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ธีรังกูร  วรบํารุงกุล1 

 
 
 

บทคัดยอ 
 

 ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 เชิงคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนได
สรุปจากการวิเคราะหจาก 3 แหลงสําคัญ คือ ลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา 
ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ และจากผลการวิจัยที่ครูนํามาปรับประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
จึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของครูแตละคนสามารถสรางใหเกิดเปนรูปธรรมได 
 

คําสําคัญ : ลักษณะของครูที่ดี, ยุค 4.0 

 
 

Abstract 
 

The characteristic of a good teacher in the age of 4.0 about virtues and ethics 

that can be a good example to the learner, concluded by the analysis of the three 

main sources is the characteristic of the good teacher in the age of 4.0 from Buddhism 

principles, from the King's Rama IX words and royalty, and from the results of the 

research. The teacher has adapted to the context, it is a unique characteristic of each 

teacher to make a concrete. 

Keywords : Characteristics of good teachers, 4.0 Era 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

บทนํา 
 การศึกษายุค 4.0 เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนตัวกลางในการกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียน
สรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และการพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0 ครูเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหไปถึงเปาหมายดังกลาวได การเปนครูจึงตองเปนทั้ง
กายและใจ ตองเปนดวยจิตวิญญาณ ตองเปนดวยจิตสํานึกอันเกิดข้ึนและสั่งสมมาเพ่ือชีวิตความเปน
ครูอยางแทจริง เพราะการประกอบวิชาชีพครูมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปนจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาใน
แตละระดับวา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิ ถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข (ธีรังกูร วรบํารุงกุล, 2560 ก, น. 29) ครูเปนผูกําหนดคุณภาพประชากรใน
สังคม เพราะเปาหมายหลักในการพัฒนาคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มี
ปญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ี
งดงาม (Heart) เปนการเปลี่ยนผานสังคมไทยไปสูสังคมไทย 4.0 คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) 
สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony) ในที่สุด (กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560, น. 21) ครูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคน
ไทยเปนมนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผานสังคมไทยไปสูสังคมไทย 4.0 เพราะ
กระบวนการพัฒนาผูเรียนที่ครูไดดําเนินการจะมีผลตอการพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560, 2560, น. 14)  

 ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542, น. 3; อางถึงใน ธีรังกูร วรบํารุงกุล, 2560 ก, น. 88) การท่ี     
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จะเกิดกระบวนการพัฒนาคนไทยภายใตกรอบการพัฒนาขางตนไดอยางเปนรูปธรรมและเห็นผล
ชัดเจน ครูมีบทบาทสําคัญเพราะเปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผานสังคมไทยไปสูสังคมไทย 4.0 ลักษณะของครูที่ดีที่ครู
ควรนํามาปรับประยุกตใชจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะคุณภาพประชากรในสังคม คือ 
ตัวพยากรณความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม วิชาชีพครูจึงควรเปนที่รวมของคนเกง คนดี สามารถเปน
ตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การดํารงชีวิต และการชี้นําสังคมไปในทางที่
เหมาะสม 

 
กรอบในการนําเสนอลักษณะของครูที่ดียุค 4.0  

 ลักษณะ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว (ราชบัณฑิตสถาน, 2556, น. 1048) ของครูแตละคน 

สวนคําวา “ครู” มาจากศัพทภาษาสันสกฤตวา "คุรุ" และภาษาบาลี "ครุ, คุรุ" และครู คือ บุคคล          

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีหนาที่หลักทางดานการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวา

ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ือความเจริญงอกงามดานวิชาความรู ความสามารถ สติปญญา ทักษะ

ทางสังคม การคิด การพัฒนาดานตาง ๆ อยางเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

แตละระดับชั้น รวมถึงใหมีการปฏิบัติและฝกแนวทางในการทํางาน โดยใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ     

บนพื้นฐานความรู ความสามารถ และเปาหมายของผูเรียนแตละคน หรือระบบการจัดการศึกษาแบบ

ตาง ๆ ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีองคประกอบหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบ

วิชาชีพครู เปนการกําหนดหลักเกณฑคุณภาพของผูประกอบวิชาชีพครู และตองมีการพัฒนาวิชาชีพ

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ (ธีรังกูร  วรบํารุงกุล, 2560 ข, น. 2) ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จึงเปน

ลักษณะเฉพาะตัวของครูแตละคน ในบทความนี้จึงนําเสนอลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ในเชิงคณุธรรม

และจริยธรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนไดในหัวขอเกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 

ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระดํารัสของพระบาทสมเด็จ-        

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ และจากผลการวิจัย ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 ลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได
มีความสัมพันธแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ความเปนมา
ของชนