําเร็จเพื่อเปนตัวเลือกที่ดี
ในการเขาสูอาชีพหนาที่การงานที่ดีในระบบทุนนิยมเร่ืองเลาของหลายคนทําใหเกิดความเห็นอกเหน็ใจ
ตอนักเรียนและผูปกครองที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่อสรางอนาคตที่ดีตามนิยามของระบบการศึกษา เห็นถึง
ความรักความทุมเทที่ผูปกครองคนหนึ่ง ๆ จะทําใหบุตรหลานของตนไดเทาที่ศักยภาพและเงื่อนไขจะ
เอ้ืออํานวยและมองเห็นทั้งดานมืดดานสวางของโรงเรียนกวดวิชาไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
ตาราง 1  สรุปผูเลาเร่ืองกลุมนักเรียนกวดวิชา 
 

ท่ี ช่ือ (สมมต)ิ  เพศ อาย ุ สถานภาพขณะสัมภาษณ ท่ีอยู 
1 โชค ชาย 18 นักเรียนมัธยมสาธิต ภาคตะวันตก 
2 โฮม ชาย 18 นักเรียนมัธยมสาธิต ภาคตะวันตก 
3 เอก ชาย 20 นิสิตคณะแพทยศาสตร ภาคตะวันตก 
4 วิช ชาย 18 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร เขตปริมณฑล 
5 แพรว หญิง 18 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เขตปริมณฑล 
6 สาย หญิง 30 ผูไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนระบบการสอบเขา
มหาวิทยาลัย  

ภาคกลางตอนลาง 

7 ปอ หญิง 18 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร เขตปริมณฑล 
8 ชิด ชาย 36  ผูเรียนกวดวิชาในตางจังหวัด

กอนที่โรงเรียนกวดวิชาจะ
แพรหลาย 

ภาคใต 
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ตาราง 2  สรุปผูเลาเร่ืองทีอยูในวงการกวดวิชา (เจาของและติวเตอร)  
  
ท่ี ช่ือ (สมมต)ิ  เพศ อาย ุ สถานภาพขณะสัมภาษณ ท่ีอยู 

1 นัด ชาย 35 เจาของ,ติวเตอร ภาคใต 
2 หนุย หญิง 35 เจาของ,ติวเตอร ภาคกลาง 
3 แวน หญิง 32 ติวเตอร กรุงเทพ 
4 นา หญิง 35 ติวเตอรสอนตามหาง กรุงเทพ 
5 ปน หญิง 37 หุนสวน,ติวเตอร เขตปริมณฑล 
6 แปง หญิง 34 ติวเตอร เขตปริมณฑล 
7 วิชัย ชาย 35 ติวเตอรชื่อดัง,ทีมบริหาร ภาคกลาง 
8 พิทักษ ชาย 63 เจาของ,ติวเตอร กรุงเทพ 

 
 
ตาราง 3  สรุปผูเลาเร่ืองที่เปนผูปกครอง 
 
ท่ี ช่ือ (สมมต)ิ  เพศ อาย ุ สถานภาพขณะสัมภาษณ ท่ีอยู 

1 กวาง หญิง 48 รับราชการ ภาคตะวันตก 
2 สุ หญิง 59 ครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 เกษม ชาย 55 ครู กรุงเทพ 
4 อารยะ ชาย 50 ขับแท็กซี ่ เขตปริมณฑล 

 
 
 



บทที ่4 
ความเปนโรงเรียนกวดวิชา 

  
 ความเขาใจของบุคคลในความหมายของการกระทําหรือส่ิงตาง ๆ นั้นเปนผลมาจาก
ความสัมพันธระหวางกฎที่กําหนดความหมายเชิงนัยยะ (signification) กับระบบการส่ือสารในสังคม 
กลาวคือในการปฏิสัมพันธทางสังคมผานการส่ือสารนั้นการที่บุคคลจะส่ือความหมายของส่ิงตาง ๆ ได
นั้นจะตองอาศัยความรูความเขาใจและการตีความบรรดาสัญญะ ภาษา หรือรหัสที่ถูกกํากับดวยกฎ
ของความหมายเชิงนัยยะของส่ิงตางเหลานั้น โรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ดํารงอยูในสังคมไทยมาอยาง
ยาวนานกลาวไดวาโรงเรียนกวดวิชาเปนปฏิบัติการทางสังคมอยางหนึ่งที่มีความหมายหากแตเปน
ความหมายเชิงนัยยะที่ตองอาศัยการตีความไปตามความรูความเขาใจของบุคคลความเปนโรงเรียน
กวดวิชาจึงไมไดมีความหมายที่แนนอนตายตัว แตเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาและบริบทของสังคม
อีกทั้งข้ึนอยูกับการตีความหรือความเขาใจของบุคคล ความเปนโรงเรียนกวดวิชาจึงมีความหมายที่
แปรเปล่ียนอยางเปนพลวัตรไปตามชวงเวลาตางๆ และนอกจากนี้หากพิจารณาในเวลาปจจุบันความ
เปนโรงเรียนกวดวิชาก็มีความหมายที่หลากหลาย การที่จะทําใหเห็นถึงความเปนพลวัตรของความเปน
โรงเรียนกวดวิชาดังกลาวขางตน จําเปนที่จะตองวิเคราะหความเปนมาของโรงเรียนกวดวิชาใน
สังคมไทย และความเปนโรงเรียนกวดวิชาในความเขาใจและการตีความของผูปกครองและนักเรียนที่
เรียนกวดวิชา 
 
ความเปนมาของโรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทย 
 โรงเรียนกวดวิชาเกิดข้ึนในประเทศไทยคร้ังแรกในยุคสมัยใดไมมีหลักฐานที่ชัดเจนกลาวถงึไว 
แมจะมีนักวิชาการหลายทานไดสืบยอนการเร่ิมตนข้ึนของโรงเรียนกวดวิชาวาเร่ิมตนมาตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณแหงราชวงศปราสาททอง ในลักษณะของการ
สอนจางครูสอนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งคือการสอนภาษาจีนหรือการเปดสอนในรูปแบบ
ที่คลายกับหองเรียนหรือโรงเรียนสอนภาษาก็ตาม(ไพฑูรย สินลารัตน. 2545:4 ;อางอิงจาก กานทิพย 
ชาติวงศ. 2539.) แตโรงเรียนกวดวิชาที่ถูกกลาวอางถึงและยอนไปในอดีตอันไกลนั้นไมไดเปนโรงเรียน
กวดวิชาที่ตามความเขาใจของผูคนในยุคปจจุบัน ถาจะยึดการปรากฏข้ึนของโรงเรียนกวดวิชาใน
กฎหมายยุคปจจุบันตองถือวา เพิ่งเร่ิมมีการบัญญัติถึงดรงเรียนกวดวิชาไวในพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ. 2497 เปนคร้ังแรก แตอยางไรก็ตามโรงเรียนกวดวิชาที่มีการจัดการเรียนสอนแบบเรียน
เสริม เรียนเพิ่ม เรียนลัดในบางรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาที่เรียนกันในระบบโรงเรียนคงจะมีมา
กอนหนาที่จะมีการนํามาบัญญัติไวในกฎหมายดังกลาว  



 
 

 

48 

 โรงเรียนกวดวิชาในชวงเร่ิมตน 
 โรงเรียนกวดวิชาไดปรากฏข้ึนเปนคร้ังแรกในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497 โดย
เปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะและวิธีการของโรงเรียนแตกตางจาก
โรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ ทําใหความหมายของโรงเรียนกวดวิชาตามพระราชบัญญัตินี้ “เปนโรงเรียนที่
ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ” ในชวงตนที่มีการ
อนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายไดนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการสอบเขา
มหาวิทยาลัยคร้ังสําคัญซึ่งสงผลตอความตองการเรียนกวดวิชาโดยตรงก็คือในปการศึกษา 2504 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไดรวมกันจัดใหมีการสอบรวมกันสวนกลาง
เปนคร้ังแรกแตมหาวิทยาลัยสวนใหญยังคงใชวิธีที่แตละมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสอบเอง ตอมา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมระบบการสอบ
รวมกันที่สวนกลางเพิ่มเติม และในที่สุดทบวงมหาวิทยาลัยรับโอนการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
แบบสอบที่สวนกลางมาดําเนินการ (สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย. 2555: ออนไลน) การที่วิธีการ
สอบเขามหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงในชวงตนนี้มีทั้งผลดีและผลเสียในสวนของผลดีก็คือทําใหคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อตระเวนไปสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนดลดลง แตการสอบ
รวมกันเพียงชวงเวลาเดียวทําใหโอกาสในการสอบติดลดลงและเพิ่มความกดดันในการสอบใหแก
นักเรียนมากข้ึนทําใหการเรียนกวดวิชามีสนชวยในการสอบไดอยางมาก ประกอบกับการแยกแผนการ
เรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายออกเปนสายวิทยาศาสตรและสายศิลปทําใหความรูพื้นฐาน
ที่จําเปนในการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จะสอบเขาเรียนตอในคณะวิชาที่ตางจากแผนการ
เรียนที่เรียนมาตอนมัธยมปลายนั้นมีไมเพียงพอ จึงเร่ิมมีการการแสวงหาความรูเสริมหรือความรู
เพิ่มเติมใหเพียงพอตอการสอบเขามหาวิทยาลัย 
 ในชวงเวลาดังกลาวนั้นแมวาภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาไมมี
ความจําเปนอีกทั้งทําใหส้ินเปลืองคาใชจายของผูปกครอง(ไพฑูรย สิณลารัตน. 2545: อางอิงจาก พอด ู
สุวรรณทัต. 2530) จึงไมอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่ถูกตองตามกฎหมายเพิ่มเติม แต
โรงเรียนกวดวิชาก็เปนส่ิงที่ถูกเรียกรองใหรัฐอนุญาตใหมีการเปดเพิ่มหรือขยายเพิ่มข้ึนผานเวทีสัมมนา
และการประชุมตาง ๆ หลายคร้ังหลายหน การที่โรงเรียนกวดวิชาเปนที่ยอมรับและมีความจําเปนอยาง
มากสําหรับการสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยของ
รัฐมีจํานวนที่จํากัดในขณะที่นักเรียนซึ่งตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากข้ึน เพื่อ
แกไขปญหาการแยงกันเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ รัฐบาลจึงไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคาํแหง
ข้ึนใน พ.ศ.  2514 เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชากลาวคือไมจํากัดจํานวนรับนักศึกษาโดยมี
ผูสนใจสมัครเปนนักศึกษาในคร้ังแรกจํานวน 37,198 คน(มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2556 : 15) แสดง
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ใหเห็นวาจํานวนของนักเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขณะนั้นมีจํานวนมากและใน
บรรดาผูที่พลาดหวังจากการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐที่จํากัดจํานวนรับ คงมีไมนอยที่สมัครเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยรามคําแหง การแขงขันกันสอบเขาศึกษาตอในเวลานั้นจึงมีอัตราการแขงขันที่
สูงมาก อยางไรก็ตามแมวารัฐบาลจะไดเปดมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อลดอัตราการแขงขันดังกลาว
แตความตองการในการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐที่จํากัดจํานวนรับนั้นก็ไมไดลดนอยลง 
อันเปนผลมาจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่นักเรียนตางมุงหวังสอบเขามหาวิทยาลัยใหไดเพราะมีคณะ
วิชาที่สามารถประกันความสําเร็จในอนาคตไดมากกวาประกอบกับมหาวิทยาลัยตลาดวิชาอยาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ยังไมมีสาขาวิชาที่นักเรียนมีความนิยมในการเขาศึกษาตอและมีอัตราการ
แขงขันคอนขางสูงไมวาจะเปนแพทย วิศวะ หรือทันตแพทยตางก็ยังเปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยที่
จํากัดจํานวนรับและคัดเลือกผานการสอบรวมกันที่สวนกลางของทบวงมหาวิทยาลัย ทําใหความนิยม
ในการกวดวิชาไมไดลดนอยถอยลงพิจารณาไดจากจํานวนของผูเรียนกวดวิชาที่สมัครสอบวัดความรู
ในชวงป 2517-2518 มีจํานวนกวา 10,000 คน (ประยูร ศรีประสาธน และ วิไล ชุมแสง. 2526: 64) 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปหลังจากนั้น 
  
 โรงเรียนกวดวิชาในชวงมหาวิทยาลัยขยายตัว 
 การสอบเขามหาวิทยาลัยในระบบการสอบรวมกันที่สวนกลางยังคงดําเนินตอไปพรอมกับ
การขยายตัวของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกิดข้ึนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค การมีมหาวิทยาลัยมาก
ข้ึนนาจะทําใหอัตราการแขงขันในการสอบเขามหาวิทยาลัยลดลง แตกลับทําใหนักเรียนมุงสอบเขา
มหาวิทยาลัยมากข้ึนเพราะการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดสงผลโดยตรงตอความสําเร็จใน
การเขาสูอาชีพและความม่ันคงในรายไดในอนาคตบทบาทของโรงเรียนกวดวิชาก็มีเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะความสามารถในการทําใหนักเรียนที่เขาสอบกวาคร่ึงสามารถสอบเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยไดเปนผลสําเร็จรายงานของทบวงมหาวิทยาลัย (ประภาภรณ เจริญกุล. 2544: 3) ระบุวา
ใน พ.ศ. 2523 มีนักเรียนที่สอบไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่ผานการกวดวิชารอยละ 55.1  ใน 
พ.ศ. 2524 เพิ่มเปนรอยละ 57.4 พ.ศ. 2525 เพิ่มเปนรอยละ 61.3 และมีแนวโนมของผูสอบไดที่ผาน
การกวดวิชามากข้ึนทุกป แมวาทบวงมหาวิทยาลัยจะไดมีการปรับปรุงระบบการสอบอีกคร้ังใน พ.ศ.  
2526 แตก็เปนการเปล่ียนเพียงจํานวนรายวิชาที่ตองใชสอบของสายวิทยาศาสตรและสายศิลปเทานั้น
ประกอบกับระบบการคิดคะแนนผานที่รอยละ 60 ก็เปนการคิดจากคะแนนเฉล่ียของทุกรายวิชา การ
สอบไดบางวิชาคะแนนสูงบางวิชาคะแนนต่ําจึงเปนการถัวเฉล่ียคะแนนกันไป การกวดวิชาจึง
สนองตอบตอการเตรียมตัวสอบเปนการกวดวิชาแบบกลุมวิชากลาวคือสําหรับโรงเรียนที่เปดสอนกวด
วิชาสายวิทยาศาสตรจะมีจุดเนนการเรียนการสอนอยูที่ เคมี ชีวะวิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร 
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นักเรียนจะมุงเรียนกวดวิชาส่ีรายวิชานี้เทานั้นเพื่อเอาความเปนเลิศและทําคะแนนไดสูง โดยไมให
ความสําคัญกับวิชาสังคมศึกษาหรือภาษาไทยมากเทาที่ควรนัก การเรียนกวดวิชาจึงจัดการเรียนแบ
เปนคอรส ในแตละคอรสจะประกอบไปดวยรายวิชาหลัก ๆ ของสายวิทยาศาสตรหรือศิลปศาสตรที่
จะตองใชสอบเปนสวนใหญ ดังที่เจาของโรงเรียนกวดวิชาสายวิทยาศาสตรทานหนึ่งกลาววา 
 

 “สมัยนั้นถาจะเปดมันตองมีอยางนอยสามวิชาหลัก คือ เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ตองดูกอนวามีสาม
ขาหลักนี่หรือเปลาถาไมมีเปดไมได ของผมมีครบ เพราะการคิดคะแนนมันเปนแบบเฉล่ียใหไดรอยละหก
สิบถาคุณได วิทยสูง สังคมเขาไปเขี่ย ๆ ใหได สักสามสิบเปอรเซ็นต ก็ผานแลว” 

 
 แตอยางไรก็ตามโรงเรียนกวดวิชาที่ถูกตองตามกฎหมายในยุคนั้นก็ยังไมแพรหลายมากนัก
สวนใหญเปนการเปดสอนกันเองตามบานครู หรือตามโรงเรียนตาง ๆ โรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงและ
นับวาเปนโรงเรียนกวดวิชายอดนิยมก็คือ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเวลาพิเศษเพื่อเพิ่มปรีชาญาณ” ที่
จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ สําหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเอ็นทรานซในปกอน
หนาจะใชเวลามาเรียนเพิ่มเพื่อเตรียมตัวสอบใหมอีกคร้ัง การจัดการเรียนการสอนนอกเวลาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเวลาพิเศษนี้นับไดวาประสบความสําเร็จอยางมากในยุคนั้นเพราะมีผูเรียน
นับพันคน ซึ่งการกวดวิชาในยุคนั้นสวนใหญก็เปนการกวดวิชาเพื่อสอบเอ็นทรานซเพียงคร้ังเดียวตอป
การศึกษาหนึ่ง ๆ ใชเวลาไมยาวนานในการเตรียมตัวเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยเนื่องจากเปนการเรียน
การสอนเพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเทานั้น 
 

 “ตอนนั้นเขาจะไมมีมาสอนกวดวิชาเพื่อมาเรียนเพิ่มเติมในหองเรียนหรือเพื่อเรียนลวงหนากันปหนึ่ง
บรรยากาศลวงหนาสักประมาณเดือนคร่ึง เด็กสอบเสร็จประมาณ เดือน กุมภาพันธ เราก็จะสอน เดือน
มีนาคม ทั้งเดือนไดทุกวัน แลวก็ ประมาณตนเมษายนก็สอบเลย บรรยากาศโรงเรียนกวดวิชานั้นนับสถานที่
ไดนอยมาก ... ตอนนั้นจะมีดังมากก็จะเปนหัวลําโพง เวลาพิเศษ  แลวก็จะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเวลา
พิเศษ แลวอีกอันหนึ่งที่คอนขางมีช่ือเสียง โรงเรียนเกียรติคุณใกลๆกับโรงเรียนอํานวยศิลปอยูในปจจุบัน มี
อยูสอง สาม แหงดังๆ ที่สอนกวดวิชาตอนนั้นสอนกวดวิชาเพื่อ ที่สอบเอ็นทรานซโดยตรง” 

 
 การที่ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดมีความเปล่ียนแปลงมากนักคือเปนการสอบเพียง
คร้ังเดียวในหนึ่งปและผลการเรียนในชั้นเรียนปกติไมมีผลตอการสอบเขามหาวิทยาลัย ความเขาใจของ
ผูคนในสมัยนั้นจึงหวังพึ่งโรงเรียนกวดวิชาเพื่อใหเปนตัวชวยในการสอบเขามหาวิทยาลัยในชวงเวลา
ส้ัน ๆ กอนสอบไมนานนัก อยางไรก็ตามโอกาสในการเรียนกวดวิชาของคนที่อยูหางไกลในชนบทแทบ
จะเรียกไดวามีนอยมาก เพราะโรงเรียนกวดวิชาไปกระจุกตัวอยูในกรุงเทพเปนสวนใหญ แตผลจาก
อัตราสวนการสอบเขาไดของผูที่ผานการกวดวิชาที่มีมากกวาก็นับวาเปนแนวโนมที่ทําใหผูปกครองและ
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นักเรียนเห็นวาการกวดวิชาเปนความจําเปนอยางหนึ่ง จึงใหความสนใจเรียนกวดวิชากันมากข้ึน 
(คณะกรรมการดําเนินงานวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ.  2547: 10) ดังที่เจาของโรงเรียนกวดวิชาทานหนึง่
ไดกลาววา 
 

 “ชวงสิบปที่กวดวิชารุงโรจนมาก คือ จาก ป 21 เปนตนมาพวกที่มาสอนบางทีก็เปนอาจารยคณะ
วิทยในมหาลัย ตอนผมมาเรียน ปริญญาโท ผมรูจักอาจารยคณะวิทยคนหนึ่งแกสอนเคมี คนที่เขามาตรง
นี้ก็เพราะเขาบอกวามันตรง ขอสอบมันตรง ไมใชเพราะเขาเปนคนออกขอสอบนะแตบางทีมันก็มีเพื่อน
ออกขอสอบ พอมันไดแนวมา มันก็โอกาสได 70 80 เปอรเซ็นต มันก็จะไดเปรียบตรงนี”้ 

 
 จากการที่ระบบการสอบยังคงเปนการควบคุมใหมีการสอบที่สวนกลางเพียงแหงเดียวเปน
หลัก และการแบงวิชาที่ใชสอบก็ยังคงแบบแผนดังเดิม โดยหลักสูตรก็ยังคงเนนที่การเรียนการสอนเปน
แผนวิทยและศิลปดังเดิม แมวาในชวงหลัง ๆ ขอสอบที่ใชในการสอบจะเพิ่มความเขมขนและออก
เนื้อหาเกินกวาระดับมัธยมไปมาก จนทําใหมีการออกมาตําหนิขอสอบอยูหลายคร้ัง ในชวงนั้นตอง
ยอมรับวายิ่งขอสอบลึกมากเทาใด การกวดวิชาก็ยิ่งเพิ่มความสําคญัมากข้ึน และบทบาทการกวดวิชา
จะตกอยูกับอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ เนื่องมาจากความไดเปรียบในการเขาถึงแนวขอสอบ
มากกวาคนกลุมอ่ืน 
 อาจกลาวไดวาโรงเรียนกวดวิชาชวง พ.ศ.  2503-2542 กอนที่จะมีการเปล่ียนระบบการสอบ
นั้นโรงเรียนกวดวิชาสรางความไดเปรียบในการสอบใหแกผูที่ผานการกวดวิชา ในทางกลับกันกเ็ปนการ
ทําใหผูคนที่เขาไมถึงการกวดวิชาตองเสียเปรียบอยางไมรูตัวแมวาจะมีผูที่ไมผานการกวดวิชาสามารถ
สอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยไดแตก็อยูในสัดสวนที่นอยกวาเห็นไดจากจํานวนของผูเขาสอบที่ไม
ผานการกวดวิชามีมากกวาผูเขาสอบที่ผานการกวดวิชาแตผูเขาสอบที่ผานการกวดวิชากลับสอบได
มากกวาผูไมกวดวิชา  อาทิ ใน พ.ศ. 2525 มีผูสมัครสอบ 91,288 คน เปนผูผานการกวดวิชา 31,731 
คน ไมผานการกวดวิชา 59,557 คน แตผูสอบไดในปดังกลาวที่ผานการกวดวิชามีถึง 8,307 คน ผูสอบ
ไดที่ไมผานการกวดวิชา 5,250 คนเปนตน (ประภาภรณ เจริญกุล. 2545: 5) เปนเพราะการเรียนกวด
วิชาหมายถึงการเขาถึงแนวขอสอบของเหลาอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนกลุมคนที่ออกขอสอบเองและ
มาเปดโรงเรียนกวดวิชาเสียเองนั้นทําใหการสอบแขงขันที่ควรจะยุติธรรมกลับกลายเปนการแขงขัน
ภายใตความฉอฉลที่ไมเปนธรรมเอากับผูที่ไมมีเวลา ไมมีเงินทุน แมกระทั่งอยูหางไกลจากศูนยกลาง
ความเจริญอันเปนที่รวมของบรรดาโรงเรียนกวดวิชาในยุคนั้นเอาเสียเลย ในทัศนะของผูวิจัยการรูแนว
ขอสอบของอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปดโรงเรียนกวดวิชาแมจะไมไดเปนผูออกขอสอบเขามหาวิทยาลัย
เองแตมีสมัครพรรคพวกเปนคนออกขอสอบก็แทบไมตางอะไรกับการขโมยขอสอบมาเฉลยใหกับผูรับ
การกวดวิชาไดฝกฝนการแกไขโจทยปญหาไวลวงหนา โรงเรียนกวดวิชาในยุคนี้จึงเปนการปทูางสูความ
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ไดเปรียบในสนามของการสอบที่มีเพียงคร้ังเดียวในหนึ่งป แตสําหรับผูที่ไมไดกวดวิชาหรือไมสามารถ
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาที่มีอาจารยมหาวิทยาลัยมาสอนไดยอมตองมองวาเปนการเอาเปรียบและฉอ
ฉลที่แยบยลภายใตกติกาการแขงขันที่ดูเหมือนจะเปนธรรม 
 อยางไรก็ตามหลัง พ.ศ. 2534 เม่ือมีการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนนอกระบบ ประเภท
กวดวิชามากความเขาใจตอการเปนโรงเรียนกวดวิชาก็ไดขยายขอบเขตออกไปกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
สุพัฒน สุกมลสันต (อางใน ไพฑูรย 2545: 6-8) ไดแบงลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาไว 8 กลุมดวยกัน 
กลาวคือ การเรียนซอม การเรียนเสริม การเรียนปรับสภาพ การเรียนแกไข การเรียนเรงรัด การเรียน
เฉพาะ การเรียนพิเศษ การเรียนติวการจัดจําแนกลักษณะของโรงเรียนกวดวิชานี้เปนผลโดยตรงมาจาก
การนําประเด็นเร่ืองการกวดวิชามาพูดถึงกลาวถึงกันคร้ังแลวคร้ังเลาในวงวิชาการระดับตาง ๆ รวมไป
ถึงการสงเสริมใหมีการทําการศึกษาวิจัยอยางกวางขวางเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาในยุคนั้น จนนําไปสู
การยอมรับถึงความจําเปนของโรงเรียนกวดวิชาในการแขงขันสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยมีอัตรา
การแขงขันที่สูง  ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวที่โรงเรียนกวดวิชาเร่ิมมีลักษณะที่หลากหลายนั้น อาจจําแนก
ไดเปน 3 ประเภทดวยกัน ไดแก ประเภทเรียนลัด โรงเรียนประเภทนี้ผูเรียนตองการเรียนเพื่ออาศัยเอา
ความรูไปสอบเทียบ เนื่องจากในสมัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหมีการสอบเทียบความรูระดับ
ตัวประโยคได ทําใหผูเรียนสามารถประหยัดเวลาเรียนไดมาก  ประเภทเฉพาะกาล โรงเรียนประเภทนี้
จะเปนประเภทที่สืบเนื่องมาจากโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเขามหาวิทยาลัยในชวงตน ๆ ของการเร่ิมมีการ
สอบรวมที่สวนกลางหรือเอ็นทรานซ กลาวคือจะเปดเรียนในชวง 1-2 เดือนหลังนักเรียนสอบไลปลายป 
กอนที่จะเขาสูการสอบเขามหาวิทยาลัย เปนความพยายามของบุคคลที่เชื่อวามาตรฐานของโรงเรียน
แตละโรงไมเทาเทียมกันตองมีการเรียนเพื่อปรับพื้น ใหมีทักษะพอที่จะไปสูกับนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนซึ่งไดมาตรฐานกวา การเรียนประเภทนี้จึงเปนการกวดวิชาแบบทุกวิชาที่ตองใชสอบเรียนตอ 
จะเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งไมได ประเภทสุดทายเปนโรงเรียนกวดวิชาประเภทกวดตลอดป โรงเรียนกวด
วิชาประเภทนี้เนนกวดวิชาเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งใหกับผูเรียน ที่มีความไมเขาใจบทเรียน เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนในโรงเรียนและเปนการสะสมความรูเพื่อใชในการสอบแขงขัน 
 ในชวงปลายของการสอบเขามหาวิทยาลัยแบบปเดียวคร้ังเดียวหรือที่เรียกวาระบบเอ็นท
รานซนั้น โรงเรียนกวดวิชาไดขยายขอบเขตไปถึงการกวดวิชาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา 
หากแตการกวดวิชาระดับประถมศึกษาในยุคนั้นเปนไปเพื่อการสอนการบานเทานั้น ยังไมมีเปาหมาย
ของการการศึกษาตอในระดับสูง  แตการกวดวิชาเพื่อการสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยจะมี
ความชัดเจนอยางมากกลาวคือจะเนนเนื้อหาที่ใชในการสอบ มีการฝกทําขอสอบเกา ฝกเทคนิคการคดิ 
และเทคนิคลัดตาง ๆ มากข้ึน การเรียนลักษณะนี้เราอาจเรียกวาเปนการติวแบบตลุยโจทยนั้นไดเร่ิมมี
มากข้ึน ในชวงปลายของยุคของการเอ็นทรานซ 
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 โรงเรียนกวดวิชาในปจจุบัน 
 แมวาระบบเอ็นทรานซที่มีการใชมาในประเทศไทยอยางยาวนาน ถึง 38 ป (2504 -2542) แต
ก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ในสวนของขอดีนั้นเปนการสอบคร้ังเดียวโดยใชขอสอบมาตรฐานจากสวนกลาง 
ทําใหนักเรียนไมตองเตรียมตัวในการสอบหลายคร้ังหรือไมตองไปตระเวนสอบหลายที่ อีกทั้งการสอบ
จะรอระยะเวลาใหนักเรียนจบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายกอน ดังนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียน
จึงสามารถสอนจนจบเนื้อหาตามหลักสูตรจนมีการสอบไลเสียกอนแลวจึงจะมีการสอบเอ็นทรานซ แต
ขอเสียที่พบก็คือความเครียด ความเสียใจไปตกอยูกับผูที่พลาดหวังจากการสอบเขาเพราะการสอบ
คัดเลือกเพียงคร้ังเดียวทําใหไมโอกาสในการแกตัว ประกอบกับในยุคสมัยนั้นนักเรียนหลายตอหลาย
คน ไมสนใจการเรียนในชั้นเรียนและหันไปพึ่งพาการกวดวิชามากข้ึนเพราะการสอบเขามหาวิทยาลัย
ไดข้ึนอยูกับการทําขอสอบเอ็นทรานซไดดี ไมเกี่ยวของอะไรกับผลการเรียนในโรงเรียน ยิ่งทําใหนกัเรียน
จํานวนไมนอยที่ไมใหความสนใจกับชั้นเรียนและหันไปตั้งหนาตั้งตากวดวิชาเพียงอยางเดียว  
 ในป 2542 จึงไดมีการเปล่ียนแปลงระบบการสอบเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
เกณฑในการพิจารณา สองประการ กลาวคือ  ผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา มีคาน้ําหนักรอยละ 10 และ ผลการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ (การสอบวัด
ความรู) มีคาน้ําหนัก รอยละ 90 ซึ่งจัดสอบปละสองคร้ังแลวเลือกคะแนนที่มากที่สุดมาประมวลผล 
การสอบในระบบนี้ไดสรางความเครียดใหกับนักเรียนที่ตองการสอบเขาศึกษาตอมากข้ึนกวาระบบเดิม
เพราะตองมีการสอบถึงสองคร้ังโดยเฉพาะปญหาที่เกิดข้ึนกับการสอบในชวงเดือนตุลาคมเพราะ
นักเรียนยังเรียนไมครบตามหลักสูตร แตตองเขาสูสนามการสอบแขงขัน แมความพยายามเปล่ียน
ระบบการสอบดังกลาวเปนความพยายามที่จะทําใหนักเรียนหันไปใหความสนใจกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนมากข้ึน โดยใหน้ําหนักผลการเรียนตลอดหลักสูตรถึงรอยละ 10 แตการสอบสองคร้ังไดทาํให
นักเรียนหันไปพึ่งพาโรงเรียนกวดวิชามากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในภาคเรียนสุดทายนักเรียนแทบไมใหความ
สนใจกับการเรียนในชั้นเรียน แตทุมเทใหกับการกวดวิชามากกวา ดังที่สายพิณนักเรียนที่เรียนกวดวิชา
ในชวงที่เร่ิมนําระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยแบบใหมมาใชไดเลาใหฟงวา 
 

 “ตอนนั้นสอบเอ็นทรานซแบบเขาใหสอบไดสองคร้ัง ลองคิดดูซิโรงเรียนประจําจังหวัดก็จริงแตบาน
นอกตางจังหวัด เราก็เรียน ๆ ไปตามครูอยางเดียวถาจําไมผิดเขาใหไปสอบตอนตุลาก็สมัครตาม ๆ เขาไป 
ปรากฏวาขอสอบออกไอที่ไมเคยเรียนเยอะมาก คะแนนออกมาก็ไมไดคณะที่อยากได คะแนนยังไมติดฝุน
เลย คราวนี้ทําไงละ ก็ตองบอกแมขอตังคแมมาเรียนพิเศษเหอะ ก็มาเดอะเบรนเลยเอาไวลุนสอบรอบสอง 
โรงเรียนอยางเดียวไมไหวแลว” 
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 อาจกลาวไดวาการสอบในระบบดังกลาวยิ่งตอกย้ําความไมเทาเทียมทางการศึกษามาก
ยิ่งข้ึนไปอีก เพราะนักเรียนตามตางจังหวัด ในโรงเรียนที่อาจมีมาตรฐานต่ํากวาโรงเรียนในเมืองใหญ 
เพียงแคเรียนใหครบตามหลักสูตรและเขาสูสนามการแขงขันเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย ก็เสียเปรียบ
นักเรียนในเมืองใหญอยูแลว ยิ่งตองมาสอบสองคร้ัง ทั้ง ๆ ที่ยังเรียนไมจบหลักสูตร โรงเรียนกวดวิชา
เลยยิ่งกลายมาเปนส่ิงจําเปนมากยิ่งข้ึน สําหรับใครก็ตามที่ตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ชวงเวลาดังกลาว การกวดวิชากลายมาเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในชีวิตทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณาในตัวขอสอบที่ใชในการสอบคัดเลือกก็มีเนื้อหาที่ลุมลึกไปกวาที่มีการ
เรียนการสอนกันในหลักสูตรปกติของโรงเรียนยิ่งทําใหเห็นถึงสภาพของการแขงขันในการสอบที่ไมเปน
ธรรมกับนักเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังที่เจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรทานหนึ่งไดกลาววา 
 

 “เปนเพราะในปจจุบัน คนออกขอสอบกับตัวหลักสูตรผมวามันเกินไปเยอะนะพอถามไปเยอะปบพอ
เด็กตางจังหวัดผมเห็นใจนะ คือไมรูที่ทําไมไดเพราะไมรูมากอนวามันตองสอบอยางนี้หรืออาจจะเปนที่
เนื้อหาดวยที่ออกมาปบจริงอยูมันเร่ืองเด่ียวกันแตวาเด็กที่เรียนในโรงเรียนนั้นความ นุมลึกมันอยูตรงนั้น 
พอบังคับแลวทําไมได ยกตัวอยางวิชาเคมีพอเขาถามวาเลข “โอ กะ โด” มีคายังไง..นี้คือความจําเยอะใช
ไหมแลวในปจจุบันเนี่ยไมมีสิทธิถามไดเลยในปจจุบันเนี่ย นี้ยกตัวอยางงายๆสมัยกอนพูดวางายไมมันก็
ไมไดยากแตสมัยนี้เนี่ย” 

  
 เม่ือเนื้อหาที่ใชในการออกสอบไปไกลและลุมลึกกวาหลักสูตรที่สอนกันอยูในโรงเรียนมาก 
โอกาสของนักเรียนที่เรียนในหองเรียนอยางเดียวที่จะสอบไดหรือสอบผานเขาเรียนตอในคณะดัง ๆ ที่มี
การแขงขันสูง ๆ ยิ่งนอยลง การเรียนในโรงเรียนกวดวิชาดูเหมือนเปนส่ิงจําเปนมากยิ่งข้ึนไปอีก แตคนที่
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดก็มีแตนักเรียนที่อยูในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพ และหัวเมืองใหญตาม
ตางจังหวัดเทานั้น โอกาสในการแขงขันจึงปดตายสําหรับนักเรียนที่ไมสามารถจายเงินเพื่อเขาเรียน
กวดวิชาหรืออยูหางไกลเกินกวาจะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเหลานั้นได 
 มาตรฐานในการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียนที่ไมเทาเทียมกัน ที่เปนมาอยางตอเนื่องใน
ระบบการศึกษาของไทยทั้งทรัพยากรที่รัฐทุมเทใหแตละโรงเรียนไมเทาเทียมกัน ทั้งครูที่มีความรู
ความสามารถไมเทากัน ประกอบกับระบบการสอบแขงขันที่มีการสอบถึงสองคร้ังและการสอบคร้ังแรก
ดําเนินไปในขณะที่นักเรียนยังเรียนไมครบหลักสูตร อีกทั้งแนวทางการการออกขอสอบในยุคนี้เปนการ
ออกขอสอบที่ลึกไปกวาเนื้อหาที่มีอยูในหลักสูตร  
 การออกแบบการสอบที่ไมคํานึงถึงชองวางของโอกาสทางการศึกษา ไดทําใหโรงเรียนกวด
วิชามีความเติบโตข้ึนเปนอยางมาก ทั้งที่ตองการใหผูเรียนสนใจการเรียนในชั้นเรียนมากข้ึน แตยิ่ง
กลายเปนวาระบบการสอบดังกลาวทําใหนักเรียนสนใจการเรียนในชั้นนอยลงและมุงไปที่การกวดวิชา
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มากข้ึนเร่ือย ๆเพราะมันชวยทดแทนการเรียนไมครบตามหลักสูตร และทําใหความสามารถในการทํา
ขอสอบที่ลึกลํ้าไปกวาหลักสูตรที่นักเรียนเรียนในระดับมัธยมปลายมีความเปนไปไดมากข้ึน  เห็นได
จากตัวเลขของโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มข้ึนจากใน พ.ศ. 2528 มีโรงเรียนกวดวิชาเพียง 171 แหงทั่ว
ประเทศ มีนักเรียนที่เรียนกวดวิชาทั้งระบบจํานวน 31,748 คน ใน พ.ศ. 2542 เพิ่มเปน 572 แหง อีกทั้ง
มีการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาไปสูตางจังหวัด ถึง 326 แหง และมีจํานวนนักเรียนในระบบการ
กวดวิชาเพิ่มข้ึนเปน 147,093 คน (การศึกษาไทยยุคธุรกิจกวดวิชาเฟองฟูสวนกระแสเสรษฐกิจทรุด. 
2544: 15) แมวาในเวลาตอมากระทรวงศึกษาธิการจะตระหนักถึงปญหาการออกขอสอบที่เกินความรู
ในหองเรียนทําใหนักเรียนตองไปกวดวิชา จึงไดเปล่ียนรูปแบบการสอบเขา ไปเปนระบบการรับเขา โดย
ใหนักเรียนที่สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยรูผลคะแนนของตนเองกอนไปเลือก คณะวิชาหรือสาขาที่จะ
เขาเรียน และมีการนําผลการเรียนเฉล่ียและระดับเปอรเซ็นไทลในชวงมัธยมปลายมาใชพิจารณารับเขา
เรียนดวยแตก็ยังปรากฏวาใน พ.ศ. 2545 มีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มข้ึนเปน 751โรงเรียนในจํานวนนี้อยูใน
ตางจังหวัด 445 โรงเรียน มีนักเรียนเขาเรียนกวดวิชาทั้งส้ิน 242,828 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน. 2545: 1)  ซึ่งเปนขอมูลที่คิดเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่มีการจัดตั้งถูกตองตาม
กฎหมายไมนับรวมบรรดาโรงเรียนกวดวิชาที่เปดสอนกันตามบานครู หรือตามสถานที่ตาง ๆ ที่ไมได
จัดตั้งตามกฎหมายอีกจํานวนมาก 
 ตอมาใน พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการไดเปล่ียนรูปแบบการรับเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยอีกคร้ังอันเนื่องมาจากปญหาผลการเรียนที่โรงเรียนในระบบแตละแหงใหมาไมเทาเทียม
กันไมไดมาตรฐานและก็ไมไดชวยแกปญหาการกวดวิชานับวันมีแตจะมากข้ึน (อติภา พิสณฑ. 2544 : 
ออนไลน.) โดยมอบหมายใหสํานักทดสอบทางการศึกษาจัดใหมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันสามัญ (O-NET) และการทดสอบระดับชาติข้ันสูง (A-NET) ประกอบกับคะแนนเกรดเฉล่ียสะสมที่
นักเรียนไดมาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยก็ไดเปล่ียนแปลงระบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาอีกคร้ัง โดย
กําหนดใหมีการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบวัดความถนัดเฉพาะดาน/วิชาการ (PAT) 
แทนการทดสอบระดับชาติข้ันสูงโดยในการพิจารณารับเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะนาํคะแนน
เกรดเฉล่ียสะสม และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันสามัญมาพิจารณารวมกับคะแนน
การสอบวัดความถนัดทั่วไปและคะแนนจากการสอบวัดความถนัดเฉพาะดาน/วิชาการที่นักเรียนสอบ
ได นอกจากนี้ในการสอบเขาศึกษาตอยังมีการสอบแบบรับตรงของสถาบันตาง ๆ เพิ่มข้ึนมาดวย อาทิ 
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) ไดรับมอบอํานาจจากคณะแพทยศาสตร 12 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูประสานงานในการรับสมัครนักเรียน ผูมีความประสงคจะเขาศึกษาหลักสูตร
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แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผานระบบรับตรง (Direct Admissions) 
เปนตน 
 ผลจากการเปล่ียนระบบการรับเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาที่ทําใหเกิดรูปแบบการ
รับเขาในหลายรูปแบบและทําใหการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แทบจะกลายเปนการสอบ
ทั้งป กลาวคือแตละสถาบันจะมีการจัดสอบแบบรับตรงของตนเองเร่ิมตั้งแตตนปการศึกษา ประกอบ
กับการสอบ GAT PAT ที่ใหมีการสอบ 2 คร้ังทําใหการเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียนนั้นชากวาความรูที่
มีความจําเปนตองนําไปใชสอบ อีกทั้งการนําผลการเรียนและผลการสอบ O-NET มาใชพิจารณารวม
ดวยทําใหการเรียนกวดวิชาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่หวังสอบติดในคณะวิชาอันเปนที่
นิยมจะตองเร่ิมตนกวดวิชากันตั้งแตการเรียนในสมัยมัธยมศึกษาตอนตน ดังที่นักเรียนคนหนึ่งไดกลาว
วา 
 

 “เพื่อนในหองผมบางคนเขาเรียนกวดวิชาต้ังแต ม. 2 พอ ม.3 เขาก็เรียนของ ม.4 ตอนนี้เขาอยู ม.5 ก็
เรียนทุกวิชาของ ม.6 จบแลวเขาก็เหลือแตไปติวแอดมิชช่ันติวสอบตรง ติวความถนัด อยางผมมาเร่ิมตอน
ม.4 ถือวาชาไปแลวครับบางทีอาจไมทัน” 

  
 อยางไรก็ตามจากขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ตลาดกวดวิชายังคงเติบโต
จับตาทางเลือกกวางข้ึนของนักเรียน-สินคาเขามหาวิทยาลัย. 2556: ออนไลน) ระบุวา พ.ศ.  2555 มี
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุมโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั้งของรัฐบาล
และเอกชนรวม 1,412,570 คน แบงเปนในกรุงเทพฯ 163,743 คน และในภูมิภาค 1,248,827 คน 
เพิ่มข้ึนอยางจาก พ.ศ.  2550 ที่มีจํานวนรวม 1,166,942 คนเม่ือพิจารณาขอมูลการสอบแขงขันเพื่อ
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยพบวาใน พ.ศ. 2555 มีผูสมัครเขาศึกษาในระบบรับเขา (Admissions) 
122,169 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันของรัฐในสังกัดหรือกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สามารถรองรับนักศึกษาใหมไดเพียง 64,000 คน หรือรองรับไดเพียงรอยละ 53 ของ
ผูสมัครทั้งหมด จึงสงผลใหการสอบแขงขันเพื่อศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังคง
เปนไปอยางรุนแรงการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย โดยการเรียนกวดวิชามีภาพลักษณของการสรุปเนื้อหา
อยางตรงประเด็น สอนเทคนิคการทําขอสอบ ใชเวลาเรียนไมมาก รวมถึงยังมีเทคนิคการสอนที่
เพลิดเพลิน สงผลใหธุรกิจกวดวิชาเติบโต ดังจะเห็นไดจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการธุรกิจกวด
วิชาทั้งโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรอิสระ รวมถึงยังมีการขยายธุรกิจของผูประกอบการที่ประกอบ
ธุรกิจในปจจุบัน โดย พ.ศ.  2555 ประเทศไทยมีโรงเรียนกวดวิชารวม 2,005 แหง แบงเปนในกรุงเทพฯ 
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460 แหง และในภูมิภาค 1,545 แหง และมีจํานวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชารวม 453,881 คน (ตลาด
กวดวิชายังคงเติบโตจับตาทางเลือกกวางข้ึนของนักเรียน-สินคาเขามหาวิทยาลัย. 2556: ออนไลน) 
 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของโรงเรียนกวดวิชา 
 นับแตโรงเรียนกวดวิชาเร่ิมเขามามีบทบาทในสนามของการสอบเขามหาวิทยาลัยในฐานะที่
เปนโรงเรียนหรือการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางไปจากการเรียนในโรงเรียนในระบบ ความเขาใจ
และการตีความความหมายของโรงเรียนกวดวิชาไดปรับเปล่ียนไปตามกฎ (rule) ที่กํากับความหมาย
ของโรงเรียนกวดวิชากลาวคือในชวงแรกโรงเรียนกวดวิชาเปนเพียงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เพื่อใหความรูที่เสริมหรือเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตเม่ือระบบ
การจัดแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปล่ียนเปนแยกสายวิทย -ศิลปซึ่งเปนความ
พยายามที่จะจัดจําแนกประเภทของนักเรียนออกเปนกลุม ๆ เพื่อสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน
และสะดวกตอการจัดกลุมนักเรียนที่จะเขาสูวิชาชีพผานการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยอันเปน
ความพยายามที่อยูภายใตการแบงงานกันทําเพื่อความชํานาญเฉพาะดานอันเปนปฏิบัติการหนึ่งของ
อุดมการณทุนนิยม โรงเรียนกวดวิชาถูกเขาใจรับรูและตีความวาเปนการเพิ่มโอกาสสําหรับนักเรียนที่
ตองการมีความรูเพื่อนําไปใชสอบเขามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกรณีของผูที่ตองการสอบขามแผนการ
เรียนที่ถูกจัดไวตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกวดวิชาในยุคนี้จึงเปนมากกวาการเรียนเพิม่
หรือเรียนเสริมหากแตเปนความพยายามของบุคคลที่จะตอสูดิ้นรนเอาชนะการจัดประเภทของนักเรียน 
แตถึงอยางไรความเปนโรงเรียนกวดวิชาดังกลาวก็หนีไมพนการแขงขันทางการศึกษากลาวคือผูที่เรียน
กวดวิชาก็ยอมรับการแขงขันทางการศึกษาเปนส่ิงที่ชอบธรรมและถาตองการมีชัยชนะในการแขงขัน
ทางการศึกษาก็ตองดิ้นรนขวนขวาย  
 ในชวงที่มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวและการสอบเขามหาวิทยาลัยก็มีอัตราการแขงขัน
เพิ่มข้ึนนั้นการเรียนกวดวิชาก็ไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะความรับรูและความเขาใจที่มีตอ
โรงเรียนกวดวิชาในยุคนี้คือการสรางความไดเปรียบในการเขาถึงขอสอบหรือแนวขอสอบอันเกิดมาจาก
โอกาสในการเขาถึงแนวขอสอบของติวเตอรเปนสําคัญ ความรับรูและความเขาใจที่มีตอโรงเรียนกวด
วิชาดังกลาวนั้นมาจากการบอกเลาพูดคุยกันในหมูของนักเรียนเองและการส่ือสารผานสัญญะ
บางอยางที่เปนเหมือนฉลากที่บอกใหรูวาติวเตอรที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีแนวโนมที่จะแนะแนวขอสอบในรายวิชาตางๆ ไดอยางใกลเคียงกับขอสอบจริง ความรับรู การ
ตีความ และความเขาใจในลักษณะนี้ทําใหการกวดวิชากับติวเตอรกลุมดังกลาวเปนที่นิยมมากยิ่งข้ึน
เพราะหมายถึงโอกาสและความไดเปรียบที่เหนือคูแขงสงผลใหโรงเรียนกวดวิชาเปนที่นิยมมากข้ึน 
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 การเปล่ียนแปลงระบบการสอบเขามาเปนระบบการรับเขาศึกษาตออยางที่เปนอยูในปจจบุนั
ทําใหการสอบในทุกระดับและทุกชวงของชีวิตทางการศึกษามีผลตอการศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย กลาวคือนักเรียนจะตองทําคะแนนในการเรียนในชั้นเรียนใหไดในระดับสูงเพราะจะสงผล
ตอคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้นักเรียนยังตองผานการทดสอบ
หลากหลายรูปแบบเพื่อรวบรวมผลคะแนนมาใชประกอบการพิจารณารับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนกวดวิชาจึงมีแนวโนมที่จะแตกตัวไปตามความชํานาญเฉพาะของติวเตอรและสนองตอบตอ
การสอบที่หลากหลาย โรงเรียนกวดวิชาจึงถูกตีความความหมายที่แตกตางกันไปตามบริบทและความ
ตองการและขอจํากัดของแตละบุคคลการที่โรงเรียนกวดวิชาสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนใน
สังคมไทยจึงไมใชการดํารงอยูดวยความหมายที่แนนอนตายตัว หากแตความเปนโรงเรียนกวดวิชาได
แปรเปล่ียนไปตามการตีความและเขาใจของบุคคล 
 
การสรางความหมายของโรงเรียนกวดวิชาภายใตความสําเร็จในระบบการแขงขัน
ตลอดชีวิต 
 การศึกษาที่หลายคนมักกลาววาเปนการเรียนรูตลอดชีวิตแตสําหรับการศึกษาในสังคม หาใช
เปนการเรียนรูตลอดชีวิตหากแตไดกลายเปนการแขงขันตลอดชีวิต ดังที่กลาวไวแลวขางตนวา
ความสําเร็จทางการศึกษาถูกวัดดวยความสําเร็จในการสอบเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงเปนหลักดังนั้นเม่ือระบบการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยเปล่ียนไป รูปแบบ วิธีการในการ
ไขวควาความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนก็แปรเปล่ียนไป ภายใตระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย
ในปจจุบันที่ใชระบบการสอบแอดมิชชั่นซึ่งมีโครงสรางของคะแนนที่นํามาใชในกรคํานวณที่
หลากหลาย ทั้งผลการเรียนเฉล่ีย คะแนนการสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ และคะแนนสอบวัด
ความถนัดอีกหลายวิชา ผลของการจัดระบบการสอบแขงขันแบบนี้ ทําใหมีผลตอการสรางความสําเร็จ
ทางการศึกษาของนักเรียนอยางมากกลาวคือ เพียงแคมีความรูมาสอบแขงขันอยางเดียวอาจไม
เพียงพอ นักเรียนควรจะไดเรียนในโรงเรียนที่เชื่อไดวาสามารถทําใหสอบวัดผลระดับชาติไดคะแนนสูงๆ 
และโรงเรียนที่เรียนระดับมัธยมปลายก็ควรเปนโรงเรียนที่ม่ันใจไดวาสามารถใหความรูในหลักสูตรได
อยางครบถวนตามหลักสูตรหรือเพียงพอตอการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย การจะไดเรียนในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานระดับสูงก็จึงเปนความจําเปนที่จะตองไขวควาความสําเร็จในการสอบเขา
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนดีโรงเรียนดัง ซึ่งสงผลไปถึงแผนการในการเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไลเรียงไปจนอนุบาล จึงไมแปลกที่ปจจุบันผูปกครองจํานวนมากวางแผนการศึกษาให
บุตรหลานตั้งแตการเขาเรียนในชั้นอนุบาลโดยมีเปาหมายที่ความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษา
จนถึงระดับมหาวิทยาลัยซึ่งทําใหความสําเร็จทางการศึกษาผูกติดอยูกับการแขงขันตลอดชีวิต ภายใต
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โครงสรางและบริบททางสังคมดังกลาวโรงเ รียนกวดวิชาไดถูกผลิตสรางใหมีนัยยะสําคัญ 
(signification) ที่สามารถบอกไดถึงความพยายามของทั้งนักเรียนและผูปกครองที่จะขวนขวายไขวควา
ความสําเร็จทางการศึกษา แตความเปนโรงเรียนกวดวิชาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ก็ไมไดมีความหมายเพียง
ความหมายเดียวเพราะดวยความเขาใจและการตีความของบุคคลแตละคนภายใตเงื่อนไขและ
ขอจํากัดที่แตกตางกันทําใหความหมายของโรงเรียนกวดวิชามีความแตกตางหลากหลายอีกทั้งยังมี
สวนทําใหเกิดโรงเรียนกวดวิชาที่มีรูปแบบลักษณะที่หลากหลายไปตามความเขาใจเงื่อนไขและบริบท
ของบุคคลที่แตกตางกันออกไปอีกดวย 
 
 การผลิตสรางความหมายเปน “การเรียนเพื่อชวยเพิ่มเกรด” 
 การศึกษาไดถูกทําใหเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จในสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง กลาวคือการ
ไดสําเร็จการศึกษาในระดับสูงเปนเหมือนปายหรือฉลากที่ประกาศใหรูวาบุคคลนั้น ๆ มีความสําเร็จ มี
โอกาส มากกวาบุคคลอ่ืนในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดสําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญา
ตรีไดกลายมาเปนทั้งความปรารถนา และความภาคภูมิใจของทั้งตัวผูเ รียนเองและครอบครัว 
เนื่องมาจากการที่การศึกษาของไทยถูกใชเปนเคร่ืองมือในการคัดคนเกงเขาสูระบบการทํางาน รวมไป
ถึงการคัดแยกจัดลําดับบุคคลออกเปนกลุม ๆ ภายใตระบบการสอบการแขงขันและการคัดเลือกซึ่ง
กระทํากันตั้งแตวัยตนของการศึกษาจวบจนข้ันสุดทายของการศึกษา ความสําเร็จของบุคคลจึงวัดกันที่
ระดับการศึกษา ถึงแมวาการสําเร็จการศึกษาในระดับสูงจะไมไดนําความรูไปใชประโยชนใด ๆ แตก็
เปนความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ผูกติดอยูกับการแขงขัน นอกจากนี้ในระบบการศึกษายังจัดลําดับ
คนที่สอบไมผานสอบไมได หรือสอบไดคะแนนต่ํา ๆ จึงเปนกลุมคนที่ถูกคัดออก แยกออก ใหไปอยูใน
อีกกลุมหนึ่งที่ตางจากคนซึ่งสอบไดสอบผานหรือทําคะแนนไดดี เพราะคนกลุมนี้จะไดรับการเชิดชู ยก
ยอง ไดรางวัลไดความสําเร็จและไดรับการดูแลเอาใจใสอีกอยางตางจากคนกลุมแรก จึงเปนเร่ืองปกติ
ธรรมดาที่นักเรียนจะตองเรียนและสอบเพื่อแขงกับเพื่อนรวมชั้นและคนอ่ืน ๆ เพื่อเขาไปอยูในกลุมคน
เกง อันนับไดวาเปนรางวัลและความสําเร็จเบื้องตน สําหรับผูปกครองเองก็ไมตางอะไรกับนักเรียนที่
มุงหวังใหบุตรหลานของตนพิชิตความสําเร็จมาใหได ทั้งเพื่ออนาคตของบุตรหลานที่ตนรักและหวงใย
และทั้งเพื่อคํายินยอมยกยองในวงสังคมที่ตนเองสังกัดอยู ความสําเร็จในดานการเรียนของนักเรียนจึง
เปรียบเหมือนความสําเร็จของผูปกครองอยางแยกออกจากกันไดยาก 
 การพิชิตความสําเร็จในข้ันตนดวยการเรียนใหมีผลการเรียนที่ดี สอบผานเปนลําดับตน ๆ 
อาจเปนส่ิงที่ไดมาโดยงายของนักเรียนบางคน แตกับนักเรียนบางคนการจะทําใหตนเองข้ึนไปยืนอยู
แถวหนาของเพื่อนนักเรียนที่แขงขันกันอยางเอาเปนเอาตายกลับเปนส่ิงที่ไมงายเลยเนื่องจากบรรดา
สภาพแวดลอมที่เปนบริบททั้งเชิงกายภาพและเชิงนามธรรมของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน โรงเรียน 
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ครู สถานภาพทางการเงินของผูปกครอง พื้นฐานความถนัด ความสนใจที่แตกตางกันลวนมีผลตอ
ความสําเร็จที่แตกตางกันของนักเรียนทั้งส้ิน แตเม่ือนักเรียนที่มีบริบทของชีวิตที่แตกตางกันตองถูก
บังคับใหเขาสูสนามการแขงขันทางการศึกษาสนามเดียวและดวยวิธีเดียวกันทุกคนอาจดวยขออางทีว่า
เปนความเสมอภาคทางการศึกษา การขวนขวายไขวควาเพื่อพิชิตความสําเร็จข้ันตนจึงกลายเปนความ
จําเปนที่เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได โรงเรียนกวดวิชาแทบจะไมมีความหมายอะไรเลยสําหรับนักเรียน
และผูปกครองถาตราบใดที่ผลการเรียนยังเปนที่นาพอใจ ซึ่งนั่นยอมหมายความวายังสามารถยึดกุม
ความสําเร็จทางการศึกษาข้ันตนไวได แมวาการรับรูผานการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน
กวดวิชาจะมีอยูแตนักเรียนและผูปกครองก็ยังไมมีการเชื่อมโยงความรับรูเหลานี้กับความสําเร็จ
ทางการศึกษาสวนตนเทาใดนัก แตเม่ือใดก็ตามที่ผลการเรียนไมเปนที่นาพอใจทั้งนักเรียนและ
ผูปกครองจะเร่ิมทบทวนตั้งคําถามกับทั้งการเรียนของตัวนักเรียนเองและการสอนของโรงเรียนในระบบ 
มีการประเมินคา เหตุผลของความผิดพลาดลมเหลว ความพยายามที่จะแกไขขอบกพรองผิดพลาดจึง
เกิดข้ึน ความรับรูผานการส่ือสารเร่ืองโรงเรียนกวดวิชาที่อาจเคยมีมากอนแตไมไดใสใจอะไรมากนัก 
ถูกนําไปเชื่อมโยงกับความสําเร็จในการเพิ่มเกรด ถูกตีความใหความหมายวาสามารถชวยเสริมเติม
แกไขขอผิดพลาดบกพรองทางการศึกษาที่เผชิญอยูในการศึกษาในระบบได 
 อยางไรก็ตามการประเมินวาผลการเรียนอยูในเกณฑที่นาพอใจหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับความ
คาดหวัง รวมไปถึงระดับของความสําเร็จในอนาคต สําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มองความสําเร็จ
ข้ันตนวาตองเปนอันดับหนึ่งหรืออันดับตน ๆ ของชั้น ยอมมีเกณฑของการพิชิตความสําเร็จในการเรียน
ที่สูงกวานักเรียนหรือผูปกครองที่มีความคาดหวังที่ต่ํากวา อีกทั้งยังเกี่ยวของกับบริบททางสังคม และ
เศรษฐกิจของครอบครัวทําใหความเปนโรงเรียนกวดวิชาในฐานะบันไดแหงความสําเร็จข้ันแรกนี้ มี
ความแตกตางหลากหลาย ในที่นี้ประกอบไปดวย โรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนบันไดแหง
ความสําเร็จข้ันแรกที่สรางไปตามอัตภาพ ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งโรงเรียนกวดวิชาจะมีสวนเสริมความ
แข็งแกรงใหกับความสําเร็จข้ันแรก 
 การเรียนเพื่อชวยเพิ่มเกรดภายใตความอัตคัตขัดสน เม่ือผลการเรียนที่ดีหรือการได
เกรดระดับสูงหมายถึงความสําเร็จในอนาคตของนักเรียน การเรียนเพื่อมุงใหไดผลการเรียนดี หรือเกรด
สูง ๆ จึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของนักเรียนรวมถึงเปนความหวังของผูปกครองเกือบทุกคน เกรดจงึเปน
ความสําเร็จข้ันตนของชีวิตในระบบการศึกษาแตความพยายามที่จะทําใหผลการเรียนอยูในระดับสูง
นั้นมีเงื่อนไขหลายอยางที่เขามามีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนคุณภาพของโรงเรียน ความรูความสามารถ
ของครู สภาพแวดลอมของนักเรียน สภาพแวดลอมในโรงเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางโอกาส
และเวลาที่จะแสวงหาความรูเพิ่มเติม ฯลฯ สําหรับนักเรียนที่มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจโอกาสหรือ
ทางเลือกในระบบการศึกษามักจะมีอยูอยางจํากัดการที่จะไดเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไดมาตรฐาน
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และโดงดังมักจะนอยกวานักเรียนที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
มาตรฐานในดานคุณภาพของโรงเรียนและครูผูสอนที่ยังมีไมเทากันในระบบการศึกษาของไทย ความ
รับรูในขอจํากัดทางเศรษฐกิจ โอกาสในการเลือกที่เรียน ความตระหนักในความรูที่นักเรียนรูวาตัวเองมี
นอยกวาคนอ่ืนประกอบกับความรับรูในกฎของความหมายของความสําเร็จทางการศึกษาที่ข้ึนอยูกับ
เกรดและผลการเรียนที่ตองทําใหไดในระดับสูงเม่ือนักเรียนมีผลการเรียนที่ย่ําแย เกรดตก คะแนนต่ํา
ทําใหนักเรียนรวมไปถึงผูปกครองสามารถที่จะรับรูและ ตีความไดวาเพียงการเรียนในโรงเรียนอยาง
เดียวไมเพียงพอตอการแขงขันในระบบของการศึกษา การแสวงหาการเรียนการสอนที่ชวยเสริมหรือ
เพิ่มเติมความรูที่นอกเหนือจากหองเรียนจึงเกิดข้ึนทําใหการเรียนเพิ่มเรียนเสริมเพื่อการพิชิต
ความสําเร็จทางการศึกษาข้ันตนคือการเพิ่มเกรดเพิ่มผลการเรียนเปนส่ิงที่นักเรียนและผูปกครองตอง
แสวงหาไขวควาโรงเรียนกวดวิชาจึงกลายมาเปนส่ิงที่มีความหมายแตดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจทําให
โรงเรียนกวดวิชาสําหรับพวกเขามีความหมายเฉพาะที่เปนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจเทาที่พอจะจาย
ได ความเปนโรงเรียนกวดวิชาที่จะชวยสรางความสําเร็จข้ันตนของนักเรียนที่มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจ
เกิดข้ึนมาจากเงื่อนไขและบริบทหลายประการกลาวคือ 
 ความลมเหลวทางการศึกษาท่ีเกิดจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในการ
แขงขันทางการศึกษาที่พยายามจัดคนออกเปนกลุมคนเกง/ไมเกงที่อยูภายใตมาตรฐานและเงื่อนไข
เดียวกันไดทําใหนักเรียนบางคนกลายเปนผูแพในระบบการศึกษาและติดปายความลมเหลวใหกับ
ตนเองไปโดยปริยายอันเนื่องมาจากเงื่อนไขและบริบทที่นักเรียนแตละคนดํารงอยูนั้นไมเสมอภาคไม
เทาเทียมกัน นักเรียนบางคนมีความสามารถในการเรียนที่ดีในวัยตนของการศึกษา แตดวยเหตปุจจยัที่
เกิดจากการยายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของครอบครัว ไดทําใหความตอเนื่องในการเรียนและ
ความลมเหลวในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ อยูบอยคร้ัง กลายมาเปนเงื่อนไขที่ไมอาจ
หลีกเล่ียงได ดังเร่ืองราวของวิช ซึ่งทั้งเขาและพอแมของเขาตางตระหนักรูในความสําเร็จข้ันตนที่
จําเปนตองสรางเพื่อปูทางสูความสําเร็จทางการศึกษา แตในฐานะผูเสียเปรียบตัววิชเองและครอบครัว
ก็พยายามตอสูดิ้นรนเพื่อใหวิชไดเขาสูการกวดวิชา แมการกวดวิชาที่วิชไดเขาไปเรียนจะไมใชโรงเรียน
กวดวิชาที่มีชื่อเสียงก็ตาม  วิช เปนลูกคนที่สองในบรรดาพี่นองสองคน แมประกอบอาชีพเปนพนักงาน
รับโทรศัพทและพนักงานขายใหกับหางหุนสวนแหงหนึ่งแถบชานเมือง สวนพอเลิกอาชีพจากงาน
ประจําหันมาขับรถรับจางโดยสารสาธารณะหรือแท็กซี่ วิชมีพี่สาวหนึ่งคน กําลังเรียนในสาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งยานลาดกระบัง ชีวิตของวิชตองระหกระเหเรรอนไปตามถิ่นฐานที่พอและ
แมเลือกประกอบอาชพี ในวัยเด็กพอกับแมพายายโรงเรียนบอยคร้ังมากทั้งวิชและพี่สาวตองยายจาก
กรุงเทพไปเรียนโรงเรียนเอกชนแถบชานเมือง และยายอีกสองคร้ังเม่ือพอและแมไปเส่ียงโชคในการ
ประกอบธุรกิจสวนตัวทางภาคเหนือและเม่ือไมประสบความสําเร็จในการธุรกิจวิชกับพี่สาวก็ตองยาย
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กลับมาเรียนในเขตชานเมืองของกรุงเทพอีกคร้ัง การกลับมาเรียนที่ชานเมืองของกรุงเทพอีกคร้ังของวิช
ทําใหความสามารถในทางวิชาคณิตศาสตรและความชื่นชอบในการคิดคํานวณของเขาไดลดลงอยาง
มาก เหตุที่วิชคิดและเชื่อเชนนี้เปนเพราะเกรดที่ออกมาไมดีเทาที่เคยเปนทั้งนี้วิชเชื่อวาเปนเพราะเพราะ
ความไมตอเนื่องของการเรียน “มันไมรูเร่ืองมากกวา ที่ไมรูเร่ืองเพราะยายไปโนนทีนี่ที บางทียายกลาง
เทอม คือพอแมเขายายเราก็ยายตาม” 
 การยายโรงเรียนในวัยเด็กไมไดทําใหวัยแหงการปูพื้นฐานทางการเรียนและการมีสังคมมี
เพื่อนเหมือนเด็ก ๆ คนอ่ืน ๆ ของวิชนั้นหายไปเพียงอยางเดียว แตการยายโรงเรียนยังทําใหวิชตองเรียน
ซ้ําชั้น เนื่องดวยเกณฑในการรับเด็กเขาเรียนของแตละโรงเรียนไมเหมือนกันผลจากการยายโรงเรียน
ของวิชทําใหวิช มีความสามารถในการเรียนดอยลงอยางมาก โดยที่ทางโรงเรียนเองก็ไมมีระบบการจัด
การศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานหรือการสอนซอมเสริมอยางจริงจังใหกับผูเรียนเปนการเฉพาะซึ่งตองยอมรับ
วาเปนผลมาจากการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ไมไดมีมาตรการหรือวิธีการที่จะใหความดูแลนักเรียน
เปนรายบุคคล ทําใหเห็นวาระบบการศึกษาที่เปนอยูไมเอ้ืออํานวยตอความเจริญก าวหนาหรือ
ความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนที่มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจ  
 สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ความลมเหลวทางการ 
ศึกษาในระบบการแขงขันทางการศึกษาอีกประการหนึ่งก็คือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่ไมเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางหลากหลายมีพื้นฐานของความเขาใจ และมีบริบทของชีวิตที่
แตกตางกัน แมวาการจัดการศึกษาในสังคมไทยจะเนนการจัดการเรียนการสอนที่ใหเนนผูเรียนเปน
สําคัญและยึดความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลก็ตามที แตในสภาพที่เปนจริงการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนตาง ๆ ยังเปนการเรียนการสอนที่ครูใชวิธีการสอนเพียงวิธีเดียวกันทั้งหองทั้งชั้น 
หลักสูตร เอกสาร ตําราอานประกอบและการจัดสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล ยอมจะสงผลใหนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานไมเอ้ือตอการเรียนในระบบ
แขงขันยิ่งถูกตอกย้ําใหกลายเปนผูแพในระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง ตัวอยางความไมประสบ
ผลสําเร็จทางการศึกษาที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางการศึกษาไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูนี้เห็นไดจาก
เม่ือวิชไดเขาเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมที่ไดเอาชื่อของโรงเรียนดังในกรุงเทพมหานครมาเปนชื่อตนซึ่ง
อยูในยานชานเมืองและอยูใกลบานการไดเขาเรียนในโรงเรียนที่ใชชื่อเหมือนกับโรงเรียนดังใน
กรุงเทพมหานครทําใหวิชมีความคาดหวังตอมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนวานาจะแตกตางหรือ
ดีกวาโรงเรียนมัธยมทั่ว ๆ ไป แตกลับทําใหเขาผิดหวัง คุณภาพและมาตรฐานยังไมเปนที่นาพอใจ 
กลาวคือแมจะเปนโรงเรียนที่ไดนําเอาชื่อของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดานคุณภาพมาเปนชื่อตน แตไมไดมี
อะไรตางจากโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอทั่ว ๆ ไป “จะบอกวา เขาก็เอาแตชื่อมา แตระบบอะไรของชื่อ
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โรงเรียนที่ดังนี่ไมมีเลย....เขาชอบบอกวาเราเปนที่หนึ่งในการสงตัวแทนไปแขงขัน ไอนั่นไอนี่อยูเร่ือย 
แตพวกผมรูวามันไมใช” 
 มาตรฐานที่ไมเทาเทียมกันของโรงเรียนในระบบในสังคมไทยนั้นเปนที่รับรูและมีความ
พยายามในการแกไขดวยวิธีการตาง ๆ มากมายความพยายามหนึ่งคือการนําเอาชื่อของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง ไปใชแทนชื่อโรงเรียนในแถบชานเมืองหรือตางจังหวัด ในลักษณะแฟรนไชสทางการศึกษา 
ดวยความมุงหวังที่จะนําเอามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนขยายไปสูโรงเรียนแถบชานเมือง แต
วิธีการบริหารจัดการในทางปฏิบัติกลับไมไดเปนไปตามจุดมุงหมายขางตน ทําใหโรงเรียนจึงมีแตชื่อที่
เหมือนโรงเรียนดังและยิ่งตอกย้ําความไมเทาเทียมทางการศึกษาในสังคมมากยิ่งข้ึนไปอีกวา ไมวาจะ
ทําอยางไรนักเรียนที่มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจ หรือมีทางเลือกในการเขาเรียนที่จํากัด ก็ไมอาจทีจ่ะทาํให
ไดมีพื้นฐานที่เทาเทียมกันทางการศึกษาที่จะทําใหมีความเสมอภาคในการเขาสูสนามของการ
สอบแขงขันในระดับตาง ๆ 
 วิชเร่ิมไดพบกับสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เต็มไปดวยการแขงขันแบงชั้นและคัดเกรด 
เพราะเม่ือเร่ิมเขาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การแบงหองเรียนที่ทําใหรูวาตัวเองไมไดถูกจัดชั้นไวในชั้นเรียน
ของเด็กที่เรียนเกง แตเปนกลุมของเด็กที่มีผลการเรียนกลาง ๆ ซึ่งทําใหตระหนักไดวาไมใชเด็กเกงเด็ก
เรียน ไมใชความหวังของโรงเรียนโดยเฉพาะการเนนความสําเร็จหรือชื่อเสียงของโรงเรียนที่มาจาก
ความสามารถสวนบุคคลของกลุมเด็กเกง มากกวาความสําเร็จที่เกิดข้ึนโดยภาพรวมของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนหรือการพัฒนาความถนัดและทักษะใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล ในดานสภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียนก็เปนการเรียนการสอนที่ครูใชวิธีการสอนแบบบรรยายไปตามเนื้อหาเพียงอยางเดียว 
หรือไมก็เขียนแบบคัดลอกเนื้อหาบนบนกระดานเพื่อใหคัดลอกความรูโดยครูใชวิธีการอธิบายอยาง
รวดเร็วเพียงคร้ังเดียวโดยไมไดมีการสอบถามถึงความเขาใจของนักเรียนเปนรายบุคคลในขณะทีส่ภาพ
สังคม คานิยม และความสนใจของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปอยางมากในยุคปจจุบัน แตครูยังใชวิธีการ
แบบดั้งเดิมในการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนยังอยูในรูปแบบครูสําคัญ
และครูเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในหองเรียน นักเรียนไมมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
หรือถามีสวนรวมก็อยูในระดับต่ําในฐานะผูรับความรู ซึ่งไมสอดคลองกับความตองการไมตรงตาม
ความสนใจของผุเรียนสะทอนผานประสบการณในหองเรียนของวิชที่กลาววา 
 

 “อยากจะบอกวาเฮอ ขอถอนหายใจ เขาสอนไมตรงกับที่เราตองเอาไปสอบเวลาสอนไมเอนเตอรเทน
เด็กผูเรียน พอเขาหองมาเขียนกระดาน ปบ ๆๆ แลวก็ใหโจทยไปทํา พอทําไมไดไปถามครูก็บอกวาอาวก็
สอนไปเม่ือก้ีจําไมไดหรือไง ใหไปทบทวนเองกอน”  
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 วิธีการสอนที่ใชครูเปนศูนยกลางไมใหความสําคัญกับนักเรียนเปนรายบุคคลนี้เปนส่ิงที่พบ
เห็นไดในโรงเรียนในระบบหลายตอหลายแหงทําใหนักเรียนที่มีพื้นฐานที่ไมดีอยูแลวไมอาจที่จะทํา
ความเขาใจบทเรียนหรือตามเนื้อหาการเรียนไดทันเพื่อนที่มีพื้นฐานดีกวา จึงไมยากที่จะคาดเดาวาเม่ือ
ตองเขาสอบหรือเขาสูระบบการวัดผลในระบบเดียวกันทั้งหมด นักเรียนที่มีพื้นฐานทางการเรียนที่ไมดี
มาแตกอนจะตองพบกับความลมเหลวซ้ําแลวซ้ําเลา 
 ความหมายของความสําเร็จขั้นตนท่ีขึ้นอยูกับผลการเรียน การศึกษาในปจจุบันที่มี
วิธีการวัดผลและประเมินผลดวยการสอบเพื่อการจัดลําดับชั้นความสามารถของผูเรียนดวยระบบเกรด 
จึงมีผลตอความคาดหวังและความกังวลใจของทั้งนักเรียนและผูปกครองอันเนื่องมาจากผลการเรียนที่
มีการสรุปรวบยอดปลายภาคเรียนหรือปลายปการศึกษา ไดกลายมาเปนเคร่ืองมือในการตัดสิน
ความสามารถและความเกงหรือไมเกงของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม การไดผลการเรียนต่ําในรายวิชา
ใดรายวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชานอกจากเปนการประกาศใหนักเรียนทราบถึงความออนดอยใน
รายวิชาตาง ๆ แลวยังหมายถึง ความวิตกกังวลที่อาจคาดหมายไดถึงอนาคตทางการศึกษาและหนาที่
การงานและความม่ันคงในชีวิต เพราะการศึกษาในระบบเกือบจะเปนเพียงส่ิงเดียวที่กําหนดอนาคต
ของนักเรียนในสังคมไทยในปจจุบัน นอกจากนี้การเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนหรือแมแตการสมัคร
เขาทํางานในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คะแนนเฉล่ียตลอดระยะเวลาของการศึกษาในแตละ
ระดับมีผลอยางมากตอการไดเรียนตอในสถาบันที่ไดรับการยอมรับและในสาขาวิชาที่มีหลักประกัน
ความม่ันคงของอาชีพในอนาคตซึ่งยอมหมายถึงความสําเร็จในชีวิตของนักเรียนในที่สุด เกรดและ
คะแนนที่เรียกกันวาผลการเรียนจึงกลายมาเปนเคร่ืองมือตัดสินอนาคตของบุคคลในสังคมไทยโดย
แทบจะไมตองพิจารณาปจจัยหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ประกอบ และความเชื่อม่ันในความสําเร็จในชีวิตของ
บุคคลในระบบการศึกษาจึงแนบสนิทอยูกับเกรด คะแนนหรือผลการเรียนโดยปราศจากคําถามถึง
ความเปนตัวแทนของเกรดกับความรูความสามารถเพราะเราถูกทําใหเชื่อวาเม่ือไดเกรดดีแสดงวามี
ความรูความสามารถสูง เม่ือมีความรูความสามารถสูงการไดเรียนตอและการไดเขาสูอาชีพที่มีความ
ม่ันคงและโอกาสในการประสบความสําเร็จยอมมีสูง ซึ่งยอมหมายความถึงวาการที่บุคคลเรียนไดเกรด
ดี ๆ คะแนนสูง ๆ คือคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงนั่นเอง 
 การที่ผลการเรียนหรือ “เกรด” มีผลตออนาคตและความสําเร็จของผูเรียนดังกลาวขางตน
ความพยายามที่จะพิชิตความสําเร็จของนักเรียนซึ่งรวมถึงความคาดหวังของผูปกครองในการเรียนของ
ผูเรียนที่เปนบุตรหลานก็คือการทําเกรดใหอยูในระดับสูง จนเปนเร่ืองปกติธรรมดาที่คําถามหรือบท
สนทนาที่ผูคนในสังคมจะมีตอนักเรียนมักเร่ิมตนจากคําถามประเภท เรียนที่ไหน ไดเกรดเทาไหร รวม
ไปถึงการจะบอกวานักเรียนเกงหรือออนในวิชาใด ก็มักมีผลการเรียนหรือเกรดเปนส่ิงอางอิงอยูเสมอ ๆ 
ส่ิงตาง ๆ การที่ผูเรียนถูกแบงออกเปนกลุมๆ วาเปนพวกเกรดสูง/กลาง/ต่ํา จึงมีความหมายถึงระดับ
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ของความสําเร็จของชีวิตในอนาคต เกรดในแตละวิชาและคะแนนเฉล่ียในแตละภาคเรียน แตละป จึง
เปนเหมือนความสําเร็จข้ันตนที่ผูเรียนจะตองพยายามพิชิตมาใหไดเพื่อความสําเร็จในข้ันตอๆไปโดยไม
ตองพิจารณาถึงความรูความสามารถที่แทจริง เกรดไดประกาศระดับความรูความสามารถของผูเรียน
อยางไมตองมีขอสงสัยหรือขอโตเถียง และเกรดเฉล่ียเองก็ไดตีตราบอกใหผูเรียนและผูคนในสังคม
ยอมรับ/รับรูระดับความรูความสามารถของบุคคลโดยไมตองพิจารณาความแตกตางของคาคะแนนใน
แตละรายวิชากอนที่มันจะกลายมาเปนคะแนนเฉล่ีย เหลานี้กอใหเกิดความพยายามอยางยิ่งยวดที่
ผูเรียนจะตองทําทุกวิถีทางใหผลการเรียนออกมาเปนคาระดับหรือเกรดในระดับสูง ๆ ในทางกลับกัน
สําหรับนักเรียนที่ไดเกรดต่ําในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือรวมกันเปนเกรดต่ําในลักษณะคะแนนเฉล่ียก็มี
ผลตอการตัดสินโดยตัวเองของนักเรียนวาตัวเองออนดอย ไมฉลาด กระทั่งความนาละอาย 
 เม่ือผลการเรียนในภาคเรียนแรกในระดับมัธยมศึกษาของวิชออกมา ระดับของผลการเรียน       
ของวิชคอนขางไปในทางต่ําเกินความคาดหมาย ไมแตกตางอะไรกับผลการเรียนของพี่สาวของวิชซึ่ง
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผลการเรียนคอนขางต่ําเชนเดียวกัน ในระบบการเรียนที่มี
ความสําเร็จข้ันตนข้ึนอยูกับเกรด ผลการเรียนในแตละภาคจะทําหนาที่ในการส่ือสารเพื่อใหนักเรียน
ไดรับรูวาตนเองมีผลการเรียนในระดับใด เปนคนเกงหรือคนไมเกง ผลการเรียนเปนสัญญะที่มความ
หมายในการส่ือสารกับผูคน เพื่อนนักเรียน ครูอาจารย และรวมไปถึงผูปกครอง ผลการเรียนต่ําเม่ือถูก
โยงเขากับกฎของการแขงขันยอมบงบอกถึงความลมเหลวผิดพลาด ซึ่งอาจนําไปสูการตีความวาเปน
การไมเอาใจใสในการเรียน การเปนเด็กเกเรเหลวไหลของตัวนักเรียนเอง สําหรับวิชผลการเรียนทีต่กต่าํ
ทําใหวิชกลัวที่จะถูกตําหนิ โดยเฉพาะพอที่มีลักษณะเปนคนเขมงวดโดยเฉพาะกับวิชที่พอจะเขมงวด
เปนพิเศษ การปลอยความรับรูเร่ืองผลการเรียนใหผานเลยไปหรือบอกใหแมรับรูแตเพียงคนเดียวไมมี
ผลอะไรตอวิช เพราะดูเหมือนวาแมจะเปนที่ปรึกษาในทุกเร่ืองของวิชและไมเขมงวดมาก แตถาพอรู
และชิงพิพากษาวาความลมเหลวในการเรียนเปนผลมาจากความเหลวไหลของวิชเองนาจะสง
ผลกระทบอยางใหญหลวงตอตัววิชมากกวา วิชจึงเลือกที่จะบอกพอกอนแลวตามดวยเหตุผลส้ัน ๆ วา 
“ปาวิชเรียนไมรูเร่ืองเลยอะ” การที่วิชเลือกที่จะสารภาพกับพอวาเรียนไมรูเร่ืองเปนเพียงความพยายาม
ที่จะใหเหตุผลของความลมเหลวในคร้ังนี้ เปนการใหเหตุผลที่เกี่ยวของกับคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่วิชและพี่สาวเรียนอยู การที่พี่สาวของวิชก็มีผลการเรียนที่ตกต่ํา
เชนกันทําใหเหตุผลเร่ืองการเรียนไมรูเร่ืองนั้นมีน้ําหนักมากเพียงพอ และสามารถทําใหพอสืบคน
เหตุผลในความลมเหลวของลูก ๆ ไดอีกดวยวาสวนหนึ่งอาจมาจากความผิดพลาดในการยายถิ่นเพื่อ
เส่ียงโชคในการประกอบอาชีพทําใหลูกตองยายโรงเรียนบอยคร้ัง ในตอนนั้นใจลึก ๆ ของวิชไมได
ตองการทําอะไรมากไปกวาการบอกถึงเหตุผลที่ทําใหผลกรเรียนตกต่ํา  แตเกรดที่ต่ําของลุกทั้งสองคน
ที่ปรากฏอยูตอหนาพอเปนเคร่ืองยืนยันความลมเหลวในระบบการศึกษาโดยเฉพาะวิชที่เพิ่งเร่ิมเรียนใน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทอมแรกทําใหพอเห็นวาเพียงกาวแรกในระดับมัธยมศึกษาก็ดูเหมือนวาวิช
กําลังลมเหลวซึ่งพอของวิชในฐานะที่ผานการเรียนในระบบโรงเรียนมาจนถึงระดับปวช.ยอมตระหนักดี
วาผลการเรียนที่ย่ําแยของลูกเปนเคาลางของความลมเหลวในข้ันตอนตอๆ ไปของระบบการแขงขัน
ทางการศึกษาเปนแน 

การผลิตสรางความหมายใหโรงเรียนกวดวิชาเปนสิ่งท่ีชวยแกไขความผิดพลาดใน
อดีตความรับรูหรือการใหความหมายตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคลนั้นข้ึนอยูกรอบของความรูความเขาใจ
ที่บุคคลมีอยูในตัวของเขาเอง เปนการจัดระเบียบประสบการณและนําไปสูความสามารถในการ
ตีความ ใหความหมายและเลือกใชความหมาย บรรดาภาษา รหัส สัญญะ ตาง ๆ ซึ่งอาจดํารงอยูใน
ระบบการส่ือสารในปฏิสัมพันธทางสังคมบุคคลอาจรับรูตอภาษา รหัส หรือสัญญะเหลานั้นแตมิไดให
ความหมาย ตีความ หรือนํามาใชในปฏิสัมพันธของตนดวยเพราะประสบการณของพวกเขายังไม
สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับกฎของความหมายของบรรดาภาษา รหัส สัญญะเหลานั้น แตเม่ือกรอบแหง
ความรูความเขาใจแบบเดิมไมสามารถที่จะทําใหปฏิสัมพันธคือการส่ือสารของเขาราบร่ืนตอไปไดการ
เลือกใชหยิบฉวยรหัส ภาษา หรือสัญญะมาเชื่อมโยงกับสถานการณที่ตนประสบพบเจออยูเพื่อทําให
การส่ือสารความหมายดําเนินตอไปไดก็เกิดข้ึน 
 แมวาการจะทําใหเกรดเพิ่มข้ึนหรือผลการเรียนดีข้ึน เปาหมายของคําตอบมักจะพุงมาที่ตัว
ผูเรียนแตเงื่อนไขอ่ืน ๆ อีกนานัปการที่ทําใหนักเรียนไดคะแนนและผลการเรียนต่ําก็จะตามมา อาทิ 
เงื่อนไขในการจัดสภาพการเรียนการสอนวิธีการสอน หลักสูตร การทดสอบการวัดประเมินผล ตัวครู 
คุณภาพของครู มาตรฐานของโรงเรียน ฯลฯ อาจกลาวไดวาในระบบของการแขงขันทางการศึกษา
โรงเรียนในระบบไมอาจรับประกันความสําเร็จทางการศึกษาได เม่ือโรงเรียนในระบบไมไดหมายถึง
ความสําเร็จทางการศึกษาอีกตอไปสําหรับผูที่มุงหวังความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษาข้ันตนคือ
ตองการเรียนใหไดผลการเรียนดี ๆ หรือสําหรับผูปกครองที่ตองการเห็นนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึนจึง
จําเปนตองแสวงหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนหรือมาใชเพื่อบอกใหรูวาทั้งตัวผูปกครองเองและตัวนักเรียนยังอยู
ในสนามของการแขงขันมิไดยอมแพหรือจํานนตอความผิดพลาดลมเหลวนั้น โรงเรียนอยางอ่ืน วิธีการ
เรียนอยางอ่ืน ที่นอกเหนือไปจากการเรียนในระบบโรงเรียนจึงถูกนํามาเชื่อมโยงกับความหมายของ
ความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษา โรงเรียนกวดวิชาที่มีการส่ือสารผานกระบวนการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมของบุคคลไมวาจะเปนผานการบอกเลา พูดคุย แนะนํา ปายประกาศ ใบปลิว โฆษณา ที่
บุคคลอาจเคยเห็นแบบผานตาไมไดใหคุณคาความหมายอาจถูกหยิบฉวยข้ึนมาใชในยามที่ความ
ลมเหลวเกิดข้ึนกลาวคือรูปแบบการเรียนปกติธรรมดาไมสามารถทําใหความสําเร็จเกิดข้ึนไดอยางที่
ตั้งใจไว 
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 ในกรณีของวิชจากการที่พอและแมตางก็ผานการศึกษามาในระดับปวช.ซึ่งเคยไดอยูใน
สนามของการแขงขันทางการศึกษามาบางแมจะไมเขมขนเทาสายสามัญที่ลูกๆ เรียนอยูก็ตามแตกเ็ปน
ที่รับรูไดวาผลการเรียนที่ต่ําหมายถึงระดับความรูความสามารถที่ต่ําและตระหนักดีวาภายใตการศึกษา
แบบแพคัดออกนี้หากวิชและพี่สาวยังมีผลการเรียนที่ย่ําแยเชนนี้จะทําใหลูกๆ ของตนกลายเปนผูไม
ประสบความสําเร็จทางการศึกษา แตพอกับแมเองก็มีภาระในการทํางานเวลาที่จะเอามาชวยสอนชวย
ติวลูกก็มีไมมากนักและความรูในสายสามัญที่มีอยูก็ไมอาจชวยสอนลูกในเร่ืองยากๆได การมีอาชีพ
เสริมเปนคนขับแท็กซี่และขับมอเตอรไซครับจางทําใหพอไดมีโอกาสไปสงผูโดยสารรวมถึงไดพูดคุยกับ
ผูโดยสารที่เดินทางไปเรียนกวดวิชาหรือกลับจากการเรียนกวดวิชาอยูหลายคร้ัง การไดเขาไปในยาน
กวดวิชาตางๆ ไมวาจะเปนยานงามวงศวาน สยามสแควร บางกะป รวมไปถึงการผานตาปายโฆษณา
ของโรงเรียนกวดวิชาเดี่ยว ๆ อีกหลายโรงเรียน แมแตปายรับสอนพิเศษตามบานที่ทําดวยกระดาษลังก็
ไมไดหลุดรอดสายตาของพอไปไดทําใหพอรับรูและจดจําสถานที่และโรงเรียนกวดวิชาเหลานี้ไดเปน
อยางดี แสดงใหเห็นวาสําหรับพอของวิชนั้นโรงเรียนกวดวิชาไมไดเปนเพียงการรับรูผานการส่ือสารแค
ผานหูผานตา แตพอพอจะเขาใจและใหความหมายกับโรงเรียนกวดวิชาอยูในระดับหนึ่ง  
 

 “คือผมเคยไปสงผูโดยสาร บางทีก็เด็ก บางทีก็มีผูปกครองไปดวยตามที่กวดวิชาผมก็คิดวาเผ่ือตอไป
เรามีรายไดมาก ๆ มีเงินอาจจะสงลูกมาเรียนบาง แตตอนนั้นก็ไมไดคิดวาจะสงเลยนะเพราะรายจายใน
ครอบครัวเราเยอะ” 

 
 เม่ือพอรูวาผลการเรียนของวิชและพี่สาวตกต่ําพอแทบจะตอบกับวิชและพี่สาวในทันทีทันใด
วาเม่ือเรียนไมรูเร่ืองก็คงจําเปนที่จะตองใหทั้งสองคนไปหาที่เรียนกวดวิชาหรือเรียนพิเศษ ส่ิงเหลานี้ทํา
ใหเห็นไดวาความหมายของการกวดวิชาผูกติดอยูกับความลมเหลวในการแขงขันในระบบการศึกษา
แบบแพคัดออกไดอยางดียิ่งเพราะแมวานักเรียนหรือผูปกครองจะรูจักโรงเรียนกวดวิชามากอนเหมือน
กรณีพอของวิชแตก็ไมไดทําใหพอขวนขวายที่จะพาลูกไปสมัครเรียนจนกระทั่งผลการเรียนที่ตกต่ําทํา
ใหผูปกครองมีความเขาใจและคิดแกไขขอบกพรองดังกลาวดวยการพึ่งพาโรงเรียนกวดวิชาในทันที
ความเปนโรงเรียนกวดวิชาในความหมายนี้จึงเปนการแกไขความผิดพลาดที่ผูปกครองที่คิดวาตนเอง
เปนสาเหตุในอดีตที่ผานมารวมทั้งการคาดหมายวา ดวยวิธีการนี้นาจะเปนโอกาสที่จะสราง
ความสําเร็จในข้ันตนใหกับลูกๆได ในข้ันของการส่ือสารนี้จึงชี้ใหเห็นแมวาการเรียนกวดวิชาจะเปนส่ิงที่
อยูในการรับรูของคนทั่วไปแตการที่โรงเรียนกวดวิชาจะถูกนํามาใช ใหความหมาย นั้นจะไมเกิดข้ึนถา
การศึกษาในระบบโรงเรียนยังทําใหความสําเร็จทางการศึกษาเปนที่คาดหวังได ตอเม่ือการศึกษาใน
ระบบไมอาจตอบสนองตอความหมายของความสําเร็จ โรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนการกระทําที่
นํามาซึ่งความม่ันคงปลอดภัย (ontological security) ที่จะชวยลดและคลายความกังวลใจในชีวิตทาง
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การศึกษาที่ตองอยูในทามกลางความสุมเส่ียงของระบบการแขงขันที่เทาเทียมกันภายใตโอกาสและ
เงื่อนไขที่ไมเทาเทียมกัน การเลือกที่จะทําใหการเรียนดีข้ึนดวยการไปเรียนกวดวิชาตอกย้ําใหเห็นวา
บุคคลในสังคมตางยึดถือความหมายของความสําเร็จทางการศึกษาผานระบบการจัดเกรดแบงชั้นแบง
คะแนนนั้นวาเปนความสําเร็จข้ันตนของการศึกษาและเปนความหมายเดียวที่จะส่ือสารถึงความสําเร็จ
ของนักเรียนไดอยางมีพลัง แมวาจะมีทางเลือกอ่ืนหรือความหมายอยางอ่ืนของความสําเร็จและเปนที่
รับรูและเขาใจ แตก็ไมมีพลังในการอธิบายความสําเร็จไดเทากับความหมายหลักที่เปนที่รับรูรวมกันใน
สังคมผานระบบการศึกษา 

ความหมายโรงเรียนกวดวิชาท่ีตีความไปตามอัตภาพ การรับรูและความเขาใจในคุณคา
ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาแมวาจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลผานประสบการณที่ทําใหบุคคลมีความ
เขาใจและตีความไดวาการศึกษาแบบเดิมในระบบโรงเรียนไมเพียงพอที่จะสามารถทําใหพวกเขา
สามารถประสบความสําเร็จไดในสนามของการแขงขันทางการศึกษาและแมวาโรงเรียนกวดวิชาจะได
ถูกใหความหมายและเขาใจวาสามารถชวยสรางเสริมศักยภาพในการแขงขันทางการศึกษาใหกับ
นักเรียนในการเพิ่มเกรดได แตการที่จะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชายังมีเงื่อนไขอีกหลายประการที่เขา
มาเกี่ยวของไมวาจะเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชา เวลาที่ผูปกครองมีใหกับการไปรับไปสง ราคา
คางวดของการเรียนแตละรายวิชา เปนตน เงื่อนไขเหลานี้สงผลตอการตีความใหความหมายและการ
สรางความหมายใหกับโรงเรียนกวดวิชาที่มีระดับของความหมายที่แตกตางกันออกไปสําหรับนกัเรียนที่
มีขอจํากัดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในกรณีของ วิชถึงพอจะพยายามพาไปดูโรงเรียนกวดวิชาใน
หลายที่หลายแหง แตความสามารถในการจายคาเลาเรียนของพอมีไมพอที่จะใหวิชเขาเรียนในโรงเรียน
กวดวิชาที่มีชื่อเสียง โรงเรียนกวดวิชาแหงแรกที่พอพาวิชกับพี่สาวไปหลังจากที่วิชสารภาพถึงสาเหตุ
ของผลการเรียนที่ตกต่ําวาเกิดจากการเรียนไมรูเร่ืองนั้น เปนโรงเรียนกวดวิชาที่ครูยานลําลูกกาได
รวมตัวกันเปดข้ึนในอาคารพานิชยบนถนนลําลูกกา ซึ่งถือวาไกลจากบานของวิชไมมากนัก พอพาทั้ง
สองคนไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนทําใหทราบวาจะตองเรียนเปนรายวิชากับครูแตละคน 
เม่ือรวมกันทุกวิชาแลวราคาคาใชจายในการเรียนคอนขางสูงพอจึงไดแตถามรายละเอียดและขอนํา
ระเบียบการมาศึกษาวิชเลาวา 

 
 “พอพาผมกับพี่ไปที่แถวลําลูกกาพอเขาไปถามคาเรียน พอก็บอกวามันแพงนะลูกเรียนสองคนคงไม
ไหว พอเลยโทรมาหาครูเปลเพราะเห็นครูเขาติดปายที่ทําดวยกระดาษลังสีน้ําตาลไวหนาบานวารับสอน
พิเศษพอผานมาแลวเคยจดเบอรโทรไว” 

 
 แมวาพอจะทราบจากการสอบถามโรงเรียนกวดวิชาแหงแรกวาตองใชเงินในการเรียนของลูก
อยางมาก และพอไมมีเงินพอที่จะสงใหลูกเรียนกวดวิชาได แตสําหรับพอความรับรูและความเขาใจ
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ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่จะเปนตัวชวยในการสรางความสําเร็จใหกับลูกไดทําใหพอ
ตองพยายามขวนขวายหาที่เรียนกวดวิชาใหลูกใหได ดูเหมือนวาสําหรับพอของวิชแลวความหมายของ
ความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษาและความหมายของโรงเรียนกวดวิชาพอไดรับเขามาไวเปน
ความรูความเขาใจของพอเองมากอนที่จะรับรูเร่ืองผลการเรียนจากการบอกเลาของวิช การที่พอรูถึง
สถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาและมีการจดบันทึกเบอรโทรศัพทที่โฆษณาการสอนกวดวิชาไวนานแลว
แสดงวาพอก็ใหความสําคัญกับการกวดวิชาอยูไมนอย  
 

 “พอไมมีสตางคพอจายที่โรงเรียนที่คลองส่ีพอเลยโทรหาครูเปลเพราะเคยเห็นเขาเขียนปายไวหนา
บาน คุยกับครูเขาวาจะมาสองคน ครูเขาก็บอกวาถาจะใหเนน อะไรอยางเง๊ียะ ไมขอรับปากนะ แตก็จะ
พยายาม พอดีคาเรียนคนละหกรอยตอเดือนพอก็คิดวาไหวก็เลยพาลูกมา”  

 
 ถึงแมวาการสมัครเขาเรียนกวดวิชาที่บานครูจะไมมีระเบียบการและคาใชจายใด ๆ ที่ยุงยาก 
แตสําหรับวิชเขาเองไมอยากมาเรียนเสียดวยซ้ํา หากแตพอเปนคนที่บังคับใหวิชตองมาเรียน แตวิชเอง
ก็ไมไดมีการตอรองหรือแสดงทาทีขัดขืนอะไรมากนักนอกไปจากการตื่นสายมาสาย และแสดงอาการข้ี
เกียจบางเล็กนอยในการเรียนที่บานของครู การที่วิชไมกระตือรือรนหรือขวนขวายในการมาเรียนทั้งที่
วิชเปนคนที่บอกกับพอเองวาที่ผลกาเรียนตกต่ํามาจากการเรียนที่โรงเรียนไมรูเร่ือง เปนเพราะวิชไมไดมี
ความเขาใจหรือรับรูอะไรเกี่ยวกับการกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชามากอนอันที่จริงโรงเรียนกวดวิชา
อาจไมใชคําตอบในใจที่จะแกปญหาการเรียนตกต่ํา ประกอบกับในตอนแรกที่พอตัดสินใจพาวิชไปหา
โรงเรียนกวดวิชาก็เปนโรงเรียนกวดวิชาที่มีการจัดสภาพแวดลอม สถานที่ หลักสูตร ระเบียบการใบ
สมัครตาง ๆ อยางคอนขางเปนทางการ เม่ือพอพามาเรียนกวดวิชาที่จัดข้ึนในบานครูอยางไมเปน
ทางการวิชแสดงความไมแนใจกับการเรียนที่บานครูวาจะชวยใหผลการเรียนดีข้ึนไดอยางไรการมา
เรียนของวิชจึงเหมือนถูกบังคับใหมาเรียน  
 การผลิตสรางความหมายท่ีแตกตางในการกวดวิชาท่ีบานครู การสอนของครูที่วิชพบ
เปนการสอนเสริมในลักษณะที่มีครูคนเดียวสอนนักเรียนทุกชั้นในเวลาเดียวกันบางสลับเวลากันบางซึง่
มักข้ึนอยูกับความสะดวกของผูเรียนมากกวาการที่ครูจะเปนผูกําหนดเวลาเรียนในกรณีที่มีนักเรียน
หลายชั้นเรียนในเวลาเดียวกันครูจะแบงเด็กออกเปนโตะ ๆ โดยใหชั้นเดียวกันนั่งโตะเดียวกันและเม่ือ
ส่ังงานใหแบบฝกหัดกลุมตาง ๆ เสร็จครูจะจะหันไปสอนอีกกลุมเปนเชนนี้วนไปเร่ือย ๆ การเรียนการ
สอนในลักษณะนี้จึงไมไดมีจุดมุงหมายที่ความเปนเลิศแตเปนการเสริมทักษะเล็กๆนอยๆใหแกนักเรียน
และชวยแกปญหาบางอยางในการเรียนของนักเรียนไดโดยเฉพาะในประเด็นที่ครูในโรงเรียนมองขาม 
สําหรับวิชคอนขางจะโชคดีกวาคนอ่ืนเพราะชวงเวลาที่วิชไปเรียนพิเศษนั้นเปนชวงเวลาที่ไมมีนักเรียน
คนอ่ืนนอกจากพี่สาวกับตัววิชเองทําใหความวุนวายมีไมมากนักและครูเองก็มีเวลาเอาใจใสการฝกทํา
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แบบฝกหัดเสริมทักษะตาง ๆ ไดมากปนพิเศษ แตสวนใหญเวลาที่ครูสอนพี่สาวอยูวิชก็อาศัยชวงเวลานี้
งีบหลับไปบางวิชจึงมองวาการเรียนที่บานครูไมไดความรูอะไรเปนชิ้นเปนอันแตวิชก็ไดทําโจทยแปลกๆ 
ที่ครูสอนพิเศษทานนี้หามาใหทําแมวาวิชจะเปนคนที่บอกกับพอเร่ืองการเรียนเองแตวิชก็แสดงใหเห็น
วาเขาไมไดใหความสําคัญกับการเรียนพิเศษมากนักและไมตั้งใจเรียนเทาที่ควรบอยคร้ังที่วิชมาเรียน
สายและถูกพอบังคับใหมาเรียน “พอเลยลากมาเรียนกับครูเปล ดูสภาพผมอยากมาเรียนมากครูนัด 
9.00 น. ผมมา 10.00 น.” 

อยางไรก็ตามประสบการณการเรียนกวดวิชาของวิชเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกที่บานครูเปลที่พอจัด
ใหวิชนับเปนประสบการณแปลกใหมที่วิชไมเคยพบมากอน จากที่วิชไมคอยเชื่อวาการเรียนกับครูที่
บานจะชวยอะไรไดประสบการณที่วิชไดสัมผัสจากครูเปลก็คอย ๆ เปล่ียนแปลงความคิดของเขาไปการ
เรียนกวดวิชาที่บานครูแมจะไมทําใหเกรดของวิชดีข้ึนในภาพรวม แตครูก็ไดสอนเสริมความรูหลาย
อยางใหแกวิช โดยเฉพาะการที่ครูหาโจทยคณิตศาสตรใหม ๆ มาใหวิชลองทํา ซึ่งทําใหวิชมีความสุข
กับการเรียนคณิตศาสตรในหองเรียนมากข้ึน นอกจากนี้เม่ือวิชมีความไมเขาใจในรายวิชาตาง ๆ ก็
สามารถโทรศัพทถามครูไดตลอดเวลา ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่มีความใกลชิดกันมากทํา
ใหครูเปลกลายเปนเหมือนที่ปรึกษาทางดานการเรียนใหกับทั้งวิชและพี่สาวของวิช แนนอนวาแทที่จริง
แลวการเรียนเพื่อใหประสบความสําเร็จคือไดเกรดดี ๆ ในระบบโรงเรียนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครู
จะตองเปนผูถายทอดความรูที่เอาใจใส รูจักเด็กเปนรายบุคคลและแกปญหาทางการเรียนใหนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการกระตุนและเสริมทักษะใหนักเรียนเปนส่ิงสําคัญเพราะการไดเจอ
โจทยยาก ๆ ฝกทําแบบฝกหัดบอย ๆ แทบจะเปนสูตรสําเร็จของการพิชิตขอสอบในระบบการแขงขัน
ทางการศึกษา ที่เนนการทําขอสอบไดใหเปนเคร่ืองวัดความสําเร็จข้ันตนทางการศึกษา มากกวาความรู 
ทักษะ ทัศนะคติ หรือจินตนาการ ตลอดจนความคิดสรางสรรคใด ๆ ของนักเรียน การเรียนที่บานครู
ของวิชจึงทําใหประสบความสําเร็จไดระดับหนึ่ง แตพี่สาวของวิชเองก็สอบโควตาเขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันที่มีชื่อเสียงไดเชนกันดวยการกวดวิชาที่บานครูเพียงอยางเดียวแมจะไมใชคณะ
ยอดนิยมก็ตาม 
 การที่ระบบการศึกษากําหนดใหระบบการวัดผลประเมินผลดวยการลดทอนความรู ทักษะ 
ความสามารถ และประสบการณตาง ๆ ลงเปนเพียงระบบเกรด /คะแนน โดยมีระบบของความหมายที่
ตีคาเกรด/คะแนน ออกเปนความเกง/ออนของผูเรียน ที่ทําใหเกิดความคาดหมายและความกังวลไดถึง
ความสําเร็จใจอนาคตนั้นเปนเหมือนการใหรางวัลและลงโทษนักเรียนเปนการประกาศ ติดปาย เพื่อให
รูวาใครคือคนเกงคนไมเกง การรับรูความหมายของเกรดในลักษณะนี้ทําใหนักเรียนและผูปกครอง
จะตองพยายามหาหนทางที่จะทําใหผลการเรียน/เกรดอยูในเกณฑดี แมแตนักเรียนที่อยูในครอบครัว
ไมมีความพรอมทางดานทรัพยากรก็ไมมีขอยกเวนเพราะหากเขามีความเขาใจความหมายของเกรดวา
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เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตทางการศึกษาแลวความขวนขวายตะเกียกตะกายที่จะตองทํา
ใหผลการเรียนดีก็ยอมเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได การเรียนกวดวิชาเพื่อใหตนเองสามารถแขงขันไดใน
ระบบการแขงขันทางการศึกษา ถึงแมจะมีโรงเรียนกวดวิชาใหสามารถเลือกเรียนไดอยางมากมายและ
หลากหลาย แตดวยทรัพยากรที่จํากัดทําใหไมสามารถที่จะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงหรือ
โรงเรียนกวดวิชาที่มีมาตรฐานได จึงตองเลือกเรียนกวดวิชาตามบานครูที่เปดสอนพิเศษใกลบานและมี
ราคาคาเลาเรียนเทาที่สามารถจะจายได การเรียนกวดวิชาตามบานครูแมจะไมมีมาตรฐานการเรียน
การสอนที่ชัดเจนใด ๆ แตการไดเรียนก็ทําใหเกิดความม่ันใจเพิ่มข้ึนมาไดระดับหนึ่ง การเรียนการสอน
ตามบานครูเปนการสอนในรูปแบบที่ไมเปนทางการไมจําเปนตองยึดเนื้อหาของหลักสูตร ไมตองสอน
ครบทุกเร่ืองหรือทุกวิชา ครูสามารถเนนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองถนัดหรือรายวิชาที่
นักเรียนมีผลการเรียนต่ํา ครูสามารถเลือกหาแบบฝกหัดและเนื้อหาการสอนไดตามความตองการของ
ตนและผูเรียน การเรียนมีความยืดหยุนสูงเนนที่ความพรอมของผูเรียนมากกวาการข้ึนอยูกับขอจํากัด
ของเวลาหรือเนื้อหาตามหลักสูตร ความใกลชิดสนิทสนมระหวางครูกับนักเรียนไดสรางความสัมพันธ
อยางไมเปนทางการที่นอกเหนือไปจากการเรียนกวดวิชา ครูไดกลายมาเปนเพื่อนเรียน เปนที่ปรึกษา 
และคอยชวยแกปญหาใหกับนักเรียน ซึ่งความสัมพันธแบบนี้นําไปสูการติดตามไถถามสารทุกขสุกดิบ 
ความหวงหาอาทรที่มากกวาความเปนผูสอนกับผูเรียนกวดวิชาโดยทั่วไป ความสัมพันธดังกลาวเปนส่ิง
ที่ตางไปจากความสัมพันธในหองเรียนกับครูที่โรงเรียนซึ่งมีกฎเกณฑกติกาของทางโรงเรียนควบคุมอยู 
นอกจากนี้การเรียนกวดวิชาตามบานครูยังเปดโอกาสกวางสําหรับผูมีรายไดนอย มีเวลานอย งายตอ
การเดินทางไปกลับ การเขาเรียนและหยุดเรียนเปนไปไดงายไมมีขอผูกพันอะไรมากนัก หากจะนับวา
การเรียนกวดวิชาตามบานครูเปนโอกาสของนักเรียนที่ไมมีความพรอมดานทรัพยากรแตในทางกลับกนั
การเรียนตามบานครูทําใหการเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ไมไกลเกินเอ้ือมสําหรับนักเรียนกลุมนี้ เม่ือเปนสิ่ง
ที่ไมไกลเกินเอ้ือมก็กลายเปนส่ิงที่พอแมผูปกครองจําเปนที่จะตองขวนขวายใหบุตรหลานของตนเพื่อที่
บรรเทาความกังวลตอความไมแนนอนของอนาคตภายใตระบบการแขงขันที่ยึดผลการเรียนเปน
ความสําเร็จข้ันตนของชีวิตการศึกษา 
 การเรียนเพิ่มเกรดเพื่อสรางความเปนเลิศ ความพยายามในการสรางความสําเร็จข้ันแรก
ดวยการพิชิตผลการเรียนในระดับสูงเพราะเปนตัวชี้วัดความรูความสามารถของนักเรียนที่นั้นไมได
สงผลตอนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําเทานั้น สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีเกรดเฉล่ียอยูในระดับสูง
ก็ไดรับแรงกดดันจากระบบดังกลาว ในขณะที่ผลการเรียนทําใหนักเรียนที่มีเกรดต่ําตีความรับรูและ
เขาใจไดวาตนเองจําเปนที่จะตองขวนขวายหาทางที่จะเพิ่มเกรดใหมากข้ึนดวยการกวดวิชา นักเรียนที่
มีผลการเรียนในระดับสูงก็มีความพยายามที่จะรักษาระดับความสามารถในระดับสูงของตนไวใหได
เพื่อใหตนเองยังคงรักษาความ “เกง” หรือตองเปนผูที่ “เกงที่สุด”ไวใหไดและโรงเรียนกวดวิชาก็ถูก
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ตีความวาเปนการเรียนอีกแบบหนึ่งที่สามารถชวยสรางความเปนเลิศใหกับนักเรียนได ปฏิเสธไมไดวา
การเรียนกวดวิชาเพื่อสรางความเปนเลิศนั้นจําเปนตองอาศัยความพรอมทางดานทรัพยากรอยางมาก
ไมวาจะเปนความพรอมทางการเงิน เวลา การเดินทาง ซึ่งผูปกครองจะเขามามีบทบาทอยางมาก 
อยางไรก็ตามการที่ผูปกครองจะเขามามีสวนสงเสริมสนับสนุนการเรียนกวดวิชาของนักเรียนเพื่อ
นําไปสูความเปนเลิศนั้นผูปกครองจะตองเปนผูที่มีความรับรูในความหมายของการแขงขันทาง
การศึกษาตลอดจนรับรูถึงความหมายของโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่จะชวยสรางความเปนเลิศใหแก
บุตรหลาน กลาวคือผูปกครองที่พรอมจะทุมเททรัพยากรใหกับบุตรหลานเพื่อใหเรียนกวดวิชาในกรณนีี้
จะตองเปนผูที่เชื่อวาเกรดที่สูงแสดงถึงความสําเร็จทางการศึกษา การที่จะทําใหบุตรหลานเปนคนเกง
ที่สุดก็ตองทําใหไดเกรดสูงที่สุดซึ่งโรงเรียนกวดวิชาสามารถชวยทําใหเปนคนเกงที่สุดได ความรับรูและ
ความเขาใจดังกลาวเกิดข้ึนผานการพูดคุยกับเพื่อนฝูงคนในวงการเดียวกัน การคนหาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต หรือการเขาไปสอบถามดวยตัวผูปกครองเองโดยตรงจากโรงเรียนกวดวิชาแหลงนั้น ๆ 
โอกาสในการรับรูขอมูลที่มากนอกจากทําใหเกิดการเปรียบเทียบขอดีขอดอยของโรงเรียนแตละแหง
แลวยังทําใหการรับรูและการใหความหมายตอโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่เกิดกับผูปกครองกอนในลําดบั
แรก การส่ือสารกับผูคนในแวดวงเครือขายเหลานั้นยิ่งทําใหผูปกครองใหความหมายและเล็งเห็นความ
จําเปนในการกวดวิชาเพื่อการเพิ่มและรักษาระดับความสามารถในการเรียนใหสูงกวาคนอ่ืนความรับรู
และความเขาใจในความหมายของโรงเรียนกวดวิชาที่เปนหนทางแหงการสรางความเปนเลิศของบุตร
หลานจะถูกถายทอดจากผูปกครองไปสูนักเรียนทั้งในรูปแบบของการพูดคุย สนทนา ไปจนถึงการชี้
ชวนหรือบังคับใหลูกตองเรียนกวดวิชา การส่ือสารระหวางนักเรียนกับผูปกครองนั้นยึดโยงอยูกับ
ความสําเร็จทางการศึกษาที่อยูภายใตระบบการแขงขันที่มีผลตอความสําเร็จทั้งในปจจุบันและอนาคต
ซึ่งแนนอนวาถานักเรียนมีความเชื่อและความรับรูเดิมวาความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดตองสรางดวยความ
เปนเลิศในข้ันตน การทําใหเกิดความเขาใจในเร่ืองความหมายความสําคัญของการกวดวิชาก็เปนเร่ือง
ที่เกิดข้ึนไดโดยไมยากจนเกินไปนัก ดังนั้นสําหรับนักเรียนที่เรียนเกงแตตองการความเปนเลิศความรับรู
ความเขาใจในความหมายของโรงเรียนกวดวิชาสําหรับพวกเขาจะแตกตางไปจากคนที่ตองการเพยีงผล
การเรียนที่ดี การสอบผานไมสอบตก โรงเรียนกวดวิชาสําหรับพวกเขาก็จะมีความหมายจําเพาะ ดังนั้น
การจะเขาสูโรงเรียนกวดวิชาก็ตองประกอบไปดวยเงื่อนไขหลายประการไดแก 
 การเรียนในโรงเรียนไมสนองตอบตอนัยยะของความเปนเลิศ ถึงแมวานักเรียนในกลุม
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมีความพรอมของครอบครัวเพียงพอที่จะสนับสนุนทางการศึกษาสวนใหญ
จะมีโอกาสในการไดเขาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับในเร่ืองมาตรฐาน คุณภาพ ใน
การจัดการเรียนการสอน แตขอจํากัดของการเรียนการสอนในหองเรียนในโรงเรียนในระบบมักจะสราง
ประสบการณในการรับรูตอตัวนักเรียนเองและผูปกครองวา การเรียนการสอนในหองเรียนแมจะเปน
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โรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เอาแนเอานอนอะไรกับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนไมไดทุกวิชาเสมอไป 
ข้ึนอยูกับวาในภาคเรียนนั้น ๆจะไดพบกับครูคนไหนและครูคนนั้นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความสําเร็จที่นักเรียนและผูปกครองใหนิยามถึงความเปนเลิศหรือไม 
 อยางเชนกรณีของเอกซึ่งเปนนักเรียนที่เกิดในครอบครัวของขาราชการที่คอนขางมีฐานะดพีอ
และแมของเอกนอกจากมีรายไดจากเงินเดือนในอาชีพรับราชการแลว ยังมีรายไดจากการลงทุน
ประกอบธุรกิจคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดแหงหนึ่งทางภาคตะวันตก พอและ
แมตัดสินใจพาเอกและนองสาวยายเขามาอยูในเขตอําเภอเมืองตั้งแตเอกอายุได5 ขวบ ดวยความ
ตองการใหใหเอกและนองสาวอยูใกลกับศูนยกลางทางการศึกษาของจังหวัดมากที่สุด “แมอยากใหเอก
เขาเรียนโรงเรียนประจําจังหวัดเลยเตรียมยายเขาเมืองตั้งแตเอกยังอยูประถม” เอกไดเขาเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลระดับประถมศึกษา และมีผลการเรียนดีมากคือเอกสอบไดที่หนึ่งของหองทุกป ดวย
เกรดเฉล่ีย 4.00 ซึ่งนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของเอกไมนอย ดวยเกรดเฉล่ียที่อยูในระดับสูงทําใหความ
คาดหวังของพอและแมที่จะใหเอกเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชายประจําจังหวัดมีความ
เปนไปไดสูง ซึ่งตอนนั้นทั้งแม พอ และเอก ยังไมรูจักเร่ืองการติวหรือการกวดวิชาอะไรมากนัก เพราะ
แมวาที่นั่นจะเปนอําเภอเมืองแตเม่ือยอนไปกวาสิบปกอนที่จังหวัดนี้ยังไมมีโรงเรียนกวดวิชาหรือ
สถาบันกวดวิชาดัง ๆ เขามาเปดในเขตอําเภอเมืองเลย “ตอนนั้นที่นี่ไมมีกวดวิชาครับ ไมเคยไปเรียน 
ไมม่ันใจวาจะดีไหมเพราะถาจะเรียนตองไปตางจังหวัด แมก็หวงดวย” แตในที่สุดแมก็หาที่เรียนกวด
วิชาใหเอกไดจนเอสามารถสอบเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดได ตอนม.1 เทอมแรกนั้น
นอกจากจะเรียนในโรงเรียนโดยปกติเอกก็ยังรวมกลุมกับเพื่อนไปเรียนกับคุณครูทานเดิมที่เคยติวพวก
เขาใหสามารถสอบเขาโรงเรียนประจําจังหวัดได แตครูไดเปล่ียนวิชาที่สอนคือครูจะสอนเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตรโดยครูใหเหตุผลวาวิชาระดับมัธยมลึกมากข้ึนครูจะสอนแตที่ครูถนัดเทานั้น ผลการเรียน
ในเทอมแรกของเอกจึงออกมาต่ํากวาที่เคยไดในระดับประถม คือจากที่เอกเคยไดเกรดเฉล่ีย 4.00 เอก
ไดเกรดลดลง “เกรดเทอมแรกไมสวยเลย ได3.7 เอง แมก็เร่ิมบน ๆ แตก็ดวยเนื้อหาที่เราไมเคยเจอ
เนื้อหายากข้ึน” การที่เกรดเทอมแรกไมดีในสายตาของแมและเอกนั้นเอกคิดวามันเกิดจากการปรับตัว 
ความขยันของเอกเองและตัวเนื้อหาที่เปล่ียนไปในระดับมัธยมประกอบกับวิธีการสอนของครูที่เอกบอก
วาเขาใจแตครูสอนไปเร็ว ทั้งที่เปนเร่ืองใหมตองปรับตัวใหมหมดผลการเรียนที่ตกต่ําลงทําใหแมตองหา
ที่เรียนเพิ่มใหเอก  
 นัยยะของความเปนเลิศท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบศักยภาพจากผลการเรียนนักเรียน
ที่มุงความเปนเลิศแมจะมีผลการเรียนอยูในระดับสูงอยูแลว แตความเปนเลิศนั้นถูกตีความใหหมายถึง
การเปนที่หนึ่ง หรืออยางนอยก็มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวา รอยละ 80 ในทุกรายวิชาดังนั้น ความเปนเลิศ
และความสําเร็จจึงไมไดยึดโยงอยูกับความสามารถของตัวนักเรียนเพียงอยางเดียวแตยังหมายถึง 
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ศักยภาพในเชิงเปรียบเทียบเม่ือตองเอามาเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมชั้น อันจะสงผลใหการให
ความหมายกับโรงเรียนกวดวิชานั้นมีลักษณะที่จําเพาะซึ่งมุงหวังที่จะสรางความสําเร็จที่มากกวาการ
เรียนดี ในกรณีของเอกแมนําเอาเกรดของแตละรายวิชามาดูแลวพบวาเอกมีเกรดวิชาคณิตศาสตรไมดี
เทาที่ควร แมจึงใหเอกไปหาขอมูลเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชาของเพื่อนที่เรียนคณิตศาสตรไดเกรดส่ี 
“พอแมเห็นคะแนนคณิตผมไมดีก็เลยใหผมไปถามเพื่อนวาเขาเรียนคณิตกันที่ไหน กับใคร ผมก็เลยไดรู
และเอามาบอกแม” เม่ือแมไดรับขอมูลจากเอกแมก็เขาไปสอบถามรายละเอียดและจัดการสงเอกเขา
เรียนกวดวิชาที่บานครูอีกสองทานในรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษการสรางความเปนเลิศใน
การเรียนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ครอบครัวหรือผูปกครองจะตองมีความพรอมในทุก ๆ ดานทรัพยากรที่
จะตองทุมเทใหกับการเรียนกวดวิชาเพื่อสรางความเปนเลิศนี้มีจํานวนมากมายมหาศาล การมีเงิน
เพียงอยางเดียวไมใชคําตอบที่จะนําไปสูความแข็งแกรงและความเปนเลิศได ในที่นี้ยังหมายถึง เวลาที่
ทั้งเด็กและผูปกครองตองทุมเทลงไป การเดินทาง การรับสง เครือขายความสัมพันธที่ทั้งผูปกครองและ
เด็กจะตองสรางข้ึนหรือมีไวเพื่อใหการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาสามารถดําเนินไดตอไป 
 การเรียนพิเศษที่บานครูของเอกสามรายวิชาทําใหเอกตองจัดสรรเวลาในการเรียนโดยเรียน
อังกฤษกับคณิตศาสตรในวันธรรมดาหลังเลิกเรียนตั้งแตบายสามโมงคร่ึงไปจนถึงทุมคร่ึง วิชาละสอง
วัน ในขณะที่วิทยาศาสตรเอกจะไปเรียนในวันเสารอาทิตย สวนคาใชจายในการเรียนนั้นทุกวิชาลวน
เก็บเปนรายชั่วโมง แตแมของเอกก็มีความสามารถในการจายคาเลาเรียนโดยไมตองลําบากมากนัก 
“พอดีแมมีธุรกิจเกี่ยวกับปมน้ํามันที่ลงทุนกับพี่ชายไว เร่ืองคาใชจายเร่ืองเรียนใหลูกแมก็ไมมีปญหา 
เงินเดือนพอก็มี เงินเดือนแมก็มีอีก อันนี้เลยไมตองเตรียมหรือตัดสินใจเร่ืองเงินทองอะไรมากนัก” การ
ที่แมของเอกรับราชการอยูในอําเภอเมืองซึ่งไมหางจากโรงเรียนมัธยมที่เอกเรียนอยูมากนัก หลังเลิก
เรียนแมจึงทําหนาที่ขับรถมารับเอกจากโรงเรียนไปสงที่บานครู แมจะนําอาหารขนม เตรียมใสรถไวให
เอกไดรับประทานกอนเขาเรียนตอนเย็นเพราะเอกตองเลิกเรียนเกือบสองทุมทุกวันโดยแมจะเตรียม
หมอนติดมาดวยสําหรับนอนรอเอกเลิกเรียน และกลับบานพรอมกันบางคร้ังถาแมติดธุระ พอก็มาทํา
หนาที่รับสงแทน แตถาหากทั้งพอและแมติดธุระ บรรดาญาติพี่นองของแมที่อยูในละแวกใกลเคียงคือ
ลุง นา ปา หรืออา ก็จะอาสามารับเอกหลังเลิกเรียนแทน เอกบอกวาตอนม.ตนไมไดหวังวาจะเรียนเพื่อ
ไปสอบแตเปนการเรียนเพื่อรักษาระดับผลการเรียนมากกวา เอกพูดถึงความเชื่อม่ันที่เขามีตอการเรียน
กวดวิชาตามบานครูวา "เรียนไมไดคิดอะไรครับ อยากใหคะแนนดี ๆ อยากใหตัวเองเขาใจ ผมเหนื่อย
แตสนุกกับมัน แตถาไมไดเรียนเกรดคงลดลงนิดนึง” 
 ความเปนเลิศทางการศึกษาท่ีขึ้นอยูกับความพรอมทางดานทรัพยากร เม่ือโรงเรียน
กวดวิชาถูกตีความวาชวยสรางความเปนเลิศทางการศึกษาใหแกนักเรียนไดแตเนื่องจากการเขาเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาที่จะสรางความเปนเลิศดังกลาวไดตองอาศัยความพรอมทางดานทรัพยากรไมวาจะ
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เปนฐานะทางการเงินเวลาที่ผูปกครองมีใหเพื่อการเอาใจใสดานการเรียนของบุตรหลาน การอยูใน
บริบทที่เปนศูนยกลางทางการศึกษา การวางแผนทางการศึกษาของลูกที่กระทําโดยผูปกครอง 
ตลอดจนโอกาสที่จะเลือกโรงเรียนเขาเรียนในโรงเรียนดีมีคุณภาพได ลวนมีผลตอผลการเรียนของ
นักเรียนทั้งทางตรงและทางออม อาจกลาวไดวาภายใตระบบการแขงขันทางการศึกษานักเรียนใน
ฐานะผูที่เขาแขงขันตางมิไดเขาสูสนามของการแขงขันบนพื้นฐานของความเสมอภาคสําหรับเอกถือได
วาเปนผูมีความไดเปรียบในการแขงขันเพราะมีความพรอมทางทรัพยากรมากกวา การที่เอกมี
ความสามารถทางการเรียนอยูในระดับสูงมากมาโดยตลอดจึงเกิดจากเงื่อนไขหลายสวนประกอบกัน 
ทั้งจากความสามารถของเอกเองและจากทรัพยากรที่พรอมกวาคนอ่ืน ๆ ทําใหเห็นไดวาความหมาย
ของคําวาเรียนเกงเรียนดีซึ่งข้ึนอยูกับเกรดนั้นเปนความหมายที่ถูกทําใหบริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจสังคมใดๆ แตไมวานักเรียนจะมีความสามารถทางการเรียนสูงเพียงใด โรงเรียนกวดวิชากเ็ปน
ส่ิงจําเปนอันดับตน ๆ ของนักเรียนในวัยนี้อยูดี เพราะความเชื่อที่วาสามารถชวยเพิ่มเกรดหรือรักษา
ระดับคะแนนใหสูงอยูตลอดและเปนผูมีชัยชนะตลอดไปในการแขงขันทางการศึกษา 
 
การผลิตสรางความหมายใหเปน “การเรียนเพื่อสอบเขาโรงเรียนดัง”  
 ความพยายามในการประสบความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนในปจจุบันแมวา
จุดหมายปลายทางของความสําเร็จจะอยูทีก่ารไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตเปนที่ยอมรับกันใน
สังคมไทยวาดวยระบบการศึกษาเทาที่มีอยูไมสามารถที่จะสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกผูคนใน
สังคมไดอยางเสมอภาคเทาเทียม โรงเรียนในระบบแตละแหงถูกมองวามีมาตรฐานที่ไมเทากันและดวย
นัยยะของความไมเทาเทียมกันนี้ทําใหโรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
มากกวาจะเปนที่นิยมในการเขาศึกษา ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงดังกลาวนี้ก็ถูกกําหนดจากอัตราการสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดังกลาวซึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเหลานี้จะส่ือสารผานการประชาสัมพันธ
ความสําเร็จในการศึกษาตอของศิษยเกาซึ่งเปนการประกาศความสําเร็จของโรงเรียน การจะประสบ
ความสําเร็จทางการศึกษาในระดับสูงไดจึงถูกตีความวาข้ึนอยูกับการไดเขาเรียนในโรงเรียนดัง ๆ หรือ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงดานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครไดข้ึนชื่อวาเปน
โรงเรียนที่มีมาตรฐานหลายแหงเปนที่ปรารถนาของทั้งนักเรียนและผูปกครองจํานวนมากที่เชื่อม่ันวา
การไดเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาวจะนํามาซึ่งความสําเร็จในอนาคตคือการสอบเขามหาวิทยาลัยได 
ขณะที่โรงเรียนมัธยมสาธิตซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งสวนกลางและภูมิภาคก็
เปนที่นิยมในหมูนักเรียนและผูปกครองในเร่ืองมาตรฐานของการจัดการศึกษาเชนเดียวกัน แตก็เปนที่
ยอมรับถึงอัตราการแขงขันที่สูงสําหรับการที่จะสอบผานเพื่อเขาไปเรียนได สําหรับนักเรียนที่อยู
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ตางจังหวัดอีกหลายคนก็จะมองวาโรงเรียนประจําจังหวัดจะมีมาตรฐานที่ดีกวาโรงเรียนประจําอําเภอ
หรือโรงเรียนประจําตําบลใกลบาน ความพยายามที่จะแขงขันกันเพื่อสอบเขาโรงเรียนประจําจังหวัดจึง
เปนความหนักหนาสาหัสในชีวิตของนักเรียนในปจจุบัน 
 การที่จะไดเขาเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอันจะนํามาซึ่งหลักประกันความสําเร็จใน
อนาคตนั้น จะตองเร่ิมวางแผนกันตั้งแตระดับประถมศึกษาเนื่องจากผูปกครองสวนใหญเชื่อวาการที่
บุตรหลานสามารถเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดานมาตรฐาน
การศึกษาและมีผลงานความสําเร็จในการผลักดันใหนักเรียนสอบผานเขาศึกษาตอในสถาบัน 
อุดมศึกษาไดเปนความอุนใจอยางหนึ่ง เนื่องจากระบบการคัดสรรนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนมักจะใหสิทธิ์นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอน กลาวคือถานักเรียน
สามารถเขาเรียนในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดแลวความเชื่อม่ันวาโอกาสจะไดศึกษาตอมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะถือเปนความไดเปรียบไปอีกข้ันหนึ่ง  
 อยางไรก็ตามดวยอัตราการแขงขันที่มีสูงประกอบกับสถานะของนักเรียนและผูปกครอง 
ตลอดจนบริบททางสังคมเศรษฐกิจ ที่ไมเทาเทียมกัน ทําใหความจําเปนที่จะตองเรียนกวดวิชาเพื่อเขา
ศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนส่ิงที่ตองทําหรือควรจะทํา แตตัวนักเรียนเองและผูปกครองตางก็มี
วิธีเลือกและแสวงหาโรงเรียนกวดวิชาที่แตกตางกันออกไป ในที่นี้จะไดวิเคราะหใหเห็นถึงความเปน
โรงเรียนกวดวิชาที่เปนการกวดวิชาเพื่อสอบเขาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งการที่นักเรียนจะรับเอา
ความหมายของความสําเร็จที่เชื่อกันวาจะมีข้ึนไดเม่ือเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนั้นจะตองผาน
ปฏิสัมพันธในกระบวนการส่ือสารความหมายของความสําเร็จทางการศึกษา และกวาที่โรงเรียนกวด
วิชาจะถูกนํามาใชในฐานะที่เปนการสรางทางแหงความสําเร็จดังกลาวนักเรียนและผูปกครองตางก็มี
กรอบของความเชื่อ ความรูความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันถึงความสําคัญของการสรางทางแหง
ความสําเร็จใหสดใสดวยการที่จะตองแยงที่นั่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใหได แตอยางไรก็ตามการจะ
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาในแงมุมใดลักษณะใดยอมข้ึนอยูกับริบทและพื้นฐานของแตละครอบครัว ในอัน
ที่จะสามารถจัดสรรหา โรงเรียนกวดวิชามาใหบุตรหลานได 
 นัยยะของความไมเทาเทียมทางการศึกษาปญหาการจัดการศึกษาที่ไมเสมอภาคเทา
เทียมกันในสังคมไทยเปนส่ิงที่มีการกลาวถึงและเปนประเด็นในการวิพากษวิจารณมาอยางยาวนาน 
ความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาใหทุกโรงเรียนมีมาตรฐานที่ใกลเคียง
กันดูจะเปนความพยายามที่ไรผล เม่ือความไมเทาเทียมกันและคุณภาพ มาตรฐานในการจัดการศกึษา
ที่มีความแตกตางกันไดกลายมาเปนกรอบความคิดและกรอบแหงการทําความเขาใจของคนในสังคม
เพราะมาตรฐานในการจัดการศึกษาถูกตีกรอบผูกโยงอยูกับความสําเร็จในการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับตาง ๆ มากกวาความสําเร็จดานอ่ืน ๆ ดังนั้นโรงเรียนใดที่สามารถส่ือสารความสําเร็จของตนเอง
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ใหสังคมไดรับรูอยางตอเนื่องยาวนาน โรงเรียนนั้นก็จะไดข้ึนชื่อวามีมาตรฐาน มีคุณภาพในการจัด
การศึกษา ทําใหอัตราการแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอในโรงเรียนนั้นมีสูง ความไมเทาเทียมในมาตรฐาน
และคุณภาพดังกลาว ทําใหเกิดความเชื่อที่วาโรงเรียนในกรุงเทพดีกวาตางจังหวัด โรงเรียนสาธิตมี
คุณภาพกวาโรงเรียนทั่วไป รวมไปถึงความเชื่อที่วาโรงเรียนประจําจังหวัดมีคุณภาพ และมาตรฐานกวา
โรงเรียนประจําอําเภอ ประจําตําบล หรือโรงเรียนเทศบาล นักเรียนที่มุงหวังความสําเร็จใจอนาคตจึง
ตองสอบเขาโรงเรียนดังกลาวเหลานี้ใหไดไมวาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันความสําเร็จ
ในอนาคต ความตองการเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไมไดเปนที่รับรูอยูในเฉพาะกลุมคนชั้น
กลาง หรือนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะและความพรอมทางเศรษฐกิจ สังคม แมกระทั่งนักเรียน
ที่มาจากครองครัวที่ผูปกครองถือไดวาเปนคนหาเชากินค่ํา ไมไดผานระบบการศึกษาแบบแขงขัน แต
ความตระหนักรูของผูปกครองเร่ืองมาตรฐานของโรงเรียนก็สะทอนผานการพูดคุยที่พวกเขามีตอ
อนาคตทางการศึกษาของลูกดังที่แพรว นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจคนหนึ่ง
กลาววา 
 

 “ตอนนั้นอยู ป. 5 แมอยากใหไปเรียน (ช่ือโรงเรียนประจําจังหวัด) เพราะแมอยากใหสอบเขา
มหาวิทยาลัยใหได แมอยากใหกลับไปเรียนที่ ม.ขอนแกน เพราะพอกับแมอยากกลับบาน แมเขาบอกวา
เด็กเกง ๆในซอยเรียนที่นี่ทั้งนั้น ปาในซอยที่เปดรานขายยา ลูกเขาก็จบ ม.6 (ช่ือโรงเรียนประจําจังหวัด) ...
หนูก็อยากทํางานดี ๆ ก็เลยอยากไปเรียนที่นั่น ....ถาเปน (ช่ือโรงเรียนประจําอําเภอ) ก็ไมไหว หนูก็ไมเอา
แมก็ไมอยากใหเรียนใคร ๆ เขาก็รูกันวามีไวสํารองตอนเราสอบที่อื่นไมได ยังไงเขาก็เปดรอบสอง แตถา
เรียน (ช่ือโรงเรียนประจําอําเภอ) คงไดเปนนักรอง ไมตองคิดไปเรียนม.ขอนแกน”  

 
 คุณภาพและมาตรฐานที่ไมเทาเทียมกันไดสรางความหมายของการแขงขันเขาเรียนใน
โรงเรียนที่ผูคนรับรูวามีคุณภาพและมาตรฐานมากกวา โดยมีการจัดลําดับแบงประเภทและผูกโยงไว
กับความสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว เพียงผานการพูดคุยบอกเลาระหวางกนัใน
การติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันอาจไมสามารถสรางกรอบความคิด ความเชื่อ ความเขาใจในความ
แตกตางเร่ือมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนได แตการส่ือสารที่มีพลังในการสรางกรอบความคิดที่
ส่ือผานตัวนักเรียนศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จทางการศึกษา ไดเขาเรียนในสาขาที่เปนที่นิยม มี
อาชีพหนาที่การงานที่ดีภายใตระบบการแขงขันทางการศึกษาและอุดมการณทุนนิยม 
 โรงเรียนดังกับนัยยะของความสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัยการที่โรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งจะมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับนั้นตองประกอบไปดวยองคประกอบหลายอยาง ทั้งเร่ืองความ
ประพฤติของนักเรียน ความเขมขนทางวิชาการ การสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเชนดนตรี กีฬา 
ศิลปะ การอบรมใหมีคุณธรรมจริยธรรม กลาวโดยสรุปอาจตรงกับจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาที่
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กระทรวงศึกษาธิการพยายามเนนย้ํามาหลายทศวรรษ นั่นคือการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อใหเปนคนที่ เกง ดี และมีความสุข แตภายใตระบบการแขงขันทางการศึกษา ที่จุดหมาย
ปลายทางของความสําเร็จทางการศึกษาอยูที่การสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย และยิ่ง
แขงขันกันเขมขนในสาขาที่สามารถรับประกันโอกาส สถานภาพ ความสําเร็จ และรายไดในอนาคต ทํา
ใหความสําคัญในเร่ืององคประกอบดานอ่ืน ๆ ที่จะบงบอกถึงความสําเร็จของโรงเรียนลดนอยถอยลง
ไปผูคนในสังคม ไมวาจะเปนผูปกครอง นักเรียน ครูในโรงเรียน ผูบริหารหรือแมแตเจาหนาทีร่ะดบัสูงใน
กระทรวงศึกษาธิการเอง ก็มักจะมองความสําเร็จของโรงเรียนที่ความเปนเลิศดานวิชาการมาเปนลําดบั
แรกและมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญอยางยิ่งกับดานนี้ และปฏิเสธไมไดเลยวาความเปนเลิศทาง
วิชาการยังถูกนําไปอางอิงกับความสามารถในการผลักดัน สนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนสามารถสอบ
เขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยได โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหงจึงแขงขันกันในอันที่จะพยายาม
ทําใหนักเรียนของตนไดเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ดวยวิธีการตาง ๆ นานา ในขณะที่โรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงความเปนเลิศทางวิชาการอยูแตเดิม ก็พยายามคนคิดกรรมวิธีในการจัดการเรียนรู เพื่อคัด
สรรและสงเสริมนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพใหไดรับการเรียนรูที่มากกวานักเรียนกลุมอ่ืนโรงเรียนอ่ืนข้ึนไป
อีก  
 ในขณะที่จํานวนความตองการเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากข้ึนและมีการ
สอบแขงขันกันอยางเขมขน ก็ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกจํานวนมากที่มียอดผูสมัครไมถึงจํานวนที่
ตองการเปดรับ เพราะไมสามารถที่จะอางอิงความเปนเลิศทางวิชาการผานความสําเร็จทางการศึกษา
ของนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได ความพยายามที่จะพัฒนาตนเองใหทัดเทียมกับความเปนเลิศ
ทางวิชาการแบบที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทํากัน ก็อาจเกิดข้ึนไดดวยกระบวนการทางลัดอาทิ การสอน
เสริม หรือจัดหองเรียนปกติใหเปนหองเรียนที่มีการเรียนแบบกวดวิชา เพื่อทําใหเปาหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อสรางความเปนเลิศ มีชื่อเสียงสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนกับผูปกครอง และนักเรียนอันจะ
นํามาซึ่งความสําเร็จและจํานวนนักเรียนที่จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว บางโรงเรียนถึงขนาดจัดหองเรียน
ชนิดพิเศษโดยใหมีนักเรียนเพียงหองละ 5 คน และคัดครูผูสอนเฉพาะที่เกงในการกวดวิชาหรือมี
ประสบการณสอนกวดวิชา รวมถึงจางผูสอนกวดวิชาจากสถาบันดัง ๆ ในกรุงเทพ มาสอนเปนคร้ัง
คราว  
 

“เรียนที่เดิมก็ดีทุกอยางครับแตหองคนมันเยอะบางทีเนื้อหาก็หลุด ไป พอดีครูที่สอนพิเศษยายมาโรงเรียน
นี้ก็คุยกับ ผ.อ. ทานก็วาใหมาเพราะจะสอนแบบติวหองนี้มีแค 5 คน ก็เลยตัดสินใจมาติวเอาที่นี่ดีกวา” 

 
ดวยความหมายที่ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในความสําเร็จเร่ืองกรสอบเขามหาวิทยาลัยของ

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทําใหหลายโรงเรียนพยายามสรางชื่อเสียงดวยวิธีการที่อาจเรียกวาเปนทางลัดคือ
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จัดหองพิเศษ เรียนแบบกวดวิชา หรือเรียนดวยกรรมวิธีที่แตกตางจากหองเรียนทั่วไป และหองเรียน
เชนนี้ก็มักจะสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนสวนใหญที่ผานการเรียนดวยวิธีการพิเศษเชนนี้
ก็มักจะไดรับความสําเร็จสอบเขาคณะดัง สาขายอดนิยม ใหโรงเรียนสามารถส่ือสารกับสังคมผาน
นักเรียนเหลานี้ถึงความสําเร็จในการสนับสนุนใหนักเรียนเขามหาวิทยาลัยได แมวาที่จริงจะเปนแค
เพียงมายาภาพที่ถูกสรางข้ึนมาจากนักเรียนสวนนอย และเปการสรางความเหล่ือมลํ้าในโรงเรียนเอง 
แตก็กลายมาเปนสวนเสริมในการที่จะดึงดุดนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจอนาคตบุตรหลานให
เขามาสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนตอในโรงเรียนดังกลาวและเม่ือมีการสอบแขงขันกันมาก ความจําเปนที่
จะตองกวดวิชาเพื่อเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดังกลาวก็เปนส่ิงที่จําเปน 
 การเรียนกวดวิชากับโอกาสเพื่อเขาสูโรงเรียนดังเม่ือมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน
ไมมีความเทาเทียมกันความพยายามของผูปกครองที่มีความหวงใยในความสําเร็จของบุตรหลานที่
จะตองทําทุกวิถีทางใหนักเรียนไดเขาเรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพเพื่อรับประกันความสําเร็จใน
อนาคตจึงเกิดข้ึน ผูปกครองบางคนที่มีความจําเปนในการประกอบอาชีพหรือทํางานอยูในเขตทองถิ่น
ที่หางไกล ตองอาศัยการวางแผนชีวิตใหมเพื่อผลักดันใหนักเรียนไดมีโอกาสที่จะไดเรียนในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงดังกลาว การเรียนในระดับประถมศึกษาแมจะไมมีผลโดยตรงตอการไดเขาเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง แตดวยระบบการรับเขาศึกษาตอที่มีทั้งการสอบสําหรับนักเรียนนอกพื้นที่
บริการและการคัดโดยวิธีการจับฉลากของเด็กในพื้นที่บริการ รวมถึงการสอบเพื่อคัดนักเรียนเขาเรียน
ในหองพิเศษตาง ๆของโรงเรียนมีผลทางออมในการเตรียมตัวเพื่อใหไดโอกาสในการเขาเรียนใน
โรงเรียนดังกลาวแผนการเหลานี้บางคร้ังผูปกครองตองศึกษาทําความเขาใจและเตรียมตัวกอนถึง
กําหนดการเขาโรงเรียนมัธยมศึกษา 3- 4 ปการศึกษา เชนผูปกครองรายหนึ่งที่ทํางานดาน
สาธารณสุขอยุในพืน้ที่หางไกลจากตัวเมืองไดเลาถึงวิธีการเตรียมตัวของเธอวา 
 

 “พอเปนหมออนามัยตําบล แมทํางานธุรการอยูโรงพยาบาลประจําอําเภอ พอลูกอยูจะขึ้น ป. 1  ก็
เร่ิมคิดกันวาจะตองใหลูกเขามาอยูในเมือง...เราไมรูจักใครไมรูวาโรงเรียนอนุบาลเขาสอนยังไงเพราะสอบ
ไปอยูที่อําเภอหางตัวเมืองกันทั้งคูพึ่งยายมาอยูที่ตัวเมืองเพื่อใหลูกเขา ป. 1 มันเปนอําเภอเล็ก ๆ อยากให
ลูกเขามาอยูโรงเรียนในเมืองโอกาสมันจะได มากขึ้น คือวางแผนไวจบก็จะใหเขาโรงเรียนชายประจํา
จังหวัดตอเลยเพราะอยูในเขตบริการอยูแลว...กอนจะใหลูกมาเรียนเราก็ดูลักษณะการสอนเขาก็สอนก็
เนน แลวมีการฝกทําโครงงานต้ังแตประถมแลวเคาจ้ีเด็กคือเขาจะดูเด็กเปนรายบุคคลสอนแลวเราดูวาเด็ก
ไดก็เลย ตัดสินใจขอยายตอนแรกแมยายมากอน แลวพอก็ตามมา” 

 
 อยางไรก็ตามสําหรับนักเรียนที่ผูปกครองตั้งความหวังไวกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีความ
พิเศษกวาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ก็จะพยายามวางแผนใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียน
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ประถมศึกษาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการสอนที่ดี มีการดูแลเอาใจใสเด็กที่ดี และอาจรวมไปถึง
การที่โรงเรียนประถมศึกษาแหงนั้นเปนโรงเรียนที่มีความสามารถในการสงเสริมใหนักเรียนไดสอบเขา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกตอหนึ่งดวย ซึ่งการรับรูของผูปกครองนี้เปนการรับรูผานการ
พูดคุย สังเกตโรงเรียนที่ตัวเองจะสงบุตรหลานไปเรียนตั้งแตอนุบาล หรือ ป. 1 เชนนักเรียนคนหนึ่งเลา
วา 
 

 “ผมเรียนโรงเรียนนี้ต้ังแตอนุบาลถึง ป.6 ก็ดีนะครับ เรียกวาดีที่สุดในอําเภอที่ผมอยู  เพราะวาเขา
ปลูกฝงพวกกฎระเบียบวินัยคอนขางจะดี  แตแบบวาลงโทษ  เขาไมไดลงโทษ  สวนใหญเขาจะไมตีก็จะเปน
ใหแบบสํานักตัววาเราทําไรผิดไปแลวอธิบายใหเราฟงครับ ไมไดใหเรียนอยางเดียวครับ  ปลูกฝงอยางอื่น
ดวยครับ ทุกปพอใกลจะจบโรงเรียนก็จะไปซ้ือใบสมัครโรงเรียนที่มีช่ือเสียงมาให ผมไดมา 5 ที่ก็สมัครกับ
ทางโรงเรียนแลวโรงเรียนก็จะพาไปสอบ มีทั้งโรงเรียนในกรุงเทพและที่ใกลบานคือนครปฐม พี่สาวผมสอง
คนก็เรียนที่นี่ คนหนึ่งก็ไดเรียนสาธิตศิลปากร อกีคนก็ไดเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย” 

 
 การเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อปูทางสูมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่ตองวางแผนตั้งแตวัย
ประถมจึงมักจะข้ึนอยูกับพอแมผูปกครอง ที่รับรูถึงความหมายและเสนทางของความสําเร็จที่ตอง
เตรียมการใหบุตรหลานซึ่งเม่ือนักเรียนไดเขาไปอยูในโรงเรียนประถมศึกษาตางคนก็ตางรับรูวาจะตอง
เขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงการแขงขันในหองเรียนและความพยายามที่จะเรียนเพื่อ
เพิ่มเติมความรูก็จะตามมาดวยบรรยากาศของการแขงขันและการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
จัดเตรียมไวใหยิ่งทําใหการกวดวิชาเปนส่ิงสําคัญจําเปนมากยิ่งข้ึน 
 เปาหมายชีวิตกับการเรียนในโรงเรียนดังความใฝฝนของนักเรียนที่จะเขาเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงไมใชส่ิงที่เกิดข้ึนมาไดเอง การรับรูความมีคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียน
ตาง ๆ ของนักเรียนอยูภายใตระบบการส่ือสารที่นักเรียนประสบพบเจอ ทั้งจากการพูดคุยกันใน
ครอบครัวกับผูปกครอง การรับรูจากครูที่โรงเรียน เพื่อนในโรงเรียนการเห็นรุนพี่ที่สอบผานประสบ
ความสําเร็จ รางวัลและการเชิดชูสําหรับนักเรียนที่สอบผานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไดรับ ซึ่ง
ลวนมีการอางอิงทีผู่กติดอยูกับความสําเร็จและเปาหมายในชีวิต ซึ่งความสําเร็จและเปาหมายในชีวิต
ของนักเรียนสวนใหญจะเกิดข้ึนทั้งจากความคุนเคย เคยชินที่เห็นจากการปฏิบัติของพอแมหรือคนรอบ
ขางและเปาหมายซึ่งบางคร้ังเกิดจากการปลูกฝงกลอมเกลาของผูปกครองและครูที่โรงเรียน อาจกลาว
ไดวาเปาหมายในชีวิตที่นักเรียนมีในความรับรูของตนเองก็คือความม่ันคงในหนาที่การงานและฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่พวกเขาหวังไวในอนาคตยิ่งนักเรียนและผูปกครองมีเปาหมายในชีวิตคือการได
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและในสาขาที่มีอัตราการแขงขันสูงเพียงใด การไดเขาเรียนใน
โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงยิ่งถือไดวาเปนเดิมพันที่สูง 
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 การสรางเปาหมายชีวิตที่ผลักดันใหนักเรียนบางคนตองพยายามเขาสูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีชื่อเสียงใหไดเกิดจากสภาพแวดลอมและการปลูกฝงของคนในครอบครัวที่มีความพยายามที่จะชี้นํา
ใหนักเรียนมองเห็นความม่ันคงของอาชีพในอนาคตแบบคอยเปนคอยไป พอแมจะเขามามีบทบาทใน
การชี้ใหเห็นและสรางใหเกิดเปาหมายในอาชีพซึ่งแมวานั่นจะหมายถึงการที่จะตองเขาสูสนามการ
แขงขันที่เขมขนแตเม่ือนักเรียนมีความเชื่อถือเชื่อม่ันแลวก็จะรูสึกไดถึงเปาหมายของตัวเองในอนาคต
และจะเดินตามเสนทางที่ทั้งตนเองและพอแมไดตั้งความหวังไว ผูปกครองบางรายที่มีความรูและ
ศึกษาขอมูลตลอดจนเฝาติดตามพฤติกรรมการเรียนของลูกมาโดยตลอดเลาวา 
 

 “สมัยเด็ก ๆ ยังไมคิดอะไรมากแตเราอยูในวงการแพทย วงการสาธารณสุขก็มอง ๆ ดูเภสัชไวใน
ความคิดของพอแม อยากใหเขาสายวิทยาศาสตรสุขภาพนี่แหละแตหวังแคเภสัชก็พอที่ไมมองแพทยต้ังแต
แรกคือกลัวลูกไปไมได ลูกจะกลัวไหมจะสูไหม คือก็ศึกษานิสัยของลูกอยางตอนอยูที่บานบางทีชาวบาน
เขาเกิดอุบัติเหตุมาที่บานใหพอดูใหเย็บแผล เขาก็จะชวยพอเคาเย็บ ชวยพอทํา ชวยถอดสายน้ําเกลือให
คนไข อะไรก็ทําไดจนเขาชินไมกลัว ตรงนี้ก็เปนเจตนาที่แมต้ังใจจะปลูกฝงใหเขาชินไมกลัว แตถาทําแลว
กลัวเราก็จะไมบังคับ แลวก็มีพูดคุยวาอยางนอยสายวิทยาศาสตรสุขภาพจบมาก็ไดงานทําเลย เราไมตอง
มาว่ิงหางานอยางแมตองว่ิงหาสอบ ก.พ. กวาแมจะไดงาน อยางพอจบมานี่ไดเงินเดือนเลยลูกจะไดไม
ตองไปว่ิงหางานทําสมัยนี้คนจบก็เยอะ คนเกงก็เยอะ ยังตองมาแขงขันกัน ถาอันนี้คร้ังเดียวจบไมตองไป
แขงตอนสอบเขาทํางานอีกแลวพอตอนประถมใจลูกเราก็เร่ิมมาแลว อยากเปนเภสัชแลวตามที่ปลูกฝง”  

 
 ในขณะที่เปาหมายในชีวิตของนักเรียนบางคนจะมีความชัดเจนจากการปลูกฝงหรือแนะนํา
ของครูที่โรงเรียนเด็กบางคนเร่ิมตนความฝนในชีวิตของตนเองจากส่ิงที่เห็นรอบตัวแลวยึดถือมาเปน
ความตั้งใจหรือความชอบสวนตัว แตบทบาทของครูที่ชี้ใหเห็นความม่ันคง และเกียรติยศในอาชีพ
ภายใตเศรษฐกิจและสังคมที่มีการปฏิบัติตออาชีพตาง ๆ แตกตางกันก็สามารถหันเหความสนใจของ
นักเรียนได 
 

 “เด็กๆ ผมอยากเปนวิศวกร ก็เห็นพอไปตามโรงงานไปรับสินคามามันเขาไปก็เห็นวิศวกรใสหมวก
แตงชุดเดินเต็มไปหมด ก็เปนไอดอลเลยอยากเปนวิศวะ แตพอมาคุยกับครู ๆ ก็บอกวาถาเปนวิศวะขับรถ
ไปเจอตํารวจเรียก ถาเราเปนหมอหรือผูพิพากษาเขาดูบัตร เขาก็จะ (ทําทาวันทนหัตถ) แลวก็บอกสวัสดี
ครับคุณหมอ สวัสดีครับทานผูพิพากษา อันนี้ก็เท นะครับแตแมบอกวาผูพิพากษามันอันตราย ผมก็เลย
คิดวาสายวิทยสุขภาพนี่แหละจะแพทย ทันตะ หรือเภสัชก็ได” 

 
 เม่ือเปาหมายแหงความสําเร็จลวนถูกสรางและอางอิงอยูภายใตความสําเร็จในการแขงขัน
ทางการศึกษา ความจําเปนในการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อปูทางสู
ความสําเร็จดังกลาวก็เปนส่ิงที่นักเรียนหรือผูปกครองเลือกใชไปตามแตละบริบทของแตละครอบครัว 
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 ศึกษาตอโรงเรียนนัยยะความสําเร็จของโรงเรียนเดิมเม่ือการไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงโดยเฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมหมายถึงโอกาสแหงความสําเร็จทางการศึกษาในข้ันสูงตอไป 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายโรงเรียนจึงพยายามส่ือสารความสําเร็จของโรงเรียนดวยการใชการ
กวดวิชามาสรางความไดเปรียบในสนามของการสอบแขงขันเขาเรียนตอในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่มีชื่อเสียง จึงเปนการสรางความไดเปรียบของนักเรียนที่ผูปกครองไดวางแผนตระเตรียมความพรอม
ใหบุตรหลานไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดยสงเขาไปเรียนในโรงเรียนที่มีการเตรียมความพรอม
ใหนักเรียนไดเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาที่มีมาตรฐานตั้งแตระดับประถมศึกษาอยางหนึ่งก็คือ
ผูปกครองหรือนักเรียนเองจะไดรับการวางแผนและจัดการสอนความรูที่เสริมเพิ่มเติมจากในหองเรียน
แตเนิ่น แตการที่จะไดเขาถึงโรงเรียนที่มีความพรอมดังกลาวก็ตองอาศัยความรูความเขาใจของ
ผูปกครองที่มีตอระบบการศึกษาระดับหนึ่งและตองแลกมาดวยทรัพยากรที่ตองทุมเทลงไปมากกวาคน
อ่ืนตั้งแตตน อยางเชนกรณีของโฮมซึ่งเปนลูกของนักธุรกิจผูประกอบอาชีพดานการขนสงสินคา
ภายในประเทศที่มีฐานะของครอบครัวอยูในระดับที่ม่ันคง พอของโฮมมีรถบรรทุกสิบลอและรถพวงกวา
สามสิบคัน ครอบครัวของโฮมอยูในอําเภอหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันตก โฮมมีพี่นองสามคนโดยโฮม
เปนลูกคนสุดทอง โฮมถูกสงเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งที่อยูใกลบานซึ่งทั้งโฮมและพอแม ตาง
ก็เชื่อวาเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ดีที่สุดในอําเภอ เพราะพี่สาวสองคนก็ผานการศึกษาจาก
โรงเรียนแหงนี้และไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับมัธยมศึกษาทั้งสองคน ตอนอยูชั้นป. 1 
โฮมไดเขาโครงการติววิชาคณิตศาสตรและวิททยาศาสตรเพื่อไปสอบแขงขันตามโครงการของ สสวท. 
ซึ่งโรงเรียนไดเขารวมและสงเด็กเขาแขงขันทุกป ถึงแมวาโฮมจะไมสามารถสอบผานในรอบลึก ๆ ของ
การคัดเลือกแตการที่โฮมไดรับการติวเพื่อสอบแขงขันก็ทําใหโฮมไดสัมผัสกับบรรยากาศของการ
สอบแขงขันมาตั้งแตวัยเด็ก รวมไปถึงพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ผานการติวทําใหโฮม
มีความรูสึกที่ดีและชอบวิชาดังกลาวมาตั้งแตเด็ก 
 

 “โรงเรียนเขาจัดติวโครงการ สสวท.ใหคือถาใครไดเกรดวิชาคณิตศาสตรดีครูก็จะชวนมาติวครับ 
ตอนนั้นผมอยูติวพิเศษดวยครับ  เปนการติวตามเนื้อหาของ สสวท.เขาจะสอนเนื้อหาเพิ่มกวาปกติอยาง
คณิตศาสตรก็จะเปนพวกโจทยปญหาอะครับ  เขาเอามาแลวมันเหมือนเราทําได เลยทําใหชอบและสนุก
กับวิชาที่ไดคิด คือ  สสวท.เขาจะแบบวาสอบคัดเลือกครับ  เขาคายอะไรแบบเนี้ยครับ  ก็อยางผม  ผมติด
รอบ  2  เขาก็จะใหไปเขาคาย  ก็ไดแครอบ  2  นั้นก็ไมผานวัดความถนัดพอสอบแลวถาผานก็จะไปสอบ
รอบ 2 อีก สอบรอบ 2 เพื่อที่จะไปเขาคายแตผมไมเคยผานรอบ 2 นะครับ” 
 

 การชักชวนนักเรียนใหเขาสูโครงการติวเพื่อสอบ สสวท.ของโรงเรียนเปนความพยายามที่จะ
สรางเด็กเกงในข้ันแรกของโรงเรียนไปพรอม ๆ กับการเสริมสรางความแข็งแกรงในบางรายวิชา อีกทั้ง
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เปนการทําใหนักเรียนไดรูจักกับความหมายของการแขงขันทางการศึกษา การติวนี้ทําใหโฮมรูวาหาก
ตองการที่จะเขาสูการแขงขันและหากจะเปนผูประสบความสําเร็จการเรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอตอการสรางความสําเร็จไดแตโฮมก็ไดเขาโครงการติวดังกลาวมาตลอดตั้งแตป.1- 6โฮมรับรู
ถึงการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนที่ตนเรียนอยู แตดวยความหวังของ
ทั้งพอและแมที่อยากใหโฮมไดเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง เม่ือโฮมอยูป. 6 โฮมจึงเร่ิมรับรูเร่ือง
ชื่อเสียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขาคิดวาจะตองไปเรียนตอ ทั้งพอแมและครูที่โรงเรียนก็หาขอมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนตาง ๆ ทั้งที่อยูในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงและอยูในกรุงเทพมหานครใหโฮมเตรียมสมัคร
เขาศึกษา 
 

 “พอเราอยูชวง  ป.6  ใชไหมครับ  เราก็เร่ิมมองหาที่จะไปเรียนแหละรูสึกจะมีประมาณ 4 ที่ครับ  ก็มี
สาธิตศิลปากร สาธิตราชภัฎ แลวก็สิรินธรราชวิทยาลัย แลวก็มี สามเสนวิทยาลัย” 

 
 หรับชื่อเสียงของโรงเรียนเหลานี้โฮมจะรูจักในฐานะที่เปนโรงเรียนที่ดีตามคําบอกเลาของแม 
รวมถึงพี่สาวโฮมเองก็เรียนอยูในสองโรงเรียนที่กลาวถึง โฮมจึงรับรูไดถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพ
ของโรงเรียน สวนอีกโรงเรียนหนึ่งโฮมจะรูจากขอมูลของทางโรงเรียนที่สนับสนุนใหนักเรียนไปสมัครเขา
ศึกษาตอเพราะมีผลคะแนนการสอบ O-NET ที่ไดลําดับที่สามของประเทศติดตอกันมาหลายป แตการ
จะเขาเรียนในโรงเรียนเหลานี้สําหรับแมของโฮมดูจะเปนเร่ืองที่ไมงายนักถึงแมวาโฮมจะผานการติว
โครงการของ สสวท. มาทุกป แตแมก็ยังสงโฮมไปเรียนกวดวิชากับครูคนหนึ่งที่เปดโรงเรียนกวดวิชาที่
อยูใกลบานโฮม อยางไรก็ตามดวยการวางแผนเตรียมการปูทางสูโรงเรียนดีมีชื่อเสียงที่แมเตรียมไวให
โฮม การเรียนกวดวิชาอีกรูปแบบหนึ่งที่โฮมไดรับจากทางโรงเรียนก็คือการกวดวิชาสําหรับนักเรียนที่จะ
ไปสอบเขาเรียนตอ โดยเปนลักษณะของการกวดวิชาแบบติวเขมกอนไปสอบ ลักษณะของการตลุย
โจทย คือครูของทางโรงเรียนจะไปหาโจทยและแบบฝกหัดในวิชาตาง ๆ มาใหนักเรียนแลวจัดชั่วโมง
การเรียนแบบกวดวิชาเปนการเฉพาะใหกอนเขาเรียนหนึ่งชั่วโมงและหลังเลิกเรียนอีกหนึ่งชั่วโมงทุกวัน 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังอํานวยความสะดวกดวยการพาไปสมัครและพาไปสอบอีกดวย 
 

 “กอนไปสอบเขาแตละที่ประมาณ 2-3 อาทิตย ครูก็จะไปหาโจทยและแบบฝกหัดมาใหลองคิดลอง
ทํา แลวก็เฉลยแนวคิดให จะเปนการติวชวงเชาเจ็ดโมงคร่ึงถึงแปดโมงคร่ึงและหลังเลิกเรียนอีกหนึ่งช่ัวโมง 
เสร็จแลวโรงเรียนก็พาไปสอบโดยนั่งรถโรงเรียนไปสอบ...ผมไปสอบสามที่ ติดตัวจริงที่หนึ่งและสํารองสอง
ที่” 
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 การที่แมของโฮมสงลูกทั้งสามคนใหเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนดังกลาวจึงไมได
เปนเพียงเพราะเปนโรงเรียนใกลบานเพราะโรงเรียนใกลบานก็มีอีกหลายโรงเรียน แตสําหรับโรงเรียนนี้
ถือวามีความมุงม่ันตั้งใจอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งแนนอนวา
ในทางหนึ่งเปนการสรางชื่อเสียงใหกับทางโรงเรียนแตอีกทางหนึ่ง ก็ทําใหเกิดกรอบแหงความเขาใจ
ของพอแมผูปกครองวาการเรียนในโรงเรียนแหงนี้นักเรียนจะไดมากกวาความรูในหองเรียน โดยเฉพาะ
พอแมที่มีความเขาใจในความหายของการแขงขันทางการศึกษาอยางแมของโฮม การเสียคาเลาเรียน
ใหกับทางโรงเรียนก็เปนเหมือนการลงทุนที่คุมคาคือไดทั้งการเรียนตามหลักสูตรและไดทั้งการกวดวิชา
อันเปนการสรางความม่ันใจที่จะไดเขาเรียนในโรงเรียนดัง ๆ ได 
 โรงเรียนกวดวิชา:นัยยะแหงความจําเปนเพื่อปูทางสูโรงเรียนดังสําหรับนักเรียนและ
ผูปกครองที่มีบุตรหลานอยูในพื้นที่เมืองใหญ ๆ เชนกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืน ๆที่มีสถาบันกวด
วิชาตั้งอยูมากมายใกลกับบานของตนเอง การที่ประสงคจะเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเห็น
ความจําเปนที่จะตองกวดวิชาคงไมใชเร่ืองยาก และหากมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่คอนขางม่ันคง 
การจะหาโรงเรียนกวดวิชาที่ดี ๆ สักแหงเพื่อกวดเขาเรียนตอในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง จะกี่
คอรสกี่วิชาก็เปนเร่ืองงาย แตสําหรับนักเรียนบางคนทั้งที่ครอบครัวผูปกครองมีฐานะที่ม่ันคง แตหาก
อยูในบริบทที่ไมมีโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดของตนเองเลยการจะไปกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาตอง
เดินทางขามจังหวัดไปพักคาง ก็ดูจะกลายเปนเร่ืองยาก แตสําหรับผูปกครองบางคนที่เห็นความสําคัญ
ของการกวดวิชาวาจําเปนตอการสงเสริมใหบุตรหลานในการเตรียมความพรอมเขาสอบแขงขันในเพื่อ
เรียนตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การดิ้นรน ขวนขวายเพื่อทําใหมีโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาเพื่อบุตรหลาน
ของตนก็เปนส่ิงที่ตองใชความพยายามดวยกระบวนการวิธีการที่สลับซับซอน ยิ่งผูปกครองหวังเห็น
ความสําเร็จของบุตรหลานสูงเทาใด ความพยายามในการทําใหโรงเรียนกวดวิชานั้นดํารงคงอยูเพื่อสง
ลูกใหเรียนกวดวิชาไดอยางตลอดรอดฝง อยางกรณี ของแมกวาง ผูปกครองของนักเรียนคนหนึ่งที่
ตองการใหลูกของตนเองไดเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรสุขภาพ เธอเปนคนหนึ่ง
ที่พยายามปูพื้นฐานของลูกใหไดเขาเรียนในโรงเรียนดี ๆ มีชื่อเสียง แตดวยขอจํากัดของการประอาชีพ
และหนาที่การงานเธอจึงทําไดเพียงสงลูกเขาเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลในเขตตัว
เมืองของจังหวัดแหงหนึ่ง แมวาเธอจะมีความเชื่อม่ันในความเอาใจใสที่โรงเรียนมีใหกับลูกของเธอ 
ตลอดจนความสําเร็จที่เธอไดเห็นพัฒนาการของลูกในการเปนตัวแทนโรงเรียนไปแขงขันทักษะทาง
วิชาการตาง ๆ และไดรับรางวัลนําความภาคภูมิใจมาใหเธออยูเสมอก็ตาม แตการที่อยากเห็นลูกเดิน
ไปถึงความสําเร็จตามเปาหมายที่เธอปลูกฝงลูกไวใหมีความสนใจในสายวิชาชีพทางการแพทย เธอจึง
หวังที่จะปูพื้นฐานความสําเร็จอีกข้ันของลูกดวยความตั้งใจที่จะใหลูกไดเขาเรียนในหองเรียนพิเศษของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ซึ่งเธอรับรูความสําเร็จของโรงเรียนดังกลาวผานความสําเร็จของ
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ลูกๆ ของญาติพี่นองและเพื่อนฝูงที่โรงเรียนแหงนี้สามารถผลักดัน สนับสนุน และสงเสริมใหนักเรียนได
เขาเรียนสายวิทยาศาสตรสุขภาพที่เธอตั้งใจมาคนแลวคนเลา  
 วยผลการเรียนในระดับประถมศึกษาของลูกเธอที่ไดเกรดเฉล่ีย 4.00 ทุกภาคเรียนเธอคิดวา
เพียงพอตอการสอบเขาโรงเรียนประจําจังหวัดได แตไมนาจะเพียงพอตอการไดเรียนในชั้นเรียนพิเศษ
ซึ่งเปนหลักประกันสูงสุดของความสําเร็จในการสอบเขาเรียนตอในสายการแพทย ดวยความที่เธอ
ทํางานอยูกับสํานักงานและมีความสามารถในการทองโลกอินเตอรเน็ต ทําใหเธอมีขอมูลมากมาย
สําหรับวิธีการปูทางสูความสําเร็จของลูก ซึ่งวิธีการสําคัญที่เธอเชื่อวาขาดไมไดก็คือการใหลูกเรียนกวด
วิชา แตยอนหลังไปเม่ือ 10 ปที่แลวที่จังหวัดของเธอแมกระทั่งในตัวเมืองไมมีโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาสักแหง จะมีบางก็เปนการสอนการบานตาม
บานครู หรือการสอนเฉพาะรายวิชาที่ครูบางคนเปดข้ึนเอง ประกอบกับแรงกระตุนจากครูที่สอน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนของลูกแนะนําวาใหหาที่เรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาในการ
เตรียมตัวสอบ เธอจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีลูกอายุรุนราวคราวเดียวกัน ไปขอใหครูที่สอน
วิทยาศาสตรทานนั้นกวดวิชาให 

 
 “ตอน ป. 6 ก็เร่ิมเรียนพิเศษเพราะกําลังจะตองขึ้น ม.1 อาจารยที่สอนวิทยาศาสตรเขาก็แนะนําให
เรียนพิเศษจะไดเขมขนขึ้น เรียนในโรงเรียนอยางเดียวบางทีมันตองรอเพื่อน เม่ือกอนก็ไมคอยมีคนเรียน
พิเศษหรอกแถวนี้ จริง ๆก็คิดจะใหลูกเรียนแตมันไมมีคนสอนเลย เร่ิมแรกเราไมรูจักใครอาจารยเองเขาก็
ไมไดเปดโรงเรียนสอนพิเศษมากอน พอเขามาแนะนํา แมก็ชวนเด็ก ๆ ลูกเพื่อนไปเรียนดวยเขาคิดช่ัวโมง
ละ 100 บาท ซ่ึงลูกก็บอกวาครูสอนโอเคเลย พอติวแลวสอบเขาม.1 ไดหองพิเศษครูดังเลย” 
 

 สําหรับแมกวางเธอมีความเชื่ออยางมากวาการที่ลูกไดเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาทีเ่ธอ
ไปขอรองใหครูชวยเปดสอน และรวบรวมเด็ก ๆ เขามาเรียนดวยตัวเธอเองนั้นมีสวนอยางมากที่ทําให
ลูกสอบไดหองพิเศษ ในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดตามที่เธอมุงหวังตั้งใจไว แมวาแนวทางการสอน
ของครูคนดังกลาวจะเปนแนวทางการสอนแบบที่โรงเรียนกวดวิชาทั่วไปใชแตก็เห็นความแตกตางจาก
การเรียนในหองเรียนของลูกอยางมาก เพราะครูเปนคนสอนสนุกทําใหการเรียนไมนาเบื่อ การเรียนเปน
กลุมเล็ก ๆ ทําใหครูอธิบายไดละเอียด โดยเฉพาะการเฉลยแบบฝกหัดที่ทําใหเกิดความเขาใจอยางดี 
เอกลักษณอยางหนึ่งของครูคือการนําโจทยยาก ๆ มาใหลองทํา อาทิ โจทยสอบเขาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเปนโจทยสอบเขาสายวิทยาศาสตรที่ยากมาก แตเม่ือไดเรียนและ
ไดรับการอธิบายที่ละเอียดของยากก็กลายเปนของงายซึ่งการนําโจทยยาก ๆ แบบนี้มาสอนในโรงเรียน
เปนส่ิงที่เกินกวาหลักสูตรและในโรงเรียนก็ไมมีสอนดวย จวบจนปจจุบันคุณครูคนดังกลาวก็ยังเปด
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สอนกวดวิชาเร่ือยมาแมวาจะมีโรงเรียนกวดวิชาดัง ๆ เขามาเปดสาขาในตัวเมืองมากมายในปจจุบันก็
ตาม 
 กวดวิชาเขาโรงเรียนดังภายใตขอจํากัดในสังคมที่มาตรฐานของโรงเรียนไมเทาเทียมกัน
อยางสังคมไทยเปนธรรมดาที่ถาใครมีโอกาสก็จะมีความตองการเขาศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีชื่อเสียง และจะตองพยายามแสวงหาโอกาสที่มากกวาในอันที่จะประสบความสําเร็จ การกวดวิชา
เปนวิธีการแรก ๆ ที่ผูคนเลือกที่จะแสวงหาเพราะการยอมรับขอจํากัดของหองเรียนในโรงเรียนในระบบ
วาไมสามารถที่จะสรางความไดเปรียบในการสอบแขงขันได การพิจารณาถึงโอกาสในการสอบเขา
เรียนตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและการตัดสินใจลงทุนเพื่อสรางความไดเปรียบดวยการเขาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชานาจะไมใชเร่ืองยากสําหรับนักเรียนที่อยูในครอบครัวที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมที่
ม่ันคง การยอมรับความหมายของโรงเรียนดีโรงเรียนดังก็เปนส่ิงที่เกิดข้ึนภายในปฏิสัมพันธที่พอแม
ผูปกครองตองพบเจออยูเปนประจํา การสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนกวดวิชาเพื่อมุงเขาเรียนตอใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงถือเปนส่ิงที่เปนปกติธรรมดาเพราะดวยฐานะและรายไดตลอดจนกรอบแหงความ
เขาใจที่พวกเขาไดรับรูการไมสนับสนุนใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกลับกลายเปนเร่ือง
ที่แปลก แตสําหรับนักเรียนที่มาจากครอบครัวซึ่งตองหาเชากินค่ํา ผูปกครองเองก็ผานระบบการศึกษา
เลาเรียนมานอย แตเกือบทุกคนก็มีกรอบของความสําเร็จในการศึกษาของบุตรหลานวาจะตอง
วางรากฐานและปูทางผานการเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัยตอไป และผูปกครอง
จํานวนไมนอยทั้งที่ตนเองมีขอจํากัดทางเศรษฐกิจก็พยามดิ้นรนสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับลูกดวยการหาวิธีการที่จะทําใหบุตรหลานของตน ไดเขาเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพรอมและ
รับความรูเพิ่มเติมจากหองเรียนในที่ใดสักแหง แตดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองที่เปนตวั
ฉุดร้ังความพยายามดังกลาวใหไมสามารถเปนไปไดอยางราบร่ืนนัก อยางกรณีของแพรว แพรวเปนลูก
คนเดียวของพอแม กอนแพรวจะเกิดพอและแมยายมาจาก จ.ขอนแกนเพื่อมาทํางานในโรงงานตาม
ประสาหนุมสาวบานนอกที่มีการศึกษานอย เม่ือมีแพรวพอกับแมก็ลาออกมาเส่ียงโชคดวยการขายไก
ยางวิเชียรบุรี อยูริมถนนในอําเภอแหงหนึ่งยานปริมณฑล รานขายไกยางของพอแมไมไดมีรายไดที่ดี
นัก แตดวยความจําเปนที่ตองสงลูกเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนใกลบานที่เชาอยู ผลการเรียนของแพรว
ถือวาอยูในเกณฑดีพอกับแมจึงเร่ิมมองเห็นโอกาสความสําเร็จของลูกจึงตั้งความหวังใหลูกมีอนาคตที่
ดี พอและแมจึงอยากใหแพรวเรียนตอที่โรงเรียนประจําจังหวัดในระดับมัธยมศึกษา การที่พอและแม
อยากใหแพรวเรียนตอในโรงเรียนประจําจังหวัดนั้นเปนเพราะผลการเรียนที่อยูในลําดับตน ๆ ของ
โรงเรียนและการไดรับรูผานการสังเกต พูดคุย ซักถามถึงคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนซึ่งไมใชถิน่
เกิดของพวกเขา แมวาจะมีโรงเรียนประจําอําเภอที่อยูใกลบาน แตโรงเรียนประจําอําเภอแหงนั้นไดถูก
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ใหความหมายวาเปนโรงเรียนที่ไมมีคุณภาพหรือมาตรฐาน พอกับแมจึงตั้งความหวังใหแพรวไดเขาไป
เรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดที่ถือกันวาดีที่สุดและผูคนก็แยงกันเขาไปเรียนมากที่สุดในแถบนั้น 
 กวดวิชาท่ีบานครูบนทางเลือกท่ีมีอยางจํากัดเม่ือตัดสินใจใหแพรวไปสอบเรียนตอใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดการเตรียมความพรอมดวยการพยายามหาที่เรียนใหกับแพรวก็
เกิดข้ึน ส่ิงแรกที่แมทําคือการหาโรงเรียนกวดวิชาที่อยูใกลบานเปนบานของครูที่เปดสอนการบาน
มากกวาที่จะกวดวิชา แมของแพรวจึงไดรับการปฏิเสธจากครูกลาวคือครูไมสอนกวดวิชาเขาม. 1 ให
แพรว แตใหคําแนะนําใหแมพาแพรวไปกวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชาในเมืองซึ่งก็มีอยูไมกี่แหง แตเม่ือแม
พาแพรวไปตามคําแนะนําของครูแมกลับพบวาราคาในการเรียนสูงมากเกินกวาที่จะจายได อีกทั้งอยู
ไกลบานไมสะดวกตอการเดินทางแมจึงพาแพรวกลับมาคุยกับครูที่อยูใกลบานอีกคร้ังจนในที่สุดครูก็
ยอมสอนใหแพรวโดยคิดคาสอนเปนรายเดือน ๆ ละ 600 บาทแพรวเลาวาการเรียนดังกลาวเปนการ
เรียนแบบเปนกันเองครูจะหาขอสอบเกาที่ใชสอบเขาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาใหทํา
เม่ือทําเสร็จครูก็จะเฉลยวิธีคิดให 
 การฝกแกปญหาโจทยยากดวยวิธีการจูงใจท่ีหลากหลาย การมุงเรียนกวดวิชาเพื่อสอบ
เขาเรียนตอนั้นโรงเรียนกวดวิชาสวนใหญจะเนนการนําขอสอบเกาและโจทยยาก ๆ มาใหนักเรียนลอง
ทําแลวก็ทําการเฉลย การที่นักเรียนจะมีทักษะในการแกโจทยปญหามากนอยเพียงใดไมไดข้ึนอยูกบัตวั
โจทยหรือการเฉลยของครู แตการทําใหนักเรียนสนุกกับการทําโจทยเห็นเปนเร่ืองทาทายนั้นเปนส่ิงที่
สําคัญกวาการติวแบบตลุยโจทยถึงแมจะตองอาศัยความสามารถของครูในการหาวิธีทําและการเฉลย
โจทยอาจไมใชเร่ืองยากสําหรับครูหรือบุคคลทั่วไป แตจุดเดนของการเรียนแบบตลุยโจทยที่บานครูซึ่งมี
นักเรียนกลุมเล็กแ ๆ ก็คือกิจกรรมหรือกระบวนการจูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะ
ทดลองทําดวยตนเองกอนโดยไมทอกับการทําผิดพลาด แพรวเลาวาบรรยากาศการเรียนการสอนที่
บานครูจะไมไดมีอะไรพิเศษหองเรียนที่ดัดแปลงจากหองโถงของบานวางโตะญี่ปุนไวใหเปนที่นั่งเรียน 
จะมีนักเรียนที่มาเรียนแบบทําการบานกับครูหลายระดับชั้น สําหรับแพรวครูจะหาโจทยสอบเขา
โรงเรียนมัธยมสาธิตบาง โรงเรียนจุฬาภรณบางมาใหทําในรายวิชาหลัก ๆ ไดแก วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ แพรวมีเพื่อนที่เรียนในแบบเดียวกันเจ็ดถึงแปดคนการเรียนจึงเปนการ
นั่งกันเปนกลุมคิดแกปญหาโจทยแขงกันบาง ชวยกันบางบางคร้ังครูก็มีขนมมาแจกหรือใหรางวัลกับ
นักเรียนที่ที่ทําขอสอบไดคะแนนสูงสุดในแตละวัน 
 

 “บานครูตอนที่หนูไปเรียนเนี่ยะคนเยอะมาก ครูคนเดียวสอนทุก ป. เขาจะมีหองโถงครูก็จะมีโตะ
ญ่ีปุนใหคนละตัว ป.เดียวกันก็อยูเปนกลุม ครูก็จะเตรียมแบบฝกใหทํา สวนพวกหนูก็มีขอสอบใหทําครูก็
จะวนเฉลยทีละป.เฉลย เสร็จก็ทําตอ”  
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 แตส่ิงที่แพรวคิดวาการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบของตัวเองไดมากกวาคนอ่ืนก็คือการที่
แพรวจะไดรับความชวยเหลือจากครูในทุกเร่ืองไมวาจะเปนการไปสงกลับบานเม่ือพอแมไมมีเวลามา
รับ รวมไปถึงครูชวยใหคําแนะนําในการทําการบานหรืองานที่ครูที่โรงเรียนมอบใหทํายาก ๆ  
 

 “การบานอะไรที่หนูไมเขาใจก็มาแวะถามครู มีหนนึงครูวิชาเกษตรใหตอนก่ิงไมไปสงตองถายรูปดวย
วิธีการตอน หนูก็ทําไมเปนกลองก็ไมมี ก็ไปแวะหาครู ๆ ก็ชวยหาอุปกรณไวรอ แลวก็สอนหนูตอนก่ิง ครูก็
ถายรูปปร้ินทใหเสร็จ หนูก็มีงานสง” 

 
 รูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นอยางไมตั้งใจในโรงเรียนกวดวิชา ความจําเปนและ
ขอจํากัดที่ทําใหนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่จํากัด ตองเลือก
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีราคาถูกและใกลบานไมไดทําใหเกิดขอเสียเปรียบหรือดอยกวาคนที่เรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาที่มีการเรียนการสอนอยางเปนทางการเสียทีเดียว เพราะความใกลชิดและสภาพ
การเรียนการสอนที่เปนไปอยางเปนกันเองไดสรางความสัมพันธและการดูแลเอาใจใสที่ครูมีตอนกัเรียน
ที่มากวดวิชามากกวาที่โรงเรียนในแบบอ่ืน ๆ จะใหได ซึ่งข้ึนอยูกับบริบทและบุคลิกภาพของครูแตละ
คน สําหรับแพรวถึงแมวาแพรวจะไมไดไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีการติวเพื่อสอบเขาโดยตรงเพราะ
ความหางไกลและราคาคาเลาเรียนที่แพงเกินกําลังของพอแมจะจายใหไดแตส่ิงที่แพรวไดรับกลับได
มากกวาการเรียนกวดวิชา เพราะครูไดมีสวนแนะนําการเรียนของแพรวจากที่พอและแมรับรูเร่ือง
ชื่อเสียงของโรงเรียนประจําจังหวัดเพียงแหงเดียวตลอดเวลาที่ครูใกลชิดกับแพรวทําใหครูมีขอแนะนํา
ใหแพรวลองไปสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งข้ึนชื่อวาดีมีมาตรฐานและสอบเขายาก
กวาโรงเรียนประจําจังหวัด ครูไปหาใบสมัครมาใหและพาไปสมัครดวยตัวครูเอง และผลก็คือแพรว
สามารถสอบเขาไดเปนอันดับตน ๆ และถูกคัดเลือกใหไปอยูหองเรียนที่เรียกกันวาหองคิงของโรงเรียน  
 

 “ครูเขาจะวางแผนใหหมดเลย หนูก็ไมรูวาครูดูจากอะไร ผูหญิงที่เรียนเกง ๆ ครูแนะนําใหไป(ช่ือ
โรงเรียนที่เคยเปนโรงเรียนหญิงแหงหนึ่ง) หมดเลย สวนพวกที่อยากไป (ช่ือโรงเรียนหญิง) แลวไมเกงครูให
ไป(ช่ือโรงเรียนในสังกัด อบจ.) สวนผูชายมีอยูสองคนครูใหไป(ช่ือโรงเรียนประจําจังหวัดที่เคยเปนโรงเรียน
ชาย) แลวครูก็พูดวาผูหญิงตองไป(โรงเรียนหญิง)นะ แพรวเราสอบไดแน เกรดก็ดี อะไรก็ดี ไป (โรงเรียน
หญิง) นะ แลวพอถึงเวลาใกลย่ืนใบสมัคร ครูก็ไปซ้ือใบสมัครมาให พวกหนู เจ็ดหรือแปดคนครูซ้ือใหหมด
เลย อยางหนูกะเพื่อนในซอยอีกคนครูพาไปสมัครดวย เราก็นะ ครูพาขนาดนี้แลวแมก็บอกเอาเหอะ
เกรงใจครูเขาอุตสาหต้ังใจ” 

 
การเรียนเพื่อเขาโรงเรียนดังความหมายท่ีถูกตีความไปตามประสบการณ ผลของการที่

บุคคลตกอยูในโครงสรางที่กําหนดความหมายของความสําเร็จทางการศึกษาไวภายใตกติกาการ
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แขงขันและความสําเร็จที่ผูกติดอยูกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยที่บุคคลแตละคนจะหา
วิธีการสรางความไดเปรียบหรือโอกาสในการแขงขันใหทัดเทียมหรือมากกวาคนอ่ืนไปตามบริบทที่
แตกตางกัน ความเปนโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่เปนการกวดวิชาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบแขงขันเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงมีความหลากหลายไปตามบริบทหรือสถานภาพของแตละบุคคล 
อยางไรก็ตามไมวาความเปนโรงเรียนกวดวิชาในความหมายนี้จะหลากหลายเพียงใดแตก็ถือไดวา
บุคคลไดผลิตซ้ําความเปนโรงเรียนกวดวิชาภายใตความหมายของความสําเร็จในการแขงขันทาง
การศึกษาที่มีความไมเทาเทียมกันเพื่อยื้อแยงกันเขาสูโรงเรียนมัธยมที่เปนหลักประกันความม่ันใจวา
การกาวสูความสําเร็จข้ันสุดทายจะถูกสรางข้ึนอยางม่ันคง 
 
การผลิตสรางความหมายใหเปน “เสนทางสูมหาวิทยาลัย” 
 สนามการแขงขันที่เขมขนของนักเรียนที่ตองการความสําเร็จทางการศึกษา ซึ่งเปนเหมือน
ยอดปรามิดของการสอบแขงขันทั้งหมดที่มีความเขมขนตอเนื่องมาจากอดีตจนถึงปจจุบันและเปนที่มา
ของการกวดวิชาที่ทํากันอยางแพรหลายก็คือ การสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
ถึงแมวาระบบการสอบดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงแกไขไปตามเงื่อนไของแตละยุคสมัย โดยเฉพาะ
ในชวงสิบกวาปที่ผานมาการเปล่ียนระบบการสอบจะเปนไปเพื่อแกไขปญหาการกวดวิชาของนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวยสวนหนึ่ง แตปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงกลับทําใหโรงเรียนกวดวิชา
มีความแพรหลายและมีบทบาทสําคัญตอการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึนใน
มุมมองของผูวิจัยความเปนโรงเรียนกวดวิชาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายมีความแตกตางไปจาก 
ความเปนโรงเรียนกวดวิชาในบริบทหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพราะภายใตการแขงขันที่เขมขน หมายถึง
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการสอบเขามหาวิทยาลัยไดหรือไมข้ึนอยูกับชวงเวลานี้ของชีวิต เม่ือความ
เปนโรงเรียนกวดวิชามีความหมายมากในการแขงขันที่เขมขน ทรัพยากรตาง ๆเทาที่นักเรียนมีอยูจะถูก
ทุมเทและนํามาใชเพื่อทําใหไดเรียนกวดวิชา  
 อยางไรก็ตามความเปนโรงเรียนกวดวิชานี้ก็ถูกตีความ รับรู เขาใจ และเลือกใช อยาง
หลากหลายข้ึนอยูกับความหมายของความสําเร็จทางการศึกษาวาอยูในระดับสูงเพียงใด ทรัพยากร
และความพรอมตาง ๆ มีมากนอยเพียงใด ในสวนนี้จึงเปนความพยายามที่จะเผยให เห็นถึง
ประสบการณของนักเรียนและผูปกครองที่มองความเปนโรงเรียนกวดวิชาที่แตกตางกัน ทั้งผูทีส่ยบยอม
ตอความเปนโรงเรียนกวดวิชาอยางไรซึ่งการตอรอง และผูที่สามารถตอรองตอความเปนโรงเรียนกวด
วิชาได ตลอดจนผูที่ใชความเปนโรงเรียนกวดวิชา ไปในความหมายอยางอ่ืน  
 โรงเรียนกวดวิชา: ทางสายเอกสูความสําเร็จ การสอบแขงขันเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีการรวมการสอบของมหาวิทยาลัยทั้งหมดมาไวที่สวนกลางซึ่ง
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เร่ิมตนข้ึนในป 2504 นั้นไดทําใหความจําเปนที่จะตองกวดวิชามีความแพรหลายข้ึนอยางมากเพราะ
เปนการสอบเพียงคร้ังเดียว ยิ่งมีการปรับหลักสูตรการศึกษาที่แยกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายออกเปนสายวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยิ่งทําใหความจําเปนของผูที่ตอง
กวดวิชาเม่ือมีการสอบขามแผนการเรียนยิ่งเพิ่มมากข้ึน การปรับปรุงระบบการสอบที่จัดใหมีการสอบ
ไดสองคร้ังในหนึ่งป ยิ่งทําใหการกวดวิชามีความจําเปนมากข้ึนไปอีก เพราะการสอบรอบแรกที่ทํากัน
ในเดือนตุลาคมของทุกป เปนชวงที่นักเรียนยังเรียนไมครบตามหลักสูตรโรงเรียนกวดวิชาจึงมีบทบาท
ในการเปนโรงเรียนที่ชวยสอนเนื้อหาลวงหนาใหทันการสอบในรอบแรก เม่ือมีการปรับระบบการสอบ
เขาสูระบบการรับเขา (admissions) ที่มีโครงสรางของคะแนนหลายสวนที่นํามาใชในการพิจารณา ทํา
ใหนักเรียนตองสอบหลายคร้ังหลายหนดวยเนื้อหาการสอบที่เขมขนตื้นลึกแตกตางกันไป การกวดวิชา
ก็ยิ่งเปนที่หลีกเล่ียงไมได โรงเรียนกวดวิชาเองก็นําเสนอหลักสูตรการสอนที่แตกตางหลากหลายให
สอดคลองกับการสอบในแตละอยาง อาทิ หลักสูตรติวเขมสอบโอเน็ต หลักสูตรเรียนลวงหนา ม.ปลาย 
หลักสูตรติวเขม GAT ,PAT รวมไปถึงหลักสูตรติวเขมสอบตรงที่จําแนกไปตามสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสอบตรง การสอบที่มีหลากหลายรูปแบบ การรับเขาศึกษาตอที่มีหลาย
ชองทางนอกจากเพิ่มโอกาสใหกับนักเรียนที่ทําใหไมตองเส่ียงกับการสอบแขงขันเพียงคร้ังเดียว มี
ทางเลือกหลายทางแตในทางกลับกันก็เปนการทําใหนักเรียนตองเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการ
แขงขันมากข้ึน 
 การเรียนลวงหนาท่ีขึ้นอยูกับเง่ือนไขเวลาของการสอบสําหรับนักเรียนที่มุงจะเขาศกึษา
ตอในระดับอุดมศึกษาไมวาจะคณะอะไรหรือสาขาอะไรในปจจุบันจะตองผานการสอบซึ่งการสอบ
ดังกลาวมีเงื่อนไข และระยะเวลาในการสอบที่แตกตางกันออกไป ทั้งการสอบแบบรับตรงที่จะตองไป
สมัครสอบตามกําหนดการรับตรงของทางมหาวิทยาลัย และการสอบเพื่อนําคะแนนไปขอรับการ
พิจารณาเพื่อรับเขาที่ดําเนินการแบบสวนกลางโดย สทศ. กลาวเฉพาะการสอบแบบรับเขา หรือที่เรียก
กันวา แอดมิชชั่นกลาง นั้นจะมีการกําหนดเกณฑการรับพิจารณาโดยใชผลของคะแนนในหลาย
สวนประกอบกันนอกจากจะใชคะแนนจากผลการเรียนเฉล่ียตลอด 6 ภาคเรียนแลว ยังตองนําคะแนน 
O-NET มาประกอบการพิจารณา แตคะแนนอีกสองสวนที่เปนสวนสําคัญก็คือคะแนนสอบวัดความ
ถนัดทั่วไป ที่เรียกวา GAT และคะแนนสอบวัดความถนัดเฉพาะทางที่เรียกกันวา PAT มาประกอบการ
พิจารณาสําหรับการสอบ เนื่องดวยการสอบ GAT นั้นอนุญาตใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสอบไดและใหสอบไดหลายคร้ังกลาวคือนักเรียนจะสอบคือนักเรียนม.5 ข้ึนไปสามารถสอบ GAT 
ไดและเก็บผลคะแนนไปเสนอไดหลังจบม.6 ในขณะที่ PAT เปนการสอบที่จัดใหมีปละ 2 คร้ังและให
นักเรียน ม. 5 ข้ึนไปเทานั้นที่จะสอบได แตอยางไรก็ตามการสอบคร้ังแรกที่จัดสอบในเดือนตุลาคมก็มี
ผลตอการเรียนที่ไมครบหลักสูตรแลวตองเขาสอบเชนเดียวกัน  
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 ในขณะที่การรับตรงของแตละมหาวิทยาลัยนอกจากจะเร่ิมรับตรงกันตั้งแตตนปการศึกษาซึ่ง
นักเรียน ม. 6 อาจเร่ิมเรียนไปไดเพียงเดือนหรือสองเดือนในเทอมแรก ก็จะเร่ิมมีมหาวิทยาลัยที่เร่ิม
กําหนดการสอบรับตรงแลว นอกจากนี้ในหลายมหาวิทยาลัยยังกําหนดใหนําเอาคะแนนสอบ GAT มา
ใชในการพิจารณา บางมหาวิทยาลัยก็ใชทั้ง GAT และ PAT ในสัดสวนที่แตกตางกันออกไป เม่ือการรับ
ตรงของมหาวิทยาลัยเร่ิมตนรับกันตั้งแตตนปการศึกษาและตองการคะแนน GAT/PATดวย สําหรับ
นักเรียนที่ตองการเขาสอบแบบรับตรงก็จะตองเตรียมตัวสอบ GAT/PATอยางนอยตั้งแต ม.5 ความ
หลากหลายและสลับซับซอนของการสอบในยุคปจจุบันโดยเฉพาะที่ ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการรับและ
ชวงเวลาการสอบ ทําใหนักเรียนจะตองทราบถึงเปาหมายในการเขาศึกษาตอ ทั้งคณะ สาขา และ
มหาวิทยาลัย เม่ือทราบเปาหมายแลวนักเรียนยังจะตองติดตามเกณฑการรับเขาทั้งของสวนกลางและ
ที่ทําการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงมากบางนอยบางในแตละปอีกดวย เม่ือทราบ
เกณฑแลวนักเรียนจะตองวางแผนการเรียนของตนเองใหมีความรูพรอมที่จะสอบเพื่อเก็บผลคะแนนใน
สวนตาง ๆ ใหสอดคลองกับระยะเวลา ความกดดันที่สงผลโดยตรงตอตัวนักเรียนก็คือการสอบ 
GAT/PAT เพื่อยื่นประกอบกับคะแนนสอบตรงนั้นไมมีโอกาสแกตัวนั่นหมายถึงวานักเรียนไดคะแนน 
GAT/PAT ไวในมือเทาใดในชวงที่มีการรับตรงของแตละมหาวิทยาลัยก็ตองใชคะแนนนั้นยื่นสอบ  
 ตองยอมรับวาการที่นักเรียนจะมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกลาวไดนั้น
ตองอาศัยความขวนขวายสวนตนเปนอยางสูง นอกจากนี้ระบบการแนะแนวของโรงเรียนจะตองมี
ความพรอมในการแนะนําใหนักเรียนรับรูแตสําหรับนักเรียนที่ไมมีเปาหมายในการเรียนในสาขาวิชาทีมี่
อัตราการแขงขันสูงหรือไมมีความเขาใจในเงื่อนไขดังกลาวขางตนอาจรอเขาสอบตามระยะเวลาในป
การศึกษาสุดทายก็ไมมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมใดๆ มากนัก  
 อยางไรก็ตามสําหรับนักเรียนที่มีความมุงม่ันตั้งใจที่จะเขาศึกษาตอในสาขาที่คะแนนรับเขา
คอนขางสูงและมีอัตราการแขงขันมากนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจในเกณฑและเงื่อนไข
ดังกลาวเพื่อการวางแผนเตรียมความพรอมแตเนิ่น นอกจากการไดรับคําแนะนําจากครูที่โรงเรียนแลว 
นักเรียนสวนใหญจะรับรูเกณฑและเงื่อนไขในการรับเขาศึกษาตอเหลานี้จากเพื่อนหรือรุนพี่กันเปน
สวนมากโดยเฉพาะนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่ไมมีความพรอมเร่ืองการแนะแนวและผูปกครองไมมี
ความรูความเขาใจในเกณฑการเขาศึกษาตอในปจจุบันนักเรียนคนหนึ่งเลาถึงการรับรูในเกณฑตาง ๆ
และการเตรียมตัวของเขาที่ไดจากเพื่อนรุนพี่วา 
 

 “ผมรูเร่ืองพวกนี้จากคําแนะนําของรุนพี่ตอนนั้นผมอยู ม. 4 ตัวเขาอยู ม.6 เขาถามวาผมอยากเรียน
ตออะไรผมบอกวาวิศวะ ลาดกระบัง เขาก็บอกวาตองเตรียมตัวแตเนิ่นนะ ตัวเขาประสบปญหามากในการ
เตรียมตัวเม่ือมารูตอนอยูม.6 เขาก็เลยวาไปเรียนกวดวิชาไวหนอยดีไหม เตรียมตัวแตเนิ่น ๆ” 
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 การที่โรงเรียนไมไดมีการเตรียมความพรอมใด ๆ ใหกับนักเรียนและการที่นักเรียนได
คําแนะนําจากเพื่อนวิธีการเตรียมความพรอมที่นักเรียนสวนใหญเลือกใชมากที่สุดก็คือการเขาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาที่กลายเปนสูตรสําเร็จสําหรับการเตรียมตัวเพื่อเขามหาวิทยาลัยถึงแมวานักเรียนบาง
คนจะตองปรึกษาพอแมกอนดวยความไมพรอมตาง ๆก็ตาม แตสําหรับนักเรียนที่โรงเรียนมีการแนะ
แนวทางการศึกษาตอที่ดี รวมถึงมีผูปกครองที่มีความเขาใจตอกฎเกณฑการเขามหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันและมีความพรอมในทุกดาน การเขาเรียนกวดวิชาก็เปนส่ิงที่ถูกเลือกนํามาใชเปนอันดับแรก
เชนเดียวกัน 
 

 “...สองคนแมลูกก็ตางคนตางหาขอมูลมา แมจะหาขอมูลจากขางนอกเยอะจนตอนนี้แมเปนกูรูเร่ือง 
GAT  PAT ไปแลวเพื่อนที่ทํางานลูกจะเขามหาวิทยาลัยก็ตองมาปรึกษาแม ...ทําใหเรารูวาเรียนไมทันและ
ไมพอที่จะไปสอบแน พอดีลูกมาบอกวาตองไปเรียนกวดวิชาแลวละ แมก็ใหไปต้ังแต ม.4” 

 
 การเรียนกวดวิชาที่นักเรียนเตรียมตัวกันแตเนิ่นนักเรียนสวนใหญจะเร่ิมเรียนกันตั้งแต ม. 4 
แตก็มีนักเรียนอีกหลายคนที่เร่ิมตั้งแต ม. 2 หรือ ม.3 ซึ่งการเรียนลวงหนานี้ถือวาไดประโยชนสอง
ประการกลาวคือเปนการเรียนลวงหนาและเปนการเรียนเพื่อเพิ่มผลการเรียนไปในเวลาเดียวกัน เพราะ
เนื้อหาของการเรียนจะเหมือนเนื้อหาในภาคเรียนถัดไปทําใหนักเรียนที่เรียนลวงหนาไดเรียนกอนและ
เปนการมาเรียนซ้ําในหองเรียนอีกทีซึ่งบางคร้ังทําใหนักเรียนบางคนที่ตองมาเรียนกับครูในโรงเรียนที่
สอนไมเขาใจ สอนเร็ว หรืออธิบายไมชัดเจนจะเกิดอาการเบื่อหนายและทําใหไมมีความสนใจการเรียน
ในหองเรียนนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนในโรงเรียนสาธิตเลาวา 
 

 “บางทีก็เจออาจารยที่เขามาสอนแบบแจกชีทแลวก็ไป บางคนก็เอาเนื้อหามหาวิทยาลัยมาสอนแลว
เรายังเด็ก อธิบายไมเขาใจก็เออกันไป”  

 
 สําหรับนักเรียนที่วางแผนการเรียนลวงหนาไวเปนอยางดีจะสามารถเรียนจบวิชาหลัก ๆ ที่
จําเปนสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยกอนเปดภาคเรียนที่  1 ของชั้นม. 6 คือเวลาในการพักผอนและ
วันหยุดเนื่องจากพวกเขาจะตองใชเวลาวางที่มีเรียนกวดวิชาทุกคร้ังที่ปดภาคเรียนและเรียนทุกเสาร
อาทิตยในระหวางภาคเรียนเปนอยางนอย สวนเวลาที่เหลือก็จะนําไปใชเรียนกวดวิชาในหลักสูตรที่จัด
ไวสําหรับการสอบ GAT และ PAT แตก็มีนักเรียนบางคนที่เลือกเรียนเปนบางรายวิชา เชนเรียนวิชาที่
ตองคิดคํานวณเทานั้น สวนวิชาทําความเขาใจหรือทองจํานักเรียนจะไปเรียนในคอรสติวแอดมิชชั่น 
 การสอบที่มีเงื่อนไขหลักเกณฑที่สลับซับซอน ประกอบกับระยะเวลาการสอบที่ไมสอดคลอง
กับหลักสูตรของโรงเรียนในระบบ สงผลใหการเรียนลวงหนากลายเปนความจําเปนสําหรับนักเรียนที่มี
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เปาหมายในการเรียนตอในสาขาที่มีอัตราการแขงขันสูงที่จะตองกวดวิชา การรับรูเร่ืองเงื่อนไข
หลักเกณฑเหลานี้ไมวาจะผานทางเพื่อน ครู คนหาดวยตนเอง หรือการรับรูของผูปกครองมักจะตามมา
ดวยคําแนะนําในเร่ืองความจําเปนที่จะตองไปกวดวิชาเพื่อเรียนลวงหนาอยางเปนสูตรสําเร็จ  
 การสอบท่ีวัดความรูท่ีลึกเกินกวาหลักสูตรการสอบถูกใชเปนเคร่ืองมือในการจัดแยก
ประเภทของคนมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะในการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของไทยไมวาจะ
อยูภายใตระบบการคัดเลือกหรือรูปแบบการสอบแบบใด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันลวนมีเปาหมายเพื่อ
การคัดเลือกนักเรียนที่เกงที่สุดเขาศึกษาตอมาโดยตลอด แตขอสอบที่นํามาใชในการสอบในอดตีนัน้จะ
เปนขอสอบที่มีเนื้อหาซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรเปนสวนใหญ ประกอบกับการสอนของครูในอดีตถูก
มองวาเปนการสอนที่แนนในเนื้อหาเพราะตัวครูก็มีความแมนยําในเนื้อหา อาจารยผูสอนกวดวิชามาก
วาสามสิบปทานหนึ่งไดกลาววา 

 
 “เม่ือกอนอานหนังสือเอาเองก็ได ไมรูนะวาเปนเพราะครูหรือเปลาคือครูสมัยกอนความรูจะแนนแลว
ก็ใหความรูกับเด็กเต็มที่ตัวขอสอบเม่ือกอนยอนไปป 2513 ป 2515 ถาใชตัวเนื้อหามาวัดกันความคมคาย
นุมลึกมันไมเหมือนกับปจจุบัน ตัวขอสอบมันพัฒนามาเยอะถาในโรงเรียนยังสอนแบบเดิมวิธีเดิมนี่ไมมี
ทางเลยสมัยนี”้ 
 

 เม่ือขอสอบออกมาสอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตรและนักเรียนไดรับความรูจากโรงเรียน
ตามหลักสูตรอยางเต็มที่ความจําเปนที่จะตองหาความรูเสริมเพิ่มเติมนอกหองเรียนจึงไมมีมากนัก การ
กวดวิชาในอดีตจึงเปนการเรียนกวดวิชาเพื่อเติมเต็มในส่ิงที่ขาดตกบกพรองจากในหองเรียนมากกวา
การกวดวิชาเพื่อหาความรูที่ลึกซึ้งไปจากความรูในหองเรียน เทียบกับขอสอบในปจจุบันถูกพัฒนามา
ใหเปนขอสอบที่มีความสลับซับซอนตองอาศัยทักษะชั้นสูงที่ไมมีในหองเรียนมาชวยในการคิดเพื่อตอบ
สอบ เม่ือความรูในหองเรียนไมเพียงพอที่จะไปใชสอบไดการเรียนกวดวิชาก็เปนส่ิงจําเปน 

 
 “สมัยนี้ผมวาอานเองไมมีทางเลย เพราะต้ังแตป 2540 เปนตนมาคนออกขอสอบกับตัวผูเรียนใน
หลักสูตรมันไปหางกันไกลเกินมันถามเยอะไปลึกไป จริงอยูมันอาจจะเนื้อเดียวกับที่เรียนแตความนุมลึก
มันทําใหทําไมได ขอสอบมันยากขึ้นเม่ือป 2542 วิชาละสามช่ัวโมงคนไปเจอขอสอบแบบนี้ก็ยากทําไมได 
ลําพังเรียนในหองเรียนอยางเดียวไมมีทางพอ มาเจอขอสอบในปจจุบันนี่ถาคุณจะเขาคณะดี ๆ ดัง ๆ ตอง
ลงทุนแลวละกวดวิชาอยางเดียว” 
 

 ความรับรูเร่ืองเนื้อหาการสอบที่ลึกซึ้งเกินกวาหลักสูตรในหองเรียนนั้นไมไดเปนการรับรูกัน
เฉพาะเพียงนักเรียนทั่ว ๆ ไป นักเรียนที่ถือไดวาอยูในหองเรียนที่พิเศษมีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบพิเศษ ไดครูที่ทางโรงเรียนคัดเลือกวามีความรูความสามารถมาเปนอยางดีมาเปนผูสอน เนือ้หา
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หลักสูตรเองก็มีการปรับปรุงใหมีการเรียนเสริมเพิ่มเติมมากไปกวาเนื้อหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่ว ๆ ไป แตนักเรียนที่เรียนในหองเรียนดังกลาวก็ยังสะทอนความไมเพียงพอของความรูใน
หองเรียนที่เขาไดรับเม่ือเทียบกับขอสอบที่จะตองไปสอบแขงขันทําใหเขาเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาให
ความรูที่มากกวาและลึกซึ้งกวาที่โรงเรียน 

 
 “คือผมวาครูที่กวดวิชาเขามีประสบการณมากกวาครูที่สอนที่โรงเรียนเรา บางทีสอนเหมือนกันแต
เขาจะมีวิธีคิดที่แตกตางจากครูโรงเรียนเรา เขามีวิธีลัด วิธีเช่ือมโยง หรือวิธีคิดที่สลับซับซอนก็ทําใหเปน
เร่ืองงายไป..ถาเรียนแตที่โรงเรียนผมวาผมคงไมติดแพทยแน ๆ เพราะโจทยที่โรงเรียนเอามาสอนมาติวให
มันไมเยอะเทาที่กวดวิชาเขามีใหและความลึกซ้ึงก็ตางกัน” 
 

ความแตกตางของการสอนตามหลักสูตรในโรงเรียนที่ครูยึดวิธีการใหขอสอบหรือแบบฝกหดัไป
ตามหนังสือตําราเรียนกับขอสอบหรือแบบฝกหัดที่โรงเรียนกวดวิชาเตรียมไวใหกับนักเรียนที่เรียนกวด
วิชาแตกตางกันอยางมาก “แบบฝกหัดที่ครูที่โรงเรียนใหเหรอแคสะกิดก็ออกแลวแตโจทยของโรงเรียน
กวดวิชามันแบบมหากาพยเนี่ยะความรูเรากลายเปนมดเปนปลวกไปเลย” ซึ่งแบบฝกหัดหรือโจทยที่
สลับซับซอนที่นักเรียนกลาวถึงก็คือขอสอบในปที่ผาน ๆ มานั่นเอง 
 ถาจะเปรียบเทียบขอสอบสอบเขามหาวิทยาลัยกับโรงเรียนกวดวิชาก็อาจเหมือนกับการว่ิงไล
เงาเพราะการออกขอสอบยากมีผลมาจากตัวคนออกขอสอบตองการคัดเด็กที่เกงที่สุดเขาไปเรียนใน
สาขาของตนเองก็จะออกขอสอบยาก ๆ เม่ือขอสอบยากเกินกวาหลักสูตรความจําเปนตองกวดวิชาก็มี
เพิ่มข้ึนเม่ือโรงเรียนกวดวิชาสอนเทคนิคการคิดการแกปญหาโจทยยาก ๆ ได คนออกขอสอบก็จะ
พยายามออกโจทยใหยากข้ึนไปอีกความลึกซึ้งก็ไปไกลกวาหลักสูตรของโรงเรียนที่ 5- 10 ปจะปรับปรุง
กันคร้ังหนึ่ง เม่ือหลักสูตรไลตามขอสอบไมทัน นักเรียนก็ตองพึ่งพาการกวดวิชาเพิ่มข้ึน ความไดเปรียบ
จึงตกอยูกับนักเรียนที่มีความพรอมทางการเงินที่จะเขาเรียนกวดวิชามากเทาใดก็ไดและทําใหนักเรียน
ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลักสูตรกวดวิชาและโรงเรียนกวดวิชาใหเลือกไดมากมายไดเปรียบกวาเด็ก
ตางจังหวัด 

 
 “เม่ือกอนผมยังเห็นมีประจํานะชางเผือกปละคนสองคนจากภูธร ไดแพทยจุฬา แพทยศิริราช เด๋ียวนี้
พอขอสอบมันไปไกลเกิน เด็กบานนอกมันไมไดเรียนกวดวิชามันมาเจอขอสอบยากก็ทําไมได เด๋ียวนี้ไมมี
แลวชางเผือก” 
 

 การเรียนเพื่อรับมือกับขอสอบวัดความถนัดทางวิชาการ นับตั้งแต ป 2553 ระบบการ
รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ หรือที่เรียก
กันวา PATซึ่งแยกยอยเปนกลุมความถนัดทางวิชาการเปนกลุม อาทิ ความถนัดทางคณิตศาสตร 
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วิทยาศาสตร ศึกษาศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ภาษาตางประเทศ วิศวกรรม-
ศาสตร ซึ่งจะเห็นไดวาความถนัดทางวิชาการบางกลุมที่มีการจัดสอบนั้นเปนความรูที่ไมมีตาม
หลักสูตร และนักเรียนเองก็ไมสามารถที่จะไปเรียนรูไดดวยตนเองหรือดวยวิธีการอ่ืน เชนวิชาความ
ถนัดทางสถาปตยกรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรูเชิงมิติ ความรูเร่ืองความสัมพันธของพื้นที่ ซึ่งทางลัด
ที่นักเรียนสวนใหญใชกันเพื่อใหไดความรูเหลานี้มาก็คือการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ผูปกครองทาน
หนึ่งเลาใหฟงถึงการรูจักการสอบความถนัดทางสถาปตยคร้ังแรกของตนเองวา 

 
 “ลูกสาวคนเล็กผมเขาก็จะเรียนสถาปตย จุฬา เขาก็ติวมาหมดแลวหละครูอุครูปง อะไรนี่นะ ใหเขา
ติวหมด ที่นี้เพื่อนเขาก็มาบอกวา นี่ถาจะเรียนสถาปตยตองติวสถาปตยดวยนะ ก็มาขอตังคพอก็ใหไปเลย
นะ เขาก็พากันไปสมัครที่อะไร อาตู ๆ เนี่ยนะเพื่อเขาบอกวาที่นี่ดี พอติดสถาปตย จุฬาแลวนะเขาก็มา
บอก พอ ๆเนี่ยะถาไมไดคะแนน PAT สถาปตยนี่นะหนูแยเลย เราก็เลยรูนะวาออเด๋ียวนี้มันไมไดมีแค ติว
วิทย คณิต สังคมวิชาหลัก ๆ แลวนะ เด๋ียวนี้มันสอบมันตองไปเรียน อาตูนี่ดวยของพวกสถาปตย”  
 

 การเลือกใชคะแนนสอบ PAT นั้นไมจําเปนตองสอบทุกรายวิชาแตนักเรียนตองรูวาตนเอง
ตองการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาใด จากนั้นก็ศึกษาขอมูลวาสาขาอะไรใชคะแนน PAT กลุมไหนบาง
แลวจึงเลือกสอบเฉพาะสาขาวิชาที่ตองการ นักเรียนที่มีโอกาสไดไปเรียนหรือสัมผัสกับโรงเรียนกวด
วิชาจะมีความรูในเร่ืองการสอบ PAT นี้ผานทางใบปลิวแผนพับแนะนําหลักสูตรการสอบความถนัด 
เพราะโรงเรียนกวดวิชาหลายแหงไดเปดหลักสูตรการติวPAT ข้ึนเปนการเฉพาะ  
 

 “เขาจะมีเจาหนาที่คอยบอกวาถาเราเรียนวิศวกรรมศาสตร  ก็ตองลง PAT3  เปนแบบนี้ๆ นะถาเรา
วางคอรสไหนก็ใหเราเรียนไปถาสมมุติวา PAT3 จะลึกกวา PAT2 นิดหนึ่งนะอะไรแบบนี้” 
 

 การเรียนในกลุมวิชาวัดความถนัดทางวิชาการนี้นักเรียนที่เรียนกวดวิชาสวนใหญจะเกบ็ไวลง
ตอนทาย ๆ เพราะจะเกี่ยวของกับการวางแผนการเรียนพื้นฐานของระดับม.ปลายใหเสร็จส้ินกอน 
เนื่องจากขอสอบPAT บางกลุมจะมีเนื้อหาที่เจาะลึกและละเอียดซึ่งตองอาศัยการปูพื้นฐานดวยวิชา
ทั่วไปกอน นักเรียนที่เรียนกวดวิชาและมีพื้นฐานมาบางจึงมักจะเรียนแบบตะลุยโจทย PAT มากกวาแต
นักเรียนที่ไมไดกวดวิชามาแตตนหลายคนที่คิดจะเร่ิมเรียนกวดวิชาความถนัดนี้โรงเรียนกวดวิชาก็จัด
คอรสแบบทบทวนเนื้อหาของPAT แตละกลุมโดยเฉพาะนักเรียนกลุมหลังที่ไมไดเตรียมตัวแตเนิ่นจะ
ประสบปญหากับการเตรียมตัวสอบPAT นี้มาก เนื่องจากบางคณะใช PAT มากกวาหนึ่งกลุมวิชา เวลา
ที่ตองเรียนในแตละวันหรือแตละกลุมก็จะมีมากข้ึนไปอีก 
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 “ถา PAT มันก็จะมี PAT วิทยาศาสตร ก็จะมี ฟสิกส เคมี ชีวะ เคาก็จะแนะนําในโบรชัวรวาจะสอบ 
PAT นี้ควรจะลงเรียนคอรสไหน อยางผมติวมาเยอะแลวพื้นฐานใชได เขาก็จะใหลงคอรสคอรสติวสอบ 
GAT และติวสอบ PAT คือเนื้อหามันก็จะเปนเนื้อหาทั่วไปแตเคาจะเอาขอสอบ GAT /PAT มาใหทําผมยัง
ตองเรียนทุกวันวันละ 5 ช่ัวโมง” 
 

 ดังนั้นสําหรับชีวิตนักเรียนมัธยมปลายที่อางอิงความสําเร็จทางการศึกษาไวที่การสอบเขา
มหาวิทยาลัยได จะตองเตรียมความพรอมอยางหนัก การเตรียมความพรอมอยางอ่ืน ไมวาจะเปนการ
ตั้งใจเรียนในหองเรียน ทบทวนบทเรียนเอง หรือการหาหนังสือตํารามาอานและทําความเขาใจเองเปน
ส่ิงที่นักเรียนรวมถึงผูปกครองเชื่อวาไมเพียงพอ โรงเรียนกวดวิชาถูกใชโดยบรรดานักเรียนและ
ผูปกครองในฐานะที่เปนการเตรียมความพรอมและการเสริมความแขงกันในการเขาสูสนามสอบตางๆ 
จนดูเหมือนวาการเลือกที่จะไมเรียนกวดวิชา การนิ่งเฉยตอการเตรียมตัว หรือการเตรียมตัวดวยวิธีอ่ืน 
เปนส่ิงที่แสดงออกถึงการยอมรับความพายแพในสนามแขงขันตั้งแตแรก เพราะไมวาจะเปนการส่ือสาร
ประเภทใดทั้งผานทางกลุมเพื่อน กลุมครูที่สอนในโรงเรียน กลุมผูปกครอง และการคนหาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต โรงเรียนกวดวิชาถูกใชในฐานะที่เปนทางสายเอกทางสายเดียว ที่เปนความหวังและความ
อบอุนใจของนักเรียนที่กําลังยางกาวเขาสูการพิชิตความสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัย 
 ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นการตอรองกับความเปนโรงเรียนกวดวิชาในสนามของการ
สอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่ มีความเขมขนของการแขงขันอยางสูง เพราะ
ความหมายของความสําเร็จไดถูกผูคนในสังคมรวมกันสรางข้ึนวาอยูที่การเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ได ยิ่งไดคณะดี ๆ มหาวิทยาลัยดัง ๆ ก็ยิ่งยืนยันความสําเร็จที่เปนเลิศและเปนหลักประกันอนาคต
อาชีพหนาที่การงาน ตลอดจนสถานภาพทางสังคมดวยผูคนในสังคมที่มุงสูความสําเร็จตัวเดียวกันนี้
ตางเชื่อวาโรงเรียนกวดวิชาเปนที่พึ่ง เปนการเตรียมความพรอมที่สําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จ แต
ไมใชวานักเรียนที่อางอิงความสําเร็จในความหมายเดียวกันนี้จะสามารถเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
ไดทุกคน เพราะโรงเรียนกวดวิชาไมไดเปนการเรียนที่เขาถึงไดทุกคน นักเรียนบางคนตองการเขาเรียน
กวดวิชาแตไมมีเงินที่จะจายเปนคาเลาเรียนก็ไมอาจที่จะเรียนกวดวิชาได นักเรียนบางคนบางเวลา
ผูปกครองมีเงินใหเรียนก็ไดเรียนบางเวลาไมมีเงินใหเรียนก็ไมเรียนก็สามารถสอบผานเขามหาวิทยาลัย
มาได ในทามกลางความเปนโรงเรียนกวดวิชาที่ครอบครองความหมายในการเตรียมตัวสอบเขา
มหาวิทยาลัยอยางเขมขน เราจะเห็นภาพการตอรองกับความเปนโรงเรียนกวดวิชาในรูปแบบตาง ๆ 
มากมาย 
 การเรียนกวดวิชาเทาท่ีจําเปนของนักเรียนท่ีมีขอจํากัด เร่ืองเลานักเรียนบางคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมม่ันคงอยูในครอบครัวที่รายไดเอาแนนอนอะไรไมไดบางชวงก็มีรายไดดี บาง
ชวงก็มีรายไดไมพอรายจาย ถึงแมความรับรูความเขาใจของเขาจะไมแตกตางไปจากนักเรียนคนอ่ืนใน
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เร่ืองของความเปนโรงเรียนกวดวิชาแต ถารับรูถึงสภาพทางครอบครัวดี การเลือกไปเรียนในชวงที่
ครอบครัวมีรายไดดี และลดจํานวนคอรสลงเม่ือรายไดของผูปกครองเร่ิมคลอนแคลน และเลือกที่จะ
หยุดเรียนแลวเอาเวลาไปทบทวนดวยตัวเอง โรงเรียนกวดวิชาสําหรับเขาจึงไมไดถือเอาเปนที่พึ่งสูงสุด 
เขาพรอมจะเขาไปเรียนและหยุดเรียนไดโดยไมมีความกังวลใด ๆ แตในเวลาที่เขาไปเรียนเขาจะตั้งใจ
อยางมาก ไมขาดไมหนีไมโดดเรียน เพรารูวาเขาอาจจะไมมีโอกาสที่จะไดเขามาเรียนอีกคอรสถัดไป  
 

 “เรียนคอรสสอบ PAT เยอะมากตอนนั้น คอรสละแปดเกาพัน ก็บอกพอ ๆ ก็อยากเรียนก็ใหเรียน พอ
ก็ทํางานหนักขึ้น ...ไปเรียนผมไมเคยโดดเรียนเพราะรูเลยวานี่พออุตสาหใหมาเรียนแลวตองต้ังใจเก็บไป
ใหมากที่สุด...พอ ม. 6 ก็เลยไมเรียนเพราะคิดวาเรียนมามากพอแลวเก็บมาไดเยอะแลว อานเองเอาดีกวา
ตอนนั้นงานพอก็ร่ิมฝด ๆ ขอชีทเพื่อนมาอานเอาไมเขาใจตรงไหนก็ถามเพื่อนเรามีพื้นฐานเก็บมาเยอะ
แลว” 

 
 กลยุทธการประเมินศักยภาพตนเอง : เรียนเฉพาะวิชาท่ีมีขอดอย มีนักเรียนอีกหลาย
คนที่มีความเขาใจและรับรูเร่ืองความเปนโรงเรียนกวดวิชาที่ไมตางจากนักเรียนที่มุงเขามหาวิทยาลัย
คนอ่ืน ๆ แตนักเรียนบางคนประเมินตัวเองไดวาเกงวิชาอะไร ออนวิชาอะไรการประเมินตัวเองไดเชนนี้
ทําใหไมจําเปนตองไปเรียนกวดวิชาเก็บในทุกรายวิชา แตเปนการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังดอยอยู 
นักเรียนบางคนเรียนแตคอรสติวตะลุยโจทยเพื่อใหรูวาโจทยนั้นจะออกมาอยางไรบางคร้ังการประเมิน
วาตัวเองเกงหรือออนวิชาอะไร ก็เกิดข้ึนจากการสอบที่ถูกกําหนดไวหลายสนามหลายคร้ัง ผลการสอบ
ที่ออกมาบางคร้ังบอกใหรูวาในบางรายวิชาไมผานเกณฑ และความคิดที่นักเรียนเหลานี้จะเลือกมาใชก็
คือจําเปนตองกวดวิชาอดีตนักเรียนสายวิทยาศาสตรคนหนึ่งเลาวาเธอไมรูถึงศักยภาพของตัวเอง
ในทางวิชาการเทาใดนักเพราะการสอบที่อยูแตในโรงเรียนเธอมักจะไดอันดับตน ๆ ของหองมาตลอด 
การสอบเขามหาวิทยาลัยในชวงที่เธอจบม. 6 เปนการสอบที่ใหโอกาสสอบไดสองคร้ังเม่ือเธอไปสอบใน
รอบแรกผลคะแนนออกมาต่ํามากโดยเฉพาะ เคมี คณิตศาสตร และฟสิกส แตดวยความที่บานเธออยู
ไกลจากแหลงกวดวิชาและการคมนาคมในสมัยนั้นยั้งไมสะดวกสบายเทาสมัยนี้ เธอจึงเลือกเรียนแค
วันเดียวคือเชากับบายในรายวิชาเคมี กับคณิตศาสตร 

 
 “หนูเรียนสายวิทย อีกอยางอยากเปนพยาบาล พอไปสอบรอบแรกรูวาคะแนนตํ่า ก็ขอแมไปเรียน
เดอะเบรน ที่อนุสาวรียชัย นั่งรถตูจากตัวเมืองอยุธยา ไปช่ัวโมงกลับช่ัวโมง ไปเรียนก็ไดแคอาทิตยละวัน
เพราะไมมีที่พักและเปลืองคาเดินทางมาก หนูเลยเรียนไดแคสองวิชา เลือกเอาวิชาเคมีกับ คณิตศาสตร” 
 

 การสอบหลายคร้ังมีผลอยางมากตอการสรางความกดดันใหกับทั้งนักเรียนและผูปกครอง
เพราะเม่ือผลการสอบออกมาแตละคร้ัง ทําใหประเมินไดวาวิชาใดออน วิชาใดตก การประเมินเหลานี้มี



 
 

 

98 

ผลตอความกดดันที่ทําใหนักเรียนบางคนตองตัดสินใจไปกวดวิชา เพราะดวยเวลาที่เหลือกับความ
จําเปนที่คิดวาตองเขามหาวิทยาลัยของรัฐใหไดเทานั้นทําใหนักเรียนตองไขวควาดวยวิธีการใดก็ได ที่
ลัดที่สุด เร็วที่สุดนาเชื่อถือที่สุด  นักเรียนบางคนอยากเรียนกวดวิชาอยางมาก เพราะรอบตัวเขามีแต
ขอมูลขาวสารเร่ืองการกวดวิชาเต็มไปหมด เพราะถาโรงเรียนอยูในเมืองหรือในเขตชานเมืองถือไดวา
เปนเปาหมายของโรงเรียนกวดวิชา ที่จะส่ือสารขอมูลผานทางใบปลิว แผนพับ หรือแนะแนวผานมา
ทางนักเรียนที่เคยไปเรียนมาแลวบรรยากาศของโรงเรียนที่อยูในเมืองหรือชานเมืองยิ่งเวลาใกลสอบ
ของนักเรียนม. 6 แตละป จะเต็มไปดวยใบปลิว ของโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งมีผลในการกระตุนใหนักเรียน
หลายคนอยากไปเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองแตขาดแคลนทรัพยากรดานการเงิน แตเพราะ
กวดวิชาเปนส่ิงที่จําเปนเปนส่ิงที่เขาอยากไดโอกาสสักคร้ังที่จะไปเขาเรียนเขาจึงไปรับจางเปนเด็กเสิรฟ
รานอาหาร เพื่อเก็บหอมรอมริบเงินไปใชในการเรียนกวดวิชาตามที่ใจเขาปรารถนา แตเงินที่ไดจากคา
จางเด็กเสิรฟ ก็เพียงพอแคที่จะเรียนไดวิชาเดียวเขาจึงเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่คิดวาตัวเองออนที่สุดนั่น
ก็คือคณิตศาสตร 

 
 “พื้นฐานของครอบครัวไมจนแตพี่นองเรียนกันทุกคนผมอยากสอบเขามหาลัยไดก็ไปทํางานพิเศษ
เปนเด็กเสิรฟเพื่อหาเงินไปเรียนพิเศษแมผมเปนแมคาขายสมตํา ลาบน้ําตก พอเปน ขสมก. แตพี่สาวเรียน
สองคนผมลูกชายคนเล็ก มันก็ไมคอยจะพอผมอยากเอนติด ไมมีตังคเรียนกวดวิชาเพื่อน ๆ เคาเรียนกัน
หมดทุกคนก็มีอานเองบางแตเพื่อนก็มาชวนอยากเรียน แตไมมีตังคอะคอรสนึงก็หลายพัน คุยกับแมแลว
แมบอกไมไหว แคคาเทอมก็อวกแลวตอนนั้นพี่สาวเร่ิมเขามหาลัยแลวดวย เราก็เห็นวามันไดตังคก็เอาอะ 
ที่นี้ไปเรียนกวดพิเศษคณิตแลวมันดันรูเร่ือง แลวผมกลับมาติวเพื่อนมันก็รูเร่ือง”  
 

 กลยุทธสวมสิทธิ์เพื่อนเพื่อเขาเรียนกวดวิชา ในการเรียนกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชา
ขนาดใหญ ๆ บางทีก็มีความหละหลวมในการตรวจสอบคนเขาเรียน เชนเจาหนาที่จะดูแตบัตรไมดู
หนาตาคนเขาเรียน บางที่ไมดูเลยใครเขามาขอใหมีบัตรเปนอันวาเขาเรียนได นักเรียนบางคนโอกาส
เพียงสักคร้ังหรือสองคร้ังที่จะเขาไปสัมผัสการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่หาไดยากมาก 
แตนักเรียนบางคนก็สามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกคอรสแตไมอยากเรียนโดดเรียนกันบางก็มี นักเรียน
บางคนใชชองวางของความหละหลวมของโรงเรียนกวดวิชาแอบพาเพื่อนเขาไปนั่งเรียน หรือบางทีก็มี
การใหบัตรประจําตัวกับเพื่อนเพื่อใหเพื่อนเดินเขาไปเรียนได นักเรียนคนหนึ่งเลาใหฟงวาเคยพาเพื่อน
แอบเขาไปนั่งเรียนถึงคร้ังหรือสองคร้ัง ในขณะที่ติวเตอรที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งเลาใหฟงวาตอนที่เขาเรียน
อยูมัธยมปลาย ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก เขาอยากเขาไปเรียนกวดวิชาแตไมมีเงิน เขาจึงเอาบัตร
ประจําตัวของเพื่อนที่จายเงินคาเรียนไวแตไมไปเรียน แอบไปนั่งเรียนแมวาผลจากการที่เขาไดแอบไป
นั่งเรียนนั้นเขาจะไมสามารถเอาความรูที่ไดมาถายทอดใหเพื่อนฟงอีกตอหนึ่งจนเพื่อนเขาใจไดแตเขาก็
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มีแรงบันดาลใจใหเขาอยากเปนครูและในที่สุดเขาก็ไดเรียนคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยและได
กลายมาเปนติวเตอรของโรงเรียนกวดวิชา 
 

 “คือใน ร.ร.เดียวกันมันจะมีความแตกตางทางฐานะอยางเราไมมีเงิน แตเพื่อเปนลูกเจาของสวน 
เจาของทาวเฮาส มันขายที่ได เพื่อนผมเศรษฐีเต็มไปหมด มันสมัครเรียนไวแตขี้เกียจ ไมไปเรียนบานมีตังค
ผมเลยไปขอบัตรมันมา พอเราไปเรียนแลวก็เอามาติวใหพวกมัน” 

 
 ความเปนโรงเรียนกวดวิชาไมไดเปนส่ิงที่ดํารงอยูในตัวโรงเรียนกวดวิชาหากแตดํารงอยูใน
การรับรูของปจเจกบุคคล ความเปนโรงเรียนกวดวิชาจะมีความหมายอยางไรยอมข้ึนอยูกับการตีความ 
เลือกใช ของคนแตละคนอันเปนไปตามบริบท สถานภาพ ปจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เปนโรงเรียนกวดวิชาจึงมีความหลากหลาย มีความเปนพลวัตร อยูภายในระบบการสรางความหมาย
เร่ืองความสําเร็จทางการศึกษาในระบบการแขงขัน ความเปนโรงเรียนกวดวิชาจึงครอบคลุม
ความหมายที่กวางสนองตอบตอการส่ือสารเร่ืองความสําเร็จทางการศึกษาไดในทุกบริบทของชวงชีวิต
ของบุคคลในวัยเรียน แมวากฎที่กํากับความหมายของโรงเรียนกวดวิชาจะหมายถึงความสําเร็จในการ
สอบแขงขันระดับตาง ๆ แตในทามกลางความสัมพันธทางสังคมของผูที่เขามาเกี่ยวของกับโรงเรียน
กวดวิชาทําใหเห็นการตีความการตอรองและการสรางความหมายใหมใหกับโรงเรียนกวดวิชา แต
อยางไรก็ตามจะพบวาโรงเรียนกวดวิชาไมวาจะถูกรับรูหรือตีความ ความหมายไปในทิศทางใดมันก็ได
กลายเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธของผูคนในสังคมไทยไปแลวอยางปฏิเสธไมได ความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาจึงไปไกลกวาความสําเร็จทางการศึกษาแตมันยังรวมเอาความสัมพันธในครอบครัว 
การทําหนาที่ของบิดามารดาผูปกครอง ความสัมพันธระหวางติวเตอรกับผูเรียนนอกจากนี้โรงเรียนกวด
วิชายังเปนที่พึ่งพิงทางใจของผูที่มีความวิตกกังวลในระบบการสอบแขงขันที่เขมขนชี้เปนชี้ตายในชีวิต
ทางการศึกษาและอาชีพ แมวาความเปนโรงเรียนกวดวิชาจะมีความหลากหลายอยางไร โรงเรียนกวด
วิชาก็เปนที่ตอกย้ําและผลิตซ้ําใหความหมายของความสําเร็จที่ตองมาจากการแขงขันภายใต
อุดมการณทุนนิยมที่ครอบงําไปทุกบริบทของสังคมไทยนั่นเอง 
 
 



บทที ่5 
ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชา 

 
 หากเชื่อวาการที่คนเราจะกระทําหรือปฏิบัติส่ิงใด การกระทํานั้นจะตองผานการไตรตรอง
อยางถี่ถวนแลววาเปนการกระทําหรือการปฏิบัติที่เชื่อถือไดวาจะทําใหบรรลุเปาหมายสวนตนและไม
ถูกลงโทษหรือตั้งคําถามจากสังคม การที่โรงเรียนกวดวิชากลายมาเปนแนวทางปฏิบัติที่ยดึถอืกนัในหมู
นักเรียนและผูปกครองที่ตองการประสบความสําเร็จทางการศึกษาจนกลายมาเปนการศึกษาอีก
รูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึน
ภายใตการแขงขันทางการศึกษาที่ใชวิธีการแพคัดออก เพื่อคัดแยกจําแนกประเภทของคนออกเปนคน
เกง/ไมเกง ความพยายามของบุคคลที่จะไขวควาความสําเร็จทางการศึกษาดวยการทําใหตนเองเปนผู
มีชัยชนะในสนามของการแขงขันเพื่อที่จะไดเปนคนเกงตามความมุงหวังของทั้งตนเองและเปนที่
ตองการของสังคมเพราะความลมเหลวหรือการตกเปนผูพายแพทางการศึกษาเปนเหมือนการลงโทษ 
(sanction) ที่สังคมกระทําตอผูไมประสบความสําเร็จทางการศึกษาและผลที่ตามมาก็คืออุปสรรคตอ
การเขาสูอาชีพและการประสบความสําเร็จในข้ันตอ ๆ ไปของชีวิต  รางวัลหรือการลงโทษสําหรับการ
แขงขันทางการศึกษาในสังคมไทยจึงผูกติดอยูกับคะแนน ผลการเรียน และการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ตองการได ซึ่งลวนประกอบไปดวยความหวงใย ความกังวล ความเครียด
และความวิตกสุมเส่ียงอยูตลอดเวลา โรงเรียนกวดวิชาสามารถทําใหผูคนในสังคมเชื่อไดวาการกวด
วิชาจะทําใหประสบความสําเร็จในสนามของการแขงขันทางการศึกษาไดจึงไดรับความเชื่อถือวาเปน
แนวทางของความสําเร็จ โรงเรียนกวดวิชาจะไดรับการเชื่อถือวาเปนแบบแผนของการปฏิบัติ (norm) 
เพื่อความสําเร็จทางการศึกษาหรือไมก็อยูที่ความสําเร็จที่โรงเรียนกวดวิชาไดสรางความยอมรับใหเกิด
ข้ึนกับนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
 อยางไรก็ตามการยอมรับที่มีตอโรงเรียนกวดวิชานั้นสวนหนึ่งเปนเพราะสามารถทําให
นักเรียนประสบความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษาได โรงเรียนกวดวิชามีแนวทางวิธีการที่
หลากหลายในอันที่จะทําใหนักเรียนที่เรียนกวดวิชาสามารถพิชิตขอสอบในสนามสอบตางๆ ได 
ประสบการณจากเร่ืองเลาของบุคคลซึ่งสะทอนใหเห็นวาความสําเร็จในสนามสอบของนักเรียนที่เรียน
กวดวิชานั้นเกิดข้ึนมาไดจากแนวทางของโรงเรียนกวดวิชาที่ทําใหนักเรียนที่เรียนกวดวิชาสามารถ
ประสบความสําเร็จได และแนวทางดังกลาวนั้นเปนแนวทางที่ทําใหความสุมเส่ียงในสนามของการ
แขงขันทางการศึกษาลดลงไปไดอยางมาก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือโรงเรียนกวดวิชามีแนวทางบางอยางที่
ชวยลดความเส่ียง ความกังวลใจและชวยสรางความม่ันใจในการเขาสูการสอบแขงขันในระดับตาง ๆ 
ใหกับทั้งตัวนักเรียนและผูปกครองการสรางความยอมรับของโรงเรียนกวดวิชาที่จะนําไปสูความ
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นาเชื่อถือที่ผูคนมีตอโรงเรียนกวดวิชานั้นสามารถทําไดโดยโรงเรียนกวดวิชาจะตองบรรลุซึ่งมาตรฐาน
ชุดหนึ่งที่ผูคนคาดหวังไวกับโรงเรียนกวดวิชา 
 
การสรางตัวแทนความนาเชื่อถือผาน “สุดยอดติวเตอร” 
 ผูสอนในโรงเรียนกวดวิชาหรือที่เรียกกันวา “ติวเตอร” นั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูเรียนและกอใหเกิดความนาเชื่อถือแกโรงเรียนกวดวิชาเปนอยางมากในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียง
ผูสอนหลัก ๆ ไมจําเปนตองมีมาก บางแหงมีชื่อเสียงจากการใชผูสอนหลักเพียงคนเดียวก็สามารถสราง
ความสําเร็จในการกวดวิชาเฉพาะบางรายวิชา แตบางแหงอาจจะมีผูสอนหลัก4- 5 คน เพื่อใหสามารถ
สอนไดครอบคลุมวิชาตาง ๆ ที่เปดสอน  การแขงขันของโรงเรียนกวดวิชาในยุคปจจุบันติวเตอรเปน
หัวใจสําคัญของความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาอาจกลาวไดวาเปนจุดขายสําคัญเนื่องจากนักเรียน
จะเลือกสมัครเรียนกวดวิชาในรายวิชาตาง ๆ ไปตามชื่อเสียงและการรับรูในความสามารถของติวเตอร
เปนหลักติวเตอรจึงเปนปจจัยอันดับตนๆ ที่นักเรียนและผูปกครองใชพิจารณาในการสมัครเขาเรียนซึง่ก็
ข้ึนอยูกับผลงานที่สามารถทําใหนักเรียนสอบเขาเรียนตอในระดับสูงไดโดยเฉพาะกับการสอบเขา
มหาวิทยาลัย ความสําเร็จและความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาจึงเร่ิมที่ติวเตอรเปนสําคัญ  
 เม่ือความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาอยูที่ชื่อเสียงและความสําเร็จของติวเตอรการทําให
ติวเตอรกลายเปนผูมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจึงเปนส่ิงที่โรงเรียนกวดวิชาจะตองทุมเททรัพยากรของตน
เพื่อสรางความสําเร็จใหกับติวเตอรรวมถึงการฝกฝนพัฒนาใหติวเตอรในโรงเรียนกวดวิชามีวิธีการ 
ข้ันตอน กระบวนการสอนที่แตกตางไปจากความเปนครูในโรงเรียนในระบบ ทําใหการคัดเลือกติวเตอร
ของโรงเรียนกวดวิชาแตละคนจึงจะตองจะมีความพิถีพิถันเปนอยางมากมีการพิจารณาคุณสมบัติ
หลายดานไมวาจะเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่จะตองตรงกับสาขาที่จะสอน ลักษณะเทคนิคการสอนที่
จะตองดูวาพอที่จะนํามาฝกเพื่อใหเปนเลิศไดหรือไม รวมไปถึงบุคลิกทาทางที่ตองรักการสอนมีทักษะ
ในการถายทอดที่ดี เทคนิควิธีในการสอน หลักสูตรที่มุงตรงตอการทําใหนักเรียนมีความแข็งแกรงและ
พรอมในสนามสอบแมวาวิถีของติวเตอรจะทําใหสูญเสียตัวตนและบางส่ิงบางอยางที่เปนเปาหมายใน
ชีวิตแตดวยแรงจูงใจทั้งคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและมิใชเงินก็ดึงดูดใหผูคนจํานวนไมนอยเขามายดึเอา
เปนอาชีพหลัก อยางเชนเสนทางชีวิตการเปนติวเตอรของวิชัย วิชัยชายหนุมหนาตาสะอาดสะอานคน
หนึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนอันเนื่องมาจากความลมเหลวทางธุรกิจในยุคฟองสบูแตก ในเวลาที่พอ
ของวิชัยลมเหลวทางธุรกิจเปนชวงเวลาที่วิชัยกําลังเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพอดีในตอนนั้นวิชัย
ตองการเรียนกวดวิชาแตไมมีเงินเรียนจึงอาศัยการทํางานพิเศษหลังเลิกเรียนแตก็ไปสมัครเรียนไดเพยีง
ไมกี่วิชา ความปรารถนาที่จะเรียนกวดวิชาของวิชัยนั้นไมไดแตกตางไปจากนักเรียนรุนราวคราว
เดียวกันคนอ่ืน ๆ  ประกอบกับโรงเรียนที่วิชัยเรียนอยูในเขตปริมณฑลขาวคราวการประชาสัมพันธเร่ือง
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โรงเรียนกวดวิชามีใหพบเห็นเกือบทุกวัน มีทั้งโรงเรียนที่เอาใบปลิวประชาสัมพันธโรงเรียนกวดวิชามา
แจกหนาโรงเรียน มีทั้งปายคัตเอาทของโรงเรียนกวดวิชาที่ประชาสัมพันธหลักสูตรกวดวิชาตาง ๆ รวม
ไปถึงเพื่อนของวิชัยจํานวนมากก็ไปเรียนกวดวิชาดวยความเชื่อวาการกวดวิชาจะชวยเพิ่มโอกาสในการ
สอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได 

 
 ติวเตอร : การแปลงความรูใหเปนทรัพยากร 
 ดวยฐานะที่ยากจนของครอบครัวทําใหวิชัยมีโอกาสเรียนกวดวิชาในขณะที่ศึกษาอยู
มัธยมศึกษาตอนปลายไดไมกี่คอรส คาใชจายในการสมัครเรียนสวนใหญก็เกิดจากการหารายไดหลัง
เลิกเรียนดวยการทํางานเปนเด็กเสิรฟรานอาหาร วิชัยบอกวามีหลายคร้ังทีเพื่อนที่มีฐานะดีซึ่งไป
ลงทะเบียนเรียนกวดวิชาแลวไมไปเรียนเปดโอกาสใหวิชัยเขาไปเรียนแทนเพื่อน เม่ือเรียนแลววิชัยนํา
ความรูที่ไดมาชวยสอนใหเพื่อนแลวคนพบตัวเองวาสามารถสอนเพื่อนไดดีเพื่อนมีความเขาใจ วิชัยจึง
คนพบตัวเองวาเขามีความสามารถที่จะเปนครูไดและจากการที่ไดเขาเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชา
มาบางทําใหวิชัยเห็นเสนทางชีวิตของตัวเองวาถึงแมใครจะคิดวาเปนครูจะตองยากจนรายไดนอยแต
วิชัยคิดวาเม่ือเปนครูไปดวยและเปนติวเตอรไปดวยก็สามารถที่จะสรางรายไดสรางอนาคตวิชัยจึง
สมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนฝกหัดครูในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยสองแหงโดยทีแ่หงหนึง่นัน้
วิชัยติดโควตานักเรียนฝกหัดครูดานเกษตรกรรม อีกแหงวิชัยสอบติดเปนนักเรียนฝกหัดครูดาน
วิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกสความตองการเปนติวเตอรที่สรางรายไดในอนาคตทําใหวิชัยเลือกเรียน
ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฟสิกส เพราะวิชัยเห็นวานาจะไมตกงานและจะชวยให
ความหวังที่จะเปนติวเตอรเปนไปได  
 เม่ือจบปริญญาตรีสายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อดังกลาววิชัยไดสมัครเปนครู
สอนโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพไปพรอม ๆ กับการรับสอนพิเศษตามบานดวยความสามารถที่
วิชัยมีมาตั้งแตเด็กจนถึงประสบการณในการทํากิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและทักษะการถายทอด
ส่ือสารที่ยอดเยี่ยมของวิชัยทําใหวิชัยเปนครูที่ประสบความสําเร็จทั้งการสอนและการทํากิจกรรมของ
โรงเรียน การรับสอนพิเศษตามบานก็ไมไดทําใหการทํางานในโรงเรียนเอกชนที่วิชัยทําอยูขาดตก
บกพรอง แมวาวิชัยตองใชเวลาหลังเลิกเรียนไปสอนพิเศษแตวิชัยก็จะกลับเขามาทํางานในโรงเรียนอีก
คร้ังหลังสอนพิเศษเสร็จจนมืดดึก ความสุขที่ไดทําในส่ิงที่วิชัยรักคือการสอนหนังสือและการทํากจิกรรม
ในโรงเรียนหลาย ๆ อยางไปพรอม ๆ กันทําใหวิชัยไมเคยคิดวาเปนการขูดรีดตนเองหรือเบียดบังเวลา
พักผอน การที่วิชัยเลือกเรียนฟสิกสและจบมาเปนครูสอนฟสิกสดวยเหตุผลของความตองการเปนติว
เตอรเพื่อหวังหารายไดพิเศษ ไมทําใหผิดหวังเพราะการเปนครูโรงเรียนเอกชนและสอนพิเศษตามบาน
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ทําใหเก็บเงินซื้อรถซอบานและเล้ียงดูพอแมไดสบาย “ตอนนั้นผมแคสอนที่โรงเรียนเงินเดือนไมพอใช...
แตเอาแคสอนพิเศษตามบานนี่ก็ถือวาพอกินพอเก็บซื้อรถซื้อบาน ใหพอใหแมใชไดไมเดือดรอน” 
 ในสังคมเศรษฐกิจเงินตราชีวิตของคนที่ผานความยากลําบากเพราะขาดแคลนทรัพยากรทาง
การเงินทําใหไรอํานาจในการเขาถึงทรัพยากรอ่ืน สําหรับวิชัยในวันที่เขาจบการศึกษาและไดเปนครู
สอนวิชาทางวิทยาศาสตร ดูเหมือนความรูจะเปนทรัพยากรเพียงอยางเดียวที่วิชัยมีในเวลานั้น และ
ดวยความหวังที่จะสามารถดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัวคือพอและแมใหดีข้ึน ความหวังที่
จะมีรถและบานเหมือนอยางผูคนทั่วไปเพื่อบงบอกถึงความม่ันคงและความสําเร็จ วิชัยจึงไมไดปลอย
ใหความรูที่เขามีเปนเพียงทรัพยากรที่เขาใชเพื่อสอนและมีรายไดเปนเงินเดือนตามปกติในงานประจํา 
วิชัยไดหาโอกาส แสวงหาวิธีแปลงความรูที่เขามีใหกลายเปนทรัพยากรที่สรางรายไดพิเศษใหเขาได
อยางเขมขนและประสบความสําเร็จ 
 

เสนทางสูความเปนติวเตอรมืออาชีพ 
วิชัยไดเขาสูวงการโรงเรียนกวดวิชาดวยการแนะนําของคุณครูทานหนึ่งที่วิชัยรูจักตั้งแตเปนครู

ฝกสอนในระดับปริญญาตรีนอกจากคุณครูทานนี้จะเปนติวเตอรของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงแหงนี้
แลว คุณครูทานนี้ยังสนิทสนมกับบุคคลสําคัญระดับที่ปรึกษาของโรงเรียนกวดวิชาดังกลาวเม่ือติวเตอร
ในรายวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนขาดประกอบกับบุคลิกทาทาง ความรูความสามารถ
และทักษะการถายทอดที่เหมาะสมของวิชัยที่เปนที่ประทับใจของคุณครูทานดังกลาวจึงทาบทามให
วิชัยลองไปยื่นใบสมัครเปนติวเตอร ถึงแมวาจะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการจะไดเขาไปเปนติว
เตอรในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงตองอาศัยความสัมพันธหรือเครือขายทางสังคมสวนตัว แตก็ใชวา
โรงเรียนกวดวิชาจะเลือกรับใครมาเปนติวเตอรโดยไมพิจารณาที่บุคลิกทาทางลักษณะการพูดจา
ความรูความสามารถหรือทักษะในการสอน วิชัยเลาวาเพื่อที่จะไดรับการคัดเลือกเปนติวเตอรของ
โรงเรียนกวดวิชาดังกลาววิชัยตองผานการทดสอบปฏิบัติการสอน แทนที่จะเลือกเนื้อหาการสอนที่
ถายทอดไดงาย ๆ วิชัยกลับเลือกสอนเนื้อหาที่เขาใจยากที่สุดของระดับมัธยมศึกษาตอนตน แตวิชัย
เตรียมการสอนโดยนําเอาทักษะความสามารถในการแตงกลอนมาทําเปนเพลงเพื่ออธิบายเนื้อหาให
เขาใจงายซึ่งวิชัยรูดีวาเปนกลเม็ดที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ชอบใชในการสรางความสนุกสนานในการ
เรียนรูมาตั้งแตสมัยที่วิชัยไปเรียนกวดวิชาตอนมัธยมปลาย ซึ่งองคประกอบหลาย ๆ อยางทั้งความรู 
ความสามารถ บุคลิกภาพ หนาตาทาทาง และกลเม็ดที่วิชัยนําเสนอประกอบกับคํารับรองที่มาจากผู
หลักผูใหญในวงการก็ทําใหวิชัยไดรับการตอบรับเขาเปนติวเตอรแบบพารทไทม (part-time) ไดอยาง
ไมยากนัก 
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 มาตรฐานของการเปนติวเตอร “ปฐมบทของการสรางความยอมรับ” 
 ในฐานะติวเตอรพารทไทมวิชัยยังคงทํางานประจําคือเปนครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนเอกชน
และใชเวลาวางในวันเสาร-อาทิตยไปสอนในโรงเรียนกวดวิชา แมวาวิชัยจะประสบความสําเร็จในการ
เปนครูที่ดีมีความสามารถอยางมาก เพราะนอกจากความรูที่ตัววิชัยส่ังสมมาจนจบปริญญาตรีแลว
ทักษะในการถายทอดของวิชัยก็เปนเหมือนพรสวรรคที่ติดตัวเขาแตดูเหมือนทักษะความสามารถ
เหลานั้นจะเปนเพียงแคจุดเร่ิมตนในอาชีพติวเตอร วิชัยพบวาการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชามี
ความเขมงวดกวดขันตอการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วิธีการสอนของผูสอน การเรียนการสอนทุก
ชั่วโมงจะถูกบันทึกวีดิโอไวและมีการนํามาเปดดูรวมกันกับติวเตอรคนอ่ืน ๆ บางคร้ังก็เปนการสอนใหดู
กันสด ๆ และมีการตําหนิติเตียนกันอยางจริงจังโดยเปาหมายคือการมุงใหไดผูสอนที่มีความสามารถ
ในการสอนที่เปนไปตามแบบฉบับของทางโรงเรียนกวดวิชา 
 

 “อาจารยพารทไทมสอนแตม.ตนแบงกันเปนหมวด ๆ หมวดวิทยก็ตองมีการประชุมกัน มีการสรุป
เนื้อหาโดยมีครูที่สอนมากอนมาสอนโชวใหดู เชน เนื้อหาเร่ืองนี้จะสอนยังไงมีการสอนโชวมีการอบรมมี
การซักถามตอบขอสงสัย อยางคราวนี้สอนใหดูกอนคราวหนาเปนคิวนองสอนใหดูนะ ผมก็จะไปเตรียมตัว
มาเสร็จแลวก็จะคอมเมนตวาถาเปนพี่เนื้อหาตรงนี้เคาจะสอนแบบนี้ คลายๆ กับการฝกสอนตอนเราเรียน
ครับคลายนิเทศที่นิเทศครูกันเองเอาครูทุกหมวดมานั่ง แตถาเรานิเทศที่โรงเรียนครูบางคนจะไมยอมรับ
การคอมเมนต แตที่กวดวิชานี่ไมไดตองยอมรับนี่แคพารทไทมนะเคายังคอมเมนตกันจนน้ําตาไหล” 

 
 หลังจากเขามาเปนติวเตอรแบบพารทไทมทําใหวิชัยไดรูวาการเปนติวเตอรแตกตางอยางยิ่ง
กับการเปนครูหรือการรับสอนพิเศษตามบานทั่วไป เพราะไมวาการสอนแบบเกาๆ ที่วิชัยเคยไดใชใน
โรงเรียนจะประสบผลสําเร็จมากเพียงใดมากอนแตการสอนในโรงเรียนกวดวิชาแทบจะนําเทคนิค
วิธีการเหลานั้นมาใชไดนอยมาก อาจเปนเพราะความสําเร็จของติวเตอรผูกโยงอยูกับความสําเร็จของ
นักเรียน การกํากับควบคุมติดตามเปนส่ิงจําเปนที่โรงเรียนกวดวิชาตองสรางข้ึนอยางเขมแข็งเพื่อให
เชื่อม่ันไดวาการเรียนการสอนจะสามารถทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายความสําเร็จทางการศึกษาได 
ประกอบกับเม่ือวิชัยตองการรายไดเสริมและนี่นับเปนโอกาสหนึ่งของการหารายไดเสริมวิชัยจึงตอง
ยอมรับกระบวนการที่อาจเรียกวา “นิเทศการสอน” ของโรงเรียนกวดวิชาและมีสวนอยางมากที่ทําให
วิชัยคอยๆ สรางแบบแผนการสอนของตัวเองใหเปนแบบที่ติวเตอรจําเปนตองมีจนในที่สุดรูปแบบการ
สอนของวิชัยก็มีความโดดเดนเปนที่ยอมรับในหมูติวเตอรดวยกัน และไดรับความนิยมชื่นชมจาก
นักเรียนจนเขาตาผูบริหารของโรงเรียนกวดวิชา 
 การเปนติวเตอรหรือครูสอนพิเศษธรรมดาอาจไมใชส่ิงที่ยากนักสําหรับคนทั่วไปที่พอมีความ
รูอยูบางเพียงแคสามารถถายทอดความรูนั้นใหแกผูเรียนใหมีความเขาใจมากข้ึนก็เพียงพอที่จะสอน
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พิเศษหรือเปนติวเตอรได ทวาพลังอํานาจของติวเตอรดังกลาวในกรที่จะสรางชื่อเสียงหรือการยอมรับก็
จะมีไมมากซึ่งรวมไปถึงชื่อเสียงและรายไดก็อาจจะไมไดมีเพิ่มข้ึนมากมายอะไรนัก สําหรับวิชัยแมวา
การเปนติวเตอรที่รับสอนตัวตอตัวบางสอนเปนกลุมบางจะสรางรายไดใหเขามีบานมีรถและดูแลพอแม
ไดอยางดีพอสมควรแลว แตโอกาสที่เขามาถึงทําใหเขาไดเขาสูวงการโรงเรียนกวดวิชาในฐานะติวเตอร
ของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงทําใหเขารูสึกวาเปนโอกาสที่จะมีรายไดเพิ่มข้ึนอีกซึ่งคาดการณไดวา
ชีวิตความเปนอยูความม่ันคงและเงินออมที่เขาจะมีในอนาคตก็จะเพิ่มข้ึนไปอีก แตสําหรับโรงเรียนกวด
วิชาที่มีชื่อเสียงการสรางชื่อเสียงข้ึนมาไดก็เปนเพราะการสรางความยอมรับจากทั้งนักเรียนและ
ผูปกครองที่เปนลูกคา ความยอมรับที่โรงเรียนแหงนี้สรางข้ึนมาไดเกิดจากความเชื่ อถือศรัทธาที่
สามารถสรางความสําเร็จใหกับนักเรียนในการสอบเขาเรียนตอในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะความสําเร็จ
ในการสอบเขามหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชาจึงมีมาตรฐานข้ันตนเปนแบบแผนแบบฉบับที่ตองสราง
ใหเกิดข้ึนกับติวเตอรทุกคน เพราะโรงเรียนกวดวิชานั้นจะถูกแทรกแซงอยูตลอดเวลาดวยความชื่นชอบ 
ความพอใจหรือความไมพอใจของนักเรียนและผูปกครอง ติวเตอรเองก็จําเปนตองยอมรับมาตรฐาน
เพื่อรักษาคุณภาพของการสอนของตนเองและความนาเชื่อถือของโรงเรียนโดยสวนรวม ในแงนี้โรงเรียน
กวดวิชาจึงจัดใหมีการกํากับดูแลควบคุมและประเมินผลการสอนกันอยางเขมขน ซึ่งติวเตอรที่ตองการ
สอนตอไปตองยอมรับและตองผานมาตรฐานข้ันต่ํานี้ใหได มาตรฐานนี้จึงเปนกฎที่คอยกํากับวาติว
เตอรมีความชอบธรรมหรือมีสิทธิที่จะเปนติวเตอรมืออาชีพของโรงเรียนกวดวิชานี้ตอไปหรือไม 

 
 เง่ือนไขในการกาวสูความเปนติวเตอรมืออาชีพ 
 วิชัยทําหนาที่ทั้งสอนในโรงเรียนมัธยมเอกชน สอนพิเศษตามบานและเปนติวเตอรแบบพารท
ไทมในโรงเรียนกวดวิชาไปพรอม ๆ กันอยูไดระยะหนึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 ก็เรียกตัวใหวิชัยไปบรรจุรับราชการครู แตการทํางานราชการกับการกวดวิชาเปนส่ิงที่ไปดวยกัน
ไมได วิชัยพบปญหาในการบริหารจัดการเวลามากมายในระหวางที่รับราชการอยู ทั้งการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบประจํา งานธุรการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
งานกิจกรรมที่ตองทําทั้งในและนอกเวลาราชการ ระบบระเบียบและวัฒนธรรมองคกรแบบราชการที่
ตองเคารพอาวุโสและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาอีกทั้งการเปนครูบรรจุใหมในระบบราชการไทยถือวาตอง
เดินตามรุนพี่ไมวาครูบรรจุใหมคนนั้นจะมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 
ปญหาจากการทํางานดังกลาวทําใหวิชัยตองคอย ๆ เลิกรับสอนพิเศษตามบานและมีอยูบอยคร้ังที่วิชัย
ตองเลือกระหวางทํางานใหโรงเรียนในวันหยุดราชการหรือไปสอนกวดวิชา เม่ือสถานการณเปนเชนนี้
ทําใหรายไดของวิชัยหดหายลงไปอยางมากกระทั่งโรงเรียนกวดวิชาที่วิชัยสอนอยูในฐานะติวเตอร
พารทไทมเห็นความสามารถในการสอนของวิชัยจากการที่มีการประเมินโดยผูเรียนและการสรุปประชมุ
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ของหมวดวิชาวิทยาศาสตรหลาย ๆ คร้ังจะมีชื่อของวิชัยวาเปนติวเตอรที่สอนดีเด็กชื่นชอบทางโรงเรียน
กวดวิชาจึงชักชวนวิชัยใหไปทํางานกับทางโรงเรียนแบบเต็มเวลาโดยมีขอเสนอเร่ืองเงินเดือนรายได
ตาง ๆ ที่งดงามและมากพอที่จะสละตําแหนงขาราชการออกไปหารายไดที่สูงกวาหลายเทาตัว 
 แมวาการไดรับราชการจะเปนความใฝฝนและความหวังของทั้งครอบครัวเพราะพออยากให
วิชัยรับราชการขณะที่ไมมีใครในครอบครัวรับราชการเลยก็ยิ่งเปนแรงกดดันที่วิชัยกลายมาเปนเสาหลัก
ของครอบครัวโดยเฉพาะบรรดาสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของบิดามารดายามแกเฒา วิชัยใชเวลา
ใครครวญไตรตรองอยูนานพอสมควรจึงไดปรึกษากับพอและแม สําหรับแมนั้นไมไดมีความเห็นอะไร
มากเพียงแตใหวิชัยตัดสินใจใหดี ๆ สวนพอนั้นคือคนที่คัดคานอยางเต็มที่ไมใหวิชัยลาออกจากราชการ 
แตวิชัยก็พยายามชี้ใหพอเห็นวาการที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้เลือกเขานั้นไมใชเร่ืองงายเม่ือโอกาสมาถงึ
มือแลววิชัยก็อยากขอลองอีกทั้งตัวเขาเองก็ยังอายุนอยการจะปรับเปล่ียนหรือตั้งตนใหมก็ยังไมสาย ใน
ที่สุดวิชัยจึงตัดสินใจลาออกจากราชการแลวเขาไปเปนติวเตอรเต็มเวลา 
 

 “เขาก็เสนอเงินเดือนที่มากกวาให บวกเงินพิเศษ รายไดที่เขาใหจะแบงเปนสวนๆ 1.นั่งทํางานจันทร-
ศุกร 2.คาช่ัวโมงสอนสด 3.คาเทปที่เขาอัด ปลายปมีโบนัส เขาก็ใหผมตัดสินใจเขาแนะนําวาโอกาสที่จะ
มาเปนติวเตอรที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้มันก็ไมใชงายๆนะตองคัดแลวคัดอีก แตเขาเลือกผม เขาก็ใหคิดให
ตัดสินใจ ก็ใหเวลาตัดสินใจสองวันผมก็กลับบานมาคุยกับที่บาน พอผมอยากใหรับราชการอยางเดียว ใจ
ผมเอียงมาที่กวดวิชาก็เลยพยายามหาเหตุผลมาเลาใหแมฟงวารายไดมันดี เราจะอยูได อยางตํ่าเดือนละ
สองสามหม่ืน บางเดือนเกือบแสน อยางตํ่าสองหม่ืนหาไดแนๆ ถาสุด ๆ เลยอยางปดเทอมนี่ก็เยอะ เฉล่ีย
ทั้งปเกือบหาหกหม่ืน นี่ก็เปนสวนหนึ่งที่เราเอามาตัดสินใจ คือวันนั้นมาคุยเร่ืองนี้กันทั้งครอบครัว เพราะ
ผมมีอะไรก็ปรึกษาครอบครัวตลอด พี่กับแมก็บอกใหลองดูแตพอก็ยังไมยอม ผมบอกผมอายุยังนอย ขอ
ลองกอนถาไมเวิรคคอยวากันอีกท”ี 

 
 ในการตัดสินใจคร้ังสําคัญของวิชัยเกณฑหนึ่งที่อยูในใจของวิชัยก็คือเร่ืองของรายไดและ
คาใชจายแมวาการรับราชการจะเปนอาชีพม่ันคงที่ใคร ๆ ก็ใฝฝนไมเวนแมแตวิชัยและพอเองก็อยาก
ใหลูกชายคนเดียวอยางวิชัยรับราชการตอไป แตดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่วิชัยรับรูมาแตวัยเด็กวา
รายไดทางการเงินมีผลตอชีวิตของเขาและครอบครัวทําใหเงื่อนไขทางการเงินมักจะเปนตัวนําในการ
ตัดสินใจของวิชัยมาโดยตลอด การไดเปนติวเตอรในโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ถือเปนโอกาสคร้ังสําคัญ
ในชีวิตที่วิชัยคิดวาเปนมากกวาการสรางความม่ันคงในดานรายไดหรือการที่จะมีเงินออมแตคร้ังนีเ้ปน
โอกาสของการสรางความสําเร็จคร้ังสําคัญซึ่งวิชัยจะไดทั้งชื่อเสียงและเงินทองที่วิชัยเชื่อวาจะไมเพียง
แคทําใหดูแลพอแมไดเทานั้นแตตอไปนี้ทุกคนจะไดอยูกันอยางสุขสบาย อีกทั้งหากวิชัยยังเลือกที่จะ
รับราชการตอไปก็ดูเหมือนวาโอกาสในการสรางรายไดพิเศษจะลดนอยลงไปทุกทีเพราะดวยแบบ
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แผนการทํางานและวัฒนธรรมองคกรที่ไมเอ้ือตอการหารายไดพิเศษนั้นกําลังบีบคั้นใหวิชัยตองเลือก
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูพอดี ดวยเงื่อนไขหลายประการนี้วิชัยจึงเลือกที่จะลาออกจากการรับราชการแลวหัน
มาเอาดีดานการเปนติวเตอรตามคําชักชวนของเจาของโรงเรียนกวดวิชาทั้งที่เขาเพิ่งรับราชการได
เพียงปเดียวเทานั้น 
 
 เขาสูกระบวนการสรางใหเปนตวิเตอรยอดนิยม 
 การที่บุคคลคนหนึ่งไดรับการคัดสรรใหเขาไปเปนติวเตอรแบบเต็มเวลาของโรงเรียนกวดวิชา
ที่มีชื่อเสียงแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นจะตองมีความสามารถอยูในระดับสูงพอที่จะสามารถพัฒนาไปสู
ความเปนติวเตอรที่ประสบความสําเร็จได ความสําเร็จในที่นี้ไมใชเพียงแคความสําเร็จเฉพาะตัวบุคคล
ที่หมายถึงรายไดในระดับสูง หรือความสําเร็จดานอ่ืน ๆ หากแตเปนความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาที่
สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับนักเรียนและผูปกครองในการสอบแขงขันในระดับตาง ๆ ไดเม่ือวิชัย
ตัดสินใจลาออกจากการรับราชการครูและหันมาเปนติวเตอรเต็มเวลาวิชัยจะตองปรับตัวเขากับหนาที่
การงานใหมซึ่งแตกตางไปจากการทํางานเปนครูในโรงเรียนในระบบและการเปนติวเตอรพารทไทม
อยางมาก 
 ประสบการณของวิชัยที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ในฐานะติวเตอรเต็มเวลา ถือเปนชวงเปล่ียน
ชีวิตของวิชัย เนื่องจากติวเตอรเต็มเวลามีผลตอความนิยมและความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาวิชัยจึง
กลายมาเปนความคาดหวังใหมของโรงเรียนกวดวิชาในอันที่จะมาแทนที่ติวเตอรคนเดิมที่ลาออกไป ใน
ตอนเร่ิมตนของการเขาไปทํางานแบบเต็มเวลาวิชัยจะตองนําเอาเทปบันทึกการสอนของติวเตอรคนเกา
ที่สอนในรายวิชาเดียวกันอยูหลายวัน“ทําอยางนี้ซ้ําไปซ้ํามาจดรายละเอียดทุกอยางผมก็วาไมยากเรา
ทําไดไมยากเลย” เม่ือเวลาผานไปเกือบสองเดือนจึงมีการใหทดลองสอนใหคณะผูบริหารซึ่งก็คือติว
เตอรเต็มเวลาที่มีอยูทั้งหมดไดดูซึ่งคณะผูบริหารที่มีทั้งเจาของและติวเตอรคนอ่ืน ๆ อีกส่ีคนจะใหความ
คิดเห็นติติงคร้ังแลวคร้ังเลาจนเห็นวามีความพรอมพอที่จะสอนไดจากนั้นจึงคอย ๆ เขาสูกระบวนการ
เร่ิมไปสอนจริงในบางหัวขอโดยยังไมปลอยใหสอนทุกรายวิชาโดยมีการบันทึกเทปและนําเทปมา
วิพากษวิจารณกัน 
 

 “ไมไดสอนโชวนะบางทีเคาใหเอาเทปที่เราอัดไปแลวมาเปดทีละแผนแลวนั่งดูการเขียนกระดานการ
ลบกระดาน จํานวนขอ บรีฟกันจนน้ําตาไหล บางคร้ังเราคิดวาเราทําดีที่สุดแลว แตสําหรับโรงเรียนกวด
วิชาการสอนแบบที่เราเคยทํามามันไมใชยังใชไมได อยางขอนี้มองแลวตอบไดเลย ไปนั่งคิดทําไมเสียเวลา 
ก็มีคําแรงๆพูดมาใหคิดเราไมไดถูกบรีฟโดยครูคนเดียวแตเราถูกบรีฟโดยครูเกา ๆ 6 คน เราก็ตองปรับ
ใหม” 
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 อาจกลาวไดวาแบบแผน(modality)ความเปนติวเตอรไดรับการสรางผานกระบวนการ
แทรกแซงทางสังคมอยางเขมขน การที่วิชัยทิ้งความม่ันคงจากการรับราชการครูมาเปนติวเตอรดรง
เรียนกวดวิชาเอกชนชื่อดัง วิชัยยอมมีความเส่ียงที่อาจผิดพลาดลมเหลวแตภายใตความเส่ียงก็มี
โอกาสและรายไดที่งดงามรอตอบแทนใหกับวิชัยอยูเบื้องหนา ความเส่ียงที่จะลมเหลวไดของวิชัยก็ยิ่ง
ทําใหอํานาจในการแทรกแซงของเจาของโรงเรียนกวดวิชาและบรรดาติวเตอรเกา ๆ ที่มีฝไมลายมือชั้น
ยอดมีตอวิชัยมากข้ึนเทานั้น แตวิชัยเองก็ไมไดถูกกดดันหรือแทรกแซงจากบุคคลเหลานี้เพียงกลุมเดยีว
เพราะนักเรียนที่เรียนกวดวิชาเองก็มีผลตอการกดดันวิชัยนั่นคือนอกจากจะตองสอนใหไดอยางที่
เจาของโรงเรียนกวดวิชาตองการแลว วิชัยยังตองเตรียมการสอนใหดีมีมุกตลกและสรางความรูความ
เขาใจไปพรอม ๆ กับความสนุกสนานในหองเรียน พอแมและครอบครัวก็เปนอีกแรงกดดันที่เขามามี
สวนตอการเปนติวเตอรของวิชัยเชนกันเม่ือเปนเชนนี้วิชัยจึงตองอางอิงตัวเองเขากับกฎบางอยางที่ถูก
สรางข้ึนมาโดยกระบวนการแทรกแซงกดดันของโรงเรียนกวดวิชาคือกฎที่วาดวยความเปน “สุดยอดติว
เตอร” วิชัยจึงคอย ๆ ปฏิบัติตามเลือกใชและตอรองเขากับกระบวนการกํากับติดตามนิเทศการสอนของ
โรงเรียนกวดวิชาและผลตอบรับการสอนที่นักเรียนเกิดความนิยมชมชอบ ซึ่งในที่สุดวิชัยก็สรางแบบ
ฉบับความเปนติวเตอรของตนเองข้ึนโดยเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 กวาวิชัยจะไดสอนแบบรับผิดชอบทั้งคอรส วิชัยก็ตองผานกระบวนการในการนิเทศการสอน
ที่ทํากันอยางเขมขนอีกหลายคร้ัง แตความสําเร็จที่เกิดข้ึนก็คือวิชัยไดกลายมาเปนติวเตอรมืออาชีพ
มากข้ึนเร่ือย ๆ วิชัยไดคนพบวาความสามารถและทักษะในการสอนที่ตัวเขาเองเคยม่ันใจวาตัวเองมี
ความสามารถที่อยูในระดับสูงนั้นแทบใชอะไรไมไดเลยกับการเปนติวเตอรมืออาชีพจริงๆ เพราะใน
ความเปนติวเตอรมืออาชีพจะอาศัยเพียงทักษะความรูความสามารถที่เปนพรสวรรคติดตัวมาหรือที่
ไดรับการฝกอบรมผานสถาบันการฝกหัดครูเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ โรงเรียนกวดวิชาที่ตองการ
สรางความสําเร็จในสนามของการสอบแขงขันที่มีความเขมขนตางก็ไดสรางลักษณะเฉพาะของความ
เปนติวเตอรของโรงเรียนกวดวิชาแตละแหงข้ึนมาเพื่อเปนเอกลักษณเฉพาะตัว หรือเปนจุดขายไป
พรอมๆ กับการสรางความเชื่อถือศรัทธาใหแกนักเรียนและผูปกครองการกาวเขาไปสูความเปนติวเตอร
มืออาชีพของวิชัยในตอนตนจึงตองผชิญกับแบบแผนการสอนที่วิชัยมองวาแตกตางอยางส้ินเชงิกบัส่ิงที่
ทํากันอยูในโรงเรียนในระบบทั่วไป ดวยกระบวนการนิเทศการสอนที่เขมขนจริงจังวิชัยถูกทําใหคอยๆ 
ละทิ้งแบบแผนและวิธีการการสอนแบบเกาๆ ที่เคยใชสอนที่โรงเรียนหรือในการสอนพิเศษตามบาน
แมกระทั่งแบบแผนวิธีการและเทคนิคการสอนที่เคยใชไดผลดีตอนสอนพารทไทมก็ไมอาจใชไดอีก
ตอไป เพราะสนามการแขงขันที่ติวเตอรแบบเต็มเวลาอยางวิชัยตองทําหนาที่เตรียมความพรอมใหแก
นักเรียนนั้นเปนสนามการแขงขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเขมขนและชี้เปนชี้ตายมากทีสุ่ด
สนามหนึ่งของประเทศไทย ความเขมขนของการนิเทศการสอนที่วิชัยไดพบนั้นตอนแรกก็สรางความอึด
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อัดและการตอตานใหกับวิชัยไมนอยแตเพราะการตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อมาสรางรายไดและ
ความม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัววิชัยจึงตองคอยๆ ปรับตัวจนในที่สุดวิชัยก็ไดรับการยอมรับให
เปนหนึ่งในทีมผูบริหารของโรงเรียนกวดวิชาดังกลาว “ที่นั่นจะมีติวเตอรเต็มเวลาอยู 6 คนผมเปนหนึ่ง
ในนั้นเวลามีการวางแผนอะไรตางๆ ทั้งการตลาดทั้งกลยุทธกําหนดคอรสทั้ง 6 คนก็จะประชุมรวมกัน” 
 หนาที่ในการเปนติวเตอรของวิชัยนั้นมีหลายส่ิงหลายอยางที่ตองรับผิดชอบ แตส่ิงที่วิชัยตอง
ทํานั้นลวนเกี่ยวของอยูกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งส้ิน เวลาที่ทํางานทั้งหมดเปน
ชวงเวลาที่ทุมเทใหกับการสอนของโรงเรียน แตวิชัยก็ยอมรับวาความเปนตัวตนของวิชัยซึ่งชอบการทํา
กิจกรรมชอบคิดชอบเสนอแนะแนวคิดใหม ๆ ไดหายไป เพราะการเปนติวเตอรในโรงเรียนกวดวิชาที่จะ
มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับได จะตองเขียนเอกสารประกอบการสอนเอง ถึงแมวิชัยจะยอมรับวา
เอกสารประกอบการสอนสวนใหญของทุกโรงเรียนก็จะอาศัยการคัดลอกกันไปคัดลอกกันมาโดยเนือ้หา
แลวไมมีความแตกตาง แตส่ิงที่เปนโจทยหลักสําคัญของติวเตอรผูเขียนเอกสารประกอบการสอนคือ
การคนหาเทคนิควิธีการที่เปนกลยุทธในการแกไขโจทยปญหา ในขณะที่โรงเรียนกวดวิชาเองก็มีวิธีการ
ในการทําใหวิชัยเปนที่รูจักดวยการใหวิชัยไปรวมสอนในบางบทของรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อใหนักเรียนไดมี
โอกาสรูจักติวเตอรหนาใหม เม่ือนักเรียนไดรูจักติวเตอรแลวก็จะนําไปสูการชักชวนใหนักเรียนเลือก
ลงทะเบียนในวิชาที่วิชัยเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งเปนทั้งแผนการตลาดของทางโรงเรียนเองและเปนแผน
โปรโมทติวเตอรไปในเวลาเดียวกัน  
 ถามองวาการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเปนการเรียนเพื่อเนนการทําใหนักเรียนสามารถมีชัย
เหนือคูแขงในสนามสอบ โรงเรียนกวดวิชาแตละแหงตางก็งัดกลเม็ดกลยุทธที่ตนเองมีออกมาเพื่อใช
สอนนักเรียน ในดานหนึ่งคือการแขงขันกันทางธุรกิจ แตอีกดานหนึ่งก็เปนการสรางแบบแผนของการ
เรียนการสอนที่มุงตรงสนองตอบความตองการของผูมาเรียนคือการเปนผูมีชัยชนะเหนือคูแขงคนอ่ืน
การสอนที่เนนประสบการณการทําแบบฝกการแกไขปญหาจากโจทยยาก ทําใหทุกโรงเรียนตองแขงกนั
ในทุกดานเพื่อปอนส่ิงที่ดีที่สุดใหกับนักเรียนของตัวเอง ทั้งการหาโจทยที่ทันสมัย การแกโจทยที่เร็วกวา
ส้ันกวา การคิดเทคนิควิธีลัดที่ถูกถายทอดและฝกฝนจนนักเรียนมีความชํานาญจนสามารถนําไปใชใน
สนามสอบไดอยางคลองแคลวการเปนติวเตอรกวดวิชามืออาชีพของวิชัยจึงเปนงานหนักที่ตองทุมเท
เวลาใหกับการเตรียมตัวการศึกษาคนควาและการเขียนเอกสารประกอบเพื่อนําไปใชถายทอดใน
หองเรียนซึ่งวิชัยมองวาการเตรียมตัวและการทุมเทเวลาเพื่อการสอนอยางนี้แทบจะหาไมไดในโรงเรียน
ในระบบทั่วไป 
 

 “หนักที่สุดคือการเขียนชีทใหมหมดใสโจทยเยอะมากทั้งคูมือตางประเทศขอสอบโอลิมปก ขอสอบ
โควตามหาลัยตางๆ บางทีเด็กก็ไดมาบางทีก็มาจากเน็ต ขอสอบจากสถาบันไหนที่เราไดมาเราตองเอามา
เฉลยดวย คือตองชวงชิงใหเร็วกวาและคมกวาที่อื่นโดยการถามเด็ก ขอขอมูลชีทเด็กมาดู เพื่อนของเด็ก 
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ตองขอ ตองตามคูแขงตลอด ถาของเขาเฉลยยาวเราตองเอามาเฉลยใหมใหคมกวาแลวเอาใสชีทเราเลย 
เครียดกันทุกคน ซ่ึงตอนนั้นผมถือเปนหนึ่งในหกอรหันต มันมีโรงเรียนกวดวิชาอื่นเปนคูแขงตองไปนั่งดู
ขอสอบตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ ปรับใหเปนของเราดวย โจทยบางขอไมเคยพูดหนาช้ันก็ตองเอามา
พูด” 

 
  การเปนติวเตอรที่ดีไมใชเพียงการเปนผูสอนดีสอนเกงเปนที่ยอมรับเทานั้น เพราะใน
สนามของการแขงขันทางการศึกษา ติวเตอรจะตองเปนผูที่ไวตอการติดตามความเคล่ือนไหวและโจทย
ใหม ๆ ที่มักจะมีออกมาเพื่อทาทายความสามารถของนักเรียนทั้งนี้ก็เพื่อหาคนเกงที่สุดเพื่อใหไดผูชนะ
ในสนามสอบ ติวเตอรที่ดีจึงตองติดตามขอมูลขาวสารในวงการกวดวิชาวามีความเคล่ือนไหวอยางไร 
ขอสอบใหม ๆ หรือแนวขอสอบใหม ๆ จะตองไดรับการนํามาตีพิมพหรือผลิตออกเปนเอกสารตําราเพื่อ
สูกับคูแขง จะเห็นไดวาแบบแผนของติวเตอรนี้ถูกแรงกดดันจากความเขมขนของสนามสอบแขงขัน 
เปนแรงกดดันจากนักเรียนและเปนแรงกดดันที่มาจากคูแขง ที่ผูที่ตองการเปนติวเตอรที่ดีตองทําใหได
ซึ่งดูเหมือนวิชัจะสามารถผานไปไดแรงกดดันและการแทรกแซงเหลานี้ไปตามแบบแผนของสุดยอดติว
เตอรได 
 
 ติวเตอรกับโรงเรียนกวดวิชา: เหรียญสองดานของความสําเร็จ 
 เม่ือวิชัยสอนไปไดหลายภาคเรียนความนิยมที่มีตอตัววิชัยสําหรับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาที่
วิชัยสอนคือฟสิกสเร่ิมมีมากข้ึน เทปบันทึกการสอนของวิชัยถูกสงไปเปดสอนในสาขาอ่ืน ๆ ตาม
ตางจังหวัดทําใหชื่อเสียงและความนิยมชื่นชมในตัววิชัยมีมากข้ึนจนเปนที่รูจักไปทั่วประเทศ จนอาจ
กลาวไดวาในชวงเวลานั้นถาจะเรียนวิชาฟสิกสกับโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ตองเรียนกับวิชัย แตยิ่ง
ชื่อเสียงและเทปการสอนของวิชัยขยายไปตามตางจังหวัดมากเทาใด ความรับผิดชอบของวิชัยก็มีมาก
ข้ึนวิชัยตองเปดส่ือโซเชี่ยลมีเดียทุกวันเพื่อตอบปญหาใหกับนักเรียนที่เรียนกับวีดิโอในสาขาตางๆ เมื่อ
คอรสการสอนสดจบลง วิชัยและทีมงานจะตองเดินทางไปตามสาขาตางจังหวัดเพื่อไปใหผูเรียนไดพบ
ตัวจริงและเปนโปรโมชั่นในการตอบปญหาและซักถามกันแบบสด ๆ ความสําเร็จบนเสนทางการเปน
ติวเตอรของวิชัยเห็นไดจากการที่เม่ือวิชัยมีโอกาสไปสาขาตางจังหวัดก็จะมีนักเรียนเขามาซักถาม ขอ
ถายรูปและขอลายเซ็น ไมตางอะไรกับดารานักแสดง 

 
 “เราจะมีเดินทางไปตามสาขาตางจังหวัดอยางกับเปนดาราเด็กจะดีใจมากเวลาเจอตัวจริงมีมาขอ
ลายเช็นตถายรูปมีแฟนคลับไฮไฟวมีของที่ระลึก เงินผมเหลือใชเยอะมากในแตละเดือน แถมดังดวยเวลา
ไปก็ไดกินไดเที่ยวมีเครียดบางทุกคนก็จะช่ืนชมวาเราเปนสุดยอดติวเตอร ขับรถขับรา มีบาน” 
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 เม่ือการสอนของวิชัยสามารถชวยทําใหนักเรียนรุนแลวรุนเลาประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวในการสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาไดความสําเร็จนั้นก็กลายมาเปนความสําเร็จของวิชัย
ดวยกลาวคือรายไดของวิชัยก็มากข้ึนตามที่ตองการสามารถเล้ียงดูพอแมไดอยางดีตามมาดวยชื่อเสียง
ความนิยมชมชอบที่วิชัยแทบจะเหมือนดาราที่นักเรียนตางจังหวัดรูจักผานจอโทรทัศนความสําเร็จนีเ้ปน
เพราะการสอนเขมขนเอาจริงเอาจังมีการทํางานและศึกษาคนควาเตรียมตัววางแผนการสอนที่มุงตรง
ตอการพิชิตขอสอบทําใหวิชัยกลายเปนติวเตอรที่ประสบความสําเร็จอยางสูง การประสบความสําเร็จ
ของติวเตอรแตละคนเปนความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาและความสําเร็จนี้ไดสรางความยอมรับและ
ความเชื่อถือตอนักเรียนและผูปกครองในฐานะที่เปนวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสมสําหรับคนที่มุงหวัง
ความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษา 
 
 สุดยอดติวเตอร: การนําเสนอวิธสีอนท่ีตางจากโรงเรียน 
 จากการที่วิชัยเคยเปนครูที่สอนอยูในโรงเรียนในระบบแมจะมีความมุงม่ันในการสอนที่อาจ
เรียกไดวามากกวาครูคนอ่ืนแตทั้งการทํางานและการจัดการเรียนการสอนของวิชัยในโรงเรียนถูก
กําหนดไปดวยกรอบของระเบียบ หลักสูตรและงานที่มากมายจนลนเกินเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหครู
อยางวิชัยไมสามารถทุมเทความรูความสามารถ การศึกษาคนควา เพื่อนํามาใชในการสอนใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนไดอยางเต็มที่ รวมไปถึงการที่หลักสูตรไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อใหครูสอนเด็กไป
แขงขันก็ทําใหวิชัยตองสอนไปตามเนื้อหาเทาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสอน นอกจากนี้แมวา
การนิเทศการสอนในโรงเรียนจะเปนแนวปฏิบัติที่ตองกระทํากันทุกภาคเรียนแตโดยขอเท็จจริงวิชยักลับ
พบวาโรงเรียนในระบบโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลไมมีการนิเทศการสอน หรือไมก็ถูกตอตานจากครูใน
โรงเรียนทําใหโอกาสที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการสอนของครูยากยิ่งข้ึนไปอีก จึงเปนผลใหครูบางคนไม
จําเปนตองสอนเต็มที่ไมจําเปนตองสอนใหครบตามเนื้อหา ปลอยใหเปนภาระของผูเรียนที่จะไป
แสวงหาความรูนอกหองเรียนดวยตนเอง  
 โรงเรียนกวดวิชาที่วิชัยสอนอยูนั้นถือไดวามีกระบวนการสรางและพัฒนาเทคนิคการสอน
ใหกับติวเตอรที่กลายมาเปนเอกลักษณของตัวเอง บางวิชามีการนําบทกลอนมาใสในบทเรียนเพื่อชวย
ใหทองจําไดงาย การสอนที่ตองกระตุนใหนักเรียนฝกทําโจทยยาก ๆ ตองอาศัยการใหกําลังใจ บาง
เวลาตองมีมุกตลกแทรกแกงวง “เวลาไปฟงครูเขาสอนนะเขาก็จะใชจิตวิทยา เอานี่ลองทํากอน  5 ขอนี ้
นะ เอาดูซิใครเสร็จบางหรือยัง ทําผิดเหรอ อุยไมเปนไรนะทําใหมลองใหมอีกที” การเปนติวเตอรทําให
วิชัยไดรับรูเงื่อนไขทางจิตวิทยาวานักเรียนที่อยูในวัยเรียนนี้มีความตองการกําลังใจอยางสูงผูสอนที่
สามารถใชประโยชนจากจิตวิทยาที่มีสูงก็สามารถที่จะดึงดูดนักเรียนใหเขาไปเรียนไดเปนอยางมาก 
นักเรียนบางคนนําเอาประสบการณในการเรียนกวดวิชาของตนมาเทียบเคียงกับการเรียนการสอนของ
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ครูในชั้นเรียนของโรงเรียนในระบบทําใหเห็นความแตกตางของเทคนิควิธีการสอน กลาวคือการสอน
ของครูในโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือหรือตําราเรียน การสอนเนน
การใชกระดาน และการใหทําแบบฝกหัดจากในหนังสือเทาที่มีอยูเปนสวนใหญ ครูในโรงเรียนจะมีเวลา
ใหนักเรียนซักถามไดนอย ในขณะที่ผูสอนในโรงเรียนกวดวิชาจะเขาหองเรียนกอนเวลาและเหมือนเปน
การนัดหมายสําหรับคนที่มีขอซักถามคือจะตองมากอนเวลาเรียนเพื่อใหผูสอนตอบปญหาใหซึ่งจะมี
เวลาใหมาก และนักเรียนหลายคนยังบอกวาผูสอนในโรงเรียนกวดวิชาสามารถซักถามไดตลอด  

 
การสรางความนาเชื่อถือใหกับหลักสูตร 
 เม่ือการสอนของโรงเรียนกวดวิชามุงตรงตอความสําเร็จในการสอบแขงขันในทุกๆ สนามสอบ
แมวาเนื้อหารายวิชาที่ใชสอนจะเปนรายวิชาเดียวกับที่นักเรียนตองเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนใน
ระบบก็ตามที แตโรงเรียนกวดวิชามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาหรือสรางหลักสูตการกวดวิชา
ของตนเองข้ึนมาทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและประกาศ มาตรฐาน
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา อยางไรก็ตามลําพังการสรางหลักสูตรการสอนกวด
วิชาของโรงเรียนข้ึนมาเองไมไดมีสวนชวยใหโรงเรียนมีความนาเชื่อถือเพราะความนาเชื่อถือของ
โรงเรียนกวดวิชาข้ึนอยูกับความสําเร็จของผูเรียนเปนหลักโรงเรียนกวดวิชาใดมีการพัฒนาหลักสูตรที่ดี
มีความเหมาะสมกับสนามสอบแขงขันในแตละระดับโรงเรียนนั้นก็จะมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ แนนอนวา
การที่โรงเรียนกวดวิชาทั้งหลายไดรับความเชื่อถือจากผูคนในสังคมก็เปนผลมาจากหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สามารถหยิบยื่นความสําเร็จใหแกผูเรียนไดคนแลวคนเลา ปจจุบันหลักสูตรของโรงเรียนกวด
วิชานั้นถูกพัฒนาข้ึนมาอยางหลากหลายทั้งเพื่อใหทันตอความเปล่ียนแปลงของระบบการสอบและเพือ่
สนองตอบตอความตองการหรือขอจํากัดของผูเรียนในดานตาง ๆ 
  
 การสรางความมั่นใจดวยหลกัสตูรเรียนลวงหนา 
 การเปล่ียนแปลงระบบการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ของประเทศไทยมีมา
อยางตอเนื่องยาวนานจะดวยเหตุผลของความเหมาะสมกับยุคสมัยหรือจะดวยความตองการลดความ
จําเปนของการกวดวิชาก็ตามทีระบบของการสอบที่เปล่ียนไปเปล่ียนมาไดทําใหการสอบในทุกระดับมี
การวัดผลจากองคประกอบหลายดานมากข้ึนโดยเฉพาะการสอบเขามหาวิทยาลัยในปจจุบันที่ใชผล
คะแนนหลายสวนมาประกอบการพิจารณา การสอบที่มากคร้ังข้ึนทั้งการสอบตรง โควตา การสอบวัด
และประเมินผลระดับชาติอีกหลายอยางเร่ิมทํากันตั้งแตตนปการศึกษาสุดทายในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สงผลใหการเรียนในหองเรียนไมอาจที่จะใหความรูไดทันเวลาของการสอบโดยเฉพาะผูที่
ตองการเขาศึกษาตอในคณะที่มีอัตราการแขงขันสูง ปญหาการสอบที่มีข้ึนเร็วขณะที่โรงเรียนสอนไม
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ทันไดสรางความกังวลใจและความไมเชื่อม่ันใหกับนักเรียนอยางมาก ยิ่งเปนนักเรียนที่รับรูและเขาใจ
ในระบบการสอบแตไมม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ตนเรียนอยูจะยิ่งเกิดความวิตก
กังวลอยางมาก อยางเชนกรณีของ ปอ ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนยาน
ชานเมืองแหงหนึ่งที่ประสบกับปญหาการเรียนไมทันการสอนไมทันของครูในโรงเรียนจนเกือบทําให
ความหวังที่จะเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยของเธอตองลมสลายลงไป ปอเปนลูกสาวคนเดียวของพอแม
ที่มีฐานะระดับปานกลางทําใหครอบครัวปอไมมีปญหาในเร่ืองเศรษฐกิจมากนัก กลาวคือถาปออยาก
เรียนอะไรอยากทําอะไรที่เปนประโยชนพอและแมมักจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  โรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ปอเรียนนับวาเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนที่ปรารถนาของบรรดานักเรียนในละแวกนั้น
เพราะมีชื่อเสียงดานความสําเร็จของนักเรียนที่ไดเรียนตอในมหาวิทยาลัยดีๆ ดังๆ มาแลวอยางนับไม
ถวน  
 ในดานผลการเรียนถือไดวาปอเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากคนหนึ่งแตส่ิงที่ปอตอง
เผชิญก็คือการเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักสูตรของทางโรงเรียนไมสนองตอบตอระบบการสอบที่ปอ
รับรูวาตัวเองตองมีการสอบกันตั้งแตตนป หลายวิชาครูสอนไมทันตองมาเรงเนื้อหาในชวงทาย หลาย
วิชาครูไมสอนแตใหไปอานเองศึกษาเอง อีกหลายวิชาที่นําเอาขอสอบหรือแบบฝกหัดมาใหทําในชวง
ใกลสอบแตโอกาสที่จะไดถามครุหรือฟงการเฉลยจากครูแบบละเอียดแทบจะไมมีเพราะเวลาสอบไล
หลังมาปอจึงคิดวาไมตางอะไรกับการที่ตองเรียนดวยตัวเองและถาปอไมไดไปเรียนกวดวิชาไวกอนบาง
คงลําบากกวานี้  

 
 “ไมครบคะ ไมครบสักวิชา บางคร้ังอัดมาก มากจนไมรูเร่ือง คือจะสอนใหทันเวลา อยากตอนสอบ 
GAT/PAT รอบแรกเตือนตุลายังไมเรียนฟสิกสเร่ืองอะตอมเลยแตมีออกสอบ เลยตองหาตําราอานเองบาง
ทีก็ติวกับเพื่อน บางทีครูเคาสอนไมทันเนื้อหาครูก็จะใชวิธีเอาชีทมาให อยางตอนม.6 ครูเอาชีทONET มา
ใหทุกรายวิชาเลย” 
 

 ผลจากการประสบปญหาแบบนี้ทําใหปอคิดเอาเองวาครูไมควรจะจัดลําดับเนื้อหาการสอน
แบบที่เอามาใชสอนปอและเพื่อนๆ เพราะมันทําใหไดความรูไมทันกับการสอบที่จะมีข้ึนมากมายในป
สุดทาย “ในความคิดหนูครูเขานาจะอัดเนื้อหาใหแนนเพื่อเปนพื้นฐานตั้งแตม. 4 แลวม.6 เนื้อหาจะได
เหลือนอยเพื่อจะมีเวลาเหลือคอยมาเรงติวONET จะดีกวา” เม่ือการสอบและผลของคะแนนสอบในแต
ละระดับมีผลตอการเขาศึกษาตอรวมไปถึงการที่ตัวปอเองตั้งใจจะเขาเรียนตอในคณะที่มีอัตราการ
แขงขันสูงประเภท แพทยศาสตร ทันตแพทย หรือวิศวกรรมศาสตรทําใหปอมีความกังวลใจตออนาคต
และการสอบของตนเองไมนอยแตปอก็คิดวาตัวเธอเองโชคดีกวาเพื่อนคนอ่ืนเพราะไดเรียนมาจนครบ
ตามหลักสูตรกับโรงเรียนกวดวิชาแลวแตในขณะเดียวกันก็ยิ่งทําใหปอเชื่อวาโรงเรียนกวดวิชาเทานั้นที่
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จะทําใหเธอบรรลุผลสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่ตองการได โดยเฉพาะการเรียนใน
หองเรียนแทบไมมีผลอะไรตอความสําเร็จของเธอเลย 
 ปอไดมีโอกาสเรียนกวดวิชาในหลักสูตรลวงหนาหลายหลักสูตรซึ่งเร่ิมจากการชักชวนของ
เพื่อนตั้งแตปดภาคเรียนตอนมัธยมศึกษาปที่ 3 ปอก็ไดเขาเรียนในหลักสูตรเรียนลวงหนาในหลาย
รายวิชาของ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 แมวาราคาคาเลาเรียนรวมกันทุกรายวิชาจะแพงเปนหม่ืนแตพอกับแม
ก็สนับสนุนเต็มที่ ปอไปเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงหลายแหงทั้งในยานบางกะป และงามวงศ
วานและเรียนเร่ือยมาจนถึงม.6 ปอเชื่อวาการเรียนลวงหนานอกจากทําใหปอไดเปรียบเพื่อนคนอ่ืนใน
หองที่ไมไดเรียนแลวยังทําใหปอเกิดความม่ันใจในการสอบในทุกคร้ังผลการเรียนที่อยูในระดับดีมาก
ปอก็เชื่อวามีสวนมาจากการเรียนกวดวิชาลวงหนามากกวาผลมาจากการเรียนในหองเรียน 
 

 “หนูเรียนเคมีที่โรงเรียนหนูหนูไมเขาใจเลย ไมใชวาเคาสอนไมดีนะ อาจารยเขาก็เกงแตเหมือนยัง
ถายทอดไดไมดี แต (ช่ือติวเตอรรายหนึ่ง) หนูเขาใจก็ไมรูวาทําไมคงอยูที่การถายทอดของครูแตละคนม้ัง  
เราคิดวา (ช่ือติวเตอรรายหนึ่ง) ถายทอดไดดีกวาเราเลยเปดใจรับมากกวา พอหนูไมเขาใจหนูก็ไมเปดใจ
รับ หนูก็เลยไมรูเ ร่ือง อยางเนื้อหาเร่ืองเคมีอินทรีย ที่โรงเรียนหนูไมรูเร่ืองเลย ทําขอสอบทําแบบฝกหัด
อะไรก็ไมได แตที่กวดวิชาบอกวาเร่ืองนี้มันแยกออกมาตางหากที่เรียนที่โรงเรียนปกติมันคือเคมีอนินทรีย  
พอมาเรียนกวดวิชาหนูเขาใจนะเคาปูพื้นฐานใหมต้ังแตตน โครงสราง การเรียกช่ือ มาจัดหมวดหมูใหงาย
ขึ้น ครูที่โรงเรียนจะสอนมาทั้งหมดเลยทีเดียว” 

 
 ผลจากการสอนที่ไมทันของโรงเรียนซึ่งอาจเปนการสอนไปตามหลักสูตรที่ไมไดมุงเนนเพียง
การสอบแตเนนองคประกอบของกระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา การวิเคราะห สังเคราะหตางๆ 
อยางรอบดานหากแตกระบวนการเหลานี้เปนเพียงส่ิงที่มีกําหนดอยูในหลักสูตรอยางลอยๆ ไมมีผลตอ
การสอบวัดและประเมินผลในโรงเรียนมากนัก รวมทั้งเปนส่ิงที่แทบจะไมไดใชในการสอบแขงขันใน
ระดับอ่ืนๆ เลย ปอจึงมีความเชื่อม่ันและรูสึกคลายความกังวลกับการสอบม่ือไดเรียนกับโรงเรียนกวด
วิชามากอน 

 
 หลักสตูรตะลุยโจทยวิธพีิชิตขอสอบทางลัด 
 ส่ิงที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความแตกตางจากโรงเรียนทั่วไปและนําความสําเร็จมาสู
นักเรียนที่เรียนกวดวิชาไดจนกลายมาเปนการยอมรับและความเชื่อถือสําหรับคนที่ตองการความสําเร็จ
ทางการศึกษาก็คือหลักสูตรของโรงเรียนกวดวิชา การที่ความเปนโรงเรียนกวดวิชามีความแตกตาง
หลากหลายไปตามความเขาใจและการตีความของแตละบุคคลและยังข้ึนอยูกับบริบทและชวงชีวิตของ
บุคคล แตส่ิงที่เปนแบบแผนเดียวกันของโรงเรียนกวดวิชาก็คือการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนชัยชนะ
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ในสนามสอบ เพราะในทายที่สุดโรงเรียนกวดวิชาไมวาจะตีความโดยความเขาใจของบุคคลในบริบท ก็
ลวนจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับตอเงื่อนไขของความสําเร็จที่จะตองแขงขัน การยอมรับตอเงื่อนไข
ดังกลาวทําใหการเรียนการสอนแบบกวดวิชามีความตรง ชัดเจน และแมนยําแบบคาดหวังผลได ซึ่งผล
ที่ไดจะมากนอยนั้นก็แตกตางกันออกไป ซึ่งแนนอนวาความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาก็คอย ๆ 
สรางข้ึนจากผลงานที่ปรากฏนั่นเอง 
 หากหลักสูตรมีความหมายถึงบรรดามวลประสบการณที่โรงเรียนเตรียมจัดไวสําหรับผูเรียน 
บรรดามวลประสบการณดังกลาวที่โรงเรียนกวดวิชาจัดใหกับนักเรียนก็คือประสบการณในการทาํโจทย
และแกปญหาโจทยเปนสวนใหญโดยที่โรงเรียนกวดวิชาถูกจัดใหเปนการศึกษานอกระบบ (ในกรณี
จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย) หลักสูตรตาง ๆ จึงมีความยืดหยุนไปตามความตองการและความ
เหมาะสมของผูเรียนกลุมตาง ๆ แตทุกหลักสูตรมีเปาหมายที่ชัดเจนคือการทําใหนักเรียนไปทําขอสอบ
ได การเรียนการอสนที่ไมวาจะเปนการเรียนเพิ่มเกรด หรือการเรียนเพื่อสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
แมกระทั่งการเรียนเพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย จึงเนนไปที่การทําแบบฝกหัด การฝกคิด การได
ทดลองทําโจทยยาก ๆ โจทยแปลก ๆ เพราะในทายที่สุดส่ิงเดียวที่นักเรียนจะนําเขาไปในหองสอบไดก็
คือทักษะการตีโจทย  และการแกปญหาที่มาในหลากหลายรูปแบบของขอคําถาม ใครฝกฝนเร่ืองนี้ได
มากคนนั้นก็มีโอกาสทําขอสอบไดมาก โรงเรียนกวดวิชาแหงใดที่เขาใจการฝกฝนนักเรียนในลักษณะนี้ 
และสามารถออกแบบหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหลังเลิกเรียน และกระตุนใหผูเรียนมี
ความรูสึกทาทายกับโจทยยาก ๆ โรงเรียนแหงนั้นก็จะมีผลงานความสําเร็จที่นําไปสูความนาเชื่อถือ  
 ตัวอยางความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาทีมี่ชื่อเสียงระดับประเทศแหงหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดี
ในแวดวงโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งอาจารยทานหนึ่งซึ่งเปนติวเตอรและเจาของโรงเรียนกวดวิชามากวา 30 
ปไดวิเคราะหความสําเร็จของโรงเรียนดังกลาวไวอยางนาสนใจวา 
 

 “เด็กรุนใหมชอบการตะลุยโจทยคือ  ครูที่โดงดังมีโรงเรียนเปดสาขามากมายไดดวยบรรยากาศที่แก
ไปคนควาเยอะจากหนังสือฝร่ังคือแกไดไปชวยติวสอบโอลิมปค แกก็มีโจทยเยอะจากหนังสือฝร่ัง แลว
อาจารยมหาลัยเวลาออกขอสอบมันไมไดมาคิดโจทยเองอะ มันก็อานจากตําราฝร่ัง เออเจอโจทยโวยเอา
มาออกเปนขอสอบเขามหาวิทยาลัย  แลวพอครูคนนั้นแกมาสอนที่โรงเรียนกวดวิชานะแกเอามาเยอะจาก
ตําราฝร่ังก็เหมือนวาใหตรงเผงรอยเปอรเซ็น เฮยขอแรกตองถูกสัก 3- 4 ขอดังจะตายแลวเฮยบอกปากตอ
ปากมีตรง สมัยผมเรียนเนี่ยถาขอสอบตรงเนี่ยไปไดเลย” 
 

 การจัดหลักสูตรที่เนนไปที่การพิชิตขอสอบนี้พบไดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
กวดวิชาที่ไมไดจัดตั้งอยางถูกกฎหมายหรือเปนโรงเรียนกวดวิชาที่จัดกันข้ึนตามบานครูก็ลวนแตจัด
ประสบการณในการทําโจทยแกปญหาโจทยใหแกผูเรียนเปนสวนใหญและการสอนใหเด็กไดคุนเคยกบั
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การทําโจทยซึ่งอาจจะเร่ิมจากโจทยงาย ๆ ไปหาโจทยยากรวมไปถึงการหัดทําแบบฝกในรูปแบบตาง ๆ 
สามารถทําใหนักเรียนที่ไมมีความสุขกับการเรียนในชั้นเรียนมากอน เกิดความกระตือรือรนและ
กลายเปนความสนใจในวิชานั้น ๆ ไปได 
 
 สรางความถนัดทางวิชาชีพดวยหลักสูตรพิชิตขอสอบวัดความถนัด 
 ในระบบการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยปจจุบันมีการสอบวัดความถนัดในวิชาชีพ
หลายดานแยกไปตามความตองการของแตละสาขาทั้งนี้เพื่อเปนการเฟนหาบุคลที่มีทักษะความถนัด
หรือมีทัศนคติที่สอดคลองกับสาขาวิชานั้นๆ ดวยความเชื่อที่วาความถนัดเปนส่ิงที่นักเรียนจะตองคอยๆ 
ส่ังสมเอาไวในตัวและสามารถวัดออกมาเปนคะแนนได ขอสอบวัดความถนัดเลยกลายมาเปนอีก
เงื่อนไขหนึ่งที่นักเรียนจะกาวไปสูความสําเร็จตามที่มุงหวังหรือใฝฝน นักเรียนหลายคนไมสามารถที่จะ
คนหาตนเองไดวาตนถนัดทางดานไหนแตความมุงหวังหรือใฝฝนในอาชีพเปนไปตามแรงสนับสนุนหรือ
ชักจูงจากพอแมผูปกครองหรือคนใกลชิดที่ประกอบไปดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมมากกวาความ
ถนัดหรือทัศนคติที่มีตอวิชาชีพอยางแทจริง อยางเชนในกรณีของโชคซึ่งเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตใน
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่แตเดิมมีความชื่นชอบในอาชีพวิศวกรจากการไดเห็นผูคนที่แวดลอมอยูในวง
งานอาชีพของพอตั้งแตเล็กๆ โชคจึงใฝฝนวาโตข้ึนจะเปนวิศวกร แตดวยความหวงใยของพอแมที่เห็น
ภาพขาวการตกงานและฆาตัวตายของวิศวกรในยุคเศรษฐกิจฟองสบูซึ่งเปนปที่โชคยังจําความไมได
ดวยซ้ํา ภาพเหลานี้พอและแมไดนํามาถายทอดใหโชคไดคิดไตรตรองแลวจึงเปล่ียนความคิดอยากจะ
ประกอบอาชีพอ่ืนที่มีความม่ันคงและมีเกียรติกวา แตสําหรับโชคแลวการที่ไดเรียนในวิชาสังคมศึกษา
กับอาจารยที่ไดรับเชิญมาสอนจากคณะรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งทําใหเขากลายเปนคน
ชอบเรียนสังคมและอยากเปนผูพิพากษาในอนาคต แตเขาก็ถูกพอแมชี้นําอีกวาผูพิพากษาถึงจะมี
ความม่ันคงมีเกียรติแตก็เปนอาชีพที่อันตราย ในทายที่สุดทั้งพอและแมก็แทบจะมีความเห็นตรงกันคือ
ใหโชคเลือกเรียนสายวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งแนนอนวาสายวิทยาศาสตรการแพทยนี้จะมีการวัด
ความถนัดในหลายๆ ดานโชคไมรูวาตนเองมีความถนัดมากพอที่จะเปนแพทย หรือทันตแพทยได
หรือไม แตโชคม่ันใจวาตัวเขาเองจะตองสอบความถนัดผานอยางแนนอนเพราะเขาตั้งใจจะไปเรียนวิชา
ความถนัดเอาในชวงหลังกอนการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) “ความถนัดเดี๋ยวไปเรียนเอา
ครับ เขามีเปดอยูคือตองเรียนเอาอยูแลวครับอยางฝนชอลกอะไรอยางนี้เรียนเอาก็นาจะทําได”เม่ือ
ระบบการสอบพยายามสรางรูปแบบการวัดที่หลากหลายข้ึนโรงเรียนกวดวิชาเองก็สรางหลักสูตรข้ึนมา
รองรับการสอบในทุกรูปแบบเพราะเพียงอาศัยความสําเร็จเพียงไมกี่รายวิชาไมอาจทําใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการสอบได เม่ือมีการสอบวัดความถนัดหลักสูตรเหลานี้จึงจําเปนอยางมาก
สําหรับนักเรียนที่ไมมีความถนัดหรือไมแนใจวาตนเองมีความถนัดหรือไมทั้งที่ในความเปนจริงโชคอาจ
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มีความถนัดในดานทันตแพทยอยางที่พอแมคาดหวังแตดวยระบบการศึกษาที่ดําเนินอยูในสังคมไทย
ไมไดมีสวนชวยในการคนหาความถนัดหรือทัศนคติตอวิชาชีพในอนาคต แรงจูงใจในการศึกษาตอจึง
ตกอยูภายใตเงื่อนไขของเศรษฐกิจ รายได ความม่ันคง สถานะทางสังคม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่
ครอบสังคมไทยอยูเทานั้นเอง ประกอบกับวิธีการคนหาความถนัดและทัศนคติที่มีตอวิชาชีพถูกลดทอน
ใหเหลือเพียงคะแนนที่ไดมาจากผลการสอบจึงทําใหหลักสูตรพิชิตขอสอบวัดความถนัดสามารถนําพา
ความสําเร็จมาสูนักเรียนที่เรียนกวดวิชาไดแมบางคนใชเวลาติวเพียงไมกี่วันก็ยิ่งเสริมความนาเชื่อถือ
ใหกับโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
ความนาเชื่อถือท่ีมาจากระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนกวดวิชา 
 ความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาที่เห็นผลเปนที่ประจักษไมวาจะเปนความสําเร็จที่ทําให
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน หรือสอบเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ไดตามที่มุงหวังความสําเร็จดังกลาว
เปนส่ิงที่กอใหเกิดความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาในสังคม ซึ่งเจาของโรงเรียนกวดวิชามี
สวนสําคัญอยางมากในการผลิตสรางความนาเชื่อถือผานความสําเร็จเหลานี้ ประสบการณของผูที่เปน
เจาของโรงเรียนกวดวิชาชวยใหผูวิจัยเกิดความเขาใจถึงกระบวนการสรางความนาเชื่อถือของโรงเรียน
กวดวิชาที่หนีไมพนกฎของการแขงขันทางการศึกษาที่ทําใหการเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ทําไดและ
จําเปนตองทํา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเล่ียงความลมเหลวและการถูกตีตราจากสังคมวาเปนคนไมเกง การที่
เจาของโรงเรียนกวดวิชามีความไวตอกฎกติกาของการแขงขันและสามารถบริหารจัดการทั้งบุคลากร 
การเงิน และหลักสูตรใหสอดคลองกับบรรยากาศของการแขงขันในและชวงขณะไดนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาอยางยิ่ง ดังกรณีของคุณใจ เจาของโรงเรียนกวดวิชามีชื่อแหงหนึ่งใน
จังหวัดหัวเมืองทางภาคใต ผูที่สรางความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง
และความรวมแรงรวมใจของคนในครอบครัวกระทั่งโรงเรียนกวดวิชาที่กอตั้งเม่ือ พ.ศ.  2546 มีนักเรียน
ในปจจุบันถึง 1,200 คน ถือไดวาเปนโรงเรียนกวดวิชาที่มีขนาดใหญมากแหงหนึ่งในจังหวัดเลยทีเดียว 
 
 สรางความนาเช่ือถือจากพื้นฐานของครอบครัว 
 ทั้งคุณพอและคุณแมของคุณใจประกอบอาชีพเปนครูจนเกษียณ ทําใหมีลูกศิษยมากมาย
เปนที่เคารพศรัทธาในอําเภอนั้นอยางมาก ประกอบกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดไวใน
เร่ืองของเจาของผูรับใบอนุญาตจะตองมีพื้นทางดานการศึกษา การที่คุณใจสําเร็จการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมศาสตรไมไดเรียนมาทางดานวิชาชีพครูแตใจที่รักการสอนรักการถายทอดความรูเปนเหมือน
ภาพความประทับใจที่คุณใจเห็นมาแตเด็กทําใหความใฝฝนของครอบครัวที่อยากมีโรงเรียนเปนของ
วงศตระกูลถูกสานตออยางเปนรูปธรรมโดยคุณใจ ชื่อของโรงเรียนจึงตั้งข้ึนโดยใชชื่อสกุลของ
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บรรพบุรุษของตระกูลโดยมีคุณแมของคุณใจรับหนาที่เปนเจาของผูรับในอนุญาต การบริหารงาน
ภายในที่เปนธุรกิจครอบครัวถือเปนแรงหนุนสําคัญเนื่องจากผูบริหารที่ชวยควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนและดูแลเร่ืองหลักสูตรก็เปนพี่สะใภที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตรเอกคณิตศาสตร ทาํใหพืน้ฐาน
ของโรงเรียนคอนขางจะมีความแข็งแกรงในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน 
 

 “เดิมทีพอแมผมก็เปนครูพอเกษียณมาก็มาคิดวาเรานาจะมีโรงเรียนเปนของตัวเองเอาช่ือบรรพบุรุษ
มาต้ังเปนช่ือโรงเรียน ใหคุณแมเปนเจาของ ...ดานวิชาการก็ไดพี่สะใภจบป.ตรี-โท คณิตศาสตร มาชวยทํา
หนาที่เปนผูบริหารดูแลเร่ืองหลักสูตรและอะไรตาง ๆ” 

 
 แมวาคุณใจเองจะข้ึนชื่อวาเปนคนเรียนเกงทางดานสายวิทยมาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนสอบเขาเรียนวิศวกรรมศาสตรไดซึ่งในยุคของคุณใจถือวาคนที่เอ็นทรานซติดคณะ
วิศวกรรมศาสตรเปนนักเรียนสุดยอดชั้นหัวกะทิ แตคุณใจเองก็ทราบขอจํากัดดีวาทั้งในแงของ
กฎระเบียบทางราชการที่คุณใจไมอาจเปนเจาของโรงเรียนเองไดรวมถึงการที่ตัวคุณใจเองไมมีความรู
ทางดานการบริหารจัดการหลักสูตรคุณใจจึงเอารากฐานความแข็งแกรงจากคนในครอบครัวมาแกไข
จุดออน ซึ่งกลับเปนผลดีเพราะดวยชื่อของโรงเรียนและชื่อเจาของโรงเรียนมีสวนทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณใจชวยกันทําหนาที่ในโรงเรียนกวดวิชาที่กอตั้งในระยะเร่ิมตนจน 
 
 สรางตลาดจากความคาดหวัง 
 ปจจุบันการแขงขันทางการศึกษาเพื่อใหเปนคนเกงที่สุด ฉลาดที่สุด และเขาโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยดี ๆ ดังๆ ไดเปนความตองการที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในทุกชวงวัย การจะทําโรงเรียนกวด
วิชาใหประสบความสําเร็จจึงไมจําเปนตองเปดสอนกวดวิชาทุกชวงวัยหรือทุกระดับ ความสําเร็จของ
โรงเรียนกวดวิชาจําเปนตองมีรากฐานมาจากความม่ันคงและชื่อเสียงที่เปนที่นาเชื่อถือมากอน ในตอน
แรกที่เปดโรงเรียนกวดวิชาคุณใจจึงเนนการเปดสอนเฉพาะ ระดับ ป. 1- ม. 3 โดยมีจุดเนนอยูที่ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายคือ ป.4-ป.6 เพราะคุณใจเชื่อวาชวงวัยนี้เปนวัยที่พอแมพรอมจะทุมเท เปนวัย
ที่เด็กจะตองเร่ิมสะสมคะแนนผลการเรียนและปูพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบเขา ม. 1 โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งอําเภอที่โรงเรียนกวดวิชาของคุณใจกอตั้งข้ึนนั้นเปนอําเภอที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายตัวความเปนเมืองที่ใหญกวาอําเมืองของทุกจังหวัดในเขตนั้นประกอบกับการที่โรงเรียนมัธยม
ประจําอําเภอเปนโรงเรียนที่ไมเพียงแตคนในอําเภอหรือจังหวัดนั้นปรารถนาที่จะใหบุตรหลานไดเขา
ศึกษาตอเทานั้น แตผูปกครองและนักเรียนในจังหวัดรอบๆ อีก 6-7 จังหวัดตางก็แยงกันที่จะขาเรียนให
ไดคุณใจเองมองวาการสอนในระดับนี้ไมตองยุงยากมากนักคาจางสอนคาลวงเวลาก็ไมคอยมีทําให
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ประหยัดคาใชจาย รวมไปถึงการสอบเขาในระดับ ม. 1 เปนสนามของการแขงขันที่ตัวขอสอบไมเขมขน
นักการสรางความนาเชื่อถือใหกับโรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งใหมจึงไมใชเร่ืองยาก  
 

 ”มันเปนตลาดหลักของเราเพราะผูปกครองยอมเสียคาใชจายในการสอบเขา ม.1 หรือ ม.4  กัน
คอนขางเยอะ...เปนตลาดระยะยาวเชนพี่มาเรียนกวดวิชากับเราจบไดเขาโรงเรียนดังนองก็ตองคิดหาทาง
มาเรียนเพื่อจะเขาม.1 โรงเรียนดัง ๆ บาง” 

 
 จําลองภาพการแขงขันเพื่อกระตุนความสําเร็จ 
 ในการสรางชื่อเสียงตั้งแตเร่ิมกอตั้งโรงเรียนนั้นคุณใจเชื่อวาความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชา
ข้ึนอยูกับความสําเร็จของนักเรียนที่มาเรียน โดยเฉพาะจากการที่จุดเนนเร่ิมตนของโรงเรียนกวดวิชา
ของคุณใจนั้นอยูที่นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่ตองการสอบเขาเรียนตอในระดับชัน้มัธยมศกึษาป
ที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การสอบเขาเรียนโรงเรียนดังไดของนักเรียนกลุมดังกลาวก็คือความสําเร็จ
และชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา คุณใจจึงมุงสรางความสําเร็จและชื่อเสียงของโรงเรียนกับนักเรียน
กลุมนี้อยางมาก ส่ิงแรกที่คุณใจเลือกนํามาใชคือการทําใหเกิดการซึมซับบรรยากาศของการ
สอบแขงขันที่เคยสรางความวิตกสะทกสะทานใหกับทั้งผูปกครองและเด็กดวยการปรับประยุกต
แนวทางดังกลาวมาเปนวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนกวดวิชา เพราะคุณใจตองการใหนักเรียนที่มา
เรียนกวดวิชาที่โรงเรียนของคุณใจรวมทั้งผูปกครองนั้นไดรับรูสถานภาพของนักเรียนเม่ือเปรียบเทียบ
กับคนอ่ืนๆ ดวยการจัดใหมีการสอบคัดกลุมกอนเรียนกลาวคือนักเรียนที่สมัครเขามาเรียนกวดวิชากับ
โรงเรียนคุณใจจะตองเขารับการทดสอบดวยขอสอบคณิตศาสตรกอนแบงคะแนนเด็กออกเปนกลุมเกง 
กลาง และออน โดยคุณใจมุงม่ันเอาใจใสตอเด็กกลุมเกงเปนพิเศษเพราะกลุมนักเรียนกลุมนี้จะเปน
ความหวังในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนกวดวิชาเองตอไปในอนาคตการสอบวัดเพื่อจัดกลุม
นักเรียนดังกลาวจะใชเพียงขอสอบวิชาคณิตศาสตรเพียงวิชาเดียวเหตุผลของการวัดเด็กและแบง
ออกเปนกลุมๆดวยขอสอบคณิตศาสตรเพียงอยางเดียวดูจะเปนเพราะคุณใจและผูบริหารคนอ่ืนๆ ตาง
เชื่อม่ันวาวิชาคณิตศาสตรวาสามารถจัดและคัดคุณภาพในการเรียนรูของคนไดดีกวาวิชาอ่ืน ซึ่ง
สอดคลองกับระบบการศึกษาในสังคมที่เชื่อม่ันในพลังของวิทยาศาสตรและใหความสําคัญกับการมุง
เรียนสายวิทย-คณิตความเกงออนหรือการสอบเขาเรียนตอในระดับตาง ๆ ดูจะถูกกําหนดไวดวยความ
เกงออนในวิชาวิทยาศาสตรเกือบทั้งหมด จึงทําใหดูเหมือนวาการวัดและจัดกลุมนักเรียนดวยวิธนีีไ้ดผล
เพราะเด็กหองเกงก็สามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับได  

 
 “หลังจากที่สอบไปแลวเราก็จะตามประเมินเด็กเปนระยะเด็กหองเกงของเราเราจะมุงเนนเขา
คอนขางเยอะเกาสิบกวาเปอรเซ็นตของหองนี้ที่สอบติดตามใจตองการจะมีฟดแบ็คจากผูปกครองมาทุกป” 
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 นอกจากนี้ในการบริหารโรงเรียนของคุณใจยังยังสงเสริมใหนักเรียนไปสมัครสอบเพื่อวัด
ความรูในที่ตาง ๆ ทั้งการสอบของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปดใหสมัครสอบไดอยาทั่วถึง คุณใจ
เชื่อม่ันวาการใหเด็กไดสอบบอย ๆ วัดผลตัวเองบอย ๆ และแขงขันบอย ๆ จะนํามาซึ่งความสําเร็จคือ
ความสามารถในการสอบเขาศึกษาตอไดในระดับสูงตอไป 
 

 “รุนแรกที่มีรับ ม. 6 มาเรียนดวยตอนนั้น ก็ใหไปสอบแขงนั้นนี้บอย ๆ โรงเรียนเราเอาเด็กขึ้นมาหองนี้
เพื่อจะสอบแขงขันแลวรุนแรกก็ประสบความสําเร็จเลยเกือบทั้งหมดเขาเรียนแพทยได” 

 
 “เด็กเกง” ตัวละครชูโรงของโรงเรียนกวดวิชา 
 โรงเรียนกวดวิชาจํานวนไมนอยที่สรางการรับรูความสําเร็จและส่ือสารสูสังคมถึงผลงานของ
ความสําเร็จของตนเองในการทําใหนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของตนประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษาซึ่งนักเรียนและผูปกครองเม่ือเห็นการส่ือสารดังกลาวก็เกิดการรับรูและเกิดความเชื่อถือ
ในโรงเรียนกวดวิชาวาสามารถสรางความสําเร็จในสนามของการแขงขันทางการศึกษาไดหากแตโดย
ขอเท็จจริงความสําเร็จที่ถูกส่ือสารออกมาบางทีอาจเปนเพียงแคสวนเส้ียวเดียวของขอเท็จจริงทั้งหมด
ที่ถูกปดบังไว ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาที่ผูกติดมาพรอมกับผลงานการสอบเขาไดของ
ผูเรียนในโรงเรียนกวดวิชาบางแหงเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึนอยางเปนกระบวนการเพื่อทําใหผูคนเชื่อวาเปน
ความสําเร็จที่มาจากโรงเรียนกวดวิชาลวนๆ ถาพูดในภาษาของโรลองดบารต ก็อาจเรียกวาความ
นาเชื่อถือหรือความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชานี้เปน มายาคติ (Myth) ที่ถูกสรางข้ึนอยางมีเปาหมาย 
ในกรณีโรงเรียนกวดวิชาของคุณใจ คุณใจไดเลาวาในชวงหลัง ๆ อัตราการแขงขันของการกวดวิชาใน
จังหวัดที่คุณใจอยูนั้นมีมากข้ึนโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังจากกรุงเทพก็เร่ิมขยายสาขาออกไปมากข้ึนคุณ
ใจจึงเปล่ียนกลุมเปาหมายของโรงเรียนตนจํากัดเฉพาะระดับป. 1 – ป. 6 และโรงเรียนกวดวิชาของคุณ
ใจก็ไดจัดใหมีหองเรียนพิเศษข้ึนที่คุณใจเรียกวาหอง SMAT ซึ่งเปนหองที่เนนเรียนดานวิทยาศาสตรอัน
สอดคลองกับแนวโนมของโรงเรียนมัธยมศึกษาดัง ๆ ในจังหวัดที่เปดหองเรียนม.ตนที่เรียกวา SMAT นี้ 
ความเชื่อเร่ืองจะเปนเด็กเรียนเกงตองเกงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งฝงอยูในความเชื่อของคนใน
สังคมไทยมาอยางยาวนานทําใหหองเรียนกวดวิชาเพื่อเขาไปสอบแขงขันเรียนตอในหอง SMAT เปนที่
นิยมและดวยความที่แตเดิมโรงเรียนกวดวิชาของคุณใจก็มีการคัดเลือกแบงกลุมเด็กเกงกลางออนอยู
แลว ยิ่งมีหองพิเศษข้ึนมากระบวนการคัดเด็กและเนนย้ําในเร่ืองการสอนก็ยิ่งเขมขนมากข้ึนสําหรับ
นักเรียนกลุมดังกลาว  
 ผลที่ไดรับก็คือนักเรียนกลุมนี้สวนใหญก็จะสอบเขาหองSMAT ของโรงเรียนดัง ๆ ในจังหวัด
ไดกันอยางถวนหนาซึ่งแนนอนวาสวนหนึ่งเปนเพราะจุดเนนที่โรงเรียนกวดวิชาคุณใจไดจัดการเรียน
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การสอนให แตก็ตองไมลืมวาอีกสวนหนึ่งเปนเพราะนักเรียนมีความรูความสามารถทางดานนี้ใน
ระดับสูงอยูแลวอีกทั้งนโยบายสงเสริมใหตระเวนสอบหลายสนามมีสวนชวยเสริมทักษะการทําขอสอบ
และทําใหโอกาสในการสอบไดมีมากกวาคนที่เลือกสอบเพียงสนามเดียวเพราะการสอบในหองพิเศษ
เชนนี้สวนใหญแตละโรงเรียนจะจัดสอบไมตรงกัน 

 
 “มันเปนความเช่ือวาเด็กเกงตองเกงวิทย คณิต ...เปนความเช่ือที่มาจากผูปกครองเองพอเขาเห็นเรา
มีผลงานทําใหเด็กเขาเรียนหองวิทยโรงเรียนดัง ๆ ไดเขาก็จะใหเราเปนคนเทรนเด็กใหแลวเราก็จะจัดเด็ก
สอบตลอดเทอม และใหไปสอบทุกสนามสอบซ่ึงเด็กจะตองไปสอบใหครบทุกสนามสอบซ่ึงจะสราง
ช่ือเสียงใหโรงเรียนของเราดวย...เด็กกลุมนี้สวนใหญจะตองสอบไดเม่ือเขาหอง SMAT ไดแลวกไมตอง
หวงต้ังแต ม .1 สุดทายเขาจะมีทางไปของเขาเองสวนใหญก็เรียนหมอเกือบทุกคน” 

 
 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีควบคุมไดผานการนิเทศการสอน 
 หัวใจสําคัญอันหนึ่งของความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาก็คือการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ 
แมวาหลักสูตรหรือกระบวนการอ่ืน ๆ จะดีเพียงใดความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดยากหากไมมีกระบวน
ควบคุมใหบุคลากรสามารถดําเนินการสอนไปตามเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการนิเทศการสอนเปนส่ิงที่ถูกนํามาใชเพื่อควบคุมการสอนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร แตทวาการเรียนการสอนในประเทศไทยกลับถูกละเลยหรือไมใหความสําคัญกับ
กระบวนการนิเทศการสอนนี้ไปอยางมากโดยหลายฝายมองวาเปนกระบวนการจับผิด ครูหลายคนมอง
วาตนเองมีความเชี่ยวชาญอยูแลวจึงไมอยากรับฟงการสะทอนปญหาหรือขอเสนอแนะจากใคร แต
สําหรับโรงเรียนกวดวิชาที่ประสบความสําเร็จจะพบวากระบวนการนิเทศการสอนถูกนํามาใชเพื่อ
ควบคุมผลสําเร็จของการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในหลักสูตรของโรงเรียนกวด
วิชา การนิเทศการสอนถูกใหความสําคัญอยางมากโรงเรียนกวดวิชาที่ประสบความสําเร็จจึงมี
กระบวนการบันทึกเทปการสอนแลวนํามาวิเคราะหวิพากษวิจารณเสนอแนะกันอยูเปนประจํา ซึ่งผลที่
ไดคือการสรางความเปนติวเตอรมืออาชีพใหกับผูสอน สรางความสําเร็จใหกับนักเรียนและสรางความ
เชื่อถือเชื่อม่ันใหกับโรงเรียนเปนอยางมาก ในกรณีของคุณใจโรงเรียนกวดวิชาของคุณใจเนนหนักและ
ใหความสําคัญกับกระบวนการนิเทศติดตามและควบคุมบุคลากรอยางมาก เห็นไดจากากรที่คุณใจจัด
ใหมีการบันทึกเทปการสอนของติวเตอรในทุกชั่วโมง และมีการนํามาชวยกันดูเทปแลวมีการเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา ทําใหการเรียนการสอนของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจที่เด็กมีตอครูผูสอนอยางจริงจังอีกดวย ซึ่งขอ
ไดเปรียบของการนิเทศการสอนนี้เปนส่ิงที่ทําไมไดหรือทําไดยากสําหรับการควบคุมคุณภาพของ
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โรงเรียนในระบบแตถาสามารถทําไดก็จะชวยลดชองวางเร่ืองมาตรฐานของการจัดกาเรียนการสอนได
ไมนอย  

 
 “ที่โรงเรียนเรามีการถายวีดิโอไวดู มีการประเมินผลจากการสอบดวยขอสอบกลางของเราแลวก็มี
การสอบถามเด็กดวยวาเขาเรียนกับครูคนนี้แลวเปนอยางไร มีการประเมินครูจากฝายผูบริหาร และ
ประเมินจากผูปกครอง..คนไหนสอนนานประวัติดี ๆ คาบสอนย่ิงเยอะ ก็ไดคาสอนเพิ่มมากขึ้นนอกจาก
เงินเดือน” 

 
 พรอมรับมือเง่ือนไขการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงดวยการพัฒนาหลักสูตร 
 เม่ือสนามในการสอบแขงขันมีความเปล่ียนแปลงไปในแตละป ขอสอบก็มีพัฒนาการมากข้ึน
มีความลึกซึ้งและมักจะออกขอสอบที่มีเนื้อหาลวงเลยไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในหลายคร้ัง ทําให
หลักสูตรในโรงเรียนดูจะไมเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของการสอบที่เกิดข้ึนเม่ือประกอบกับคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอมทางการศึกษาไมวาจะเปนสถานที่ อุปกรณ ส่ือการสอน เทคนิคการสอน และคุณภาพ
ของครูที่แตละโรงเรียนมีอยางไมเทาเทียมกัน ทําใหความหวังที่จะพึ่งตําราเรียนและการเรียนใน
หองเรียนเพียงอยางเดียวเปนเร่ืองที่เปนไปไดยากยิ่ง การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในระบบที่ไมมี
ความคลองตัวทําใหโรงเรียนไมสามารถปรับความรูในหองเรียนใหเทาทันความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว
มากของสนามสอบแขงขันในระดับตาง ๆ ได ตางจากโรงเรียนกวดวิชาซึ่งมีความยืดหยุนอยางมากใน
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงเอกสารตํารับตําราที่ใชในการจัดการเรียนการสอนก็มีความ
ยืดหยุนสูงเชนกัน ทําใหการเรียนการสอนในโรงเรียนกวดวิชาสามารถที่จะเปล่ียนหลักสูตรการสอนได
อยางรวดเร็ว อีกทัง้โรงเรียนเองก็จัดใหมีการจัดทําส่ือการสอนที่ปรับปรุงใหทันสมัยใหมเสมอ ซึง่เปนอีก
หนึ่งกลยุทธในการแขงขันทางการตลาดที่จะตองอาศัยการชวงชิงจังหวะในการแสดงความเปนเลิศและ
เปนผูนําในวงการโรงเรียนกวดวิชา สําหรับคุณใจก็เชนเดียวกันคุณใจยืนยันหนักแนนวาหลักสูตรของ
โรงเรียนกวดวิชาไมสามารถที่จะย่ําอยูกับที่ได โรงเรียนกวดวิชาของคุณใจมีการพัฒนาและเปล่ียน
หลักสูตรทุกป เพราะการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมใหเด็กเขาสูสนามสอบจะตองพัฒนาหลักสูตร
ใหทันกับขอสอบที่เปล่ียนไปทุกป โรงเรียนตองมีความรูที่นําหนากวาขอสอบไมใชเดินตามหลังขอสอบ  

 
 “การสอนของเราเนนการตลุยโจทยดังนั้นโจทยของเราตองทันสมัย สงเสริมใหเกิดกระบวนการคิด 
แลวตองอิบายใหเด็กฟงได เฉยไดคมชัด ทุกคําถามตองมีคําตอบคะแนนสอบของเราของจริงลวน ๆ ไมมี
คะแนนพิสวาสเพื่อวัดเด็กใหไดขอสอบเราก็ตองของจริง” 

 



บทที ่6 
การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา 

 
 การที่โรงเรียนกวดวิชามีการขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งจํานวนสาขาหรือโรงเรียนกวดวิชาที่
ตั้งข้ึนใหม และปริมาณนักเรียนตลอดจนหลักสูตรที่มีจํานวนมากข้ึนและครอบคลุมในทุกระดับ
การศึกษามักจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับการสอบในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา กลาวคือเชื่อกันวาการสอบเขามหาวิทยาลัยหรืออาจรวมถึงการสอบเขาเรียนตอใน
ระดับตาง ๆ คือที่มาของความจําเปนที่ทําใหนักเรียนตองกวดวิชามากข้ึนจนนําไปสูการขยายตัวอยาง
มากของโรงเรียนกวดวิชา ดังนั้นความพยายามที่จะลดความจําเปนที่จะตองกวดวิชาจึงเนนหนักไปที่
การสรางรูปแบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะการสอบเขามหาวิทยาลัย ใหมีความ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน แตทวายิ่งแกไขปรับปรุงวิธีการสอบมากเทาใดการกวดวิชาก็เพิ่มมากข้ึนเปนเงา
ตามตัว ในอีกดานหนึ่งก็มีหลายฝายพยายามมองวาจะตองไปเขมงวดกวดขันเอากับคุณภาพของ
โรงเรียนในระบบดวยการจัดการสอบวัดผลระดับชาติตาง ๆ เขาไปในระบบโรงเรียน ดวยความหวังวา
การสอบที่มีผลตอโรงเรียนจะทําใหการสอนของครูมีคุณภาพไดมาตรฐานข้ึน แตก็กลับกลายเปนวา
การสอบวัดผลระดับชาติหลายรูปแบบดังกลาวทําใหนักเรียนตองไปกวดวิชาเพิ่มข้ึนไปอีก นอกจากนี้
ยังมีความพยายามที่จะปรักปรําไปที่ตัวนักเรียนและผูปกครองวากวดวิชาเปนเพียงคานิยมที่ผิด เพราะ
นักเรียนไมคิดตั้งใจเรียนในชั้นเรียน กระทั่งการมีมุมมองตอธุรกิจกวดวิชาในแงลบวาเปนธุรกิจที่
กอบโกยกําไรมหาศาลบนความไมจําเปนของชีวิตทางการศึกษา ในขณะที่หลายคนก็ชื่นชมยินดีและ
สนับสนุนการกวดวิชาวาเปนการใชเวลาวางที่เปนประโยชนและชวยยกระดับความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน ตลอดจนการนําไปสูการสงเสริมใหโรงเรียนสอนแบบกวดวิชาไปเลยก็มี 
 การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันนั้นมีทั้งการขยายตัวของหลักสูตรการเรียนการ
สอน การขยายสาขา การขยายจํานวนของผูเรียนที่เพิ่มมากข้ึน หากพิจารณาในมุมมองของการ
สถาปนาโครงสราง (structuration) ตามแนวคิดของกิดเดนสจะเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาเปนปฏิบัติการ
ทางสังคมที่มีมนุษยในฐานะที่เปนผูมีความสามารถในการคิดหรือเลือกที่จะทําหรือไมทําส่ิงใดโดยการ
ไตรตรองอยางมีเหตุผล ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของบุคคลจึงเปนปฏิบัติการที่เกิดข้ึนภายใน
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมที่ยึดโยงอยูกับกฎและทรัพยากร การที่โรงเรียนกวดวิชาสามารถ
ขยายตัวในมิติตางๆ ดังกลาวเปนผลมาจากความสามารถของบุคคลในการจัดการ จัดสรรทรัพยากร
ของบุคคลซึ่งแตละคนอยูในสถานะที่มีทรัพยากรไมเทากัน ซึ่งทรัพยากรที่กลาวถึงนี้หมายถึงทรัพยากร
เชิงอํานาจ (Authoritative Resources) และทรัพยากรที่เคล่ือนยายได (Allocative Resources) 
ทรัพยากรเหลานี้บุคคลที่เกี่ยวของหากไดครอบครองแลวก็สามารถที่จะเลือกใชโยกยายหรือจัดสรร
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เพื่อใหตนสามารถทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดตามที่ตองการ (exercise of power) แตประเด็นที่สมควรใหความ
สนใจเพื่อการพิจารณาในที่นี้ก็คืออะไรที่เปนเงื่อนไขใหคน ๆ หนึ่งไมวาจะเปนผูปกครองหรือนักเรียน
ตองพยายามไขวควา สรรหาหรือจัดสรรทรัพยากรเหลานั้นเขามาเพื่อการทําใหไดเขาสูการเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา ในขณะที่ติวเตอรหรือเจาของโรงเรียนกวดวิชานั้นไดครอบครองทรัพยากรอะไรบาง
และมีวิธีจัดสรร โยกยาย หรือจัดการทรัพยากรเหลานั้นอยางไรเพื่อทําใหเกิดการขยายตัวของโรงเรียน
กวดวิชา อาจกลาวไดวาการที่บุคคลจะสามารถเรียนในโรงเรียนกวดวิชา เปนติวเตอรหรือสามารถเปน
เจาของโรงเรียนกวดวิชาไดหรือไมอยางไรก็ข้ึนอยูกับทรัพยากรที่ตนมีอยู การขยายตัวของโรงเรียนกวด
วิชาที่เปนอยูในปจจุบันนี้จึงพิจารณาไดจากการครอบครองทรัพยากรของบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
กวดวิชาซึ่งมีทั้งทรัพยากรเชิงอํานาจและทรัพยากรที่เคล่ือนยายไดซึ่งเอ้ือใหโรงเรียนกวดวิชาขยาย
ตัวอยางที่เปนอยูในปจจุบัน  
 
ทรัพยากรทางอํานาจท่ีเอื้อตอการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา   
 ในแนวคิดทางสังคมวิทยากระแสหลักกฎหมายถูกกําหนดข้ึนเพื่อควบคุมใหบุคคลแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกฎหมายในมุมมองนี้จึงเปนเพียงขอบังคับที่ทําใหคนตองทําตาม แตในทาง
ปฏิบัติกฎหมายไมไดเปนเพียงเคร่ืองมือของสังคมที่กําหนดออกมาเปนลายลักษณอักษร ที่นํามาใช
เพื่อบังคับ กํากับ หรือควบคุมผูคนในสังคมที่มีหนาที่เพียงปฏิบัติไปตามกรอบของกฎหมายเทานั้น แต
กฎหมายอาจกลายเปนทรัพยากร (resource) ซึ่งบุคคลมีความสามารถที่จะเลือกใช โยกยาย หรือชวง
ชิงเอาส่ิงที่ถูกบัญญัติไวในกฎหมายใหกลายมาเปนมาเปนส่ิงที่เอ้ืออํานวยใหตนมีอํานาจในปฏิสัมพนัธ
ทางสังคม ดวยทัศนะดังกลาวผูวิจัยจึงมองวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่รัฐพยายามบัญญัติ
ข้ึนเพื่อควบคุมกํากับติดตามตรวจสอบโรงเรียนกวดวิชานั้น ไดกลายมาเปนทรัพยากรที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ถูกนําไปใชเปนส่ิงที่เอ้ือใหบุคคลสามารถแสดงออกซึ่งการมีอํานาจอํานาจไดในระบบปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชา ผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
เจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอร ไดใชกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ที่รัฐบัญญัติข้ึนเพื่อควบคุม
โรงเรียนกวดวิชาใหเอ้ือตอการมีอํานาจของโรงเรียนกวดวิชาและนําไปสูการขยายตัวพรอมกับการสราง
ความชอบธรรมใหกับโรงเรียนกวดวิชาไปในตัว  
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตมีการปรากฏข้ึนของคําวา “โรงเรียนกวดวิชา” ใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2497 รัฐมีความพยายามที่จะควบคุมการขยายตัวของโรงเรียน
กวดวิชามาทุกยุคสมัย แตดวยความตองการและผูปกครองหรือนักเรียนที่ตองการประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษาโดยเฉพาะการสอบเขามหาวิทยาลัยทําใหเห็นวากวดวิชาเปนความจําเปน ขอเรียกรองที่
ประชาชนมีตอกระทรวงศึกษาธิการใหมีการขยายและอนญุาตใหมีการเปดโรงเรียนกวดวิชาจึงเปนส่ิงที่
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เกิดข้ึนทุกยุคสมัยเชนกัน เปนไปไดวารัฐเองไมสามารถที่จะตานทานขอเรียกรองและความตองการ
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนและผูปกครองได และมีโรงเรียนกวดวิชาที่เปดสอนกันอยางไมถูกตอง
ตามกฎหมายกันอยูมากจนตองมีการผนวกรวมเอาโรงเรียนกวดวิชาไปเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
ราษฎรในอดีตเพื่อใหมีกฎหมายเขามาควบคุมโรงเรียนกวดวิชา อยางไรก็ตามนับแตโรงเรียนกวดวิชา
ถูกนับใหเปนโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งที่จัดการศึกษาแตกตางไปจากโรงเรียนใน
ระบบธรรมดาแตรัฐก็ไดมีนโยบายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาเปนการเฉพาะในหลายกรรมหลาย
วาระซึ่งนโยบายตาง ๆ นั้นจะเนนหนักไปในทางควบคุมกํากับติดตามกําหนดมาตรฐานภายใต
เจตนารมณที่ตองการลดการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาทั้ส้ิน แตยิ่งรัฐมีนโยบายผานทางกฎหมาย 
ระเบียบมาควบคุมมากเทาใด กฎหมายหรือระเบียบนั้นก็กลายมาเปนส่ิงที่เอ้ือใหโรงเรียนกวดวิชามี
การขยายตัวไปในมิติตาง ๆ ไดมากข้ึน 

 
 กวดวิชา : โรงเรียนนอกระบบ นอกกรอบ สนองตอบความตองการของลูกคา 
 โรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันมีความหลากหลายของหลักสูตรและมีความยืดหยุนในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมากทั้งในเร่ืองเนื้อหารายวิชา วิธีการสอน ระยะเวลาหรือสถานที่เรียน ซึ่ง
ความยืดหยุนเหลานี้ทําใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความเหมาะสม
ของทั้งโรงเรียนเอง และความตองการหรือความสะดวกของผูเรียน ความยืดหยุนหลากหลายดังกลาว
ของโรงเรียนกวดวิชาสามารถทําไดเพราะในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ไดกําหนดให
โรงเรียนกวดวิชาเปนโรงเรียนนอกระบบประเภทหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนอกระบบนั้นจะมีลักษณะที่แตกตาง
ไปจากโรงเรียนในระบบโดยไดมีการใหความหมายของโรงเรียนนอกระบบไววา 

 
 “โรงเรียนนอกระบบ  หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึงเปนเง่ือนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา และใหหมายความรวมถึงศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
และสถาบันศึกษาปอเนาะ” 
 

 จากความหมายขางตนจะเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาเม่ือถูกจัดใหเปนโรงเรียนเอกชนประเภท
นอกระบบทําใหมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ แมวา
เจาของโรงเรียนกวดวิชาจะตองยอมรับในหลักการของระเบียบที่วาดวยความเปนโรงเรียนนอกระบบนี้ 
แตในขณะเดียวกันก็ทําใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
เปนการสรางโอกาสใหผูเรียนตามความตองการ ศักยภาพ เวลา สถานที่ ความสะดวกในการเดินทาง 
รวมไปถึงความพรอมทางการเงินของแตละคน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวาเปนผลมาจากความเปน
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โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมาย การที่โรงเรียนกวดวิชามีความยืดหยุนอยางมากในเร่ืองของเวลาใน
การเรียน โรงเรียนกวดวิชาสามารถเปดสอนไดในหลายชวงเวลาเพราะเจาของโรงเรียนตระหนักดีวา 
เวลาเรียนที่นักเรียนจะนําไปใชกวดวิชาไดนั้น จะตองเปนเวลา “วาง” ซึ่งสําหรับนักเรียนในระบบ
การศึกษาไทยเวลาวางคือเวลาที่ไมไดเรียนหนังสือในโรงเรียนในระบบคือชวงเวลาประมาณ 8.00 - 
16.30 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร นั่นหมายความวาชวงเวลาที่นอกเหนือจากเวลาดังกลาวเรียกไดวา
เปนเวลาวาง ภายใตการสรางความหมายใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน โรงเรียน
กวดวิชาก็ไดหยิบยื่นประโยชนที่สามารถกระทําไดในเวลาวางที่ปราศจากการเรียนในโรงเรียนมาใชให
เปนเวลาของการเรียนเพิ่ม เรียนเสริม ในรูปแบบของการกวดวิชา แมวาการกระทําเชนนี้จะทําใหเวลา
วางกลายเปนเวลาไมวางไปก็ตาม เม่ือโรงเรียนกวดวิชาเปนโรงเรียนนอกระบบจึงสามารถจัดการศกึษา
ในชวงเวลาวางของนักเรียนไดเกือบทุกชวงเวลาและนับวาเปนความเปล่ียนแปลงที่แสดงใหเห็นวาการ
แขงขันทางการศึกษาในสังคมไทยเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงสิบกวาปหลังมานี้ หากกลาวถึงเวลาที่ใชใน
การเรียนกวดวิชาในยุคแรก ๆ ที่มีการสอนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัยจะเปนชวงเวลา
1-2 เดือนกอนการสอบเอ็นทรานซ หรืออยางมากก็เปนการเรียนเวลาเย็นของนักเรียนบางคนที่พลาด
หวังจากการสอบในปกอนและใชเวลาเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวรอสอบในปถัดไป แตการกวดวิชาทีใ่ช
เวลาวางและเปนทีคุ่นชินกันอยูคือการสอนกวดวิชาในชวงวันหยุดเสาร อาทิตย ตอนเย็นหลังเลิกเรียน
หรือชวงปดเทอม แตปจจุบันเราจะเห็นวาชวงเวลาของการสอนกวดวิชามีการขยายไปถึงชวงกลางคืน
บางแหงสอนถึงเวลา 21.00 – 22.00 น. นอกจากนี้ยังมีการสอนกวดวิชาตอนเชากอนถึงเวลาเขาเรียน 
การสอนกวดวิชาตอนกลางวันซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนที่ใชเวลาตอนพักเที่ยงไปเรียนกวดวิชาไดเปน
ตน ซึ่งยังไมนับรวมการกวดวิชาที่สอนกันแบบตัวตอตัวตามบานหรือนัดพบเพื่อสอนกวดวิชากันตามที่
สาธารณะตาง ๆ เชนหางสรรพสินคาหรือโรงอาหารของมหาวิทยาลัยซึ่งในบางคร้ังสอนกันถึงเวลา 
22.00 น. ซึ่งเปนเวลาปดของหางสรรพสินคาเชนกัน 
  นอกจากนี้หากพิจารณาจากคําจํากัดความของคําวา “นอกระบบ” จะเห็นวาหลักสูตรของ
โรงเรียนกวดวิชานั้น มีความแตกตางตางออกไปจากหลักสูตรของโรงเรียนในระบบอยางเห็นไดชัด
เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชาจะมีหลักสูตรที่หลากหลายมาก ทั้งหลักสูตรเรียนเพิ่มเกรด เรียนลวงหนา 
หลักสูตรสอบตรงเพื่อเขามหาวิทยาลัย หลักสูตรเรงรัดพิชิตโจทย ที่มีระยะเวลาของการเรียนจบตาม
คอรสตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไปอีก ซึ่งนับวาเปนขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งหนึ่งที่เจาของโรงเรียน
กวดวิชาไดมาจากชองทางของระบบกฎหมายที่กําหนดใหโรงเรียนกวดวิชามีความเปนโรงเรียนนอก
ระบบ ทําใหแนวคิดวิธีการและเนื้อหาของหลักสูตรสามารถสรางสรรคใหแตกตางไปจากกรอบของ
หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ดังไดกลาวแลววาภายใตระบบการศึกษาที่ความสําเร็จ
ทางการศึกษาข้ึนอยูกับการสอบแขงขันและเม่ือผูปกครองและนักเรียนพบวาการจัดการศึกษาในระบบ
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ไมอาจทําใหพวกเขาประสบความสําเร็จในโครงสรางทางการศึกษาที่เต็มไปดวยการแขงขันผานการ
สอบแบบแพคัดออกอยางที่ตองเผชิญในชีวิตทางการศึกษาที่เปนจริงได โรงเรียนกวดวิชาจึงตองคนหา
วิธีการสอนอยางใหมที่มีลักษณะเฉพาะ เปนการสอนที่ทําใหเร่ืองยากกลายเปนเร่ืองงาย ส่ิงที่ดูเหมือน
เปนนามธรรมสามารถรูไดเห็นไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงความเขมขนของเนื้อหาที่ลงลึกและสราง
ความเขาใจและสลับไปกับความสนุกสนานที่ชวยแกอาการเบื่อหนายบทเรียนไดไปในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่โรงเรียนในระบบอาจไมสามารถทําไดดวยกรอบของหลักสูตรที่จํากัด ในขณะที่การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในระบบข้ึนอยูกับสวนกลางคือ
กระทรวงศึกษาธิการจึงทําใหทําอะไรไมไดมากนัก แตโรงเรียนกวดวิชาแตละแหงมีความยืดหยุนสูง
สามารถสรางหลักสูตรของตนเองข้ึนมาได ขอกําหนดนี้จึงเอ้ือใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถหยิบยื่น
ทางเลือกในหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกตางกวา ตรงเปาประสงคในการสอบแขงขันของผูเรียน
มากกวา 
  การที่โรงเรียนกวดวิชามีลักษณะนอกกรอบไปจากการศึกษาในระบบและทันตอการ
เปล่ียนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนสนองตอบตอความเปล่ียนแปลงที่มาจากระบบการสอบ
คัดเลือกหรือนดยบายของรัฐ นอกจากจะทําใหผูเรียนมีเวลาวางพอที่จะมาเรียนไดแลวในขณะเดียวกนั
ก็เปดโอกาสใหบุคคลหลายประเภทสามารถที่จะเขามาเปนติวเตอรได อาทิคนที่มีงานประจําทําใน
เวลาปกติก็สามารถมาเปนติวเตอรนอกเวลาเพื่อหารายไดพิเศษได ครูหลายคนใชเวลาหลังเลิกงานหรือ
วันหยุดเสาร-อาทิตย เพื่อหารายไดพิเศษจากการเปนติวเตอรในรูปแบบตาง ๆ ก็เพราะความนอกระบบ
ของโรงเรียนกวดวิชาที่ทําใหติวเตอรกับนักเรียนไดมีเวลาวางที่จะมาพบเจอกันที่โรงเรียนกวดวิชา 
นอกจากนี้ครูหลายคนที่เปนผูสอนอยูในโรงเรียนในระบบยังคนพบตัวเองในโรงเรียนกวดวิชากลาวคือ
พวกเขาไดใชทักษะความสามารถและคิดสรางสรรควิธีการสอน เทคนิคการแกโจทยปญหาตาง ๆ ซึ่ง
สามารถนําไปถายทอดใหกับนักเรียนที่เรียนกวดวิชาไดมากกวาการสอนในหองเรียน อาจกลาวไดวา
เพียงเพราะความนอกระบบที่เปดโอกาสใหโรงเรียนกวดวิชามีความยืดหยุนนี้ทําใหโรงเรียนกวดวิชา
สามารถขยายตัวออกไปไดอยางมาก ถาจะกลาวในมุมของการประกอบธุรกิจถือไดวาการที่โรงเรียน
กวดวิชาถูกจัดใหเปนการศึกษานอกระบบนั้นไดทําใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถที่จะคิดคนผลิตภัณฑ
ทางการศึกษาออกมาเสนอตอตลาดการศึกษาที่ประกอบไปดวยลูกคาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
ขอจํากัดที่หลากหลายความนอกระบบของโรงเรียนกวดวิชาจึงกลายเปนผลดีอยางยิ่งตอการที่จะสยาย
ปกผลิตภัณฑของตนเองใหครอบคลุมไปกวางขวางกวาที่โรงเรียนในระบบจะกระทําได 
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 โรงเรียนกวดวิชา: สินคาปลอดภาษี 
 การประกอบธุรกิจที่หวังผลกําไรในทุกประเทศมักจะถูกกําหนดโดยกฎหมายใหตองเสียภาษี
เงินได แตสําหรับประเทศไทยการสงเสริมใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการดานการศึกษาถือวาเปนการ
ชวยแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ รัฐจึงมีความพยายามที่จะสงเสริมการจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนข้ึนดวยการอุดหนุนคาใชจายลดหยอนและงดเก็บภาษีในหลาย ๆ ดาน เม่ือโรงเรียนกวดวิชาถูก
จัดใหเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนกวดวิชาจึงไดรับอานิสงสของการลดหยอน งด เวนการ
เก็บภาษีเชนเดียวกับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบ เนื่องจากในพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชนฉบับที่ใชบังคับอยูนี้ (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550) ไดกําหนดใหอุดหนุนและสงเสริม
โรงเรียนเอกชนนอกระบบเชนเดียวกับโรงเรียนเอกชนในระบบ ไดแก การลดหยอนหรือยกเวนอากรขา
เขาสินคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา การลดหยอนหรือยกเวนเงินภาษีเงินไดของ
ผูรับใบอนุญาต ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งถือได
วาเปนการขยายสิทธิประโยชนดานภาษีใหกับเจาของกิจการโรงเรียนกวดวิชา เพราะนอกจากจะไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดจากกิจการโรงเรียนกวดวิชาแลว ยังไดรับลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสินคา
ประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา รวมไปถึงการไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เม่ือพิจารณารายไดและเงินหมุนเวียนในระบบโรงเรียนกวดวิชาที่มีมูลคาหลายพันลานบาทตอปแลว 
ยังทําใหเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาเปนบริการทางการศึกษาที่มีรายไดสูงมากในแตละป แตเม่ือกฎหมาย
กําหนดใหมีการลดหยอนภาษีดังกลาวโรงเรียนกวดวิชาก็กลายเปนสินคาปลอดภาษีไปโดยปริยาย การ
ลดหยอนภาษีดังกลาวทําใหเห็นไดวาทาทีของรัฐบาลที่เปนผูกําหนดนโยบายโดยผานทางกฎหมาย
ระเบียบตาง ๆ นั้นมีแนวโนมที่จะสนับสนุนโรงเรียนกวดวิชามากกวาจะตอตานหรือระงับยับยั้งโรงเรียน
กวดวิชา ถาจะมองวาการเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาจําเปนที่ผูเรียนจะตองจายเงินเพื่อใหไดสิทธิที่จะ
เขาเรียนในจํานวนที่นั่งที่มีจํากัดแลว โรงเรียนกวดวิชาเองก็ทําหนาที่เปนผูขายบริการทางการศึกษา
ชนิดหนึ่ง ความสําคัญของการปลอดภาษีของโรงเรียนกวดวิชาดังกลาวมิไดเปนเพียงการทํากําไรอยาง
มหาศาลโดยไมตองเสียภาษีเทานั้น แตดวยระบบของทุนที่ตองมีการลงทุนและขยายทุนเพื่อการทํา
กําไร เม่ือสินคาประเภทนี้ไมตองเสียภาษีโรงเรียนกวดวิชาจึงสามารถที่จะนําผลกําไรที่ ไดไปทําการ
ลงทุนตอเนื่องไมวาจะเปนการขยายสาขา การขยายหลักสูตร หรือการขยายกิจการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ออกไปอีก 
 การลดหยอนอากรขาเขาสินคาครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการสอนนั้นนับวามีสวน
เอ้ืออํานวยใหการนําเขาสินคาประเภทส่ือโสตทัศนูปกรณทั้งหลายใชตนทุนที่ต่ํากวาราคาในทองตลาด
ทั่วไป เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนกวดวิชาหลายแหงไดนําเอาส่ือและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยมา
บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนจนเปนที่นิยมและมีแนวโนมจะเปนที่จะแพรหลาย
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เพิ่มมากยิ่งข้ึน เนื่องจากทุนที่มีการสะสมมาอยางตอเนื่องโดยไมตองเสียภาษีประกอบกับการที่
กฎหมายอนุญาตใหมีการสอนผานส่ือไดและส่ือนั้นมีสวนทําใหการสอนมีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกันยิ่งการนําเขาอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทําไดโดยไดรับการยกเวน
หรือลดหยอนภาษีกยิ่งทําใหการขยายตัวหรือขยายสาขาเปนไปไดงายดายข้ึน และยิ่งในปจจุบัน
แนวโนมของนักเรียนสวนมากนิยมที่จะเรียนผานส่ือที่ข้ึนอยูกับเงื่อนไขเวลาของผูเรียนเปนหลักยิง่ทาํให
การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยนั้นเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับโรงเรียนกวดวิชามากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นการลงทุนในโรงเรียนกวดวิชาจึงเปนธุรกิจที่ไดเปรียบกวาธุรกิจอ่ืน ๆ เพราะสามารถที่จะทํากําไร
ไดอยางมากจากหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอปญหาการศึกษาในระบบที่ไม
อาจทําใหผูคนม่ันใจไดวาจะทําใหประสบความสําเร็จทางการศึกษา แลวยังเปนธุรกิจที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดคนที่มีความสามารถในดานการสอนและมีทักษะในดานการ
ประกอบธุรกิจเขามาในธุรกิจนี้มากข้ึนเร่ือย ๆ 
 
 การอนุญาตใหสอนผานสื่อ 
 ในอดีตเราอาจมีความเชื่อเร่ืองการเรียนการสอนกันวาผูสอนกับผูเรียนควรไดพบหนากับ
(face to face) บอยคร้ังที่การเรียนการสอนผานวีดิทัศนหรือส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาตาง ๆ ไดรับ
การปฏิเสธวาไมมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ ทําใหการส่ือสารระหวางผูสอน
กับผูเรียนไมสามารถทําได หลายคนเชื่อวาการสอนผานส่ือทําใหผูเรียนที่มีขอสงสัยซักถามไมได แตใน
ปจจุบันการเรียนการสอนโดยเฉพาะกับการกวดวิชาผานทางส่ือไมวาจะเปนการเรียนกับวีดิทัศน ดีวีดี 
หรือการเรียนคอรสสวนตัว (private) ผานส่ือคอมพิวเตอรกลายมาเปนส่ิงที่ไดรับความนิยมและเชื่อม่ัน
จากนักเรียนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ปจจัยหนึ่งที่ทําใหการเรียนการสอนผานส่ือไดรับการยอมรับและความ
นิยมมากข้ึนก็เพราะวาโรงเรียนกวดวิชาไมวาจะเปนเจาของโรเงรียนหรือติวเตอรตางก็ไดพยายามลบ
จุดออนของการเรียนผานส่ือ ดวยการเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับติวเตอรให
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนการฝากขอคําถามที่สงสังแลวจัดใหมีการตอบผานการ
สอนในคร้ังตอไปแบบทันทวงทีหรือการตอบคําถามผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) กระทั่งการ
ส่ือสารผานระบบเครือขายทางสังคม (social network) ตาง ๆ ทําใหขอดอยเร่ืองการส่ือสารสองทางลด
นอยลงไปนอกจากนี้หลายโรงเรียนยังจัดใหมีการพบปะระหวางผูสอนกับผูเรียนตามสาขาตาง ๆ 
เพื่อใหนักเรียนไดพบติวเตอรตัวจริงกอนสอบและจัดใหมีชวงเวลาพิเศษที่ติวเตอรจะไขขอของใจหรือ
แนะนําเทคนิคเด็เคล็ดลับที่จะเอาไปใชในหองสอบ ซึ่งชวยลดชองวางของการเรียนการสอนผานส่ือไป
ไดมาก 
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 ยิ่งไปกวานั้นการยอมรับและความนิยมในการเรียนการสอนผานส่ือที่สําคัญยิ่งก็คือ การที่ติว
เตอรไดรับความเชื่อม่ันศรัทธาจากผูเรียน ดูเหมือนส่ิงนี้จะเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดที่นักเรียนหลายคน
รวมทั้งผูปกครองใชตัดสินใจวาจะเรียนวิชาใดกับติวเตอรคนใดโดยไมมีเงื่อนไขของการเรียนการสอนที่
เรียกวา “สอนสด” มาเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจเลย เพราะหลายคนรูวาการเรียนคอรสอนสดนอกจาก
จะมีราคาแพงแลวยังยากยิ่งนักที่จะเขาไปยื้อแยงในระบบการจองที่ตองอาศัยความเร็วเปนสําคัญ แต
ความเชื่อม่ันในตัวผูสอนกลับเปนเงื่อนไขหลัก โรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรเองจึงตองพัฒนา
ฝไมลายมือในการสอนใหเปนที่ยอมรับเพราะในทายที่สุดการเรียนผานส่ือหรือเรียนสดไมใชส่ิงที่ทําให
สอบไดหรือสอบตกนักเรียนและผูปกครองในปจจุบันเชื่อวาการไดเรียนกับใครตางหากที่เปนตัวตัดสิน
ความสําเร็จในการสอบแขงขัน เม่ือการเรียนผานส่ือหรือการเรียนสดไมไดทําใหความสามารถในการ
พิชิตขอสอบแตกตางกันออกไปการเรียนผานส่ือจึงไดรับการยอมรับจนกลายเปนอีกวิถีหนึ่งของชีวิต
ทางการศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาไปแลว 
 การเรียนการสอนผานส่ือไมไดเปนเพียงส่ิงที่เจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือติวเตอรคิดคน
ข้ึนมาเองเพื่อทําใหการเรียนการสอนของตนสามารถทําไดพรอมกันไดมาก ๆ ในเวลาเดียวกันแตการ
เรียนการสอนโดยผานส่ือนี้ถือไดวาไดรับการรับรองไวอยางถูกตองตามกฎหมาย (ระเบียบวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา. 2545) ซึ่งเปนระเบียบหลักที่ทั้งผูประกอบกิจการ
โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา รวมไปถึงหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคไดใชระเบียบฉบับนี้ เปนแนวปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา รวมถึง
การกํากับ ติดตาม ควบคุมมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบัน หากจะกลาววารัฐไดกําหนด
มาตรฐานใหโรงเรียนกวดวิชาเพื่อตองการควบคุมคุณภาพของโรงเรียนกวดวิชาในขอกําหนดมาตรฐาน
ดังกลาวกลับมีสวนสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาเปนการสอนที่งายกวา
โรงเรียนในระบบ และไมตองใชผูสอนคือครูหรือติวเตอรมากนักก็สามารถที่จะเปดโรงเรียนกวดวิชาได 
ในขณะที่โรงเรียนในระบบจะถูกเขมงวดกวดขันในเร่ืองของครูผูสอนที่มากกวาเพราะในขอกําหนด
มาตรฐานดังกลาวไดใหความหมายของ ส่ือ วาหมายถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชเปนส่ือการ
เรียนการสอน เชน เคร่ืองวีดีทัศน ระบบโทรทัศนวงจรปด เคร่ืองมือหรืออุปกรณใด ๆ ที่สามารถ
ถายทอดสัญญาณภาพ และเสียงจากสถานที่แหงหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได  (ระเบียบวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา. 2545) การนิยามศัพทคําวาส่ือไวเชนนี้ถือวา
สอดคลองกับบทบัญญัติที่วาดวย ลักษณะการจัดการเรียนการสอนซึ่งไดอนุญาตใหมีการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนกวดวิชาไว  3 รูปแบบ กลาวคือจัดการเรียนการสอนโดยใชครูเปนผูสอน จัดการ
เรียนการสอนในลักษณะผสมโดยมีทั้งครูผูสอนและส่ือ  จัดการเรียนการสอนโดยใชส่ืออยางเดียว  การ
ที่ระเบียบกําหนดลักษณะการจัดการเรียนการสอนไวสามรูปแบบนี้ จะเห็นวาบรรดาโรงเรียนกวดวิชาที่
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มีศักยภาพทางการเงิน จะสามารถจัดหาอุปกรณประเภทส่ือที่มีความทันสมัยจากทั้งในและ
ตางประเทศไดอยางสะดวกบายภายใตเงื่อนไขการลดหยอนหรือยกเวนภาษีอากรขาเขา ทําใหการ
จัดการเรียนการสอนไมจําเปนตองใชผูสอนหลายคน แตสามารถใชวิธีการสอนดวยผูสอนเพียงคนเดยีว
ผานส่ือตางๆ เหลานี้ และรวมไปถึงการบันทึกวีดิทัศนเพียงคร้ังเดียวในการสอนของผูสอนเพยีงคนเดยีว
สามารถนํากระจายแจกจายไปตามสาขาตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด นอกจากนี้
ปจจุบันยังมีการบันทึกการสอนลงในระบบหนวยความจําของคอมพิวเตอรที่มีประจําอยูตามสาขา
ตางๆ แลวใหนักเรียนมาสมัครเรียนโดยทางโรงเรียนกวดวิชามีรหัสผาน และกําหนดระยะเวลาในการ
เรียนรูดวยตนเองของนักเรียนไวระยะหนึ่ง นักเรียนสามารถนั่งเรียนดวยตนเอง และจะเรียนในเนื้อหา
นั้นๆ กี่รอบ กี่คร้ังก็ไดในระยะเวลาที่โรงเรียนไดกําหนดไวให การที่กฎหมายไดอนุญาตใหการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะนี้เกิดข้ึนไดในโรงเรียนกวดวิชา จึงสงผลตอการหดตัวลงของโรงเรียนกวดวิชา
ที่มีชื่อเสียง ซึ่งดําเนินการโดยกลุมทุนที่ประกอบกิจการทางการศึกษา เพราะผูสอนหรือติวเตอรที่มี
ความสามารถหลาย คนไดหันมาเปดโรงเรียนกวดวิชาโดยใชการสอนผานส่ือตาง ๆ ดังกลาวมากยิ่งข้ึน 
เปนการสอนเพียงรายวิชาที่ผูสอนถนัดและมีความเชี่ยวชาญเพียงรายวิชาเดียว แตสามารถกระจายวีดิ
ทัศนการสอนผานโทรทัศนวงจรปด หรือผานส่ือดิจิตอลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และประหยัด ประกอบ
กับการสอบในระดับตาง ๆ ของนักเรียนก็เปล่ียนเปนการสอบแบบยกทุกกลุมสาระที่เรียนในระดับ
มัธยมมาเปนผลคะแนนรวม นักเรียนจึงไมนิยมเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาที่สอนเปนคอรสหลักคอรสละ 
3-4 วิชาดังแตกอน นักเรียนจะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่มีสัดสวนคะแนนสูง หรือวิชาที่ตนเองออน 
นอกจากนี้ดวยวิธีการเตรียมตัวสอบที่จะตองเตรียมกันทั้งปตั้งแต ม. 1 นักเรียนหลายคนก็สนใจศึกษา
คอรสลวงหนา อาทินักเรียนเรียนอยู ม. 2 อาจลงเรียนในรายวิชาของ ม. 4 หรือ ม. 5 ไปกอนเพื่อใหมี
เวลาเพียงพอที่จะเรียนกวดวิชาแบบตลุยโจทยสําหรับสอบเขามหาวิทยาลัยเปนตน การที่กฎหมายให
โรงเรียนกวดวิชาแบบใชส่ือในกรจัดการเรียนการสอนไดจึงเอ้ือใหการเรียนแบบลวงหนามีความเปนไป
ไดมากยิ่งข้ึนเพราะนักเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยูในชวงมัธยมศึกอยางเหมาะสมโดยไม
ตองกังวลวาจะไดเรียนในคอรสที่ผูสอนจัดการสอนแบบบรรยายสดหรือไม เพราะการเรียนผานส่ือใน
ปจจุบันแทบจะไมมีอะไรแตกตางจากการเรียนกับผูสอนเอง 
 การเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาผานส่ือนอกจากจะถูกตองตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ และทําใหนักเรียนไดเขาถึงติวเตอรที่มีชื่อเสียงไดอยางเทาเทียมกันแลวยังทําใหโรงเรียน
กวดวิชาประหยัดตนทุนในการจัดการเรียนการสอนกลาวคือการใชติวเตอรที่มีความเชื่อถือไดเพียงคน
เดียวเปนผูสอนแลวบันทึกทั้งภาพและเสียงลงในแหลงบันทึกขอมูลยอมทําใหไมตองเส่ียงกับการตอง
จางติวเตอรมาสอนสดทั้งหมดและทําใหโรงเรียนมีคาใชจายที่เพิ่มสูงข้ึน การสอนผานส่ือดังกลาวทําให
โรงเรียนกวดวิชาเองมีคาใชจายที่ลดลงและทําใหคาตอบแทนสําหรับติวเตอรเพิ่มสูงข้ึน  
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 มาตรฐานความปลอดภัย: การขยายตัวในศูนยการคาและพลังของกวดวิชารายใหญ 
 ในมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาที่ใชบังคับกันอยูในปจจุบันกําหนดใหสถานที่
และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนตองมีลักษณะกวางขวางและเหมาะสม พอแกกิจการของโรงเรียน โดยตองมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 100 ตารางเมตร ไมขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน การคมนาคม
สะดวก ตั้งอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีไมอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจเกิดภัยอันตรายใดๆ หรืออยูใกล
สถานที่อ่ืนที่ไมเหมาะสมแกกิจการของโรงเรียน ตองมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือกรณีเชาตองมีสัญญา
เชาอาคาร จากผูมีสิทธิในการใหเชา มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป โดยระบุวัตถุประสงคการเชา 
เพื่อใชจัดตั้งโรงเรียน อาคารตองเปนเอกเทศ หรืออาคารรวมตองแยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับกิจการ
อ่ืน และเปนอาคารที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใชจัดการเรียนการสอนตองเปนอาคารที่ไดรับ
ใบอนุญาตกอสรางหรือใบอนุญาตตอเติมอาคารจากทางราชการ ใหใชเปนอาคารเรียนเพื่อการศึกษา 
เวนแตในกรณีที่ไมสามารถหาเอกสารจากทางราชการได ใหวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูตรวจสอบและรับรองความม่ันคง
แข็งแรงของอาคาร  การกําหนดมาตรฐานเร่ืองสถานที่ตั้งของโรงเรียนและตัวอาคารไวอยางละเอียด 
และมีความรัดกุมเชนนี้ เอ้ือใหโรงเรียนกวดวิชาขยายตัวไดในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน
ดานอาคารไดผลิตความหมายของโรงเรียนกวดวิชาที่ปลอดภัย ทําใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความ
ไววางใจเชื่อถือ ซึ่งแนนอนวาโรงเรียนกวดวิชาที่จะไดรับความเชื่อถือและอยูในระบบความหมายของ
ความปลอดภัยยอมตองเปนโรงเรียนที่ไดรับการจัดตั้งอยางถูกตองตามระเบียบนี้เทานั้น และความ
ปลอดภัยเองก็ตองแลกมาดวยราคาคาธรรมเนียมการศึกษาที่อาจจะสูงกวาโรงเรียนกวดวิชาที่ไมไดมี
การจัดตั้งอยางถูกตองถือวาเปนราคาที่นักเรียนและผูปกครองตองจาย ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานอาคารและเงื่อนไขที่วาดวยกรรมสิทธิน์ับเปนส่ิงที่กลายมาเปนอุปสรรคสําหรับการ
จัดตั้งหรือดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ  
 โครงการศูนยรวมโรงเรียนกวดวิชาอยางอาคารยานพญาไท จึงไดเกิดข้ึนในลักษณะนี้เจาของ
อาคารทําหนาที่เปนผูลงทุนสรางอาคารใหมีความถูกตองตรงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทุก
ประการโดยที่ไมมีการนําเอาธุรกิจอยางอ่ืนเขามาปะปนในตัวอาคาร การคํานวณเร่ือพื้นที่ใชสอยการ
จัดแบงสัดสวนใหแกโรงเรียนกวดวิชาแตละรายที่เขามาเชาพื้นที่เปนไปอยางสวยงามถูกตองและมี
ความปลอดภัย หองเรียนแตละหองก็มีการคํานวณพื้นที่ของนักเรียนแตละคนตอตารางเมตรไวอยาง
พอดี ถึงแมวาการลงทุนสรางอาคารศูนยรวมโรงเรียนกวดวิชาแบบอาคารยานพญาไท จะตองอาศัย
การลงทุนมหาศาล แต เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาวบรรดาหาสรรพสินคาชั้นนําใน
กรุงเทพมหานครและหลายแหงในตางจังหวัด ก็ไดมีการจัดพื้นที่โรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชาไว
อยางชัดเจน รวมทั้งการสรางอาคารหางสรรพสินคาสวนมากก็จะผานการควบคุมความปลอดภัย และ



 
 

 

133 

สุขลักษณะตางๆ มาอยางดีแลว ดวยระเบียบที่กําหนดสถานที่ตั้งและอาคารอยางเขมงวดจึงเอ้ือให
โรงเรียนกวดวิชาพากันยื้อแยงเขาไปอยูในอาคารที่ถูกสรางหรือจัดแบงพื้นที่ใหสอดคลองกับระเบียบ
อยางถูกตองแลว แตก็เปนอุปสรรคสําหรับโรงเรียนกวดวิชารายยอย ดังนั้นการขยายตัวของโรงเรียน
กวดวิชาภายใตการเอ้ืออํานวยของระเบียบนี้สงผลดีตอโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักและมี
ศักยภาพทางการเงินในการขยายสาขาออกไปเขาใกลบานนักเรียนมากข้ึนเร่ือย ๆ แนนอนวาเม่ือ
โอกาสในการเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาดังมาถึงใกลบานนักเรียนและผูปกครองที่หวังความสําเร็จทาง
การศึกษาก็ตองขวนขวายไขวควาใหนักเรียนเขาเรียนใหได 

 
การทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงท่ีเขาถึงไดงาย 
 ในระบบการศึกษาแบบแขงขันอยางสังคมไทยนักเรียนที่มุงหวังความสําเร็จในชีวิตจําเปนที่
จะตองเขาสูระบบการสอบแขงขันแบบแพคัดออกหลายคร้ังหลายหน กวาที่จะไดข้ึนชื่อวาเปนนักเรียน
ผูประสบความสําเร็จทางการศึกษา เม่ือโรงเรียนในระบบไมสามารถสนองตอบตอการไขวควา
ความสําเร็จในระบบการแขงขันไดการแสวงหาหนทางที่จะนําไปสูความสําเร็จดวยวิธีอ่ืน ๆ ก็กลายเปน
ความจําเปน คงไมผิดถาจะกลาววาโรงเรียนกวดวิชาเปนวิธีหนึ่งที่คนในสังคมเชื่อวาจะนําไปสู
ความสําเร็จหรืออยางนอยก็เพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษาได แมวา
โรงเรียนกวดวิชาจะเกิดข้ึนในสังคมไทยมาอยางนอยเกินกวา 50 ปแตการขยายตัวหรือความนิยมใน
การเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในอดีตไมไดมากมายอยางที่เปนอยูในปจจุบัน เงื่อนไขอีกประการหนึ่ง
ที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีการขยายตัวอยางมากนั้น เปนเพราะปจจุบันโรงเรียนกวดวิชากลายมาเปน
ส่ิงที่สามารถเขาถึงไดงายข้ึนกวาเม่ือกอนนั่นเอง 
 การที่โรงเรียนกวดวิชาขยายตัวออกไปอยางกวางขวางในสังคมไทยนั้น ตองยอมรับวาเกิด
จากความสามารถของผูประกอบการที่เปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาที่ทําใหการเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่มี
ความ “เปนไปได” สําหรับนักเรียนที่มีความตองการหลากหลายแตกตางกันออกไป ทั้งความสามารถ
ของเจาของโรงเรียนกวดวิชาที่ทําใหการเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครเปนส่ิงทีเ่ปนไป
ไดสําหรับนักเรียนตางจังหวัด การทําใหโรงเรียนกวดวิชาสามารถมารวมตัวอยูในอาคารเดียวกันหรือ
ละแวกเดียวกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกลงทะเบียนเรียนคร้ังละหลาย ๆ โรงเรียนในวัน
เดียว การจัดสอนกวดวิชาในชวงเวลาเรงรัดกอนการสอบสําคัญ ๆ กระทั่งมีการสอนกันในชวงเวลาพัก
กลางวันเพื่อใหโอกาสแกนักเรียนที่ตองการใชเวลาชวงพักกลางวันสามารถเขาเรียนได อีกทั้งการทําให
การเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงตาง ๆ 
ดังกลาวมาลวนมีผลทําใหความเปนไปไดในการเรียนกวดวิชามีมากข้ึน ทําใหโรงเรียนกวดวิชาเขาถึง
งาย 
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 เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก:จุดขายของโรงเรียนกวดวิชา  
 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเปนทั้งเมืองหลวงและศูนยกลางของหลายส่ิงหลายอยางของ
ประเทศไทยส่ิงที่ปฏิเสธไมไดเลยก็คือกรุงเทพมหานคร คือแหลงกําเนิดแหงแรกของการกวดวิชาใน
ประเทศไทย กอนที่จะขยายตัวออกไปสูพื้นที่ตางจังหวัดอยางที่ เห็นในปจจุบัน อยางไรก็ดี
กรุงเทพมหานครเปนเมืองใหญซึ่งมีอุปสรรคสําคัญนั่นคือการคมนาคมที่ไมสามารถจะวางแผน
ลวงหนาไดเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดและระบบขนสงมวลชนที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ธุรกิจ
บริการทางการศึกษาอยางโรงเรียนกวดวิชาที่ตองอาศัยการเดินทางมาเรียนของนักเรียนจึงตองเผชิญ
กับอุปสรรคเร่ืองการเดินทางของนักเรียน แตถึงอยางไรโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครก็ไดเปรียบ
ในฐานะที่เปนศูนยกลางของการศึกษามีติวเตอรที่เกง ๆ จํานวนมาก ทําใหโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครไดรับความเชื่อม่ันและเปนที่ตองการของนักเรียนและผูปกครองทั้งในกรุงเทพมหานคร
เองและในตางจังหวัด 
 ดังนั้นเพื่อใหการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่เปนไปไดอยางงายข้ึนในทามกลางความ
วุนวายของการจราจรเมืองหลวง โรงเรียนกวดวิชาจึงเลือกที่จะตั้งอยูในจุดที่เปนศูนยกลางของการ
คมนาคมหรือตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมที่สะดวก กลาวคือในปจจุบันเราจะเห็นโรงเรียนกวดวิชาหลาย
แหงตั้งอยูในเสนทางการคมนาคมที่สะดวก อาทิ ตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟา หรือบางแหงไปตั้งอยูใน
บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟา ซึ่งถือไดวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนและผูปกครองที่
อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการที่จะเดินทางไปโรงเรียนกวดวิชาไดอยางงายดายมากข้ึน  
  
 รถไฟฟา: ระบบขนสงมวลชนท่ีเอ้ือตอการกวดวิชาของเด็กในเมือง เปนที่ทราบกันดี
วาถาพูดถึงแหลงรวมโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครอันดับตน ๆ ที่มีโรงเรียนใหลือหลากหลาย
ครบถวนทุกรายวิชาก็นาจะเปนยานสยามสแควรและอนุสาวรียชัยสมรภูมิรวมทั้งอาคารศูนยรวมกวด
วิชาเกิดใหมอยางตึกวรรณสรณ ยานพญาไท ซึ่งทั้งสามแหงนี้ลวนอยูในเสนทางเดินรถของรถไฟฟา
มหานครทางเลือกในการเดินทางของคนกรุงเทพมหานครยุคใหม การที่โรงเรียนกวดวิชารวมตัวกันอยู
ในบริเวณดังกลาวมาเปนเวลานานทําใหนักเรียนที่ตองการเรียนกวดวิชามักจะมุงไปสมัครเรียนในยาน
ตาง ๆ เหลานี้กันเปนสวนใหญ ในอดีตหากยอนไปกอนที่จะมีระบบรถไฟฟาการเดินทางเขาสูใจกลาง
กรุงเทพมหานครอยางยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ พญาไท สามยาน สยามสแควรไมใชเร่ืองงายสําหรับ
ผูคนโดยทั่วไป และอาจจะยากข้ึนอีกสําหรับนักเรียนที่ตองการเดินทางไปเรียนหลังเลิกเรียนหรือ
วันหยุด เพราะจะตองใชเวลาในการเดินทางมากจนอาจตองกลับถึงบานกันในยามดึกดื่น ดังนั้นแมจะ
มีนักเรียนที่อยูรอบนอกของกรุงเทพมหานครหลายตอหลายคนอยากจะเรียนกวดวิชา การเดินทางที่ไม
สะดวกก็เปนอุปสรรคสําคัญ  
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 แตในปจจุบันการเกิดข้ึนของระบบรถไฟฟาซึ่งผานใจกลางเมืองอันเปนยานสําคัญของ
โรงเรียนกวดวิชาไดเอ้ือใหนักเรียนที่เรียนสามารถทีจ่ะเดินทางไปเรียนกวดวิชาในพื้นที่ดังกลาวไดอยาง
สะดวกสบาย ส่ิงเหลานี้ทําใหนักเรียนบางคนที่ผูปกครองไมสะดวกในการไปรับไปสงหรือมีความหวงใย
ในการเดินทางสามารถที่จะเดินทางไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงไดงายดายมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ระบบรถไฟฟายังทําใหนักเรียนรูสึกไดวาตนเองสามารถมีทางเลือกในการเรียนกวดวิชาได
อยางหลากหลาย เพราะเม่ือกอนนั้นการเรียนกวดวิชาสวนใหญจะอาศัยการเรียนในโรงเรียนแหงเดียว
ที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกวิชา นักเรียนอาจจะไดพบกับติวเตอรที่เกงบางในบางวิชาหรือไม
เกงบางในบางวิชาแตก็ไมสามารถที่จะเลือกไดเพราะจําเปนตองเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแหงเดียวเพื่อ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง เม่ือการเดินทางสะดวกข้ึนนักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนกับติวเตอรที่
เกง ๆ ไดตามรายวิชาที่ตนเลือกเรียน นอกจากนี้ถาสาขาใดเต็มก็ยังมีสาขาในพื้นที่ซึ่งรถไฟฟาผานเปน
ตัวสํารอง ภาพของนักเรียนที่เรียนยานสยามสแควรตอนเชา บายนั่งรถไฟฟามาเรียนพญาไท แลวรอบ
ค่ํานั่งรถไฟฟากลับไปเรียนสยามสแควรจึงมีใหเห็นอยูบอยคร้ัง โดยเฉพาะในชวงที่นักเรียนปดภาค
เรียน ไมเวนแมแตในชวงเปดภาคเรียน นักเรียนหลายคนเม่ือเลิกเรียนก็มุงหนาสูรถไฟฟาเพื่อโดยสาร
ไปยังโรงเรียนกวดวิชาที่ตนเองมีเรียนในชวงภาคเย็นและค่ํา เชนโฮมนักเรียนโรงเรียนสาธติแหงหนึง่เลา
วา “เชาก็ออกจากคอนโดมาข้ึนรถไฟฟาเลยไปเรียนเคมีที่พญาไทกอนแลวบายก็นั่งยอนมาเรียนที่
สยาม...วันพุธตอนหาโมงเย็นผมมีเรียนที่พญาไทอีก” 
  
 การที่โรงเรียนกวดวิชาตั้งอยูในเสนทางคมนาคมที่สะดวกอยางรถไฟฟาทําใหการกวดวิชาใน
หลายสถานที่หลายโรงเรียนซึ่งเปนเร่ืองที่เปนไปไมไดในอดีตกลายเปนส่ิงที่เปนไปได จากที่อดีต
โรงเรียนกวดวิชาในชวงเวลาหลัง พ.ศ. 2530 เปนตนมามีแนวโนมจะเปนโรงเรียนที่เปดสอนวิชาสําคัญ 
หลายวิชาในโรงเรียนเดียวโดยมีโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังหลายโรงเรียนเกิดข้ึนซึ่งทําใหนักเรียนตอง
ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนควบคูกันไปหลายวิชาโดยบางวิชาก็อาจไมเปนที่ตองการหรือบางวิชาติว
เตอรก็อาจไมไดมีความรูความสามารถที่เพียงพอทั้งนี้เพราะปญหาดานการเดินทางเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหการเรียนกวดวิชาในหลาย ๆ โรงเรียนเปนไปไดยาก ซึ่งตางจากปจจุบันที่นักเรียนมีทางเลือกมากข้ึน  
การที่นักเรียนนิยมเลือกเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาที่มีความโดดเดนในดานชื่อเสียงเฉพาะ
รายวิชา ประกอบกับการ “ว่ิงรอกเรียน” ไมเปนอุปสรรคเพราะการเดินทางที่สะดวกมากข้ึนทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงกับโรงเรียนกวดวิชากลาวคือปจจุบันเราจะพบโรงเรียนกวดวิชาที่เนนการสอนไปที่
วิชาเฉพาะบางรายวิชาหรือเนนเพียงวิชาเดียว จึงทําใหมีโรงเรียนกวดวิชาเคมียอดนิยม โรงเรียนกวด
วิชาสังคม-ภาษาไทยยอดนิยม ซึ่งเนนจุดขายจากติวเตอรที่มีความสามารถสูง แนนอนวาในบางคร้ัง
การเดินทางไปเรียนในหลาย ๆ โรงเรียนกวดวิชายอมสรางความยากลําบากในการเดินทางแตดวยการ
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มีที่ตั้งอยูในเสนทางรถไฟฟาก็ทําใหอุปสรรคในการเดินทางของนักเรียนลดลงไปอยางมาก พิทักษ     
ติวเตอรชื่อดังไดกลาวถึงความเปล่ียนแปลงของโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันวา  
 

 “อยางที่สอนหลาย ๆ วิชาหมดไปนานแลว...แตพวกที่ขึ้นไปบนหางก็เร่ิมสูราคาไมไหว... เด๋ียวนี้มี
หนาใหม ๆ อยางเด็กจบใหมอยากเปนติวเตอรก็เปดเลยหาหองแถวใหใกลรถไฟฟาเขาหนอย ดังนั้นสมัย
นี้กวดวิชาแบบคนเดียวและรายเล็ก ๆ ยอย ๆ จะเยอะขึ้นเร่ือย ๆ”   

 
เสนทางคมนาคมจึงเปนเงื่อนไขแรก ๆ ที่จะทําใหการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชางายข้ึนในปจจุบัน อาจ
กลาวไดวาการขนสงมวลชนผานระบบรถไฟฟานี้ไดถูกใชใหเปนทรัพยากรของทั้งเจาของโรงเรียนกวด
วิชา ติวเตอร นักเรียน และผูปกครอง  
 ในฝายเจาของโรงเรียนกวดวิชาเองยอมเห็นประโยชนจากระบบรถไฟฟาจึงพยายามที่จะทํา
ใหโรงเรียนของตนเองเขาไปอยูใกลเสนทางรถไฟฟามากที่สุด ซึ่งการเขาไปตั้งโรงเรียนใหใกลรถไฟฟา
นั้นเจาของโรงเรียนจําเปนตองมีเงินทุนในระดับสูงเพราะไมวาจะเปนราคาที่ดินหรือคาเชาพื้นที่
คอนขางจะมีราคาแพง เจาของโรงเรียนกวดวิชาจึงตองมีความสามารถในการระดมทุนเพื่อใหโรงเรียน
ของตนเองไดอยูใกลระบบขนสงมวลชนและใชระบบรถไฟฟานี้ เปนจุดขายในการทําใหเห็นวาการ
เดินทางมาเรียนกวดวิชากับโรงเรียนของพวกเขาไมใชเร่ืองที่จะยากลําบากอีกตอไป กลาวอีกนัยหนึ่ง
เจาของโรงเรียนกวดวิชาไดหยิบยื่นระบบรถไฟฟาใหกับนักเรียนและผูปกครองดวยการตั้งโรงเรียนอยู
ในศูนยกลางการคมนาคมที่สะดวกสบาย ในขณะที่นักเรียนและผูปกครองอีกหลายคนที่เคยเห็นวาการ
เดินทางไปเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงในใจกลางกรุงเทพมหานครเปนไปไดยากเม่ือมี
ระบบรถไฟฟาก็กลับทําใหการเดินทางดังกลาวเปนไปไดสะดวกรวดเร็วและประหยัดข้ึน แนนอนวามัน
ทําใหโอกาสของนักเรียนที่ตองการเรียนกวดวิชานั้นเพิ่มมากข้ึนไปดวย ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาที่
ตองการใหนักเรียนและผูปกครองเดินทางไปมาสะดวกสบาย จึงตองตั้งอยูบนเสนทางของรถไฟฟาใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ก็เพื่อการขยายตลาดกวาดตอนเอาผูที่ยังเขาไมถึงโรงเรียนกวดวิชาใหสามารถ
เขาถึงไดมากที่สุดนั่นเอง 
  
 การยนระยะเวลาในการเดินทางดวยบริการรถตูสาธารณะ ในปจจุบันดวยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ดี ข้ึนมีถนนหนทางเกิดข้ึนมากมาย ทําใหรูปแบบการเดินทางของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยางมาก เพราะเปนการเดินทางที่ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็ว ใน
อดีตรถตูเปนเพียงยานพาหนะสวนบุคคลหรือสําหรับจางเหมาในการเดินทางเปนหมูคณะ แตปจจุบัน
รถตูไดกลายเปนรถขนสงมวลชนสาธารณะทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ดวยความคลองตัว
สะดวกสบายและรวดเร็วทําใหผูคนที่จะเดินทางระหวางเมืองหรือแมกระทั่งในเมืองที่การจราจรติดขัด
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อยางกรุงเทพมหานครจึงมีการเลือกใชรถตูเพื่อการเดินทางในปริมาณที่มากข้ึน การเกิดข้ึนของระบบ
ขนสงมวลชนที่ใชรถตูเปนยานพาหนะไมเพียงแตทําใหการเดินทางของผูคนทั่วไปสะดวกรวดเร็วข้ึน
เทานั้น รถตูยังมีสวนยนระยะเวลาในการเดินทางใหกับนักเรียนและติวเตอรในการเขาถึงโรงเรียนกวด
วิชาไดงายข้ึน 
   ดังไดกลาวแลวขางตนวาดวยความเชื่อม่ันวาการเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนที่นาเชื่อถือและม่ันใจไดกวาการเรียนที่ชานเมืองหรือตางจังหวัดนักเรียนที่
ตองการกวดวิชาจึงมักมุงเขาสูศูนยกลางการกวดวิชานี้ ประกอบกับการที่โรงเรียนกวดวิชาไดเลือกที่ตั้ง
ใหอยูใกลเสนทางคมนาคมหรือศูนยการคาขนาดใหญจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เอ้ือใหกับการเขาถึง
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนที่เพิ่มมากข้ึน ไมเพียงแตนักเรียนจากตางจังหวัดที่มีโอกาสในการเขา
เรียนมากข้ึน นักเรียนในกรุงเทพมหานครเองก็สามารถโดยสารรถตูสาธารณะหลังเลิกเรียนในวัน
ธรรมดา ซึ่งใชเวลาเพียงไมกี่นาทีไปถึงสถานที่เรียนกวดวิชาทันที่จะเรียนในภาคเย็นตอถึงค่ําและนั่งรถ
กลับบานไดอยางสะดวกสบายเชนกัน 
 การเดินทางดวยรถตู : โอกาสและทางเลือกของนักเรียนชานเมือง ในอดีตโรงเรียน
กวดวิชาจะมีสถานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในยานหัวลําโพง สามยาน สยามสแควร 
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ แลวจึงคอย ๆ ขยายตัวไปสูยานกวดวิชาชื่อดังแถวบางกะป งามวงศวาน รวมไป
ถึงโรงเรียนกวดวิชาที่อยูในหางสรรพสินคาอีกหลายแหง แตดวยการจราจรที่ติดขัดและระบบขนสง
มวลชนในอดีตทําใหนักเรียนในกลุมที่อาศัยอยูแถบชานเมืองหรือปริมณฑล เชน ปทุมธานี นนทบุรี 
พุทธมณฑล มีความยากลําบากอยางยิ่งที่จะเดินทางเขาสูศูนยกลางโรงเรียนกวดวิชาดังกลาว หรือใน
กรณีที่เดินทางไปเรียนกวดวิชาไดก็จะตองเรียนเพียงที่เดียว หรือแหลงเดียวเพราะไมสะดวกตอการ
เดินทางยายที่เรียนไปตามรายวิชาบางคร้ังนักเรียนก็ไมไดเรียนกับติวเตอรที่ตนเองชื่นชอบหรือเชื่อถือ 
ในขณะที่นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูชานเมืองอีกหลายคนไมมีโอกาสที่จะไดเรียนเลย เพราะความไม
สะดวกในการเดินทาง  
 แตในปจจุบันดวยความสะดวกสบายของการเดินทางดวยรถตูสาธารณะที่มีใหเลือกหลาย
สายหลายเสนทาง นักเรียนที่อยูในเขตชานเมืองใชเวลาในการเดินทางสูศูนยกลางการเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครไดรวดเร็วข้ึนและยังทําใหการเลือกเรียนรายวิชาในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกตางกันไป
ตามสถานที่ตาง ๆ สะดวกและรวดเร็วข้ึน อยางในกรณีของ ปอ ซึ่งเปนนักเรียนในเขตชานเมืองที่มี
บานพักอยูยานปทุมธานี ซึ่งแมจะมีโรงเรียนกวดวิชาในหางสรรพสินคาใกลบานแตก็ไมใชโรงเรียนกวด
วิชาที่ปอปรารถนาจะเขาเรียนเพราะสําหรับปอโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงควรจะเปนโรงเรียนแบบ
เฉพาะทางที่สอนเพียงรายวิชาเดียวที่สอนเปนวิชา ๆ ไป  แรกเร่ิมทีเดียวปอไมไดเขาใจเร่ืองการกวด
วิชามากนักเม่ือปอมีเพื่อนและเพื่อนของปอไดไปลองเรียนกวดวิชามาหลาย ๆ แหงจนทําใหเพื่อนของ
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ปอพบวาโรงเรียนที่สอนหลาย ๆ วิชาในคอรสเดียวไมไดสอนดีสอนเกงทุกรายวิชาไป เพื่อนเลาเร่ืองการ
สอนของครูที่เปนติวเตอรสอนวิชาเคมีรายหนึ่งใหปอฟงแมจะเปนการเรียนกับวีดิทัศนแตก็ทําใหเพื่อน
ของปอมีความเขาใจในเนื้อหาอยางมาก ปอจึงเชื่อมาตั้งแตนั้นวาการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีครู
เกง ๆ สอนเฉพาะรายวิชาจะดีกวา เม่ือปอไดรับอนุญาตจากพอและแมใหไปเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียม
ตัวสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยตั้งแตเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 3  ปอจึงไปสมัครเรียนตามเพื่อนปอ
เลาวาปอจะเลือกเรียนอยู 2 ที่คือยานบางกะป และงามวงศวานซึ่งเปนการเรียนในชวงปดเทอม ปอ
ตองเดินทางไปเรียนทุกวันปอจะออกจากบานประมาณตีหาคร่ึงหรือหกโมงเชาเพื่อไปข้ึนรถตูโดยสาร
สายฟวเจอรปารค รังสิต-บางกะป ซึ่งจะใชเวลาเดินทางอีกประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมงเพื่อไปเรียน
กับโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษชื่อดังแลวในชวงบายปอก็จะเดินทางจากบางกะปดวยรถตูโดยสาร
เพื่อมาเรียนวิชาเคมีกับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังดานเคมีที่ยานงามวงศวาน เหตุผลหนึ่งที่ทําใหปอตอง
เดินทางในลักษณะว่ิงรอกเรียนก็เพราะปอลงทะเบียนเรียนในวิชาเคมีของโรงเรียนชื่อดังที่ สาขาบาง
กะปไมทัน ปอกับเพื่อนจึงหาที่เรียนในสาขาอ่ืนและมาไดที่งามวงศวาน ซึ่งการเดินทางระหวางสองที่นี้
แมจะไมมีระบบขนสงมวลชนที่สะดวกสบายแบบรถไฟฟาเหมือนสาขาที่อยูใจกลางเมือง แตรถตูที่
เชื่อมตอระหวางบางกะปกับงามวงศวานก็มีหลายเสนทางทั้งสายที่ผานและสายที่ตนทางปลายทางอยู
ใกลโรงเรียนกวดวิชาทั้งสองแหงของปอ นอกจากนี้ในเวลาเย็นซึ่งปอจะตองกลับบานยานปทุมธานี ก็
ยังมีรถตูจากหนาโรงเรียนกวดวิชายานงามวงศวานรับสงผูโดยสารถึงปลายทางฟวเจอรปารครังสิต  

 
 “ชวงปดเทอม จันทร-เสารเรียนอังกฤษกับครู (ช่ือ) อยางที่ผานมาวันจันทร-เสาร7.00-12.00 น. เรียน
ครู (ช่ือ) สาขาบางกะป สาขาพญาไทคนมันเยอะดวย แลวบายก็มาเรียนเคมีครู (ช่ือ) ออกจากบานทีเดียว
แตบายยายมางามวงศวานเวลาไปเรียนก็ไปรถตูขึ้นหนาฟวเจอรปารครังสิตไปบางกะป ปามาสงที่ฟวเจอร 
ก็ประมาณ 45-60 นาที จากบางกะปก็นั่งรถตูมางามวงศวานคร่ึงช่ัวโมงก็ถึงรถจอดหนาโรงเรียนครู (ช่ือ) 
เลย” 
 

 การที่ปอสามารถเดินทางไปเรียนตามสาขาตาง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาไดอยางตามความ
ตองการของตนเองนั้น ตองยอมรับวาสวนหนึ่งปนเพราะความพรอมของครอบครัวของปอเองที่มีพอ
และแมเปนคนทํางานทั้งคู สวนปอเองก็เปนลูกคนเดียวไมมีพี่หรือนอง ทําใหพอสามารถสนับสนุน
คาใชจายในการเรียนกวดวิชาแกปอไดอยางเต็มที่ ประกอบกับการที่ทั้งพอและแมมีความเขาใจใน
ระบบการแขงขันทางการศึกษาเปนอยางดี เพราะทั้งพอและแมก็เคยผานระบบนี้มาเชนเดียวกัน ดังนั้น
จึงสนับสนุนในการเรียนของปออยางเต็มที่ เม่ือไมมีขอขัดของทางการเงินการที่ปอจะเลือกเรียนกับติว
เตอรที่มีชื่อเสียงก็มีความเปนไปได แตดวยระบบของการจองที่นั่งเรียนเปนแบบออนไลนผานธนาคาร 
บางคร้ังปอก็ไมสามารถจองที่นั่งเรียนในบางรายวิชาใหอยูในสาขาที่ใกล ๆ กันได ซึ่งแนนอนวาถาไมมี
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ระบบรถตูที่สามารถเดินทางระหวางสาขาไดอยางรวดเร็วปอก็จะไมสามารถเรียนรายวิชานั้น ๆ ไดเลย 
อาจกลาวไดวาปอเองไดนําเอาการสนับสนุนของพอแมที่เขาใจระบบการแขงขันทางการศึกษามา
ผสมผสานกับระบบรถตูที่ทําใหปอเดินทางระหวางสาขาได มาเปนส่ิงที่ชวยเพิ่มโอกาสและทางเลือก
ใหกับปอเพื่อที่จะไดเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียง 
 การเดินทางดวยระบบรถตูสาธารณะไดถูกนักเรียนนํามาใชเพื่อใหตนเองสามารถเขาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงได เนื่องจากระบบการจองที่นั่งเรียนของโรงเรียนกวดวิชาเปนแบบเต็มแลว
เต็มเลยหากจองไมทันก็ตองหาสาขาใหม การที่นักเรียนมีความเชื่อม่ันในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียง
บางแหงยอมทําใหมีความจําเปนที่จะตองหาที่เรียนในสาขาที่ยังมีที่นั่งวางอยู การที่จะทําเชนนีไ้ดกต็อง
อาศัยระบบขนสงมวลชนที่สามารถพาจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งไดอยางรวดเร็วซึ่งสําหรับสังคมเมืองหลวง
อยางกรุงเทพมหานครรถตูสามารถทําใหการเดินทางระหวางสาขาของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชาน
เมืองที่จะเขาไปเรียนในใจกลางเมืองไดสะดวกรวดเร็วและทันเวลา ดังนั้นนักเรียนที่กวดวิชาโดยการ
เดินทางไปเรียนดวยการโดยสารรถตูจึงเปนกลุมคนที่สามารถใชประโยชนจากรถตูและนําเอาระบบการ
เดินทางโดยรถตูนี้ที่เคยเปนเพียงการเดินทางแบบสวนตัว มาใชในการเดินทางที่ทําใหนักเรียนกลุมนี้
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาได 
 การทําใหนักเรียนตางจังหวัดเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครได แมวาโรงเรียนกวด
วิชาจะเร่ิมขยายตัวสูตางจังหวัดเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ แตความเชื่อม่ันเชื่อถือและความสะดวกสบายใน
การลงเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามที่นักเรียนตองการก็ยังคงอยูที่การเรียนกวดวิชาในโรงเรียน ที่
กรุงเทพมหานคร แมจะเปนสาขาและไมใชการสอนสดแตนักเรียนตางจังหวัดก็ยังเลือกที่จะเดินทางเขา
มาเรียนในกรุงเทพมหานครมากกวา ความเชื่อม่ันในโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครของนักเรียน
ตางจังหวัดบางคนนั้นบางคร้ังก็เกิดจากความรับรู  และการอางอิงกับเพื่อนหรือญาติที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร กลาวคือทั้งตัวนักเรียนเองและผูปกครองที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวด
วิชาบางกรณีจะมีการสอบถามกับเพื่อนหรือญาติที่เรียนกวดวิชาอยูในกรุงเทพมหานคร ขอมูลตาง ๆ ที่
พวกเขาไดรับทําใหเขามีความเชื่อม่ันศรัทธาตอโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครนั้นมากกวาสาขาที่
เปดอยูตามตางจังหวัด นอกจากนี้ยังประกอบดวยเหตุผลนานัปการ ไมวาจะเปนตัวเลือกที่มีใหเลือก
มากกวาตามตางจังหวัดหรือความสะดวกในการเดินทางระหวางที่มีการเปล่ียนรายวิชา ในอดีตการจะ
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนที่อยูตางจังหวัดเปนส่ิงที่กระทําไดยากเพราะมีอุปสรรคเร่ืองการ
เดินทางแตปจจุบันปญหาอุปสรรคในการเดินทางของนักเรียนลดลงไปอยางมากความเจริญกาวหนา
ในการคมนาคมทําใหนักเรียนที่อยูในตางจังหวัดสามารถเดินทางเขามาสูศูนยกลางการกวดวิชาไดไม
ยากนัก การเกิดข้ึนของรถตูโดยสารทั้งประจําทางและไมประจําทางที่สามารถขนสงผูโดยสารจาก
จังหวัดที่อยูไกลจากกรุงเทพมหานคร ในระยะ 200 กิโลเมตรทําใหเดินทางมาถึงไดภายในระยะเวลา 2- 
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3 ชั่วโมงและทําใหการเดินทางไปกลับเปนส่ิงที่ทําไดงายข้ึน การบริการของรถตูโดยสารในบางจังหวัด
ถาเที่ยวที่กลับจากกรุงเทพมหานครถึงที่หมายปลายทางในเวลามืดค่ําก็ยังมีการบริการสงถึงบานอีก
ดวย นักเรียนที่อยูตางจังหวัดซึ่งมีตัวเลือกในการกวดวิชาไมมากนักจึงสามารถเขามากวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครไดอยางงายดาย 
 

 “ผมมาเรียนทุกวันเสาร ผมจะนั่งรถตูจากบานโปง เขาจอดในตลาดออกมาต้ังแตตีหา รถว่ิงแคสอง
ช่ัวโมงกวา ๆ ก็ถึงอนุสาวรียชัย เชาผมก็จะเรียนทีตึ่กพญาไท แลวบายผมก็จะนั่งรถไฟฟาไปที่สยามเรียนที่
นั่นอีกสามช่ัวโมง เย็นก็นั่งรถไฟฟามาลงอนุสาวรียกลับไปถึงบานโปงก็หกโมงเย็นบางหนึ่งทุมบาง...รถตู
บานโปงวันเสารอาทิตยสวนใหญก็มีเด็กเรียนกวดวิชานั่งมาจะไมมีลงระหวางทางเขาก็ขึ้นทางดวนมาลง
พญาไทเลย...ตอนเชานี่ถามีเด็กมากวดวิชาเขาจะถามกอนถามีเขาก็จะจอดใหหนาตึกที่พญาไทเลย...แต
ตอนเย็นตองไปขึ้นเองที่หนาเซ็นเตอรวัน” 
 

นอกจากนักเรียนที่เดินทางดวยรถตูโดยสารประจําทางจากตางจังหวัดเพื่อมาเรียนกวดวิชาแลว
ยังมีนักเรียนอีกกลุมหนึ่งที่อาจมีระยะการเดินทางที่ไกลเกินกวา 200 กิโลเมตรข้ึนไปเชนนักเรียนที่มา
จากจังหวัดนครสวรรค นักเรียนกลุมนี้จะรวมตัวกันมาในกลุมเพื่อน 10 -15 คนเชาเหมารถตูจาก
นครสวรรคออกเดินทางตั้งแตเชามืดเพื่อมาเรียนแถวอนุสาวรียชัยหรือสยามสแควรและกลับพรอมกัน
ในชวงเย็นซึ่งรถตูก็จะไปสงถึงบานของทุกคนในชวงค่ํา  

การที่นักเรียนตางจังหวัดสามารถเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครไดก็เปน
เพราะระบบขนสงและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วข้ึนโดยเฉพาะการใชบริการรถตู ดังนั้นสําหรับ
บุคคลทั่วไปรถตูอาจเปนเพียงระบบการขนสงที่ทําใหเดินทางไดอยางรวดเร็วทันใจแตสําหรับนักเรียน
ตางจังหวัดที่ตองการกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังในกรุงเทพมหานคร บริการรถตูสาธารณะเปน
หัวใจสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหวันหยุดเสารอาทิตยของพวกเขามีคุณคา ถึงแมวาพวกเขาจะไมมีโอกาสได
เรียนโรงเรียนในระบบชื่อดังในกรุงเทพมหานครแตรถตูทําใหวันหยุดของเขาเปนวันที่พวกเขามีโอกาสที่
จะไดเรียนในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังที่ไมตางอะไรกับพวกนักเรียนจากโรงเรียนดัง ๆ เหลานั้นเลย มันทํา
ใหพวกเขาเกิดความม่ันใจข้ึนมาไดระดับหนึ่งในโอกาสแหงความสําเร็จของตนเองในการสอบแขงขัน
ตาง ๆ  ดังนั้นนักเรียนในกลุมที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจึงสามารถใชบริการรถตูโดยสารใหกลายมา
เปนทรัพยากรเพื่อเอ้ือใหพวกเขาไดเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําใหพวกเขารูสึกวา
ไดเรียนอยางทัดเทียมกับนักเรียนที่อยูในกรุงเทพมหานคร แตการเดินทางไปกลับดวยรถตูนี้จะเปนไป
ไมไดเลยหากผูปกครองไมสนับสนุนเพราะการเดินทางไปกลับอยางนอยจะตองมีคาใชจายวันหนึ่ง ๆ ไม
ต่ํากวา 400-500 บาททําใหเห็นไดวาการที่มีเพียงบริการรถตูยังไมทําใหนักเรียนที่ตองการกวดวิชาได
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาในทันที นักเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองหรือผูปกครองเองก็
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ตองเห็นความสําคัญและจําเปนของการเดินทางไปกวดวิชาในกรุงเทพมหานครดวยจึงจะทําใหการ
เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครของนักเรียนกลุมนี้เปนไปได แตหากทั้งนักเรียนและผูปกครองเห็นวา
การเรียนกวดวิชาเปนส่ิงจําเปนและโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครมีความนาเชื่อถือเชื่อม่ัน
มากกวา ประกอบกับผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางได รถตูโดยสารจะเปนส่ิง
เอ้ืออํานวยสําคัญของนักเรียนกลุมนี ้
 การทําใหการวิ่งรอกสอนของติวเตอรเปนไปได การที่โรงเรียนกวดวิชาหลายโรงเรียนมี
สาขาขยายตัวออกไปตามพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงเปนจํานวนมากข้ึน แมวาหลาย
โรงเรียนจะใชวิธกีารสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีเชนวีดิทัศน หรือคอมพิวเตอรชวยใหการสอนของสาขาอ่ืน 
ๆ ดําเนินไปไดภายใตการสอนของติวเตอรคนเดียวกัน แตก็ยังมีโรงเรียนกวดวิชาอีกหลายโรงเรียนที่ทํา
การตลาดโดยใชกลยุทธการสอนสดทุกสาขาเพื่อรองรับนักเรียนที่ไมถนัดการเรียนกับส่ือประเภทวีดิ
ทัศนแตดวยสาขาที่มีมากประกอบกับติวเตอรที่มีความสามารถเปนที่รูจักนิยมชมชอบและยอมรับใน
ฝไมลายมือเทคนิควิธีการสอนไมไดหาไดงายตองผานการฝกฝนฝกปรือเปนเวลานาน โรงเรียนกวดวิชา
จึงนิยมใหติวเตอรว่ิงรอกสอนสดตามสาขาตาง ๆ ทั้งกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดซึ่งถือเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่จําเปนตองเรียนในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไมใชสาขาใหญใน
กรุงเทพมหานครที่จะไดเรียนสดกับติวเตอรที่ มีชื่อเสียงอยางในกรณีของแวน ครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ปนติวเตอรแบบนอกเวลาของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังแหงหนึ่ง แวนมีชื่อเสียงจากการ
ที่โรงเรียนดังกลาวนําเสนอและโฆษณาเธอข้ึนหนาเว็บไซตหลักของโรงเรียนกวดวิชาและแวนยังเปน
ผูจัดทําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่เธอสอนคือวิทยาศาสตรที่ถูกนําไปใชสอนในทุกสาขาของ
โรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดดวยชื่อเสียงของแวนและนโยบายขยายโรงเรียนไปสู
จังหวัดแหงหนึ่งทางภาคตะวันออก ทําใหแวนไดรับการชักชวนใหสอนสองสาขาในกรุงเทพมหานคร
และอีกหนึ่งสาขาที่ขยายไปแหงหนึ่งทางภาคตะวันออก แมวาโรงเรียนและที่พักที่แวนอาศัยอยูประจํา
จะอยูถึงเขตพุทธมณฑลแตแวนก็ใชวิธีการเดินทางโดยการนั่งรถตูสาธารณะเพียงไมกี่นาทีก็ถึงโรงเรียน
กวดวิชาที่แวนสอนอยูเปนประจําและเม่ือใดก็ตามที่แวนจะตองเดินทางไปสอนในสาขาที่แหงหนึ่งทาง
ภาคตะวันออกแวนก็จะนั่งรถตูโดยใชเวลาเพียงชั่วโมงกวา ๆ ก็ถึงโรงเรียนที่ตัวเมืองแหงหนึ่งทางภาค
ตะวันออกแวนใชชีวิตในชวงวันหยุดเสารอาทิตยว่ิงรอกสอนกรุงเทพมหานครและสาขาอีกแหงหนึ่งทาง
ภาคตะวันออกอยางนี้มาแรมป ถึงแมจะเหนื่อยแตแวนบอกวารายไดก็คุมคากับความเหน็ดเหนื่อยที่
ตองผชิญ 

 
 “พอดีอีกที่สถาบันที่ตางจังหวัดเปดใหมแลวเคาไมมีคนไปสอน...แลวพอดีอยากจะเพิ่มสอนสดเลย
ใหทางนี้หาครูสอนสดใหหนอย พี่คนเดิมเคาเลยมาชวนก็เลยไป การเดินทางก็เดินทางไปเองโดยรถตูขึ้น
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รถทีอ่นุสาวรียตอนตีหาคร่ึง สอนแปดโมง เลิกบายโมง ตอนนี้ก็ยังสอนอยู จะไปทุกวันอาทิตยสวนวันเสาร
อยูที่นี่...มันก็คุมเพราะสถาบันที่หนูสอนเคาใหคาสอนแพงที่สุดในสยามแลวพี่ไปเช็คไดเลย” 

 
 สําหรับติวเตอรที่สอนเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายคนจําเปนที่จะตองว่ิงรอกระหวาง
สาขาก็ใชบริการรถตูโดยสารสาธารณะเปนหลักซึ่งสวนใหญใหเหตุผลตรงกันวาเพื่อความประหยัดและ
รวดเร็ว อยางเชนแปงติวเตอรโรงเรียนกวดวิชาที่มีสํานักงานใหญอยูที่นนทบุรี นอกจากทํางานในหนาที่
สอนที่สํานักงานใหญแลวถามีเวลาวางแลวติวเตอรที่อยูตามสาขาตาง ๆ ลาหรือขาดสอน เธอจะตอง
พรอมเสมอที่จะเดินทางไปสอนแทนซึ่งแมจะตองสลับตารางวิชาแตทั้งนี้ก็เพื่อรักษามาตรฐานของ
โรงเรียน 
 

 “วันนี้ตอนเชาคนที่สาขายานดอนเมืองติวเตอรเขาขาด เขาเลยจัดใหเรามาชวยสอน คุยเสร็จก็จะ
กลับไปปากเกร็ดก็ไปรถตูเร็วดี จริง ๆ เราไมใชติวเตอรของสาขายานดอนเมือง แตเรามาเพราะคนเขาขาด
เจาของก็จะใหคาแท็กซ่ีซ่ึงถาไมรีบจริง ๆ เราก็นั่งรถตูเพราะประหยัดดีถารถติด ๆ ก็ใชเวลาไลเล่ียกับแท็กซ่ี
อยูดี” 

 
 การสอนหลายสาขาของติวเตอรยอมหมายถึงโอกาสในการทํารายไดที่มีมากข้ึนบริการรถตูที่
ว่ิงระหวางยานธุรกิจสําคัญในเมืองและรถตูที่ว่ิงรับสงระหวางเมืองไดชวยใหความเปนไปไดของการ
สอนสดระหวางสาขาเกิดข้ึนไดจริงนอกจากรายไดที่มากข้ึนของติวเตอรยังชวยสรางความนาเชื่อถือ
และเปนเสนหที่ชวยดึงดูดนักเรียนที่นิยมการสอนสดมากกวาการดูการสอนจากวีดิทัศน ซึ่งหมายถึง
ชองทางการขยายตลาดและลูกคาที่เพิ่มมากข้ึนของโรงเรียนกวดวิชา อาจกลาวไดวาบริการรถตู
สาธารณะที่ดูเผิน ๆ เปนเพียงการขนสงมวลชนที่เขามาเปนตัวเสริมเดินทางในภาวะการจราจรตดิขัดได
ถูกเจาของโรงเรียนกวดวิชาและบรรดาติวเตอรนํามาใชเพื่อโอกาสในการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา
อยางมีนัยยะสําคัญ จะเห็นไดวารถตูไมเพียงถูกใชใหเปนทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยใหกับนักเรียนที่กวด
วิชาเทานั้น แตยังเปนส่ิงเอ้ืออํานวยใหการสอนแบบว่ิงรอกหรือการสอนสดของติวเตอรตามสาขาตาง ๆ 
เปนไปได ซึ่งเจาของโรงเรียนกวดวิชาบางแหงที่ตองการใหมีการสอนสดเปนจุดขายที่เหนือคูแขงซึง่สอน
ผานวีดิทัศนก็เห็นประโยชนจากการใชบริการรถตูจึงมีการจัดสรรตารางเวลาของติวเตอรใหสามารถ
สอนแตละสาขาแลวมีเวลาเดินทางดวยรถตูไปสูอีกสาขาหนึ่งได ในขณะที่ติวเตอรเองการไดสอนหลาย
สาขาและเปนการสอนสดยอมหมายถึงรายไดที่เพิ่มมากข้ึนการเดินทางดวยรถตูเพื่อใหสามารถว่ิงรอก
สอนไดดูจะเปนทางเดียวที่ทั้งเร็วและประหยัดแมวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืนเชนบริการรถรับจาง
สาธารณะ (taxi) แตก็มีราคาแพงจนเกินความจําเปนผิดกับรถตูที่มีราคาคงที่แนนอนตามระยะทางและ
รวดเร็วกวารถโดยสารประจําทาง 
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 ความพยายามในการดัดแปลงเสนทางคมนาคมใหสะดวกตอการเดินทาง การ
คมนาคมขนสงไมไดเปนส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญสําหรับการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครเทานั้น โรงเรียนกวดวิชาในตางจังหวัดเองก็จําเปนตองใหความสําคัญกับความ
สะดวกในเร่ืองการคมนาคม เราจึงสามารถเห็นโรงเรียนกวดวิชาในตางจังหวัดที่จะตองพยายามใช
ประโยชนจากการคมนาคมขนสงใหมากที่สุดโรงเรียนกวดวิชาตามตางจังหวัดจึงไปรวมกันอยูตามยาน
ศูนยทารถหรือใกล ๆ กับสถานีขนสงของจังหวัดนั้น ๆ สําหรับโรงเรียนกวดวิชาที่ไมสามารถเลือกทําเล
ที่ตั้งใหอยูบนเสนทางคมนาคมที่สะดวกได ก็จําเปนตองหาวิธีการตาง ๆ มาดัดแปลงใหการคมนาคม
บริเวณใกลเคียงนั้นสะดวกที่สุด อยางในกรณีของนัด ผูบุกเบิกกอตั้งโรงเรียนกวดวิชาในเขตเทศบาล
นครของจังหวัดแหงหนึ่งทางภาคใต ซึ่งกอตั้งโรงเรียนกวดวิชาข้ึนในยานการคาที่เส่ือมโทรมไปนานแลว
แมวาจะเคยเปนยานการคาแตก็เหลือหองเชาอยูเพียงไมกี่หอง การจราจรก็มีความสับสนวุนวายไมมีที่
ทางสําหรับการจอดยานพาหนะ นัดจําเปนตองอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองที่จะมาสงบุตรหลานที่โรงเรียนกวดวิชาของนัด เขาจึงพยายามติดตอกับทางเทศบาลใหมา
ทําปายบอกทางและปายเตือนตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางรวมทั้งการพยายามเจรจา
กับเจาหนาที่ตํารวจจราจรจนสามารถขอใหเปล่ียนเสนทางบริเวณดังกลาวใหมีการเดินรถแบบทาง
เดียว(one-way)ซึ่งทําใหมีชองการจราจรมากพอที่จะใชเปนที่จอดรถได การเปล่ียนแปลงเสนทาง
การจราจรใหสะดวกข้ึนนอกจากจะทําใหนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเพิ่มข้ึนจากระยะแรกมีเพียง 
40-50 คนจนปจจุบันมีนักเรียนนับพันคนแลว ยังเปนการพลิกฟนธุรกิจรานคายานนั้นใหฟนตัวข้ึนมา
พรอม ๆ กันอีกดวย  
 

 “ตอนเขามาเปดทีแรกแทบจะเปนตึกรางพอเราเขามาก็ไปขอใหเทศบาลเขาชวยปรับเสนทางการเดิน
รถจากที่เดินสวนทางกันก็ใหเปน วันเวย มันก็มีที่จอดรถมากขึ้นและรถก็ไมติด ทําใหการคาแถวนี้ก็ดีขึ้น
ไปดวย” 

 
 การเลื่อนเวลาเรียน : การเพิ่มโอกาสในการกวดวิชา 
 เม่ือใกลถึงเวลาสอบคร้ังสําคัญ ๆ ไมวาจะเปนการสอบระดับชาติและการสอบเพื่อนําผล
คะแนนไปใชในการเขาเรียนตอมหาวิทยาลัย คอรสกวดวิชาจะเกิดข้ึนเพื่อมาสนองความตองการของ
นักเรียนหลายกลุมทั้งกลุมที่ไมเคยติวมากอนเลย  กลุมที่ไมมีพื้นฐานเลย กลุมที่เคยเรียนกวดวิชามา
บางแลวแตตองการคอรสสรุปหรือคอรสทบทวนเพื่อเสริมสรางความม่ันใจ ยิ่งเวลาของการสอบกระชั้น
ชิดเขามาเพียงใดเวลาวางที่นักเรียนจะใชในการเรียนกวดวิชายิ่งมีนอยลงเขาไปทุกขณะจงึมีคอรส กวด
วิชาที่พยายามหาชวงเวลาวางของนักเรียนเพื่อมาใชในการกวดวิชาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
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 กวดวิชาในเวลาพักกลางวัน กลาวคือมีโรงเรียนกวดวิชาบางแหงโดยเฉพาะในชวงเวลา
ใกลสอบจะเปดกวดวิชาทั้งชวงเชากอนเขาเรียน ชวงพักกลางวัน และชวงเย็นหลังเลิกเรียน ในชวงเชา
กับชวงเย็นดูจะไมมีอุปสรรคตอการเรียนกวดวิชาเทาใดนัก แตการกวดวิชาในชวงพักกลางวันทําให
นักเรียนตองพบกับปญหาการเขาออกจากโรงเรียนที่เรียนอยูในระบบ จนอาจกลาวไดวาชวงใกลสอบ
ในปจจุบันเวลาเรียนของโรงเรียนในระบบไดกลายมาเปนอุปสรรคสําคัญในการไปเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนเนื่องจากการมีกฎเกณฑเร่ืองการเขา ออกโรงเรียนที่เปนเวลา การหามออกนอกบริเวณในเวลา
กลางวัน รวมไปถึงการที่ระยะเวลาในภาคเรียนยาวนานไปซอนทับกับเวลาของการเรียนกวดวิชาที่ทาง
โรงเรียนกวดวิชากําหนดข้ึนเพื่อใหทันกับการสอบในสนามตาง ๆ โรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันจึงมี
หลายแหงที่อนุโลมเร่ืองการเขาออกและจัดปรับเวลาเรียนใหเอ้ือตอการเดินทางไปกวดวิชาของนกัเรียน 
อาทิหลายแหงในปจจุบัน อนุญาตใหนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ออกนอกโรงเรียนไดตั้งแตกอนเที่ยง
และกลับเขาโรงเรียนหลังเวลาบายโมงไดเล็กนอย โรงเรียนเอกชนบางแหงถึงกับจัดใหคาบกอนเที่ยง
และหลังเที่ยงเปนคาบกิจกรรม เพื่อเปดโอกาสใหเอาชวงเวลาดังกลาวไปกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาที่
อยูใกลหรือเดินทางไดสะดวกครูโรงเรียนเอกชนทานหนึ่งเลาวา  
 

 “ตอนที่หนูยังสอนอยูที่เกานะ ตอนพักเที่ยงเด็กม.6 ออกจากโรงเรียนกันเกือบทุกคน เขาเอาคาบ
กิจกรรมกับคาบแนะแนวมาไวใกลเที่ยงตอนเทอมสอง ใหเด็กไปกวดวิชา มันก็ไปโนนสยามเหมาแท็กซ่ีกัน
ไปเจ็ดแปดคน...ย่ิงใกลสอบโอเน็ต เอเน็ตโรงเรียนกวดวิชาแถวสยามกลางวันเขาก็เปดสวนใหญพวกใกลที่
อยูแถวจุฬาก็จะออกมาติวตอนกลางวัน แตโรงเรียนหนูผูปกครองมาขอกับพออธิการเด็กมันก็เลยไปกัน” 

 
 แนนอนวาการที่โรงเรียนแหงหนึ่ง ๆ จะอนุญาตใหนักเรียนใชเวลาพักกลางวันออกไปเรียน
กวดวิชาไดนั้นคงเปนส่ิงที่ตองผานกระบวนการตอรองกันอยางมากโดยเฉพาะถาโรงเรียนอยูไกลจาก
สถานที่กวดวิชามาก ๆ คงเปนไปไดยากที่จะอนุญาตใหนักเรียนออกไปเรียนไดในชวงพักกลางวัน แตก็
พบวามีหลายโรงเรียนที่อยูใกลเสนทางรถไฟฟาสามารถที่จะเดินทางดวยเวลาอันส้ันไปเรียนกวดวิชาได
เชนเดียวกับนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่ใกลแหลงกวดวิชา การเล่ือนเวลาเรียนหรือการปรับเปล่ียน
กฎเกณฑการเขาออกของโรงเรียนนี้เกิดข้ึนในภาวะที่โรงเรียนในระบบเองก็มีความเชื่อม่ันวาการเรียน
กวดวิชานั้นชวยเสริมสรางโอกาสใหกับนักเรียนในการที่จะทําขอสอบไดมากกวามีการเก็งขอสอบที่ตรง
กวาแมนยํากวาการเรียนในโรงเรียนเพียงอยางเดียว นักเรียนเองก็มีความตองการที่แตกตางกันออกไป
เพราะยิ่งเวลาสอบคร้ังสําคัญ ๆ ใกลเขามาความประหมา ความวิตกกังวล ความไมม่ันใจมักจะเกิด
ข้ึนกับทั้งผูปกครอง นักเรียนและรวมไปถึงครูในโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชาเปนที่ซึ่งหลายคนมีความหวัง
ความเชื่อวาจะสามารถชวยทําใหประสบความสําเร็จได การเล่ือนเวลาเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ
บางอยางเหลานี้เปนเพียงแคการเอ้ืออํานวยใหการกวดวิชาในระยะเวลาส้ัน ๆ เกิดข้ึนได แตก็ตอง
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อาศัยเงื่อนไขในการผสมผสานเอาทรัพยากรอ่ืน ๆ เขามาเปนตัวชวยในการทําใหการกวดวิชาใน
ชวงเวลาดังกลาวเปนไปไดดวย ไมวาจะเปนการคมนาคมและระบบขนสงมวลชน รวมไปถึงคาใชจาย
ในการเดินทางที่จะตองเพิ่มข้ึนสําหรับนักเรียนซึ่งยอมกี่ยวของกับการสนับสนุนของผูปกครองอยาง
หลีกเล่ียงไมได 
 การที่นักเรียนจะสามารถไปกวดวิชาในระหวางเวลาพักกลางวันของโรงเรียนในระบบได
นักเรียนกลุมนี้จะตองไดรับการเอ้ือํานวยและครอบครองทรัพยากรหลายอยาง กลาวคือพวกเขาจะตอง
อยูใกลโรงเรียนกวดวิชาที่เปดสอนคอรสเรงรัดในชวงเวลาพักกลางวัน การเดินทางจะตองทําไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โรงเรียนจะตองผอนปรนกฎกติกาที่เคยเขมงวด รวมไปถึงคาใชจายที่ผูปกครองตอง
พรอมจะจายเพิ่มใหไมวาจะเปนคาเดินทางหรือคาลงทะเบียนเรียน แมวาคอรสที่เปดสอนตอนกลางวัน
มักจะเปนคอรสเรงรัดจัดข้ึนเพื่อนักเรียนที่ไมเคยเรียนกวดวิชาและเปนการสอนติวกอนสอบคร้ังสําคัญ
ไมกี่สัปดาห แตส่ิงที่พบไดก็คือปจจุบันนักเรียนที่เคยเรียนกวดวิชาในคอรสปกติก็สนใจคอรสเรงรัด
ดังกลาวมากข้ึนเพราะเปนการเพิ่มความม่ันใจและการเรียนเหมือนกับเปนการสรุปตอนทายกอนเขา
สอบ เม่ือโรงเรียนในระบบที่นักเรียนเรียนอยูใหการสนับสนุน เม่ือผูปกครองมีความสามารถที่จะจาย 
และเม่ือการเดินทางสะดวกพอที่จะไปเรียนกวดวิชาและกลับเขาโรงเรียนไดภายใน 2 ชั่วโมง ความ
เปนไปไดและโอกาสในการกวดวิชาของนักเรียนกลุมนี้ก็มีมากข้ึน 
 หยุดเรียนเพื่อกวดวิชากอนสอบ การปรับเวลาเรียนในระหวางภาคเรียนของโรงเรียน
มัธยมหลายแหงมีการดําเนินการสอบปลายภาคใหเสร็จอยางรวดเร็วหรือไมก็หยุดเรียนใหนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในชวงที่มีการสอบ GAT PAT เพื่อที่จะไดอานหนังสือ แตชวงเวลาดังกลาวนักเรียน
หลายคนก็เอาไปใชในการกวดวิชา หรือในหลายกรณีก็พบวาเปนความพยายามของทางโรงเรียนเองที่
จะเรงการจัดสอบปลายภาคโดยเฉพาะภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเปนภาคปลายใหเสร็จส้ินโดยเร็ว และเพื่อเปน
ที่รับรูรวมกันวาการเผ่ือเวลากอนสอบไว 2-3 สัปดาหนั้น เพื่อใหนักเรียนไปหาคอรสเรงรัดตาง ๆ ของ
โรงเรียนกวดวิชาเรียน หรือในบางโรงเรียนก็มีทางเลือกใหดวยการจัดติวทั้จากครูในโรงเรียนเองและ
โดยการจางติวเตอรมืออาชีพมาสอนในโรงเรียนเอง สวนนักเรียนคนใดที่ลงทะเบียนคอรสของโรงเรียน
กวดวิชาก็ถือวาเปนโอกาสอันดีและยิ่งการสอบตาง ๆ มีกําหนดลาชาออกไปเทาใดกย็ิ่งเปนโอกาสอันดี
ที่นักเรียนจะไดมีเวลาเพื่อการติวมากข้ึน นักเรียนคนหนึ่งที่เรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแหงหนึง่
เลาวา  
 

 “เด๋ียวนี้โรงเรียนจะเรงปดปลายภาคใหเร็วเพื่อใหนักเรียนไปกวดวิชา พวกผมก็เลยไดเขามาเรียนกวด
วิชาในกรุงเทพเร็วขึ้นแตพวกม. 6 ก็ตองเขามาติวเหมือนกัน แตบางเทอมก็อยูที่พวกสอบGat Pat วาเขา
จะสอบตอนไหนปดชาปดเร็วขึ้นกับ สอบอันนี้ดวยครับ” 
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 นอกจากนี้ในปจจุบันส่ิงที่เกือบจะกลายเปนแนวปฏิบัติที่เหมือนกันทุกโรงเรียน ที่หามไมให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไปรวมกิจกรรมใด ๆ ทั้งส้ินทั้งในและนอกโรงเรียน การแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ผานมา 2-3 ปที่แลวตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ
จะเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 เกือบทั้งหมด ซึ่งทําใหดูเหมือนวาการเรียนในระบบตาม
หลักสูตรกลายมาเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของนักเรียนและโรงเรียนจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียน
กําหนดการ วิธีการและกิจกรรมใหสอดคลองกับการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนอยางมาก 
นักเรียนบางคนที่ไดเรียนในหองเรียนพิเศษถึงกับไดรับสิทธิพิเศษกวาหองเรียนอ่ืนในอันที่จะปดเทอม
กอนเพื่อใหสอดคลองกับการเดินทางไปเรียนกวดวิชาและมีสิทธิที่จะกลับมาเรียนในตอนเปดเทอมชา
กวา 
 

 “สําหรับนักเรียนหองพิเศษจะกลับมาเรียนเปดเทอมชาครูก็ไมไดวาอะไรเพราะเราก็สามารถโทรมา
บอกไดวาที่กวดวิชามันอาจจะชาไปซักสองอาทิตย โทรมาบอกเรียนกวดวิชาเสร็จก็คอยกลับมาเรียน” 

 
  ถึงแมเราจะไมอาจทราบไดวามีกระบวนการอะไรเกิดข้ึนที่ทําใหโรงเรียนในระบบยอมหยุด
เรียนเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไปเรียนกวดวิชากอนสอบ แตการหยุดเรียนหรือเรงระยะเวลาของการปด
เทอมซึ่งมักจะมีเหตุผลที่เปนทางการวาเพื่อเอ้ือใหนักเรียนไดหยุดอยูบานอานหนังสือ แตในความเปน
จริงแลวนักเรียนจะไดโอกาสนี้ที่จะไปเสาะแสวงหาโรงเรียนกวดวิชาที่สอนแบบคอรสเรงรัด ตะลุยโจทย
กอนสอบแบบเขมขนซึ่งเปนโอกาสของทั้งคนที่ไมเคยกวดวิชาเลยและคนที่เคยกวดวิชามามากบาง
นอยบาง แตตองการเรียนเพื่อทบทวนกระชับความรูเพื่อการสอบอีกคร้ังหนึ่ง นักเรียนที่สามารถใชเวลา
ที่โรงเรียนหยุดใหอานหนังสือกอนสอบไปเรียนกวดวิชาไดนี้หลายคนจําเปนตองเดินทางไปพักกับญาติ
หรือเชาหออยูเพื่อจะไดมีโอกาสเรียนกวดวิชาดังกลาวซึ่งแนนอนวาพวกเขาจะตองมีความพรอมดาน
ทรัพยากรทางการเงิน การเดินทางหรือที่พักดวย 
 
ความเปนเมืองกับการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา 
 ความนิยมชมชอบและความเชื่อม่ันศรัทธาที่ผูคนในสังคมมีตอโรงเรียนกวดวิชาในฐานะที่
เปนการศึกษาอีกรูปแบหนึ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับนักเรียนผูตองการประสบความสําเร็จทาง
การศึกษาทําใหการเกิดข้ึนและการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่ไมตองตั้งคําถามไมวาจะเปน
การเกิดข้ึนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครหรือในสวนภูมิภาค แมวาในอดีตโรงเรียนกวดวิชา
ตามตางจังหวัดจะหาไดยากมาก แตตองยอมรับวาในปจจุบันโรงเรียนกวดวิชามีการขยายตัวควบคูไป
กับการขยายตัวของเมืองอยางเห็นไดชัดอาจกลาวไดวาเม่ือเมืองใหญขยายตัวไปในพื้นที่ใด ปจจุบนัจะ
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เร่ิมมีสาขาของโรงเรียนกวดวิชาหรือไมก็มีโรงเรียนกวดวิชาเกิดใหมเขาไปเปดจนกลายเปนเร่ืองธรรมดา 
ที่เปนเชนนี้เพราะผูประกอบการเจาของโรงเรียนกวดวิชาสามารถที่จะดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ที่มากับความ
เปนเมืองนั้นใหเกิดประโยชนกับการจัดตั้งและขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาไดอยางมาก กลาวอีกนัย
หนึ่งเจาของโรงเรียนกวดวิชาสามารถที่จะนําเอาความเปนเมืองนั้นมาเอ้ืออํานวยใหโรงเรียนกวดวิชา
เปนส่ิงที่เปนไปไดเขาถึงได 
 การขยายตัวของหางคาปลีกในอดีตโรงเรียนกวดวิชาในตางจังหวัดนั้นหาไดนอยมากสวน
ใหญเปนการกวดวิชาที่เปดกันข้ึนเองของครูอาจารยในสวนภูมิภาคในระยะตอมาแมจะมีโรงเรียนกวด
วิชาชื่อดังไปเปดสอนกวดวิชาในตางจังหวัดก็เปนเพียงการไปเชาตึกแถวเปดสอนอยางโดดเดี่ยวไมมี
ความสะดวกสบายและไมเปนที่นิยมกันมากนัก นักเรียนสวนใหญจึงมุงเดินทางเขามาติวใน
กรุงเทพมหานคร แตเม่ือมีการขยายตัวของหางสรรพสินคาประเภทที่เรียกกันวา “ดิสเคาทสโตร” ทําให
ในตางจังหวัดมีศูนยการคาที่เกิดข้ึนควบคูไปกับดิสเคาทสโตรเหลานี้การเปดพื้นที่ใหโรงเรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพมหานครขยายสาขาออกไปอยูตามศูนยการคาจึงเปนส่ิงที่สะดวกมากข้ึน เจาของโรงเรียน
กวดวิชาจึงอาศัยความสะดวกในการมีสถานที่รองรับอยูในศูนยการคาและจัดไดวาเปนสถานที่ ซึ่งมี
การอํานวยความสะดวกในเร่ืองของมาตรฐานอาคารตางๆ กําหนดไวเปนที่เรียบรอยแลวในการจัดตั้ง
โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งจะทําใหงายตอการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกที่ มีมากมายไมวาจะเปน
รานอาหาร หรือที่นั่งพักผอน รวมไปถึงที่จอดรถสําหรับผูปกครอง และการเปนศูนยรวมของผูคนตาม
ตางจังหวัดในยุคสมัยนี้ประกอบกับการเรียนการสอนในปจจุบันที่สามารถใชส่ือการสอนประเภทวีดิ
ทัศนไดยิ่งเพิ่มโอกาสใหนักเรียนในตางจังหวัดเขาถึงการเรียนการสอนไดในมาตรฐานเดียวกันเอกนิสิต
คณะแพทยศาสตรเลาวา  

 
 “เม่ือกอนที่นี่ไมมีเปด เด๋ียวนี้ก็มีแลวแตตอนผมไปเรียนผมเรียนที่เชียงใหม เชียงใหมนี่จะมีเปนโซนเลย 
จริงๆ ที่พิษณุโลกก็มีใกลกวาดวยแตแมไมใหไปเพราะไมรูจักใคร พูดถึงตอนนี้เด็กที่จังหวัดบานผมนี่ก็มี
ทางเลือกเยอะแลวโรงเรียนกวดวิชาดังๆ มาเปดสอนแลว” 
 

 การขยายตัวของหางคาปลีกในตางจังหวัดไดทําใหโอกาสของนักเรียนในการเขาเรียนกวด
วิชาโดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อถือ โดยโรงเรียนเหลานี้สามารถไปเปด
สาขาในหางคาปลีกไดงายข้ึน ซึ่งแตกตางจากอดีตที่นักเรียนที่ตองการเรียนกวดวิชาจะตองเดินทางใน
ระยะไกลและตองอาศัยการพักคางแรมบางทีการกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงไมสามารถ
เรียนในชวงวันหยุดเสารอาทิตยเหมือนนักเรียนที่อยูในจังหวัดที่มีแหลงกวดวิชา ซึ่งทําใหทางเลือกหรือ
โอกาสในการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชามีมากข้ึน ชวยลดปญหาเร่ืองระยะทาง นับไดวาเปนการที่โรงเรียน
กวดวิชาไดเอ้ืออํานวยในดานการเดินทางซึ่งถือวาเปนทรัพยากรอยางหนึ่งใหสะดวกข้ึน 
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 อยางไรก็ตามการเปดสาขาในเขตตางจังหวัดหรือชานเมืองของโรงเรียนกวดวิชาตาม
หางสรรพสินคาตาง ๆ ไมไดเปนเพียงการเอ้ืออํานวยเร่ืองการเดินทางใหกับนักเรียนเทานั้น ในหลาย
กรณียังทําใหนักเรียนที่มีขอจํากัดหรืออยูภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่จํากัดมีโอกาสและไดเรียนกวด
วิชาไดงายข้ึน อยางในกรณีของวิช ซึ่งเลือกเรียนกวดวิชาที่มีสาขาอยูในหางสรรพสินคาใกลบานเพียง
แหงเดียวเทานั้นเพราะสําหรับวิชแลวแมจะเชื่อวาการเรียนกวดวิชากับติวเตอรที่เปดสอนเฉพาะ
รายวิชาที่ติวเตอรถนัดนั้นจะทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาและมีโอกาสสูงกวาในการสอบ แตการเรียน
กับโรงเรียนกวดวิชามีชื่อแหงหนึ่งที่เปดสาขาในหางสรรพสินคาใกลบานแบบลงทะเบียนเรียนทุก
รายวิชาก็ยังดีกวาไมไดเรียนเพราะการตระเวนไปเรียนตามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเฉพาะรายวิชานัน้ตองใช
คาใชจายสูงและตองเดินทางไปหลายที่หลายแหงเปนส่ิงที่เปนไปไดยากสําหรับวิชา 
 

 “แคไดเรียนที่(ช่ือโรงเรียนกวดวิชาและช่ือหาง) ก็พอแลวครับ...ปาจะไดไมตองลําบากมากเพราะถา
ไปเรียนหลายที่คารถ คากินอะไรก็เพิ่ม...ผมก็รูนะวาอยางวิชาเคมีที่นี่ก็สอนสู(ช่ือติวเตอร) แตเราก็เรียน
ไดแคนี้ก็พอแลว” 

 
 ดังนั้นสําหรับนักเรียนตางจังหวัดหรือนักเรียนที่อาศัยอยูตามชานเมืองหรือเขตปริมณฑล ที่
ไมมีกําลังความสามารถหรือขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินตาง ๆ จึงไมมีโอกาสที่จะเขามากวดวิชา
ในกรุงเทพมหานครหรือสาขาของโรงเรียนกวดวิชาที่กระจายอยูทั่วกรุงเทพมหานครได การขยายตัว
ของหางคาปลีกหรือหางสรรพสินคาตามตางจังหวัดไดทําใหพวกเขามีโอกาสในการไดเรียนกวดวิชา
โดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางมากนักเพราะอยูใกลบาน แมวาราคาคาลงทะเบียนเรียนจะ
ไมไดตางจากราคาคาลงทะเบียนในโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร แตก็ทําใหคาใชจายและเวลา
ในการเดินทางลดลงไปอยางมาก นักเรียนหลายคนมีโอกาสแมกระทั่งไดไปเรียนในตอนเย็นเพราะอยู
ใกลบานพอที่ผูปกครองจะไปรับ-สง  

 การใชเทคโนโลยีใหเอ้ือตอการขยายสาขาในตางจังหวัด เม่ือโรงเรียนกวดวิชาขยาย
สาขาไปสูตางจังหวัดหลายโรงเรียนมีความโดดเดนอยูที่ติวเตอรเพียงคนเดียว หรือติวเตอรหลักเพียง
ไมกี่คนความจําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการขยายสาขาก็เกิดข้ึน อันที่จริงการใชเทคโนโลยี
ในรูปแบบนี้เกิดข้ึนมาตั้งแตมีการขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแลว แตเม่ือสาขาตองขยายไป
ตางจังหวัดการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ก็ชวยใหการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาเปนไปไดงายข้ึนเพราะ
การเปดสาขาอาจทําไดโดยมีสถานที่ที่ถูกตองปลอภัยไดมาตรฐานและมีเจาหนาที่ประจําสาขาที่คอย
อํานวยความสะดวกในหองเรียนเพียง 3-4 คนก็พอตอการบริหารจัดการของสาขาในตางจังหวัด 
นอกจากนั้นโรงเรียนกวดวิชาหลายแหงยังเร่ิมขยายการสอนของโรงเรียนออกไปในรูปแบบคอรสเรียน
สวนตัวกับคอมพิวเตอรซึ่งมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน โปรแกรมสามารถทําใหการ
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เรียนเสมือนไดเรียนสดจริง ทบทวนไดและใชการส่ือสารผานระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการซักถาม
ขอสงสัยกับผูสอนไดระบบภาพและเสียงก็จะสวยงามตืน่เตนเราใจ ตัดตอตัดแตงไดตามความตองการ
และเนื้อหาของบทเรียนทําใหหลายคนมองวาการใชเทคโนโลยีเหลานี้จะกลายมาเปนแนวโนมใหมของ
โรงเรียนกวดวิชาในอนาคตดังที่ติวเตอรทานหนึ่งไดแสดงความเห็นวา  
 

 “เรียนกับวีดิทัศนมันก็คือเรียนแบบสอนสดผานทีวีเพราะไมคอยมีตัดตออะไรสอนสดยังไงก็ถายไป
เปดอยางนั้น แตเด๋ียวนี้ที่กําลังมาแรงคือเรียนผานคอมพิวเตอรแพงกวา เด็กจัดเวลาไดเองแลวมันตัดตอ
สวมใสอะไรไปไดมากมายดีกวาวีดิทัศนเยอะเลย”  

 
 ดังนั้นเจาของโรงเรียนกวดวิชาหรือติวเตอรจึงสามารถใชระบบเทคโนโลยีเพื่อทําใหการสอน
ในแตละคร้ังสามารถสอนไดหลายสาขา โดยอาจจะทําในรูปแบบของการสอนผานวีดิทัศน หรือสอน
แบบถายทอดสดก็ไดซึ่งมีผลดีหลายประการกลาวคือทําใหประหยัดตนทุน มีประสิทธิภาพ และการ
สอนไดมาตรฐานเดียวกัน แตการใชเทคโนโลยีเปนส่ิงที่ตองอาศัยการลงทุนที่คอนขางสูงซึ่งเจาของ
โรงเรียนกวดวิชาที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการขยายสาขาไดก็จําเปนที่จะตองมีเงินลงทุนมากพอกับ
เทคโนโลยีดังกลาว อีกทั้งลําพังการมีเงินทุนมากพอกับการลงทุนในเทคโนโลยีก็ไมอาจทําใหการขยาย
สาขาประสบความสําเร็จไดเพราะการสอนผานส่ือเทคโนโลยียังจําเปนตองอาศัยกระบวนการผลิตส่ือที่
ถูกตองเหมาะสม หลักสูตรการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิควิธีการสอนของติวเตอรที่มีความเปนเลิศ
และเหมาะสมกับการสอนแบบบรรยายผานส่ือเหลานี้ดวย เชนกรณีของน้ําเจาของโรงเรียนกวดวิชาซึ่ง
ซื้อแฟรนไชสจากโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังโดยเปดสาขาอยูในจังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลางไดเลาวา 
 

  “แฟรนไชสมันดีอยางหนึ่งคือเราไมตองไปยุงเร่ืองหลักสูตร วิชาหลัก ๆที่เขาสอนอยูแลวก็เปดวีดิโอเอา 
สวนวิชาอื่นที่เราอยากเปดสอนเองเราก็คอยหาคนสอนเอา บางวิชาหนูก็สอนเองเทาที่เราสอนไดวิชาไหน
ยาก ๆ ก็จางครูเกง ๆ ที่เด็กเขายอมรับกันมาสอน....หนูคิดวาลงทุนลานนึงก็คุมนะเพราะวาวิชาที่เขาสอน
เราไดวีดิโอมาก็เปดเรียกลูกคาใหเรา...พอแมมาสงลูกคนโตเรียนก็เอาเฮยที่นี่มันโรงเรียนของ(ช่ือโรงเรียน
กวดวิชา)นี่หวา....ก็มีมาถามวาสอนประถมไหมจะเอาคนเล็กมาเรียน เราก็สอนเองก็ไดตรงนี้ดวย...แตวิชา
ของเขาเราสูไมไดถึงจะสอนวีดิโอหนูเรียนมาทางนี้นะไปนั่งเรียนลองฟงดูเออเขาสอนเขาใจเทคนิคดี ทําดี 
ไมงวง” 

 
 การเขาถึงท่ีงายขึ้นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากการขยายตัวของโรงเรียนกวด
วิชาอันเปนผลมาจากการนําเอาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทโทรทัศนวงจรปดและการบนัทกึ
การสอนลงบนวีดิทัศนแลวนําไปใชเปดสอนในโรงเรียนกวดวิชาตามสาขาตาง ๆ แลวปจจุบันความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา 
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การบันทึกภาพและเสียงการสอนของติวเตอรไดเปล่ียนจากวีดิทัศนหรือแผนดีวีดีที่ปรากฎแตภาพและ
เสียงธรรมดา มาเปนการบันทึกในซีดีรอม หรือในระบบความจําของคอมพิวเตอร ทําใหส่ือการเรียนการ
สอนชนิดใหมที่สามารถตัดตอเร่ืองราวทําภาพตัวอยางหรือใสเสียงจากส่ืออ่ืน ๆ ประกอบไดอยางตื่นตา
ตื่นใจ อีกทั้งสามารถเปดดูแบบกลับไปกลับมาไดหลายคร้ัง ทําใหเกิดการเรียนการสอนของโรงเรียน
กวดวิชาในรูปแบบใหมที่เรียกกันวา “คอรสไพรเวท” คือการเรียนกับคอมพิวเตอรเปนการสวนตัวเร่ิม
เปนที่นิยมแพรหลายมากข้ึน เพราะเปนการเรียนที่เปนไปตามความตองการของผูเรียนจะเรียนเม่ือใดก็
ได ถึงจะมีราคาคาลงทะเบียนเรียนที่สูงกวาการเรียนการสอนทั่วไป ซึ่งทําใหผูที่ตองการจะดําเนินธุรกิจ
เปนเจาของโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันซึ่งมีเงินลงทุนจํานวนหนึ่งพรอมทั้งอาคารสถานที่ซึ่งอยูในทําเล
ที่เหมาะสมหากสามารถจัดหาคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพสูงประมาณ 10-20 เคร่ืองและติดตอซื้อลิขสิทธิ์
จากโรงเรียนกวดวิชาดัง ๆ ก็สามารถเปดโรงเรียนกวดวิชาได เชนติวเตอรคนหนึ่งกลาวถึงอนาคตของ
เธอในวันขางหนาวา  
 

 “หนูอยากเปดสอนไพรเวท แคมีคอมหาหกตัว ติดตอซ้ือลิขสิทธิ์เขามา แคนี้ก็ทําไดแลวไมตองไปหวง
เร่ืองคนสอนคาจางสอน เราแคทําโปรโมช่ันอยางเดียวก็จบ” 

 
 จะเห็นไดวาการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันสามารถเกิดข้ึนไดงายเนื่องจาก
เจาของโรงเรียนกวดวิชาสามารถแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศใหกลายเปนทรัพยากรที่เอ้ือตอการ
ประกอบธุรกิจกวดวิชาของนักลงทุนหนาใหม ๆ โดยยังคงสามารถรักษามาตรฐานของการเรียนกวด
วิชาใหเปนไปในแบบเดียวกันผานส่ือดังกลาว อีกทั้งเปนความประหยัดและมีประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ในสวนของนักเรียนการเกดิข้ึนของ 
“คอรสไพรเวท” ที่เรียนดวยตนเองกับคอมพิวเตอรนี้ไดทําใหนักเรียนอีกกลุมหนึ่งซึ่งอาจเปนคนที่เรียนรู
ไดชาจําเปนตองฟงหรือดูเทปการสอนซ้ําหลาย ๆ คร้ังไดมีโอกาสในการเขาเรียนกวดวิชาที่ถูกกับ
ลักษณะการเรียนรูของตนมากข้ึน นักเรียนบางคนทั้งที่เรียนกวดวิชาในระบบเขาหองเรียนเพื่อเรียนกับ
ติวเตอรที่สอนสดหรือเรียนกับวีดิทัศนมาแลวในหลายรายวิชาแตบางวิชาพวกเขาก็กลับวางแผนไวเรียน
ในตอนทาย ๆ โดยเลือกที่จะเรียนแบบไพรเวทเพราะนักเรียนกลุมนี้จะพิจารณาจากจริตในการเรียน
ของตนเองเปนรายวิชา ๆ ไป อยางเชน โชค นักเรียนที่เรียนกวดวิชามาตั้งแตเรียนอยูมัธยมศึกษาปที่ 4
ไมต่ํากวา  10 คอรสทั้งสอนสดและเรียนกับวีดิทัศน แตโชคกลับเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษใน
ตอนทายโดยวางแผนไววาจะเรียนภาษาอังกฤษในคอรสของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษชื่อดังแหง
หนึ่งแตจะลงทะเบียนเรียนแบบไพรเวท  
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 “ตอนนี้ผมเรียนวิชาหลัก ๆ ที่ตองรีบเรียนใหจบกอนพวกเคมี ฟสิกส คณิตศาสตร แลวคอยไปเก็บ
ไทยกับสังคม...อังกฤษผมจะไปเรียนตอนใกลจบ ม.6 ... ต้ังใจวาจะเรียนกับครู(ช่ือ) แตเรียนคอรสไพเวท
เพราะผมคิดวาอังกฤษผมแยสุดอยากเรียนแบบมีโอกาสไดทบทวนจนกวาจะเขาใจ” 

 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาในระบบของโรงเรียนกวดวิชานอกจากทําใหสาขาของ
โรงเรียนกวดวิชาขยายออกไปไดอยางรวดเร็วแลว ยังเอ้ือใหนักเรียนสามารถจัดสรรเวลาใหการเรียน
ของตัวเองไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน แตการที่นักเรียนจะสามารถเรียนกับเทคโนโลยีสารสนเทศเชน
วานี้ไดก็ตองมีความสามารถในการจายคาเรียนที่แพงกวาปกติ และตองสามารถจัดสรรเวลาใหกับ
ตนเองไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้ไดเอ้ือใหนักเรียนที่อาจไมมีเวลาไม
มีโอกาสที่จะเขาถึงการเดินทางไดอยางสะดวกเหมือนนักเรียนกลุมอ่ืนใหสามารถเขาถึงโรงเรียนกวด
วิชาไดอีกทางหนึ่ง 
 
ทีพัก: ส่ิงเอื้ออํานวยสําหรับนักเรียนฝากอนาคตไวกับโรงเรียนกวดวิชา  
 สําหรับนักเรียนในตางจังหวัดที่ผูปกครองมีความหวังในอนาคตของลูกหลานและปลูกฝง
ความสําเร็จในการศึกษาและหนาที่การงานในอนาคตใหลูกหลาน ซึ่งจะมีความเขาใจระบบการศึกษา
แบบแขงขันเปนอยางดีวาหากตองการความสําเร็จการเรียนเพียงในหองเรียนไมวาจะเรียนในโรงเรียนที่
ดีมีชื่อเสียงเพียงใด ก็ไมพอที่จะทําใหสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่มีการแขงขันสูง 
ได ตองยอมรับวาผูปกครองกลุมนี้มักจะมีความเขาใจระบบการสอบและแนวทางในการศึกษาตาง ๆ 
ของบุตรหลานเปนอยางดี บางคนอาจมีการวางแผนการศึกษาใหบุตรหลานมาตั้งแตวัยอนุบาล ซึง่สวน
ใหญนักเรียนที่ผูปกครองใหความเอาใจใสตอการศึกษากลุมนี้จะไดรับการสนับสนุนใหเรียนกวดวิชามา
ตั้งแตเด็ก ๆ จนเปนการปลูกฝงที่เคยชินวาความสําเร็จทางการศึกษาตองไดมาจากการแขงขันการมี
อนาคตที่ดีจําเปนตองลงทุนลงแรงตั้งแตวัยเด็ก คณะวิชา สาขาและอาชีพในอนาคตของนักเรียนกลุมนี้
สวนใหญจึงไดรับการปลูกฝงใหเรียนสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งนักเรียนจะมีความชอบความถนัด
หรือไมก็ตามแตสวนใหญจะถูกทําใหคิดวาเปนอนาคตที่ดีและบางคนถือวาเปนการทําเพื่อพอแม 
 แมวานักเรียนในกลุมนี้จะไดรับการสงเสริมดานการศึกษาใหเขาเรียนในโรงเรียนดังที่มี
ชื่อเสียงและมาตรฐานในการจัดการศึกษาอยูในระดับสูงพอสมควรรวมทั้งไดรับการสอนแบบกวดวิชา
มาหลายรูปแบบไมวาการเรียนกวดวิชากับครูหรือกับโรงเรียนกวดวิชาที่เปดสอนเฉพาะในจังหวัดอัน
เปนภูมิลําเนาของตนเอง แตทั้งนักเรียนและผูปกครองตางคิดเห็นตรงกันวาการศึกษาเทาที่ผานมายัง
ไมมากเพียงพอกับการพิชิตขอสอบในสนามสอบที่วัดเปนวัดตายตอนสอบเขามหาวิทยาลัย การเรียน
กวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังเทานั้นที่จะสามารถทําใหเชื่อม่ัน หรือคลายกังวลได นักเรียนกลุมนี้
เม่ืออยูมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมักจะเขาเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังที่อาจเปดบางสาขา
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ในจังหวัดของตน หรือจังหวัดใกลเคียง หรือในบางคร้ังอาจมีการเขามาเรียนกวดวิชาในเมืองใหญๆ ทีมี่
โรงเรียนกวดวิชาและหลักสูตรใหเลือกอยางหลากหลายเชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สงขลา 
พิษณุโลก ขอนแกน เปนตน  
 อยางไรก็ตามการเรียนกวดวิชาในเมืองใหญโดยเฉพาะในชวงปดเทอมนั้นนักเรียนในกลุมนี้
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองอยางเต็มที่ในดานคาเลาเรียน นักเรียนจึงสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนไดอยางเต็มที่เต็มเวลาวางตั้งแตวันจันทรถึงวันอาทิตยโดยไมมีวันหยุดและหลายคนก็
เรียนจนถึงเวลาค่ํามืดเกือบทุกวัน การเรียนแบบเต็มเวลาดังกลาวทําใหนักเรียนไมมีสามารถที่จะ
เดินทางไป-กลับได นักเรียนที่จะเรียนในลักษณะเขมขนแบบนี้ไดจึงตองมีที่พักที่คอนขางถาวรในเมือง
ใหญเพื่อทําใหการเรียนกวดวิชาดังกลาวมีความเปนไปได นักเรียนบางคนมีญาติอยูในเมืองใหญก็
สามารถขอพักคางกับญาติได นักเรียนบางคนไมมีญาติก็ตองอาศัยการหาหอพักหรือเชาอาคารชุด
ตางๆ เพื่อการพักอาศัย ในขณะที่นักเรียนบางคนที่พอแมผูปกครองมีฐานะที่ม่ันคงถึงกับเชาซือ้บานพกั
ไวสําหรับใหบุตรหลานไปเรียกวดวิชาในเมืองใหญ ๆ เลยทีเดียว เชนกรณีของกวางที่เลาวา  
 

 “แมไปดูหอที่เขาเชามันไมไหวสภาพแวดลอมไมดี มีคนกินเหลาอยูขางลาง เทอมนั้นเราก็เลยยายเขา
ใหไปอยูกับลูกพี่ลูกนองที่ทํางานอยูที่นั่น พอเทอมตอมาแมก็ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรใหเขาอยูเลย” 

 
 ในขณะที่นักเรียนบางคนแมวาจะมีโรงเรียนกวดวิชาอยูในจังหวัดที่เปนภูมิลําเนาแตก็มีความ
เชื่อวาการมาเรียนที่กรุงเทพมหานครนาจะดีกวาอีกทั้งการที่โรงเรียนกวดวิชาในปจจุบันมีลักษณะเปน
โรงเรียนเฉพาะทางคือสอนวิชาเดียวเปนสวนใหญการเขามาเรียนในกรุงเทพมหานครอาจอาศัยการ
เดินทางระหวางพื้นที่สองแหลงไดแกสยามสแควรกับตึกวรรณสรณเทานั้นซึ่งถาเรียนที่ภูมิลําเนาอาจ
ไมไดเรียนครบตามที่ตั้งใจ นักเรียนกลุมนี้นอกจากตองอาศัยการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ในชวงเปดภาคเรียนที่พวกเขามาเรียนเฉพาะวันเสารหรืออาทิตย แตในชวงปดเทอมพวกเขาจะ
ลงทะเบียนเรียนทุกวันและตองมาพักคางในกรุงเทพมหานครซึ่งผูปกครองจะตองสนับสนุนทั้ง
คาอาหาร คาเดินทาง และคาเชาหอหรือที่พัก โชคเปนนักเรียนจากตางจังหวัดอีกคนหนึ่งที่เขามาพกัอยู
ที่กรุงเทพมหานครในชวงปดเทอมโดยแมของโชคและแมของเพื่อนๆ จะรวมกันเชาคอนโดมิเนียมใน
ยานที่ใกลกับรถไฟฟาเพื่อใหลูก ๆ สะดวกตอการเดินทางไปเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาในยานที่มี
รถไฟฟาผาน โชคเลาวา  
 

 “ปดเทอมก็มาเชาคอนโดอยูกับเพื่อน ชวยกันออกเดือนละส่ีหาพัน ตองหาที่ใกลรถไฟฟาเพราะอยาง
นี้ก็ไปมาสะดวกครับ...กอนมาก็ถามแมแลวแมบอกวาใหมาแมก็ใหคาอาหารคาเดินทางทั้งหมด ...ทุก
วันนี้ใชอยูวันละประมาณสองรอยบาทครับ แตก็ประหยัดเอาซ้ือต๋ัว (เหมา) เที่ยวก็ถูกลงหนอยครับ” 
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 อาจกลาวไดวาสําหรับนักเรียนที่มุงหวังความสําเร็จข้ันสูงสุดกลาวคือตองการเขาเรียนใน
สาขาที่มีการแขงขันสูง เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตร วิศวกรรมศาสตร(บางสาขา) ความหวัง
ของนักเรียนกลุมนี้จึงไมไดฝากไวกับโรงเรียนในระบบ หากแตความสําเร็จหรือชัยชนะในสนามสอบถูก
ฝากไวกับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง นักเรียนและผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้จะเขาใจในระบบของการ
แขงขันอยางดี การระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียนกลุมนี้จะมีอยางตอเนื่อง
มาตั้งแตวัยเด็กและมีการวางแผนการเรียนกวดวิชาอยางเปนระบบ ความเชื่อถือในโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนและผูปกครองกลุมนี้จะมีความเชื่อม่ันอยางมากกับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง ความพรอมใน
การลงทุนเพื่อการศึกษามีอยูในระดับสูง และหากเปนนักเรียนตางจังหวัดการจัดหาที่พักเพื่อเอ้ือใหการ
เรียนกวดวิชาเปนไปไดจะข้ึนอยูกับเครือขายความสัมพันธหรือศักยภาพและความสามารถในการ
ลงทุนทางการเงินของผูปกครอง 
 
ทรัพยากรท่ีเอื้อตอการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา 
 การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่ เกิดข้ึนในปจจุบันเปนผลมาจากระบบการศึกษาแบบ
แขงขันที่ผูแพมักจะถูกคัดออกจากโอกาสในอันที่จะมีชีวิตและอาชีพการงานที่ม่ันคงในอนาคต ภายใต
การแขงขันผูคนที่รับรูถึงความสําเร็จและความลมเหลวที่เกิดข้ึนไดในระบบการศึกษาจึงพยายามอยาง
สุดความสามารถเพื่อทําใหตนเองและบุตรหลานไมตกไปอยูในสนามของการแขงขันโดยไมมีโอกาส
ชนะ การเรียนในโรงเรียนในระบบถูกมองวาไมเพียงพอตอการเขาสูสนามการแขงขันโรงเรียนกวดวิชา
ถูกทําใหเห็นวานาเชื่อถือ มีผลงานเปนที่ประจักษหรืออยางนอยก็เปนวิธีการเพิ่มพูนความรูที่ดีอยาง
หนึ่งที่จะทําใหมีโอกาสหรือไดเปรียบคูแขงในสนามแขงขัน การจะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได
จําเปนตองมีทรัพยากรทางการเงินที่มากเพียงพอจากผูปกครองที่จะใหการสนับสนุน ถาผูปกครองหวัง
ความสําเร็จที่เปนเลิศ เชน ตองการใหนักเรียนสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยที่มีการแขงขันสูง ก็
จําเปนตองระดมทรัพยากรทางการเงินจํานวนมากแตโรงเรียนกวดวิชาเองก็เปดโอกาสสําหรับคนที่มี
ทรัพยากรทางกรเงินนอยดวยเชนกันแตการลงทุนที่นอยจะหวังผลสําเร็จที่สูงก็คงเปนไปไดยาก ผูเรียน
เองถาจะเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงนาเชื่อถือเปนที่ไววางใจไดก็จําเปนที่จะตองมี
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของตนเองเทาที่มีอยูใหสอดคลองกับการเรียนกวดวิชาไมวาจะ
เปน เวลา การเดินทาง ที่พัก คาใชจายหรือแมแตการตอรองกับเวลาของการเรียนที่เปนไปตามกฎของ
โรงเรียนในระบบ  
 สําหรับเจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาคือผลกําไร
และผลตอบแทนที่จะไดรับสูงข้ึนดวยการที่ระบบกฎหมายของไทยมีชองทางที่สามารถนํามาใชเพื่อ
เอ้ืออํานวยตอการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาและเอ้ือตอการสะสมทุนและลงทุนในโรงเรียนกวดวิชา
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อยูพอสมควรแลว การนําทรัพยากรที่ตนครอบครองอยูไมวาจะเปนเงินทุน ทําเลที่ตั้ง อาคารสถานที่ 
ความรูหลักสูตร เทคนิคการสอน รวมไปถึงระบบการคมนาคมขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
จัดสรรใหเกิดประโยชนเอ้ือตอการทําใหนักเรียนสามารถเขาเรียนกวดวิชาในโรงเรียนของพวกเขา
ไดมากข้ึน ทําใหการสอนมีเอกลักษณและมีมาตรฐานเดียวกัน อาจกลาวไดวาในขณะที่นักเรียนและ
ผูปกครองพยายามที่จะจัดการกับทรัพยากที่ตัวเองมีใหเอ้ือตอโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนมากที่สุด เจาของโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรก็พยายามหยิบยื่นโอกาสในการเขา
เรียนกวดวิชาในโรงเรียนของพวกเขาใหกับนักเรียนที่มีความหลากหลายกลุมมากที่สุดเทาที่จะมากได
เชนกัน เม่ือเปนเชนนี้โรงเรียนกวดวิชาจึงขยายตัวออกไปอยางมากข้ึนเร่ือย ๆ ในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



บทที ่7 
บทสะทอนการเรียนรูจากโรงเรียนกวดวิชา 

 
 ในชีวิตของมนุษยตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําทางสังคมมากมาย การกระทําทางสังคม
หลายอยางไดรับการสืบทอดจนมีความยั่งยืน ตอเนื่อง ยาวนานขามกาลเวลาจนมีพลังอํานาจในการ
บังคับใหมนุษยจําเปนตองกระทําไปตามแบบแผนเหลานั้น บอยคร้ังที่มีคําถามเกิดข้ึนกับแบบแผนของ
การกระทําทางสังคมวาเหตุใดมนุษยผูเชื่อวาตนมีเสรีเปยมไปดวยเจตจํานงจึงถูกชักจูงใหตองดําเนิน
ชีวิตไปตามแบบแผนบางอยางโดยไมลืมหูลืมตา บอยคร้ังที่มีคนเชื่อวาหากตองการยกเลิกแบบแผน
ของการกระทําทางสังคมสามารถทําไดโดยงายเพียงการเปล่ียนกฎกติกาที่กํากับควบคุมการกระทํา 
หากเราตระหนักวาส่ิงที่เปนพื้นฐานของมนุษยก็คือความตองการความม่ันคงปลอดภัยไมตองการใช
ชีวิตบนความเส่ียง มนุษยทุกคนตางมีความหวังและอยากที่จะสมหวังตองการคําชื่นชมและการ
ยอมรับ อาจกลาวไดวาการกระทําใดที่นํามาซึ่งความม่ันคงปลอดภัยใหกับชีวิตทางสังคมของมนุษย
การกระทํานั้นก็จะไดรับการสืบทอดตอเนื่องยาวนานในฐานะที่เปนแบบแผนการกระทําที่วางใจได 
ทัศนะที่มีตอการกระทําทางสังคมดังกลาวสามารถที่จะนํามาทําความเขาใจในความยั่งยืนของโรงเรียน
กวดวิชาในสังคมไทยได เพราะสําหรับสังคมไทยโรงเรียนกวดวิชาไดสถาปนาความเปนโครงสรางที่
ยั่งยืน มีการสืบทอดที่ตอเนื่องจนอาจกลาวไดวาโรงเรียนกวดวิชากลายเปนสถาบันที่สําคัญอันหนึง่ของ
สังคมไปแลว การทีโ่รงเรียนกวดวิชาไดกลายมาเปนแบบแผนของการกระทําทางสังคมที่แข็งแกรงแนน
หนาก็เพราะการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทําใหผูคนโดยเฉพาะนักเรียนเชื่อม่ันไดมากกวาการเรียนใน
ระบบโรงเรียนตามปกติทั่วไป คําถามที่สังคมมักพุงเปาไปที่โรงเรียนกวดวิชาคือโรงเรียนกวดวิชาจาํเปน
จริงหรือไม ทําไมผูคนจึงมุงเขาสูการกวดวิชากันอยางมากมาย จะทําอยางไรใหโรงเรียนกวดวิชาลด
ความสําคัญลง กระทั่งจะทําอยางไรใหโรงเรียนกวดวิชาหมดไปจากสังคมไทย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาคําถาม
ดังกลาวเปนคําถามที่เกิดจากการขาดความเขาใจในพื้นฐานของความเปนมนุษย นั่นคือตองยอมรับ
กอนวาโรงเรียนกวดวิชาไดเปนส่ิงจําเปนที่ขาดไมไดไปแลวในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมไทย และ
ตองยอมรับวาตราบใดที่โรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงจําเปนตราบนั้นเราจะไมมีทางไปหยุดยั้งความตองการ
กวดวิชาของนักเรียนรวมถึงไมอาจไปลดความสําคัญหรือทําใหหมดไปจากสังคมไทยได แตส่ิงที่ควรจะ
ตระหนักและตั้งคําถามก็คือเกิดอะไรข้ึนกับชีวิตทางการศึกษา มีส่ิงใดในระบบการศึกษาของไทยที่ได
ไปทําใหเกิดความวิตกกังวลจนกระทั่งทําใหชีวิตทางการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติธรรมดากลายเปน
ชีวิตที่สุมเส่ียงจนตองแสวงหาพึ่งพาการศึกษาในรูปแบบอ่ืนดังเชนโรงเรียนกวดวิชาเขามาเสริมสราง
ความเชื่อม่ัน ม่ันคงปลอดภัยใหกับชีวิตทางการศึกษา 
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 การดําเนินชีวิตอยูภายในสังคมที่เต็มไปดวยการแกงแยงแขงขันอันเปนความเชื่อหลักของ
อุดมการณทุนนิยมวา ยิ่งแขงขันยิ่งจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพของระบบ การศึกษาภายใตอุดมการณทุน
นิยมจึงเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการฝกฝนทักษะผูคนในสังคมใหมีความรูความสามารถที่เนนความ
ชํานาญเฉพาะทาง เพียงเพื่อจะตอบสนองตอประสิทธิภาพของระบบ การศึกษาถูกนํามาเปนเคร่ืองมือ
ในการคัดคนจําแนกคนออกเปนกลุม เปนประเภทเพื่องายตอการจัดวางคนเขาสูระบบการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการจัดการศึกษาออกหางจากเปาหมายของการศึกษา ที่ตองการพัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณอยูในสังคมไดอยางมีความสุขออกไปทุกที การแขงขันในระบบการศึกษาที่เปนอยูใน
ปจจุบันแมจะมีเปาหมายสุดทายอยูที่การเรียนจบในสาขาวิชาเฉพาะดานและไดเขาสูระบบการทํางาน
ที่มีความม่ันคงมีรายไดดี แตการแขงขันก็ถูกกําหนดใหเร่ิมข้ึนตั้งแตชวงตนของวัยเรียนดวยการสอบ
วัดผลและใหเกรดและยิ่งทวีความเขมขนมากข้ึนเม่ือเรียนสูงข้ึนเร่ือย ๆ การแขงขันทางการศึกษาไดมี
สวนตัดสินอนาคตในชีวิตของผูคนมาแลวอยางมากมาย ชีวิตทางการศึกษาจึงเปนชีวิตที่เดินอยูบน
เสนทางของความเส่ียงที่สรางความทุกข ความวิตกกังวล ความหวงใยในอนาคต ใหกับทั้งนักเรียนและ
ผูปกครอง เพราะไมวาจะยากดีมีจนทุกคนตางตองการมีชีวิตที่อยูดีมีสุขดวยกันทั้งส้ิน เม่ือการศึกษา
เปนแบบแผนที่จะทําใหไดมาซึ่งความม่ันคงปลอดภัยและความสําเร็จในชีวิต ทุกคนทุกครอบครัวจึง
พยายามที่จะไขวควาเอาความสําเร็จเหลานั้นมาครอบครอง แตวาการศึกษาที่ถูกฝากความหวังสวน
ใหญไวกับการเรียนในหองเรียนของโรงเรียนในระบบกลับไมสนองตอบตอส่ิงที่นักเรียนตองเผชิญคือ
การแขงขันทางการศึกษา โรงเรียนกวดวิชาที่ปรากฏข้ึนในสังคมไทยที่มักถูกมองวามีเปาหมายเพื่อการ
เสริมความรูและทักษะตลอดจนเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนและเปนการทําธุรกิจทางการศึกษาที่
ลงทุนนอยผลกําไรงดงาม อีกทั้งยังทําใหคนที่มีโอกาส มีทรัพยากร มีความพรอมมากกวาคนอ่ืน มี
โอกาสประสบความสําเร็จทางการศึกษาไดมากกวา ซึ่งเปนมุมมองที่มักจะเปนความเขาใจที่มีอยูทั่วไป
ในสังคมเม่ือกลาวถึงโรงเรียนกวดวิชาในแงนี้ความพยายามที่จะควบคุมการขยายตัวและลด
ความสําคัญหรือความจําเปนในการเรียนกวดวิชาจึงมีมาโดยตลอดแตนอกจากไมประสบความสําเร็จ
แลวโรงเรียนกวดวิชายังขยายตัวและกลายเปนส่ิงสําคัญจําเปนของคนที่ตองการประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษามากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งอาจเปนไปไดวาเพราะความเขาใจที่คลาดเคล่ือนที่หลายฝายมักคิด
วาความยั่งยืนของโรงเรียนกวดวิชาดํารงอยูดวยโครงสรางทางสังคมที่เปนตัวกําหนดความคิด ความ
เชื่อ และการกระทําของผูคน เพียงการเปล่ียนกฎ กติกา รูปแบบ หรือ พิธีการบางอยางก็จะทําให
ความคิดความเชื่อ และการกระทําของคนในสังคมเปล่ียนไป จากการไดสนทนากับนักเรียน ผูปกครอง 
เจาของโรงเรียนกวดวิชา และผูสอนกวดวิชา ผูวิจัยไดเห็นวาความเปนโครงสรางที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพ
ของโรงเรียนกวดวิชานั้นไมเพียงแตอาศัยปจจัยภายนอกมากําหนดความรูสึกนึกคิด ความเชื่อและการ
กระทํา แตดวยความสัมพันธทางสังคมที่อยูภายใตเงื่อนไขการแขงขันเพื่อความสําเร็จทางการศึกษา
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ประกอบกับอารมณ ความรูสึกของความเปนมนุษยที่มีความกังวลใจ หวงใย เอ้ืออาทร ทําใหความเปน
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชานั้นฝงลึกอยูในระดับจิตใจของผูคน โรงเรียนกวดวิชาจึงเปนทั้งความคิด 
ความเชื่อ ความหมาย แบบแผนการปฏิบัติ ที่ถูกนํามาตีความและเลือกใชในความสัมพันธทางสังคม
ไดอยางหลากหลาย อาจกลาวไดวาโรงเรียนกวดวิชากลายมาเปน “คําตอบ” ของหนทางสูความสําเร็จ
ของผูคนในสังคมจํานวนมากเพราะนอกจากการหยิบยื่นโอกาสใหนักเรียนสามารถประสบความสําเร็จ
ในชีวิตทางการศึกษาไดแลวภายใตปฏิบัติการของโรงเรียนกวดวิชายังไดสรางความสัมพันธทางสังคมที่
มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแบงปน ชดเชยความผิดพลาด เปนส่ือแทนความหวงใย และความหวังดีที่ผูคน
จะมีใหกัน อีกทั้งโรงเรียนกวดวิชายังชวยสรางความเชื่อม่ัน ลดความวิตกกังวล ใหกับผูคนที่ตองเขาไป
มีสวนรวมกับการแขงขันทางการศึกษาอีกดวย ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาจึงมิไดตายตัว แตกลับ
เปนส่ิงที่เล่ือนไหลไปตามบริบทและการตีความของนักเรียน ผูปกครอง และผูสอน นอกจากผลงาน
ความสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการเรียนกวดวิชาจะทําใหโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงที่มีความนาเชื่อถือแลว 
โรงเรียนกวดวิชายังไดนําเสนอหลักสูตร วิธีการสอน และรูปแบบความสัมพันธแบบใหมที่หาไมไดใน
หองเรียนมีผลใหโรงเรียนกวดวิชากลายมาเปนแบบแผนของการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จทางการศึกษา  
 การเขาถึงกระบวนการดังกลาวกระทําผานวิธี วิทยาการศึกษาเ ร่ืองเลา  (Narrative 
Approach) ดวยวิธีวิทยาดังกลาวจะทําใหเห็นวาความจริงนั้นเกิดจากการประกอบสรางผานการมี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รอบตัว ความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจึงไมไดถูกกําหนดใหเปน
แบบตายตัว แตถูกสรางข้ึนโดยบุคคลและสะทอนออกมาเปนเร่ืองเลาในลักษณะของประสบการณชวิีต
ที่ถูกจัดระเบียบโดยตัวผูเลาเอง ประสบการณที่ถูกเลาออกมาจึงชวยเปดเผยถึงกระบวนการที่บุคคลมี
การคิดไตรตรองในการเลือกใช เลือกตีความ กฎและทรัพยากรตางๆ เพื่อทําใหตนเองไดประโยชนจาก
สนามของการแขงขันทางการศึกษา ซึ่งปฏิเสธไมไดวาเร่ืองเลาจากประสบการณของผูที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนกวดวิชาที่นําเสนอนั้นเปนเร่ืองเลาที่ผูเลาตองการเลาใหผูวิจัยฟงภายใตบริบทของการสนทนา
ที่แตกตางกันออกไป 
 ในการสนทนากับผูเลาเร่ือง ผูวิจัยทําหนาที่มากกวาการเปนผูถามเพื่อใหผูเลาเร่ืองตอบ แต
ผูวิจัยเองก็ไดมีปฏิสัมพันธกับผูเลา ผานการแสดงความคิด ความเห็น และแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 
เพราะผูวิจัยมิไดมองวาผูเลาเร่ืองเปนเพียงวัตถุของการศึกษา หากแตผูเลาเร่ืองทุกคนตางมีชีวิตจิตใจ 
มีความรูสึกนึกคิด ทุกคนที่เขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาลวนเปนผูที่ตองการเก็บเกี่ยวประโยชน
ในสนามของการแขงขันทางการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีข้ึนของตนเองทั้งส้ิน อยางไรก็ตามในกระบวนการ
สนทนาที่ผูวิจัยนําเสนอนั้น เปนการนําเสนอที่มุงตรงเฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกวด
วิชาเพื่อชี้ใหเห็นถึงโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาที่หยั่งลึกอยูในระดับจิตใจของผูเลาเร่ือง โดย
คํานึงถึงบริบทที่แตกตางกันของผูเลาเร่ืองเปนสําคัญ การเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนกวดวิชาจึงไมใช
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เพียงความตองการหรือคานิยมสวนบุคคล และการดํารงอยูของโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจึงมิได
ดํารงอยูอยางเล่ือนลอย หากแตลวนเกิดข้ึนในปฏิสัมพันธทางสังคมที่มุงตรงตอชัยชนะในการแขงขัน
ภายใตระบบทุนนิยม 
 
ตัวตนของผูวิจัย 
 ถาเราเชื่อวาการวิจัยเปนการสรางความรู ผูวิจัยเชื่อวาการวิจัยในคร้ังนี้ไดมีสวนเสริมสราง
ประสบการณและความรูอยางใหมใหกับผูวิจัยเปนอยางมาก โดยเฉพาะความรูที่เกิดข้ึนระหวางการ
สนทนากับผูเลาเร่ืองคนแลวคนเลาผานการคิดไตรตรองทบทวนของผูวิจัยเองไดทําใหตัวตนของผูวิจัย
เปล่ียนแปลงไป เพราะหากกลาวถึงระบบการศึกษาผูวิจัยมีความเชื่ออยูแลวแตเดิมวาการแขงขันทาง
การศึกษานั้นเกิดข้ึนภายใตเงื่อนไขของการกําหนดจากอุดมการณทุนนิยม และเม่ือมองถึงการเรียน
กวดวิชาและการดํารงอยูตลอดจนการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา ผูวิจัยก็มองวาเปนผลมาจากการ
ถูกครอบงําโดยระบบทุนนิยมที่ทั้งพอแมผูปกครองและนักเรียนตางถูกชักจูงใหแขงกันเรียนเพื่อแขงกัน
รํ่ารวยอยางบาคล่ัง ในขณะที่มุมมองซึ่งมีตอโรงเรียนกวดวิชา เจาของโรงเรียนกวดวิชา และผูสอนที่เรา
เรียกกันวาติวเตอรนั้น ผูวิจัยก็มีมุมมองในทางลบเปนสวนใหญไมตางอะไรกับผูคนจํานวนมากทีม่องวา
คนกลุมนี้คือพวกที่กอบโกยแสวงหาประโยชนและคากําไรจากธุรกิจการศึกษา จึงไมแปลกอะไรที่ใน
อดีตผูวิจัยจะแสดงอาการตอตานไมเห็นดวยกับการกวดวิชาและเชื่ออยางสุดจิตสุดใจวาความเสมอ
ภาคทางการศึกษาจะเกิดข้ึนไดสวนหนึ่งตองเลิกลมระบบการกวดวิชาใหหมดส้ินไป เม่ือกรอบความคดิ
และมุมมองของผูวิจัยเปนเชนนี้ผูวิจัยจึงมองหาแตโครงสรางภายนอกที่เปนที่มาที่ไปของการขยายตัว
และความยั่งยืนของโรงเรียนกวดวิชาที่เปนส่ิงที่จับตองได ไมวาจะเปนระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย
ที่เต็มไปดวยการแขงขัน คานิยมของนักเรียนและผูปกครองที่นิยมจะแขงเพื่อเขาเรียนในสาขาที่
สามารถทําเงินไดในอนาคต การฉกฉวยโอกาสจากขอกําหนดกฎหมายที่เจาของโรงเรียนกวดวิชาและ
ติวเตอรเอามาใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับตัวเอง ดังนั้นความหมายของโรงเรียนกวดวิชาใน
มุมมองเดิมของผูวิจัยจึงเปนความหมายที่แนนิ่งตายตัว กลาวคือโรงเรียนกวดวิชาจะเปนอะไรไปไมได
มากกวาการเรียนลัดเพื่อใหสามารถสอบผาน นอกจากนี้ผูวิจัยยังเชื่อวาการเรียนกวดวิชาไมเอ้ือตอการ
เขาใจหลักการพื้นฐานของเนื้อหาตามหลักสูตรในโรงเรียนและเปนส่ิงเกินความจําเปน ในขณะทีก่ารจะ
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดผูวิจัยมองวาตองมีเงินเทานั้นจึงจะเรียนได สวนเจาของโรงเรียนกวดวิชาก็
ตองมีทุนหนาพอที่จะเปดและขยายสาขาออกไปไดอยางมากมาย สําหรับผูสอนหรือติวเตอรนั้นผูวิจัย
เคยคิดวาการจะเปนติวเตอรที่มีชื่อเสียงไดนั้นตองอาศัยความสามารถสวนตัวหรือประสบการณสวนตวั
เปนหลัก สวนการที่โรงเรียนกวดวิชามีความชอบธรรมที่ดํารงอยูไดก็เปนเพราะกฎหมายอนุญาตให
ดําเนินการไดสวนที่ดําเนินการผิดกฎหมายอยูก็เพราะไมมีการเขมงวดกวดขันอยางจริงจัง บอยคร้ังที่
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เห็นขาวตามส่ือสารมวลชนหรือการไดพบเจอกับพอแมผูปกครองที่ตองสงลูกเรียนกวดวิชา หรือ
นักเรียนที่เรียนกวดวิชาจนไมมีเวลาหยุดพักผูวิจัยจึงมองดวยความอึดอัดคับของใจยิ่งรับรูถึงการ
เปล่ียนกระบวนการสอบคัดเลือกในระดับตาง ๆ คร้ังแลวคร้ังเลาก็ยิ่งทําใหโรงเรียนกวดวิชาจําเปนมาก
ข้ึนความเวทนาและความออนลาในความศรัทธาที่มีตอระบบการศึกษาไทยก็ยิ่งลดลงไปทุกทีเพราะดู
เหมือนวาเราไมมีทางที่จะหยุดยั้งการกวดวิชาไดเลยและนับวันก็ยิ่งสําคัญมากข้ึน 
 แตการไดศึกษาในสาขาวิชาที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการรวมถึงวิธีวิทยาในการวิจัยที่ผูวิจัย
เลือกนํามาใชนั้นเปดโอกาสใหเกิดมุมมองที่กวางขวางมากข้ึนและสรางสรรคมากข้ึน เพราะวิธีวิทยาใน
การศึกษาเร่ืองเลาทําใหเราสามารถศึกษาประสบการณของมนุษยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการสราง
ความรูทําใหผูวิจัยเกิดความรูข้ึนมาใหมวาโครงสรางภายนอกไมไดเปนตัวกําหนดความยั่งยืนหรือ
เสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชาเพียงประการเดียว บุคคลมีความรับรูในโครงสรางที่อยูภายนอกแตก็
สามารถที่จะเลือกใชดัดแปลงประยุกตโครงสรางดังกลาวเพื่อใหเกิดทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง
โครงสรางที่ปรากฏอยูในระดับจิตใจและจิตสํานึกของบุคคลที่มีความหวัง ความตองการ ในอันที่จะ
ธํารงรักษาสถานภาพบทบาทและความม่ันคงปลอดภัยในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีสวนอยางยิ่งใน
การสืบทอดโรงเรียนกวดวิชาในสังคมไทย ผูวิจัยไดเห็นวาตราบใดที่ระบบการศึกษายังถูกใชเปนเพียง
เคร่ืองมือในการฝกฝนทักษะของผูคนใหมีความชํานิชํานาญเฉพาะดานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการผลิตแบบทุนนิยม ตราบใดที่ความสําเร็จและความม่ันคงปลอดภัยในหนาที่ ชีวิต การงาน 
และการแสวงหาสถานภาพที่ทรงพลังอํานาจในสังคมยังข้ึนอยูกับการศึกษาเปนหลัก ตราบใดที่
ความสําเร็จทางกรศึกษาตองแสวงหามาจากการแขงขันและแกงแยงที่มีแตความสุมเส่ียงที่จะเกิด
ความผิดพลาด และตราบใดที่การจัดการศึกษาในระบบของสังคมไทยยังไมอาจทําใหเสมอภาคเทา
เทียมมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกันและไมสามารถประกันความเส่ียงในการแขงขันได ตราบนั้นโรงเรียน
กวดวิชาจะยังคงมีความจําเปน สําคัญ และดํารงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
โรงเรียนกวดวิชา: ภาพสะทอนการแขงขันทางการศึกษาในสังคมไทย 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงเรียนกวดวิชาถูกมองเปนเหมือนสวนเกินของสังคมที่ทั้ง
นักการเมือง ผูบริหารระดับประเทศ นักวิชาการ นักการศึกษา ผูปกครอง นักเรียน หรือส่ือมวลชนหลาย
แขนงพยายามโจมตีวาเปนส่ิงไมจําเปน เปนความส้ินเปลืองและทําลายระบบการศึกษาของชาติ 
แนนอนวาถาสําหรับคนที่ไมมุงหวังความสําเร็จหรือไมปรารถนาสอบเขาโรงเรียนดัง มหาวิทยาลัยดัง 
หรือคณะ/สาขา ยอดนิยมแลวโรงเรียนกวดวิชาแทบจะไมมีความหมายใด ๆ ตอบุคคลเลย แตบคุคลคน
นั้นก็ตองยอมรับสภาพของชีวิตในอนาคตที่ถูกตัดสินดวยการศึกษาไปเปนที่เรียบรอยแลวา เม่ือไมเขาสู
ในสนามที่มีการแขงขันที่เขมขนตั้งแตตนคือชวงเวลาที่อยูในวัยเรียน อาชีพหนาที่ การงาน ความสําเร็จ
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และความม่ันคงปลอดภัยในอนาคตก็ไมอาจมีส่ิงใดรับประกันได แตสําหรับบุคคลที่ตองการเห็น
ความสําเร็จที่เปนความม่ันคง ปลอดภัยในหนาที่การงาน อาชีพ และรายไดของตน(หรือบุตรหลาน) ใน
อนาคตก็จําเปนตองเขาสูการแขงขันอยางหลีกเล่ียงไมได 
 ความพยายามที่จะกําจัดหรือหยุดยั้งความเจริญเติบโตและการขยายตัวของโรงเรียนกวด
วิชาเกิดข้ึนมาคร้ังแลวคร้ังเลาดวยการแกปญหาระดับเทคนิควิธีการ ไมวาจะเปนการเปล่ียนวิธีการ
สอบเขามหาวิทยาลัยหลายคร้ังหลายหน การเปล่ียนเกณฑหรือการออกขอกําหนดที่เปล่ียนรูปแบบ
การสอบแขงขันกันเปนรายป นอกจากไมทําใหกวดวิชาลดนอยลงแลวยังทําใหโรงเรียนกวดวิชาจําเปน
มากข้ึนและเปนที่ตองการมากข้ึนของคนที่หวังประสบความสําเร็จกระทั่งบางคร้ังทําใหคนที่เคยคิดวา
ไมจําเปนตองกวดวิชาก็ตองหันมากวดวิชาเชนเดียวกัน ตางกันเพียงแคใครจะกวดวิชามากหรือนอย
เทานั้นเอง การแกปญหาการเรียนกวดวิชาที่รัฐพยายามทําอยูและไมเคยประสบความสําเร็จเลยนั้น
เปนเพราะการมองการศึกษาที่เฉพาะตัวระบบในระดับโครงสราง จึงคิดวาการแกกฎ กติกา ระเบียบ 
แบบแผนในการสอบจะทําใหโรงเรียนกวดวิชาลดความจําเปนลง การมีมุมมองเชนนี้นับเปนอุปสรรคใน
การแกปญหาในตัวของกระบวนการแกปญหาเอง แตดวยมุมมองที่ใชแนวทางการวิเคราะหการ
สถาปนาโครงสราง(structuration)มาทําความเขาใจการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาใน
สังคมไทย จะทําใหเห็นวา สําหรับคนที่ตองการความสําเร็จทางการศึกษาและตองการความม่ันคงใน
อนาคตภายใตระบบการศึกษาที่ถูกครอบอยูดวยอุดมการณทุนนิยมอยางสังคมไทยเรานี้ การแขงขัน
เพื่อชัยชนะในสนามสอบคือทางสายเอกทางเดียวของความสําเร็จ เม่ือความสําเร็จทางการศึกษามีนัย
ยะที่สามารถใชส่ือสารไดในสังคม เม่ือความสําเร็จทางการศึกษาและความ่ันคงในอนาคตเปนส่ิงที่
บุคคลควรทํา ทําได และมักจะไดรับการยกยองชมเชย เม่ือความสําเร็จทางการศึกษาและความม่ันคง
ในอาชีพทําใหบุคคลสามารถที่จะแสดงบทบาทหรือกระทําส่ิงตาง ๆ ไดอีกมากมายในสังคมนี้ การ
แขงขันทางการศึกษาใหเปนผูชนะก็เปนส่ิงที่ควรกระทํา ภายใตโครงสรางและระบบปฏิสัมพันธทาง
สังคมบุคคลที่ไดเกิดความเขาใจวาโรงเรียนกวดวิชาหมายถึงเสนทางของความสําเร็จ การเรียนกวด
วิชาเปนวิถีที่ควรประพฤติและปฏิบัติของคนที่อยากประสบความสําเร็จ และการจะเรียนในโรงเรียน
กวดวิชาเปนส่ิงที่สามารถทําใหเปนไปได โรงเรียนกวดวิชาจึงกลายมาเปนส่ิงจําเปนและยังคงดํารงอยู
ในระบบการศึกษาที่เต็มไปดวยการแขงขันแบบแพคัดออกนี้อยูตอไป 
 
ความเขาใจท่ีนําไปสูตนตอของปญหา 
 ในระหวางที่ดําเนินการศึกษาวิจัยในเร่ืองโรงเรียนกวดวิชานี้ผูวิจัยเกิดคําถามข้ึนมาหลายคร้ัง
วา ดวยเหตุอันใดที่ผูเกี่ยวของกับการศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารระดับกระทรวง นักวิชาการ นัก
การศึกษาจึงไมสามารถมองเห็นถึงรากเหงาของปญหาโรงเรียนกวดวิชาที่ส่ังสมมาในสังคมไทยนาน
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นับหลายทศวรรษ เห็นไดจากการแกปญหาที่ไมถูกจุดไมตรงประเด็น นอกจากนี้ยังสรางความจําเปน
และความชอบธรรมใหกับโรงเรียนกวดวิชามากข้ึนไปอีก แมวาการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเพียงตองการ
ทําความเขาใจความยั่งยืนของโรงเรียนกวดวิชาโดยไมไดมีจุดมุงหมายที่จะตอตานหรือสนับสนุน
โรงเรียนกวดวิชา แตความรูที่ไดจากการวิจัยทําใหผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนกวดวิชาไดกลายเปนส่ิงจําเปน
มากจนเกินไปในสังคมไทย และมันไดทําใหปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษายิ่งทวีความรุนแรงข้ึน
ไปอีก โดยเฉพาะเม่ือความสําเร็จทางการศึกษาหมายถึงความสําเร็จอาชีพ หนาที่การงานและรายได
ในอนาคต การศึกษาที่เหล่ือมลํ้ายอมมีผลตอการสรางความเหล่ือมลํ้าทางสังคมในอนาคตอยาง
หลีกเล่ียงไมได ดวยจุดยืนที่ชัดเจนที่วาผูวิจัยตองการทําความเขาใจความยั่งยืนตอเนื่องของโรงเรียน
กวดวิชาเพื่อจะทําใหเห็นวิธีการสถาปนาโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจนกลายเปนส่ิงที่ยั่งยืนและ
จําเปนในสังคมได เม่ือเขาใจวิธีการสรางหรือสถาปนาก็ยอมจะทําใหเห็นหนทางที่จะลดความสําคัญ
หรือความจําเปนของโรงเรียนกวดวิชาไดเชนกัน 
 การทําความเขาใจโรงเรียนกวดวิชาอยางถองแทจึงควรที่จะเขาใจการสถาปนาความเปน
โครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาซึ่งเปนส่ิงที่บุคคลรับเขาไวในตัว (internalized) และนํามาใชในการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน ผูคนในสังคมไทยใหความหมายแกโรงเรียนกวดวิชาวาสามารถที่จะทํา
ใหผลการเรียนดีข้ึนกวาการเรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียว โรงเรียนกวดวิชาเปนที่ที่จะทําใหสอบเขา
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงได โรงเรียนกวดวิชาเปนที่ที่จะทําใหสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่มุงหวังได และผูคน
ในสังคมก็เชื่อถือวาการเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเปนวิธีปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมอันจะนําพาไปสู
ความสําเร็จทางการศึกษา ซึ่งทั้งความหมายและความเชื่อถือที่มีตอโรงเรียนกวดวิชานั้นปฏิเสธไมได
เลยวาข้ึนอยูกับความสําเร็จทางการศึกษาในระบบการสอบแขงขันแบบแพคัดออกโดยตรง นอกจากนี้
การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงไดมากข้ึนมีการขยายสาขา หลักสูตร 
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาออกไปอยางแพรหลายไดนั้นก็สืบเนื่องมาจาก
โครงสรางของการศึกษาแบบแขงขันไดทําใหบุคคลที่มีทรัพยากรบางอยางสามารถใชทรัพยากร
เหลานั้นไปเอ้ืออํานวยใหตนเองกลายเปนผูไดเปรียบผานปฏิบัติการของโรงเรียนกวดวิชา ชีวิตในระบบ
การศึกษาที่เต็มไปดวยโครงสรางของการแขงขันนี้คนที่มีทรัพยากรไดแก เงิน ความรู เครือขายทาง
สังคม การเขาถึงการคมนาคมขนสงหรือการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯมากกวายอมสราง
ความไดปรียบใหกับตนเองไดมากกวาคนที่มีทรัพยากรดังกลาวนอยกวา แตดวยความหมายและความ
เชื่อถือในโรงเรียนกวดวิชาคนที่มีทรัพยากรนอยก็ถือเปนโอกาสที่จะดิ้นรนตอสูเพื่อใหตนเองสามารถ
เขาถึงหรือมีโอกาสในการสรางความไดเปรียบในสนามของการแขงขันทางการศึกษาบาง ในขณะที่
โรงเรียนกวดวิชาเองก็ไดหยิบยื่นทรัพยากรหรือแนวทางในการใหโอกาสแกผูคนไดใชทรัพยากรเทาที่
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ตนเองมีภายใตเงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ ใหมีโอกาสในการเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดมากที่สุดเทาที่จะ
มากไดเพราะนั่นหมายถึงจํานวนลูกคาและผลกําไรของโรงเรียนกวดวิชาเอง 
 ความมีเสถียรภาพของโรงเรียนกวดวิชาจึงไมใชเสถียรภาพที่สถิตอยูกับโรงเรียนกวดวิชา
หากแตเปนเสถียรภาพที่อยูในตัวตนของบุคคลตราบใดที่โรงเรียนกวดวิชายังหมายถึงความสําเร็จและ
ชัยชนะทางการศึกษา ตราบใดที่การเรียนกวดวิชายังเปนวิธีปฏิบัติที่บุคคลเชื่อถือไดวาคือทางแหง
ความสําเร็จทางการศึกษา และตราบใดที่โครงสรางของการแขงขันยังทําใหผูที่มีทรัพยากรบางอยางที่
เขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดเปนผูไดเปรียบในสนามของการแขงขันทางการศึกษา ตราบนั้นโรงเรียนกวด
วิชาจะยังคงสถิตเสถียรอยูในสังคมนี้ตลอดไป ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ กติกา รูปแบบ หรือ
พิธีการ ในการสอบในระดับตาง ๆ อยางไร ความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาจะยังถูกผลิตและ
ผลิตซ้ําอยูตอไปอยางยาวนาน  การลดความสําคัญของโรงเรียนกวดวิชาจึงมิใชการสรางกฎกติกา หรือ
พิธีการในการสอบระดับตาง ๆ ข้ึนใหมอยางที่เปนอยูเพราะตราบใดที่ระบบการแขงขันทางการศึกษา
ยังคงดํารงอยูไมวาจะเปล่ียนกฎ กติกา พิธีการไปมากนอยเพียงใดก็ไมสามารถทําใหแกปญหาได การ
แกปญหาดังกลาวจึงตองเร่ิมที่การคิดทบทวนถึงเปาหมายของการศึกษาอยางแทจริงวา “เราจัด
การศึกษาเพื่ออะไร” จริงหรือไมที่การศึกษาไทยทุกวันนี้เปนการศึกษาที่มุงสูการแขงขันเพื่อความเปน
เลิศเพียงอยางเดียว เพราะการศึกษาของไทยตกอยูภายใตอุดมการณทุนนิยมที่ตองการคนที่เกงมี
ความสามารถดีเลิศในการที่จะเขาสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบแขงขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ผลิต การศึกษาที่มุงแขงขันเพื่อใหไดคนเกงที่สุดจํานวนหนึ่งและคัดคนไมเกง คนที่แขงขันในระบบนี้
ไมไดออกไปและทิ้งเขาเหลานั้นไวใหพึ่งตนเองหรือเปนเพียงแรงงานชั้นลาง ๆ ในระบบการผลิตแบบทนุ
นิยม หากเราปลอยใหการจัดการศึกษาเปนไปเชนนี้ความหมายของการสอบแขงขันก็จะยิ่งทวี
ความสําคัญมากข้ึนและยิ่งการสอบแขงขันมีความสําคัญมากข้ึนการเรียนกวดวิชาก็จะยิ่งจําเปนมาก
ข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได เม่ือการเขาเรียนกวดวิชามีราคาคางวดที่ตองจายคนที่จายไดมากกวาก็ยอม
เขาถึงโอกาสของความไดเปรียบมากกวาและเปนผูชนะในการแขงขันทางการศึกษาไดมากกวา นับวัน
ก็จะยิ่งสรางความเหล่ือมลํ้าในสังคมทับถมทวีคูณ หากการศึกษาที่แทจริงคือการเรียนรูเพื่อการมีชีวิต
และการใชชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมอยางมีความสุขการจัดการศึกษาเชนนี้จะตองไมผลิตคนเพื่อ
รับใชระบบทุนนิยม แตตองเปนการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษยอยาง
เต็มที่สมบูรณ มีทักษะในการดํารงชีวิตและมีทักษะในการใชชีวิตอยางรอบดานเพื่อความผาสุกอยาง
แทจริงของทั้งปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวม หากเปนเชนนี้การศึกษาแบบสอบแขงขันก็ไมมีความ
จําเปนอีกตอไปภายใตการศึกษาตามแนวทางนี้  เม่ือโครงสรางของการแขงขันทางการศึกษาลด
ความสําคัญลง ความหมายของโรงเรียนกวดวิชาที่มีนัยยะถึงความสําเร็จในระบบการแขงขันทาง
การศึกษาก็จะไมสามารถใชในระบบการส่ือสารในสังคมไดอีกตอไป ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวด
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วิชาที่สามารถทําใหประสบความสําเร็จในการสอบแขงขันเพื่อการเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ก็จะไมมี
ความจําเปนอีกตอไป เม่ือโครงสรางของการแขงขันลดลงผูครอบครองทรัพยากรเชนเงินทุน ความรู 
เทคโนโลยี ฯลฯ ซึง่เคยไดเปรียบในสนามของการแขงขันผานโรงเรียนกวดวิชาก็อาจเปล่ียนสถานะไป
เพราะทรัพยากรอยางเดิมหรือวิธีการจัดการกับทรัพยากรอยางเดิมอาจใชไมไดอีกตอไปในระบบ
การศึกษาแบบใหม 
 อยางไรก็ตามเราไมสามารถที่จะปฏิเสธไดวาในสังคมโลกระบบการแขงขันเพื่อความเปนเลิศ
ยังคงดํารงอยูการปฏิเสธการแขงขันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมในระยะยาว แตนั่นก็ไมได
หมายความวาเราจะตองบังคับใหทุกคนเขาสูระบบการแขงขันทางการศึกษาตั้งแตวัยตน ๆ ของชีวิต
เพราะผูวิจัยเชื่อวาการคนหาความถนัด ความชอบ และการพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษย
จําเปนตองอาศัยระยะเวลาและเปนกระบวนการที่ตอเนื่องยาวนาน ในทามกลางการเรียนรูแบบไมตอง
แขงขันตางคนตางเกื้อกูลกันเปนประสบการณของกันและกัน แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันจะชวยให
บุคคลสามารถคนพบศักยภาพในตัวเองทีละนอยจนในที่สุดสังคมอาจจะไดคนเกงจากคนทุกคนใน
สังคมที่มีความเกงกาจสามารถที่แตกตางกันออกไปและพรอมที่จะเขาสูการพัฒนาความเปนเลิศได
อยางสมบูรณกวาที่เปนอยูในปจจุบัน หากเปนเชนนี้โรงเรียนกวดวิชาอาจกลายเปนสถานเรียนรูที่เด็ก 
ๆ ใชเปนแหลงเรียนรูแหลงคนควาหรือเปนสถานที่สําหรับการใหความชวยเหลือนักเรียนเพื่อคนหา
ความสามารถ ความถนัด ความชอบ และพัฒนาศักยภาพภายในตนอยางที่ควรจะเปน ก็เปนได  
 
ความรูท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาโรงเรียนกวดวิชา 
 ในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจการสถาปนาความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชาโดยใช
มุมมองจากทฤษฎีการสถาปนาโครงสราง(structuration) ทําใหเกิดความรูใหมหรือมุมมองใหมในการ
ทําความเขาใจความเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพ ม่ันคง ยั่งยืนของโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปนการทํา
ความเขาใจจากมุมมองทางสังคมที่พิจารณาทั้งโครงสรางและระบบปฏิสัมพันธทางสังคมไปพรอมกัน 
ทําใหความรูที่ไดจากการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในคร้ังนี้ชวยฉายภาพใหเห็นโรงเรียนกวดวิชาในฐานะ
ที่เปนปฏิบัติการทางสังคมที่มีความสลับซับซอนเกี่ยวของกับชีวิตจิตใจ อารมณและความรูสึกของผูคน
ที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้ง ซึ่งผูวิจัยไดความรูที่ไดจากการศึกษามาจําลองภาพความรูที่เกี่ยวของกับการ
สถาปนาโครงสรางโรงเรียนกวดวิชาดังนี้ 
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 จากการวิเคราะหขอมูลจากประสบการณเร่ืองเลาทําใหเขาใจวา ความหมายของโรงเรียน
กวดวิชานั้นถูกสรางข้ึนผานระบบการส่ือสารที่มีการปฏิสัมพันธกันของวาทกรรม (discourse) ตาง ๆ 
ทามกลางบรรยากาศของการศึกษาที่เต็มไดวยการแขงขันและความกดดันจากระบบแพคัดออกโดยที่
โรงเรียนในระบบไมสามารถใหความม่ันใจใหกับนักเรียนและผูปกครองไดวาดวยหลักสูตร เนื้อหา และ
วิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบจะเพียงพอตอการเขาสูสนามของการแขงขันเม่ือนักเรียนใน
ฐานะที่เปนผูกระทําการซึ่งเขาไปอยูในระบบของการส่ือสาร ไมวาจะเปนการพูดคุยในหมูเพื่อน การ
อานปายโฆษณา โบรชัวของโรงเรียนกวดวิชา การพูดคุยกับผูปกครอง การไดสืบคนผานอินเตอรเน็ต
ถือไดวาไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับการส่ือความหมายของการที่จะตองเปนคนเกง เรียนเกงเรียนดี รวม
ไปถึงการส่ือสารที่เกี่ยวกับความสําเร็จทางการศึกษาภายใตระบบการแขงขัน ซึ่งนักเรียนหรืออาจ
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รวมถึงผูปกครองที่เขาใจเร่ืองความสําเร็จทางการศึกษาในระบบการแขงขัน หรือมีกรอบคิดเร่ืองการ
เรียนเกงเรียนดีอยูแลวก็จะเกิดการรับรูวาโรงเรียนกวดวิชานั้นสามารถทําใหเรียนเกงข้ึน หรือประสบ
ความสําเร็จทางการศึกษาได ในกระบวนการส่ือสารที่วาทกรรมหรือความจริงของการศึกษาแบบ
แขงขันนั้นไดทําใหนักเรียนเชื่อหรือคิดวาการกวดวิชาทําใหเรียนเกงซึ่งในกระบวนการนี้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธตลอดเวลากับวาทกรรมดังกลาว ทําใหนักเรียนคิดไดวาตนเองเรียนเกงหรือไม ตองการ
ความสําเร็จทางการศึกษาในระดับใด ซึ่งถานักเรียนตองการความสําเร็จนักเรียนก็จะเลือกสนองตอบ
ตอความหมายของโรงเรียนกวดวิชาตางกันไปตามบริบทที่แวดลอมเขาอยู  ดังนั้นความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาตามความเขาใจของนักเรียนจึงแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการเรียนเพื่อเพิ่ม
ระดับผลการเรียน การเรียนเพื่อสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หรือการเรียนเพื่อการสอบเขาหมา
วิทยาลัย ซึ่งนักเรียนแตละคนที่อยูในสถานะ(position)ตางกันก็จะมีการตีความและใหความหมายของ
โรงเรียนกวดวิชาแตกตางกันออกไปแตทั้งหมดก็ลวนผลิตซ้ําความหมายใหโรงเรียนกวดวิชาวาเปน
ปฏิบัติการที่นํามาซึ่งความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษาทั้งส้ิน 
 การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาเปนความสามารถในการครอบครองทรัพยากรที่เจาของ
โรงเรียนกวดวิชา และ/หรือติวเตอรใชเพื่อการควบคุมผูปกครองและนักเรียนซึ่งเขาไปอยูในระบบของ
การแขงขันทางการศึกษาที่ชี้นําจากโรงเรียนกวดวิชา เพราะโรงเรียนกวดวิชาสามารถควบคุมและมี
อํานาจผานทางนโยบายและกฎหมายที่กําหนดใหระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่อยูภายใตระบบ
การศึกษาแบบแขงขันนั้น เจาของโรงเรียนกวดวิชาและ/หรือติวเตอร ไดครอบครองทรัพยากรที่หนอืกวา
รัฐ ผูปกครองหรือนักเรียน กลาวคือโรงเรียนกวดวิชาครอบครองความรูหรือหลักสูตรที่จะทําใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการแขงขันทางการศึกษา ซึ่งเปนส่ิงที่โรงเรียนทั่วไปหรือแมกระทั่งรัฐซึ่งเปนผู
กําหนดระบบการแขงขันข้ึนมาไมสามารถจัดใหนักเรียนได นอกจากนี้โรงเรียนกวดวิชายังสามารถที่จะ
ครอบครองทรัพยากรที่ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาไดอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน
ความสามารถในการครอบครองสถานที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางซึ่งทําใหสามารถจัดสรรการเดินทาง
ใหนักเรียนกลุมตาง ๆ สามารถเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาได การครองครองทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ทํา
ใหขยายสาขาและสอนไดอยางมาตรฐานเดียวกัน ทําใหขยายสาขาไปสูตางจังหวัดดวยการรวมมือกับ
หางคาปลีกได เปนตน นอกจากรัฐไมมีทรัพยากรเหลานี้แลว รัฐยังใชเพียงนโยบายและกฎหมายซึง่เปน
การใชอํานาจในระดับตื้นเขาไปควบคุมโรงเรียนกวดวิชา เม่ือโรงเรียนกวดวิชามีทรัพยากรที่มากกวา
และสามารถจัดสรรโยกยายทรัพยากรเหลานี้ใหเอ้ือตอนักเรียนและผูปกครองที่อยูในระบบการแขงขัน
ทางการศึกษาใหเขาถึงโรงเรียนกวดวิชาใหไดมากที่สุด กฎหมายและนโยบายของรัฐก็ถูกนํามาใชเปน
อีกทรัพยากรหนึ่งที่รองรับความถูกตองชอบธรรมของโรงเรียนกวดวิชาดวย โรงเรียนกวดวิชาจึง
ขยายตัวออกไปอยางมากข้ึนเร่ือย ๆ ได 
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 สําหรับความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชานั้นเปนการยอมรับในความสําเร็จของโรงเรียน
กวดวิชาตามระบบการศึกษาแบบแขงขันโรงรียนกวดวิชาถูกคาดหวังใหมีรูปแบบของการเรียนการสอน
ที่จะนําไปสูความสําเร็จทางการศึกษา ในปฏิบัติการของโรงเรียนกวดวิชา เจาของโรงเรียนและติวเตอร 
คือผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือใหกับโรงเรียนกวดวิชา ทั้งเจาของและติวเตอรจึงถูก
คาดหวังจากนักเรียนและผูปกครองวาจะตองมีแบบแผนของการปฏิบัติที่จะนําพานักเรียนไปสู
ความสําเร็จในการสอบแขงขันได ในระบบความสัมพันธทางสังคมเจาของโรงเรียนและติวเตอรจึงถูก
ผลักดัน/กดดันจากนักเรียนและผูปกครองใหตองสรางแบบแผนของการปฏิบัติที่ดี ไมวาจะเปนการสอน
ที่ดี การบริหารโรงเรียน การบริหารหลักสูตรที่ดี ซึ่งส่ิงที่ควรจะเปนคือการไดรับการยกยองหรือเปนที่
นิยมสําหรับนักเรียนกวดวิชา ผลที่ตามมาก็คือรายไดก็จะไมตกต่ําจนตองเลิกกิจการหรือยุติการเปน
โรงเรียนไป ครูผูสอนหรือติวเตอรถูกสรางใหมีแบบแผนของการเปนผูสอนแบบใหมที่แตกตางไปจาก
การเปนผูสอนในโรงเรียนทั่วไปแบบแผนของติวเตอรที่เกิดข้ึนในโรงเรียนกวดวิชาคือความเปนครูมือ
อาชีพที่มีความแมนยําในเนื้อหาเปนอยางยิ่ง มีการเตรียมการสอนอยางละเอียดรอบคอบและ
ดําเนินการสอนตามแผนอยางเปนกระบวนการ มีการฝกฝนและศึกษาการใชเทคนิคและวิธีการสอนใน
เนื้อเร่ืองที่แตกตางกันหลากหลายวิธีจนไดวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรูของผูเรียน มี
ลักษณะการสอนที่ไมนาเบื่อรูจังหวะจะโคนในการสรางความสนุกสนาน มีเทคนิคการจําหรือการทํา
ความเขาใจที่สามารถถายทอดใหนักเรียนนําไปใชอยางไดผล มีความสามารถในการผลิตส่ือ ตํารา 
หรือเอกสารประกอบการสอนเองซึ่งจะชวยใหเขาใจเนื้อหาที่ตนเองสอนอยางลึกซึ้งดวย มีการติดตาม
ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในวงวิชาการและสนามสอบแขงขันตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนของผูสอนเองอยางเทาทัน ซึ่งการที่จะสรางแบบแผนของผูสอนเชนนี้ไดเพราะเกิดจาก
การมีระบบการแทรกแซง(sanction) ที่มีการติดตามควบคุม ใหรางวัลและลงโทษที่ผูสอนมองวาการอยู
ในแวดวงผูสอนที่ไดชื่อวาเกงและมีชื่อเสียงนั้นเปนอยางไร ในสวนของเจาของหรือผูบริหารโรงเรียน
กวดวิชาเปนผูที่มีสวนทําใหโรงเรียนกวดวิชาประสบความสําเร็จเกิดความนาเชื่อถือและไดรับการ
ยอมรับจากนักเรียนและผูปกครองอยางมากเนื่องจากผูบริหารโรงเรียนกวดวิชาเองก็ถูกแทรกแซง 
(sanction) จากพลังของนักเรียนและผูปกครองที่เปนลูกคากลาวคือโรงเรียนกวดวิชาใดที่ไมสามารถ
สรางความสําเร็จใหกับนักเรียนไดก็จะไมไดรับการยอมรับจากนักเรียนและผูปกครองมีผลตอการลดลง
ของจํานวนนักเรียนและมีผลโดยตรงตอสถานะภาพทางการเงินของโรงเรียนกวดวิชา ดังนั้นผูบริหาร
โรงเรียนกวดวิชาจึงตองบริหารจัดการหลักสูตร รวมไปถึงทรัพยากรตาง ๆ ที่โรงเรียนมีใหสอดคลองกับ
การนําพานักเรียนไปสูความสําเร็จในการแขงขัน การกํากับดูแลการสอนอยางเขมงวดกวดขัน ดวย
รูปแบบการนิเทศการสอนที่เขมขนเปนการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสราง
ครูผูสอนใหกลายเปนครูมืออาชีพที่ไดมาตรฐานพรอมที่นําพานักเรียนเขาสูสนามสอบไดอยางม่ันใจ 
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รวมไปถึงกระบวนการพิจารณาใหรางวัลและการลงโทษที่ถูกกําหนดข้ึนตามผลการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน เพราะผลการปฏิบัติงานที่ข้ึนอยูกับความสําเร็จของนักเรียนนั้นมีผลโดยตรงตอความอยูรอด
ของโรงเรียนกวดวิชาและตัวผูบริหารเอง และดวยการสอนที่ดี การบริหารโรงเรียนที่ดี การจัดการ
หลักสูตรที่ดี ก็ไดสรางการยอมรับใหกับโรงเรียนกวดวิชาข้ึนทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความนาเชื่อถือ
กลาวคือ โรงเรียนกวดวิชาไดชื่อวามีหลักสูตรที่เปนเอกลักษณสามารถสอนใหเรียนรูไดเร็ว แกโจทย
และทําใหสอบไดคะแนนสูง นักเรียนที่เรียนสามารถสอบเขาคณะดัง ๆ ตามความตองการได นั่นคือ
ลักษณะที่เหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งไดรับการพัฒนาจากความรวมมือของเจาของ
โรงเรียนกวดวิชาและผูสอน นักเรียนที่ไดเขาไปเรียนกวดวิชาแลวจะเปนที่รับรูรวมกันวาเปนหลักสูตรที่
ม่ันใจ ไววางใจหรือเชื่อม่ันไดตอการสอบเขามหาวิทยาลัย เพิ่มเกรดและเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได 
แรงผลักดันที่เกิดจากนักเรียน ผูปกครองหรือแมแตโรงเรียนคูแขงจึงเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายใน
ระบบการศึกษาไทย (กวดวิชา) ทําใหหลักสูตรถูกพัฒนาใหผูผานการเรียนนั้นสอบไดคะแนนสูง เรียน
สนุก ทันสมัยไมเบื่อหนาย นั้นผานกระบวนการปรับปรุงอยูตลอดเวลา  
 กลาวโดยสรุปก็คือการศึกษาความเปนโครงสรางของโรงเรียนกวดวิชานี้ทําใหผูวิจัยเห็นวา 
มุมมองที่ใชแนวคิดการสถาปนาความเปนโครงสราง (structuration) ของกิดเดนสนี้ใหมุมมองในการ
ทําความเขาใจตอโรงเรียนกวดวิชาอยางลึกซึ้ง โรงเรียนกวดวิชาไดสถาปนาความเปนโครงสรางที่แนน
แฟนลงในระดับจิตสํานึกของบุคคล ผูคนในสังคมจึงคิด ทํา และตอบสนองตอการศึกษาในระบบการ
สอบแขงขันโดยมีโรงเรียนกวดวิชาเปนเหมือนที่พึ่งที่หวังสําหรับชวยใหผานพนความเส่ียงความกงัวลใจ
ที่ตองเผชิญตลอดชีวิตของการศึกษาแบบแขงขัน ตราบใดที่ระบบการแขงขันยังไมถูกยกเลิกและ
โรงเรียนในระบบมีคุณภาพตางกัน โรงเรียนกวดวิชาก็จะยังคงสําคัญและจําเปนตอไป  
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แนวทางการสนทนา 
 
แนวทางการสนทนาสําหรับผูเรียนกวดวิชา 
 ๐ เร่ิมจากการถามขอมูลทั่วไปของผูเรียน  
 ๐ ถามถึงการเรียนในวัยเด็ก เรียนที่ไหนโรงเรียนอะไร เปนโรงเรียนในเมืองหรือนอกเมือง  
 ๐ วิชาที่ชอบเรียน วิชาที่ไมชอบเรียน เหตุผลที่ทําใหชอบเรียน/ไมชอบเรียนวิชาดงักลาว และ
ความชอบหรือไมชอบนั้นเปล่ียนแปลงหรือไมเม่ือเติบโตข้ึนถาเปล่ียนเพราะอะไร/ ไมเปล่ียนเพราะอะไร 
 ๐ ถามถึงโรงเรียนที่เรียนวาเรียนมากี่โรงเรียน ม.ตนเรียนที่ไหน ม.ปลายเรียนที่ไหน เหตุผล
ของการยายหรือไมยายโรงเรียนเกิดจากอะไร  
 ๐ ถามถึงพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพของพอแม /รวมถึงพี่นองและการเรียนของพี่นอง /
คุณพอคุณแมหรือผูปกครองเคยกวดวิชาหรือไม /กรณีมีพี่นองพี่นองกวดวิชาดวยหรือไม 
 ๐ พอแม ผูปกครอง หรือพี่นองของเรามีสวนเขามาชวยเร่ืองการเรียนของเราบางหรือไม
อยางไร (เชน ชวยสอนการบาน ชวยติวกอนสอบ ชวยใหคําปรึกษาตาง ๆ)  
 ๐ เวลาเรียนในหองเรียนที่โรงเรียนของนักเรียน นักเรียนมีวิธีการเรียนอยางไร/ ใหเลาวิธีการ
สอนของครู/ ครูสอนเร็วชาอยางไร เนื้อหาที่สอนครบถวนหรือเปลาถาครูสอนไมทันเราตองทําอยางไร/ 
ครูมีเคร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณหรือวิธีการอยางไรที่ทําใหเราเขาใจเนื้อหาการเรียน/เม่ือเรียนไมทันหรือไม
เขาใจเราถามครูไดไหม ถามไดตอนไหนแลวครูชวยเราหรือไมอยางไร/ ครูมีการบานหรือแบบฝกหัดให
เราทําหรือไม/ เม่ือทําแบบฝกหรือการบานแลวครูเฉลยหรือวัดผลประเมินผลอยางไร/  ปจจุบันเราชอบ
เรียนวิชาใดและไมชอบวิชาใดเพราะอะไร/ ผลการเรียนในปจจุบันเปนอยางไร เกงวิชาไหน ออนวิชา
ไหนเพราะอะไร 
 ๐ เม่ือกอนนักเรียนมีความชอบหรือความตองการเรียนแผนการเรียนแผนกอะไร/ ปจจุบัน
นักเรียนเรียนในแผนกการเรียนอะไร/เหตุผลที่เลือกเรียนแผนกดังกลาวเพราะอะไร  
 ๐ การเรียนในแผนกที่เรียนอยูนักเรียนคิดวาตองการแอดมิชชั่นเขาคณะอะไรมหาวิทยาลัย
อะไร /ถึงตอนนี้เราทําอะไรบางหรือจะตองทําอะไรบางเพื่อใหสามารถเขาเรียนในคณะ สาขา และ
มหาวิทยาลัยที่เราตองการได 
 ๐ นักเรียนเร่ิมเขาสูการเรียนกวดวิชามาตั้งแตเม่ือใด/จุดเร่ิมของการกวดวิชานั้นเพื่ออะไร/
เร่ิมกวดวิชาอะไรบาง 
 ๐ ผูเรียนตองการแอดมิชชั่น หรือสอบเขาคณะอะไร มหาวิทยาลัยอะไร เพราะอะไรจึงคิดจะ
เขาคณะนี้ ใครแนะนําใหเขาเรียนคณะนี้ ตอนนี้ไดเตรียมตัวหรือวางแผนในการเตรียมตัวสอบอยางไร 
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 ๐ ถาจะตองเรียนเองในหองเรียนเพียงอยางเดียว ไมไดกวดวิชาจะมีโอกาสสอบติดในคณะ
ที่มุงหวังหรือไมเพราะอะไร มีใครมาบอกหรือเลาใหเราฟงบางหรือไมวาตองกวดวิชาที่นี่ /ที่นั่น จึงจะ
สอบติดคณะที่เรามุงหวัง 
 ๐ ตัวเราเคยเห็นคนที่สอบเขามหาวิทยาลัยไมไดหรือรับรูเกี่ยวกับเร่ืองราวการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมไดของรุนพี่ พี่ ญาติ เพื่อน คนขางบานบางหรือไม เปนเพราะอะไรที่พวกเขาสอบไมได 
เม่ือสอบไมไดแลวเขาไปเรียนที่ใดหรือทําอะไรตอไป ทาทีของคนอ่ืน ๆ ที่มีตอตัวเขาเปนอยางไร 
 ๐ ใหนักเรียนชวยเลาวาไดเร่ิมรูจักโรงเรียนกวดวิชา หรือวากิจกรรมที่เรียกวาการกวดวิชามา
ตั้งแตเม่ือไหร /และในการรูจักนั้นรูจักไดอยางไร (เชนรูจักจากโฆษณา ใบปลิว เอกสาร หรือจากเพื่อน
ฝูง หรือรูจักดวยการเขาไปคนหาทางส่ือออนไลน รูจากปายโฆษณาที่ติดอยูตามหนาโรงเรียนกวดวิชา
ตาง ๆ หรือมีผูปกครองนําเร่ืองราวเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชามาแนะนํา เคยมีคุณครู หรือรุนพี่ให
คําแนะนําเร่ืองการกวดวิชาหรือไม)  
 ๐ ตอนรูจักโรงเรียนกวดวิชาแรก ๆ ที่ยังไมไดเขามาเรียนเรารูอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา
แหงนี้บาง โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงหรือเดนดังดานไหน รับรูถึงผลสําเร็จของผูเรียนวาติวแลวสอบติดคณะ
อะไร มหาวิทยาลัยอะไรบาง เนนสอนเนื้อหาวิชาอะไร สอนชวงชั้นไหนบาง รูถึงวิธีการสอนของเขาวา
เปนอยางไร รับรูถึงผลสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาแตละแหงนั้นอยางไร  
 ๐ ตอนที่ไปบอกพอแมวาอยากเรียนกวดวิชานั้นพอแมแสดงออกอยางไรพูดอะไรกับเราบาง 
เชิงสนับสนุนหรือคัดคานอยางไร 
 ๐ ตอนตัดสินใจวาจะเรียนกวดวิชา ไดปรึกษาใครบางปรึกษาวาอยางไร แลวคนที่เราไป
ปรึกษานั้นใหคําแนะนําเราอยางไร ตอนที่จะตัดสินใจมีโรงเรียนกวดวิชาที่อยากไปเรียนกี่แหงทีไ่หนบาง 
พอแม ผูปกครอง มีความเห็นอยางไรตอนนั้น เม่ือเราไปบอกกับทานวาเราจะกวดวิชา ทานไดให
คําแนะนําหรือใหเราหาขอมูลอะไรเพิ่มเพื่อการตัดสินใจของทานหรือไม แลวเราทําอยางไรตอหลังจาก
คุยกับพอแมแลว  
 ๐ เม่ือผูเรียนไดตัดสินใจจะกวดวิชาผูเรียนไดพิจารณาถึงคาใชจายที่จะตองเกิดข้ึนดวย
หรือไม ผูเรียนไดศึกษาหรือไมวาโรงเรียนกวดวิชาแตละแหงมีคาใชจายสําหรับแตละหลักสูตรอยางไร 
แตละที่ทําไมจึงราคาถูกราคาแพงไมเทากันไดศึกษาหรือไมวาเปนเพราะอะไร และในทายที่สุดเราทาํไม
จึงเลือกหลักสูตรนี้ ในราคาคาใชจายเทานี้เพราะอะไร ผูปกครองไดมีสวนเขามาใหคําแนะนํา หรือชวย
อะไรอยางไรบาง 
 ๐ คาใชจายในการเรียนในหลักสูตรและโรงเรียนที่เราเลือกมีราคาเทาไหร เม่ือรวมกับคา
เดินทางและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการกวดวิชาแลวมากนอยเพียงใด ผูปกครองของเราไดเงินสวนที่
สนับสนุนเรานี้มาจากแหลงใด หรือเราหาไดมาจากใครบาง การเรียนกวดวิชาของเราถือวาเพิ่มภาระให
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ผูปกครองดานการเงินมากนอยเพียงใด ทราบหรือไมวาผูปกครองของเราตองบริหารจัดการรายรับ
รายจายในครอบครัวอยางไรเพื่อใหเราไดเรียนกวดวิชา หรือวาส่ิงนี้ไมจําเปนสําหรับครอบครัวเราเลย 
 ๐ เรามีเกณฑอะไรบางที่มาใชตัดสินใจวาเราจะเลือกเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ 
 ๐ ตอนที่เลือกวาจะเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแหงนี้เราไดทําอยางไร เขามาเขียนใบสมัครจอง
ที่เรียนและจายเงินเลยหรือวาไดทดลองเขามาเรียนหรือขอ sit๐in กอน ชวยเลาข้ันตอนของการสมัคร 
การจองที่เรียน หรือการขอเขามาทดลองเรียนหนอยวาตองทําอยางไรบาง  
 ๐ ผูเรียน เรียนกวดวิชากับกี่โรงเรียน ถามากกวา 1 มีที่ไหนบาง แลวตางโรงเรียนกันวิธีการ
จองวิธีการสมัคร วิธีการเลือกวาจะเรียนกับใครหลักสูตรแบบไหนเหมือนกันหรือเปลา 
 ๐ ในการเลือกคอรสแตละคอรสนักเรียนพิจารณาจากอะไรบาง เราจะรูไหมวาจะไดเรียนกับ
ครูคนไหน ครูคนนี้ดีอยางไร ไดรับรูขอมูลเร่ืองครูคนนี้มาจากใครอยางไร 
 ๐ ผูเรียนกวดวิชากี่วิชา มีวิชาอะไรบาง ทําไมจึงเรียนวิชาเหลานี้ จัดเวลาที่ใชในการเรียน 
แตละวิชาแตละที่ และการเดินทางอยางไร มีชวงเวลาใดบางหรือไมที่ทําใหไปเรียนไมไดไปเรียนไมทัน 
แลวเราแกไขอยางไร เลือกทําอะไรกอนหลัง 
 ๐ ผูเรียนจัดระบบเวลาการเรียนระหวางการเรียนในโรงเรียนปกติ กับการไปกวดวิชาอยางไร 
มีชวงไหนที่เวลาของทั้ง2สวน ซอนทับกันบางหรือไม นักเรียนแกไขปญหาอยางไร ทางโรงเรียน หรือครู
ในโรงเรียน ไดแสดงการสงเสริมหรือสนับสนุน หรือเปนอุปสรรคตอการกวดวิชาของเราบางหรือไม
อยางไร 
 ๐ ตอนที่ยังไมไดกวดวิชาอยากใหชวยเลาวาเราทําอะไรบางในแตละวันตั้งแตตื่นนอนจนเขา
นอน พอเร่ิมกวดวิชาการใชชีวิตประจําวันเปล่ียนไปอยางไรบาง๐อยากใหเลากิจวัตรในแตละวันของตวั
เราตั้งแตเชาไปโรงเรียนจนถึงการไปกวดวิชาเพื่อจะไดเห็นวาในวัน ๆ หนึ่งเราตองทําอะไรบาง (อาจ
รวมถึง กิจวัตรของผูปกครองหากผูปกครองใชเวลาไปรับไปสง ไปรอนักเรียน)  
 ๐ การเดินทางไปโรงเรียนกวดวิชาของเรา ตองเดินทางอยางไร ใชเวลาในการเดินทาง
ยาวนานแคไหน เดินทางดวยยานพาหนะแบบใด ออกจากบานกี่โมง กลับถึงบานกี่โมง ในแตละวันที่มี
เรียนกวดวิชา ผูปกครองตองไปรับไปสงหรือไม มีความจําเปนตองเชาหอหรือหาที่พักไวเพื่อการเรียน
กวดวิชาหรือเปลา ถาตองหาที่พักหาอยางไร การเดินทางของเรามีเพื่อน หรือญาติ ที่เรียนกวดวิชา
ดวยกันรวมเดินทางไปดวยหรือไม ถามีแลวมีการจัดการเร่ืองคาใชจายในการเดินทางอยางไร 
 ๐ ในกรณีที่ไมไดเรียนเพียงที่เดียวหรือวิชาเดียวเราตองเดินทางแบบว่ิงรอกไปเรียนตามที่
ตาง ๆ มากกวาหนึ่งแหงในแตละวันนั้นตองทําอยางไรวางแผนอยางไรเดินทางอยางไร หรือเรามีวิธี
เลือกที่เรียนในกรณีเรียนหลายที่หลายวิชาในแตละวันอยางไร มีสาขาหรือโรงเรียนกวดวิชาอ่ืน ๆ ที่อยู
ใกลบานเรามากกวานี้หรือไม ทําไมไมเลือกเรียนที่นั่น 
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 ๐ ชวยเลาถึงสภาพหองเรียนและบรรยากาศทั่วๆไปของโรงเรียนนีห้นอยวาเปนอยางไร เปน
อาคารแบบไหน มีกี่หองเรียน หองเรียนหนึ่ง ๆ นั่งเรียนกันกี่คน อุปกรณการเรียนการสอน ส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆมีอะไรบาง   
 ๐ เจาหนาที่มีกี่คนเจาหนาที่พวกนี้มีหนาที่ทําอะไร ใหบริการเราดีไหม เราเคยไปใชบริการ
ของเจาหนาอะไรบาง ครูติวเตอรมีกี่คน  
 ๐ บรรดาเอกสารประกอบการสอนมีลักษณะเปนเอกสารแบบใด เอกสารเปนของโรงเรียน
โดยตรง ที่ติวเตอรทําข้ึนหรือมาจากแหลงอ่ืน ๆ เราไดเอกสารอยางไร ไดมาทั้งหมดในคราวเดียวเลย
หรือทยอยไดรับ แลวคาเอกสารรวมอยูในคาเรียนหรือวาตองจายตางหาก เอกสารอานแลวตางจาก
หนังสือเรียนที่เราใชเรียนหรือไมอยางไร 
 ๐ ในหลักสูตรที่เราเลือกเรียนเปนหลักสูตรแบบใด เนื้อหาครอบคลุมหัวขออะไรบาง  
 ๐ วิธีการสอนของโรงเรียนกวดวิชา ของติวเตอรที่เราไดเรียนมาสอนอยางไร เชนสอนวิธีจํา 
วิธีลัด หรือเทคนิคการเดาขอสอบ ครูแตละคน แตละวิชาสอนเหมือนหรือตางกันอยางไร แลวถา
เปรียบเทียบกับการสอนของคุณครูในโรงเรียนที่เราเรียนอยูในระบบตางกันอยางไร  
 ๐ ในการเรียนกวดวิชามีวิชาใดบางที่ตองมีแบบฝกหัด  แลวแบบฝกหัดที่เราไดมานั้นเปน
อยางไร เราทําไดหรือไม ถาทําไมไดติวเตอรมีวิธกีารชวยใหเราทําไดอยางไร 
 ๐ ที่เรามาเรียนนี้มากันกี่คนมีเพื่อนที่รูจักมาดวยหรือไม เพื่อนคนอ่ืน ๆ รูไหมวาเรามาติวที่นี่  
แลวเราไดมารูจักเพื่อนที่มาเรียนกวดวิชาดวยกันเพิ่มหรือเปลา ทั้งเพื่อนที่มาดวยกันและเพื่อนที่รูจกักนั
ใหม ๆ ไดมีสวนในการพดูคุยหรือติวกันเพิ่มในประเด็นตาง ๆ ที่เรียนบางไหม อยางไร 
 ๐ เม่ือไดเขามาเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชาอยางจริงจังมีอะไรบางทําใหเราเชื่อได
หรือไมวาเราสอบเขามหาวิทยาลัยไดแน ๆ ตามคณะที่ตองการดวย 
 ๐ เม่ือไปเรียนกวดวิชา กลับมาเรียนในโรงเรียนแลวในวิชาที่ติวมา ของเราเปนอยางไรบาง 
รวมไปถึงผลการเรียนเปล่ียนแปลงหรือไมอยางไร 
 ๐ เคยไดบอกคนรูจัก เชนคนขางบาน เพื่อนพอ เพื่อนแม ลุงปานาอาของเราเร่ืองการกวด
วิชาบางหรือไม ถาเคยบอกพวกเขามีทาทีตอเราอยางไรบาง มีคนที่ไมเห็นดวยแลวมาแสดงการตอตาน
บางหรือไมอยางไร  ถาไมเคยบอก ทําไมจึงไมบอกใครเร่ืองกวดวิชา 
 ๐ คิดวาการกวดวิชามีผลตอการสอบเขามหาวิทยาลัยไดหรือไม และมีผลมากนอยเพียงใด 
 ๐ วิธีการตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนกวดวิชาเราเคยเอาไปใชในการสอบ ตาง ๆ บางหรือยัง 
แลวผลของการใชเทคนิคเหลานั้นเปนอยางไร 
 ๐ เคยดูการสอนกวดวิชาผานติวเตอรชาแนลบางหรือไม ถาเคยการเรียนกับติวเตอรชาแนล
ของเราไดอะไรอยางไรบาง   
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 ๐ ผูเรียนเคยเขารวมโครงการติวฟรีของคายธุรกิจตาง ๆ บางหรือไมถาเคย อยากใหชวยเลา
วา ลักษณะการติวแบบนั้นเปนอยางไรบาง ความรูพอที่จะสรางความม่ันใจในการสอบใหเราหรือไม
เพียงใด 
 
แนวทางการสนทนาสําหรับผูปกครอง 
 ทําความรูจัก/พูดคุยทั่วไป/นําเขาสูเนื้อหาการสนทนา 
 ๐ สอบถามถึงอาชีพของผูปกครอง หนาที่การงาน พื้นฐานทางการศึกษาผูปกครองมีลูกกี่
คน อยูระดับชั้นใดบาง ใหลูกเรียนกวดวิชาทุกคนเลยหรือเปลา ลูกแตละคนเรียนอยูที่ใดในระดับใด ผล
การเรียนเปนอยางไร 
 ๐ ในสมัยเด็กวัยเรียนผูปกครองเคยเรียนกวดวิชามาบางหรือไม ถาเคยเคยเรียนที่ไหน เรียน
หลักสูตรแบบใด การเรียนกวดวิชาวิชาในสมัยนั้นผูปกครองมุงเรียนเพื่ออะไร /ถาไมเคยเรียนถามถึง
เหตุผลวาทําไมถึงไมไดเรียน/ในวัยเรียนผูปกครองรูจักหรือทราบถึงเร่ืองราวการเรียนกวดวิชามากอน
หรือไม/ถารู ๆอะไรบางหรือรูจักโรงเรียนกวดวิชาที่ไหน อยูแถวไหน มีชื่อเสียงและการสอนอยางไร 
 ๐ ใหผูปกครองชวยเลาวาลูกแตละคนของทานถนัดในการเรียนวิชาอะไร เกงวิชาใดออนวิชา
ใด ชอบเรียนวิชาใด ทานมุงหวังใหลูกแตละคนเขาศึกษาตอในระดับใดสาขาวิชาอะไร คณะใด เพราะ
อะไร/แลวลูกของทานตองการเขาศึกษาคณะเดียวกับที่ทานมุงหวังหรือไม/ถาไมเพราะอะไร 
 ๐ ระบบการเรียนการสอนของครูและโรงเรียนที่นักเรียนอยูเปนอยางไร เชน วิธีการสอน 
สถานที่เรียน หองเรียน อุปกรณการเรียน จํานวนนักเรียน ส่ือการสอน แบบฝกหัด เทคนิควิธีการ ทํา
แบบฝกหัด  เปนอยางไร 
 ๐ ถาไมกวดวิชาทานคิดวาลูกของทานจะสามารถสอบเขาคณะที่ลูกทานตั้งใจหรือตัวทาน
คาดหวังไดหรือไม เพราะอะไร/นอกจากกวดวิชาลูกของทานหรือตัวทานไดมีวิธีการอ่ืนใดอีกในการ
สงเสริมสนับสนุนใหเขาสามารถสอบเขาไดตามที่ตั้งใจ 
 ๐ จุดเร่ิมตนที่ทําใหคิดวาตองสงลูก ๆไปเรียนกวดวิชาคืออะไร /ใครเร่ิมใครคิดใครชักชวน /
ผูปกครองไปหาขอมูลมาชักชวนเด็ก หรือลูก ๆ ไปไดขอมูลการกวดวิชามาจากที่ไหนแลวมาขอกับ
ผูปกครอง/เคยมีคนอ่ืนเชนญาติ เพื่อน หรือคนขางบาน ไดเขามาชักชวนหรือเสนอแนะใหทานสงลูก
เรียนกวดวิชาบางหรือไม /ถาเคยเขาพูดหรือบอกอยางไร ทําไมจึงตองชักชวนอยางนั้นและทานตอบเขา
ไปอยางไรเม่ือไดรับการเสนอแนะดังกลาว 
 ๐ ตอนที่ผูปกครองเร่ิมสนใจโรงเรียนกวดวิชาแรก ๆ นั้นผูปกครองไดมีการหาขอมูลหรือรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาตาง ๆ มากนอยเพียงใด /หาขอมูลเพิ่มบางหรือไม/หาอยางไร /ขอมูลที่
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ไดรับสวนใหญเปนขอมูลเกี่ยวกับอะไรบาง/ผูปกครองมีการเอาขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกหรือ
แนะนําใหลูกเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่เหมาะสมบางหรือไมอยางไร 
 ๐ ไมวาจะเปนลูกมาขอเรียนหรือผูปกครองเปนคนชักชวนแนะนําใหลูกเรียนกวดวิชาก็ตาม 
ผูปกครองพิจารณาจากอะไรบางจึงเลือกใหลูกเรียนโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้/อะไรเปนขอมูลพื้นฐานที่ใช
ในการตัดสินใจวาจะเรียนที่นี่หรือไม 
 ๐ ในการเรียนกวดวิชาตองมีคาใชจายในการเลาเรียน ทานไดนําปจจัยในขอนี้มาพิจารณา
ในการแนะนําใหลูกเลือกเรียนกวดวิชาในโรงเรียนแตละแหงหรือไมอยางไร /ทานทราบถึงรายละเอียด
คาใชจายของหลักสูตรตาง ๆ ของแตละโรงเรียนบางหรือไม/ ตอนที่ตัดสินใจใหลูกเรียนกวดวิชาทานคดิ
เกี่ยวกับเร่ืองคาใชจายตาง ๆ ที่จะตามมาดวยหรือไมอยางไร/คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับการกวดวิชา
ของลูก ๆ ทานไดมาจากรายไดสวนใด /ทานตองหารายไดพิเศษอะไรหรือไมเพื่อใหลูกไดเรียนกวดวิชา 
 ๐ การเรียนกวดวิชามีความตอเนื่องหลายภาคการศึกษาทานไดวางแผนเร่ืองคาใชจายตางๆ 
ที่จะตามไวอยางไร 
 ๐ โรงเรียนกวดวิชามีหลักสูตรที่หลากหลาย หลายวิธีการเรียน หลากหลายจุดมุงหมายเชน 
เพื่ออัพเกรด เพื่อเอ็นทรานส หลายชวงเวลา ในการเลือกนี้ใครเปนคนเลือกวาจะเรียนชวงใดเวลาไหน
หลักสูตรอะไรแลวทําไมจึงเลือกเชนนี ้
 ๐ ลูกของทานเดินทางไปเรียนกวดวิชาในแตละที่แตละชวงเวลาอยางไร/ทานตองไปสง๐รับ
ลูกของทานหรือไมเพราะเหตุใด/กรณีไปรับไปสง ทานใชเวลาชวงใดไปรับไปสง เวลาที่ทานใชไปรับสง
กระทบตอเวลาการทํางานของทานหรือไมมากนอยเพียงใด  
 ๐ ในวันหนึ่ง ๆ ลูก ๆของทานตองทําอะไรบางเพื่อใหเวลา การเดินทาง และกิจวัตรตาง ๆ 
สอดคลองกับการไปเรียนกวดวิชา /และตัวทานเองมีการบริหารจัดการหรือตองปรับเปล่ียนตารางเวลา
ของตนเองหรือไมอยางไรเพื่อสนับสนุนการเรียนกวดวิชาของลูก 
 ๐ ทานรับทราบเกี่ยวกับสถานที่เรียน หองเรียน จํานวนนักเรียน วิธีการเรียนการสอน 
แบบฝกหัด เอกสาร ส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีการทําขอสอบในแบบตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนกวด
วิชาไดสอนแกลูกทานบางหรือไม ถาทราบทานทราบอะไรบางอยางไร  
 ๐ เม่ือลูกของทานไปเรียนกวดวิชาทานไดเห็นความแตกตางอะไรที่เกิดข้ึนบางระหวางการ
เรียนที่โรงเรียนในระบบปกติกับการเรียนกวดวิชา/ลูกขยันข้ึนหรือไม/หรือข้ีเกียจมากข้ึน/ผลการเรียนดี
ข้ึนหรือเปลา/ตั้งใจเรียนในหองมากข้ึนหรือความตั้งใจในหองเรียนลดลง/ทําแบบฝกหัดหรือการบาน
จากโรงเรียนทั้งสองแหงมากข้ึนหรือนอยลงอยางไร /บุคลิกทาทาง กิจวัตร ความประพฤติตาง ๆ 
เปล่ียนไปหรือไมอยางไร 
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 ๐ ทานเคยไปแนะนําใครใหสงลูกไปเรียนกวดวิชาหรือไม หรือเคยมีใครมาขอคําแนะนําจาก
ทานหรือไม/ถาเคยทานใหคําแนะนําหรือชักชวนเขาอยางไร /มีขอมูลอะไรบางที่ทานใหกับคนที่มาขอ
คําแนะนํา และผลเปนอยางไร ในที่สุด เขาไดสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาหรือไมอยางไร 
 ๐ ถาทานไมสามารถสงลูกเรียนกวดวิชาดังที่ทําอยูนี้ไดทานคิดวาจะเกิดอะไรข้ึน/ทานจะ
รูสึกอยางไรกับตนเอง /จะรูสึกอยางไรกับลูก และคิดวาลูกจะรูสึกอยางไรกับทาน/ บรรดาญาติหรือ
เพื่อนฝูงจะมีปฏิกิริยาอยางไร /ทานเคยคิดที่จะเลิกสงลูกเรียนกวดวิชาหรือไม/ถาเคยเพราะอะไรแลว
ทําไมจึงยังสงอยู/ ถาไมเคยเพราะอะไร 
 ๐ ทานเคยไดรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับความสําเร็จของผูที่ผานการกวดวิชาจากโรงเรียนที่ลูก
ทานเรียนมามากนอยเพียงใดอยางไรบาง 
 ๐ ทานเคยไดรับรูเร่ืองราวของผูพลาดหวังจากการสอบเขามหาวิทยาลัยบางหรือไม รูมาวา
อยางไร และตัวทานเองคิดวาการสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมคิดเชนนั้น 
 ๐ ทานเคยนําเร่ืองการเรียนกวดวิชาของลูกทานนี้ไปปรึกษากับครูในโรงเรียนปกติบาง
หรือไม ทาทีของครูที่มีตอการกวดวิชาของนักเรียนเปนอยางไร /โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยูในระบบได
สนับสนุนสงเสริมตอการกวดวิชาของนักเรียนบางหรือไมอยางไร 
 
แนวทางการสนทนาสําหรับเจาของโรงเรียนกวดวิชา 
 ทําความรูจัก/พูดคุยทั่วไป/นําเขาสูเนื้อหาการสนทนา 
 ๐ อยากใหทานชวยเลาถึงพื้นฐานทางดานการศึกษาของทานวาทาน เรียนจบมาจากที่ไหน 
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอะไร ตัวทานผานการเอ็นทรานส มาหรือไม  ทานเอ็นทรานสเขาคณะ
วิชาอะไรบางเพราะอะไร ทานไดผานการกวดวิชามาหรือไม 
 ๐ การเปดสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาของทานนี้ เปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอยางไร 
 ๐ ทานเร่ิมมีความสนใจเปดสอนกวดวิชาตั้งแตเม่ือใด ตอนนั้นคิดอยางไรจึงเปดโรงเรียน
กวดวิชา มีเหตุการณหรือเงื่อนไขอะไรที่ทําใหทานคิดวาเราพรอมแลวที่จะเปดโรงเรียนกวดวิชา 
การใหความหมายของโรงเรียนกวดวิชา / ความเปนโรงเรียนกวดวิชา 
 ๐ อยากใหทานชวยเลาถึงชวงเวลาแรกที่ทานเร่ิมกอตั้งโรงเรียนกวดวิชาวาทานดําเนินการ
อยางไร เร่ิมจากการตั้งเปนโรงเรียนเลยหรือเปนการสอนพิเศษจากที่บานหรือเปดเปนหองเล็ก ๆ กอน 
จากนั้นมีการขยับขยายอยางไรจนกลายมาเปนโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาดังที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
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 ๐ ทานตองดําเนินการอยางไรบางที่ทําใหโรงเรียนกวดวิชาของทานมีความแตกตางจาก
โรงเรียนในระบบปกติที่นักเรียนตองไปเรียนอยูเปนประจํา /การจัดการเร่ืองอาคารสถานที่ /บรรยากาศ/
หลักสูตร/ วิธีการสอน/เอกสาร/แบบฝกหัด/ผูสอน/ 
 ๐ การสอนของโรงเรียนของทานมีจุดเดนในเร่ืองใด แตละวิชาแตละหลักสูตรมีการกําหนด
แนวทางหรือวิธีการในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันออกไปหรือไมอยางไร 
 ๐ การคัดเลือกผูสอนหรือติวเตอรของโรงเรียนมีข้ันตอนกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
อยางไร/ทานมีวิธีที่จะหาติวเตอรที่สอนดีสอนเกงจากที่ไหน/ติวเตอรแบบไหนที่จะเรียกไดวาสอนดีสอน
เกง 
 ๐ การเปดโรงเรียนกวดวิชาจําเปนที่ตองไปเกี่ยวของกับการขออนุญาตจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ ทานไดมีการดําเนินการในเร่ืองนี้อยางไร มีความยากงายในการดําเนินการอยางไรบาง/
ตองทําอยางไรบางจึงจะไดรับอนุญาตใหเปดการจัดการเรียนการสอนได /องคประกอบเบื้องตนที่เปน
พื้นฐานในการขอจัดตั้งมีอะไรบาง/ มีอะไรเปนอุปสรรค มีอะไรบางที่ชวยใหการขอนุญาตประสบ
ความสําเร็จจนสามารถเปดการเรียนการสอนได  
 ๐ ในระยะเร่ิมเปดโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้ทานใชวิธีการหรือชองทางการส่ือสารใดบางที่จะ
ทําใหนักเรียนและผูปกครองรูจักโรงเรียนของทาน/ทานมีวิธีการทางการตลาดอยางไรเพื่อที่จะทําให
เด็กๆ สนใจมาเรียนกวดวิชากับทาน/ทานมีชองทางในการส่ือสารหรือประชาสัมพันธโรงเรียนของทานกี่
ชองทาง อะไรบาง /แตละชองทางที่มีทานเนนไปที่นักเรียนหรือผูปกครองกลุมใด/เนื้อหาในการส่ือสาร
แตละชองทางเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
 ๐ โรงเรียนของทานมีคอรสวิชาหรือหลักสูตรกี่หลักสูตร แตละหลักสูตรเนนการเรียนเพื่อ
อะไร เชนเรียนเพื่ออัพเกรด เรียนเพื่อสอบโอเน็ต เอเน็ต เรียนเพื่อสอบตรง กรณีมีหลายคอรสหลาย
แบบ แตละคอรสแตกตางกันออกไปอยางไร คอรไหนเปนคอรสที่เดนที่สุดหรือมีชื่อเสียงและผลงานเปน
ที่ประจักษที่สุด 
 ๐ กรณีมีผูปกครอง หรือนักเรียน เขามาขอขอมูลจากโรงเรียนของทาน ๆไดมีกระบวนการให
ขอมูลตาง ๆ กับผูปกครองหรือนักเรียนเหลานี้อยางไร /มีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําโดยเฉพาะหรือไม/
ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองชี้แจงแนะนํากับผูที่เขามาขอขอมูลคืออะไรบาง 
 ๐ ทานไดนําผลงาน ความสําเร็จของผูเรียนกวดวิชากับโรงเรียนของทาน มาส่ือสารหรือใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูปกครองหรือผูเรียนอยางไร  
๐ผลงานความสําเร็จของผูกวดวิชากับโรงเรียนของทานเกี่ยวของกับความสามารถของติวเตอรดวย
หรือไม /ติวเตอรแตละคนมีผลงานความสําเร็จแตกตางกันหรือเปลา/ ทานใชผลงานของติวเตอรนี้
ประกอบเปนขอมูลในการส่ือสารกับผูเรียน ผูปครองดวยหรือไมอยางไร 
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 ความนาเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชา 
 ๐ โรงเรียนกวดวิชาของทานตั้งข้ึนมามีวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางไร วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายในตอนแรกกับตอนนี้เปล่ียนไปหรือไมเปล่ียนไปอยางไร ทําไมจึงเปล่ียน มีเหตุการณหรือ
เร่ืองราวอะไรที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแตละชวง แตละยุคที่ผานมา 
 ๐ ในแตละคอรสแตละหลักสูตร ทานมีจุดเนนอะไรในการสอน นักเรียนที่เขามาเรียนในแต
ละคอรสเกิดความเปล่ียนแปลงอะไร อยางไรบางกับตัวเด็ก เปนไปตามเปาหมายจุดเนนที่วางไวหรือไม 
เปนไปตามความตองการของเด็กหรือเปลา 
 ๐ ในคอรสที่เนนการสอบเขามหาวิทยาลัยแบบตาง ๆ ทานมีจุดเนนในการจัดการเรียนการ
สอนอยางไร มีวิธีการใดบางที่ทําใหนักเรียนมีความม่ันใจวามีความพรอมเขาสูสนามสอบตาง ๆ  
 ๐ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทานไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร อาคาร
สถานที่ ตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของทานบางหรือไม
อยางไร 
 ๐ เม่ือโรงเรียนเร่ิมมีชื่อเสียงและขยายตัวทานเร่ิมตนขยายอยางไร ทั้งในแงครู บุคลากร 
สถานที่ หลักสูตรฯลฯ 
 ๐ ใหทานชวยเลาผลงานความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาของทาน และผลที่ตามมากับ
เหตุการณที่ถือไดวาเปนการสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนทาน 
 ๐ ทานมีความม่ันใจ หรือเชื่อม่ัน ในหลักสูตรประเภทใดของโรงเรียนทานมากที่สุด เพราะ
อะไร องคประกอบใดบางที่ทําใหหลักสูตรดังกลาว เปนที่นาเชื่อม่ันของโรงเรียนทานไมวาจะเปน
หลักสูตร/ติวเตอร/วิธีการสอน/เอกสาร/แบบฝกหัด ฯลฯ 
ปจจัยเอ้ืออํานวย 
 ๐ โรงเรียนของทานมีการกําหนดชวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนกวดวิชาของโรงเรียน
ของทานไวอยางไร/มีหลักสูตรใดสอนในชวงใดบาง/ถาเปนชวงเปดเทอมจะเนนเปดสอนในชวงเวลาใด
วันใด/ถาเปนชวงปดเทอมจะเนนเปดสอนในชวงเวลาใดวันใด/ชวงเวลาใดที่มีนักเรียนนิยมสมัครเรียน
มากที่สุด /ชวงเวลาใดที่ผูสมัครเรียนจะมาเรียนกันนอยเพราะอะไร 
 ๐ ทานมีวิธีในการกําหนดคาเรียนในแตละหลักสูตรอยางไร/มีขอมูลหรือองคประกอบใดบาง
ที่ตองนํามาใชในการคํานวณคาเรียนในแตละหลักสูตร/ (ถาผูใหสัมภาษณยินดีตอบ) โรงเรียนของทาน
มีคาใชจายซึ่งเปนตนทุนของแตละหลักสูตรเทาไหรอยางไรบาง 
 ๐ ทําไมทานจึงเลือกตั้งโรงเรียนกวดวิชาของทานในสถานที่แหงนี้/นักเรียนสวนใหญจะเปน
นักเรียนจากโรงเรียนอะไร หรือพักอาศัยอยูที่ไหน/ นักเรียนที่เรียนกวดวิชากับทานสามารถเดินทางมา
เรียนไดดวยวิธีใดบาง/มีผูปกครองหรือนักเรียนที่เดินทางมาดวยรถยนตสวนตัวหรือไม/ทานมีมาตรการ
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รองรับการเดินทางของผูปกครองและนักเรียนแตละกลุมอยางไร/กรณีที่ผูปกครองมารอรับนักเรียนสวน
ใหญจะไปรอรับกันที่ไหนอยางไร 
 ๐ ทานมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการมาเรียนที่โรงเรียนของทานอยางไรบาง อาทิ ที่
จอดรถ รานอาหาร ที่พักรอ หองนั่งเลนหองรับรอง สถานที่พบผูสอนนอกเวลาเรียน ฯลฯ 
 ๐ ติวเตอรหรือผูสอนสวนใหญทานสรรหามาจากที่ไหน /ติวเตอรสวนใหญเปนผูทํางาน
ประจํากับทานหรือทําเปนอาชีพเสริม /ทานมีวิธีการจูงใจติวเตอรหรือผูสอนของทานอยางไร /ติวเตอร
เหลานี้เดินทางมาสอนอยางไรและใชเวลาไหนมาสอนกันเปนสวนมาก 
 ๐ ตอนนี้โรงเรียนของทานมีกี่สาขา/กรณีมีสาขาเดียว ทานคิดวาถึงเวลาที่ตองขยายสาขา
หรือยังหรือวาทําไมทานไมคิดขยายสาขา /กรณีมีหลายสาขา ใหทาชวยเลาวาเหตุใดทานจึงตองขยาย
หรือเพิ่มสาขาใหมากข้ึน /ในการขยายสาขาทานตองดําเนินการอยางไรบาง /การขยายสาขาไปที่ไหน
หรือไทมอยางไรทานพิจารณาจากอะไร 
 ๐ โรงเรียนของทานใชวิธีการสอนสดเพียงอยางเดียวหรือมีการสอนผานวีดิโอ และผาน
คอมพิวเตอรรวมดวย /กรณีที่มีการสอนผานวีดิโอหรือคอมพิวเตอรดวย อะไรเปนจุดเร่ิมตนของการที่
ตองนําเทคโนโลยีพวกนี้เขามาใช/ตอนนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชทานตองดําเนินการอยางไร ตองลงทนุ
หรือปรับเปล่ียนระบบมากนอยแคไหน/การพิจารณาวาจะเพิ่มคอรสสอนผานวีดิโอหรือผาน
คอมพิวเตอร ตองพิจารณาถึงอะไรบาง/ตองมีการเลือกหรือไมวาจะใหติวเตอรทานใดสอน ดูจากอะไร 
 ๐ ทานมีวิธีการในการจองที่เรียนในแตละคอรสกี่วิธี/ แตละวิธีตองทําอยางไร/ เหตุใดจึงใช
วิธีการจองที่เรียนในแบบตาง ๆ เชนนี้ /ผูปกครองและนักเรียนนิยมจองที่เรียนดวยวิธีการใดมากที่สุด
เพราะอะไร 
 ๐ การเรียนกวดวิชาในอดีตกับปจจุบันมีความแตกตางกันอยางไร ดานใดบาง 
 ๐ โรงเรียนในระบบก็ดี ครูที่สอนในระบบก็ดี มีทาทีสนับสนุนสงเสริมหรือตอตานการกวด
วิชาของนักเรียนอยางไรบาง/เคยมีโรงเรียนในระบบมาเชิญติวเตอรในโรงเรียนของทานไปติวเด็กกอน
สอบบางหรือไม เพราะอะไร /ถามีการเชิญไปทานตองจัดหลักสูตรอยางไร สอนอยางไร และดําเนินการ
อยางไรบาง 
 ๐ หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ หรือองคการปกครองทองถิ่นตลอดจนเอกชน หรือธุรกิจตาง ๆได
เขามามีสวนสนับสนุนโรงเรียนกวดวิชาของทาน/หรือสรางความรวมมือกับทานในทางตาง ๆ อยางไร 
 ๐ โรงเรียนของทานถูกควบคุมจากหนวยงานตาง ๆ อยางไรบาง/ การควบคุมดังกลาวชวย
สนับสนุนโรงเรียนของทานหรือเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนของทานอยางไรบาง 
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แนวทางการสนทนาสําหรับผูสอนกวดวิชา (ติวเตอร)  
 ทําความรูจัก/พูดคุยทั่วไป/นําเขาสูเนื้อหาการสนทนา 
 ๐ อยากใหทานชวยเลาถึงพื้นฐานทางการศึกษาของทาน /ทานจบการศึกษาดานใด/คณะ
อะไร /จากสถาบันใด 
 ๐ ทานเคยเรียนกวดวิชามาบางหรือไม/ถาเคยทานเรียนที่ใด/ตอนนั้นทานเรียนกวดวิชาโดย
มีเปาหมายเพื่ออะไรทําไมตองเรียน 
 ๐ หลังเรียนจบทานประกอบอาชีพอะไร/ทานทํางานติวเตอรเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
เพราะเหตุใด 
 ๐ กอนที่ทานจะมาเปนติวเตอร ทานรูจักโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้มากอนหรือไม /รูจักได
อยางไร /แลวมีใครชักชวนใหทานมาเปนติวเตอร 
 ๐ อยากใหทานชวยเลาถึงจุดเร่ิมตนของการเขามาเปนติวเตอร และเหตุใดทานจึงเลือกเปน
ติวเตอรที่นี่/ใหทานชวยเลากระบวนการตั้งแตแรกที่ทานเขามาเปนติวเตอรวาทานตองดําเนินการ
อยางไรบาง/เม่ือเขามาแลวทางโรงเรียนกวดวิชาไดมีกระบวนการฝกอบรมอะไรใหทานบางหรือไม
เพื่อใหทานสามารถสอนได/ข้ันตอนกระบวนการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่ทานทําอยูไดมาจาก
ทางโรงเรียนกวดวิชาฝกฝนใหหรือทานมีความรูและทักษะสวนตัวของทานเอง/ไดมาจากไหน 
 ๐ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของทานในฐานะติวเตอรในโรงเรียนกวดวิชาแหงนี้มี
อะไรที่จะตองทําบาง ตองมีการเตรียมตัวเตรียมความพรอม เตรียมการสอน เตรียมบทบาทอยางไร /ทา
ตองเตรียมเนื้อหา บทเรียนและแบบฝกหัดจากที่ใด 
 ๐ ในขณะที่เนื้อหาที่ทานสอนสวนใหญเปนเนื้อหาของโรงเรียนในระบบที่สอนกันอยูแลว 
ทานมีวิธีการอยางไรที่ทําใหการสอนเนื้อหาซ้ํากับที่ผูเรียน เรียนมาแลว ไมนาเบื่อและไดประโยชน 
 ๐ หลักสูตรที่ทานถนัดที่สุดคือหลักสูตรใด /เปาหมายของหลักสูตรที่ทานสอนอยูคือเพื่อ
อะไร เชนเรียนลวงหนา อัพเกรด ติวเอ็น 
 ๐  หรือหลักสูตรที่มีคนเรียนมากที่สุดอยูในชวงเวลาใด ทานคิดวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
 ๐ ทานคิดวาโรงเรียนกวดวิชาที่ทานสอนอยูนี้ไดรับการยอมรับจากผูเรียนก็ดี ผูปกครองก็ดี 
การยอมรับนั้นเปนการยอมรับดานใด เกิดข้ึนมาไดอยางไร 
 ๐ ทานคิดวาตัวทานเองไดรับการยอมรับจากผูเรียนหรือไม อะไรเปนเหตุการณ หรือตัวชี้วัด
วา ทานไดรับการยอมรับ  
 ๐ การจะเปนติวเตอรไดตองมีคุณลักษณะอยางไรบาง 
 ๐ มีความเปล่ียนแปลงสําคัญ ๆ ใดบางที่เกิดข้ึนกับผูเรียนกวดวิชาเทาที่ทานจําได 
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 ๐ คาใชจายในการเรียนถือเปนเงื่อนไขสําคัญของการไดเขาเรียนกวดวิชาทานคิดวาโรงเรียน
กวดวิชาของทานมีสวนชวยแกปญหาดานนี้ใหกับผูมีรายไดนอยแตตองการเรียนกวดวิชาอยางไรบาง 
 ๐ การขยายสาขา และการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสารเขามาในระบบการกวดวิชาสงผลดี
ผลเสียอยางไร ทั้งตอตัวผูเรียน ผูปกครอง ตัวทานเองและเจาของโรงเรียนกวดวิชา 
 ๐ มีเหตุการณใดบางหรือไมที่ทําใหทานเห็นวาโรงเรียนในระบบที่ผูเรียนกวดวิชาของทาน
เรียนอยูไดทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนกวดวิชาของทาน หรือมีเหตุการณใดที่ทําให
เห็นวาโรงเรียนสนับสนุนการมาเรียนกวดวิชาของเด็ก ๆ ทั้งนี้ใหยกตัวอยางโดยเทียบเคียงระหวางอดีต
กับปจจุบันดวย 
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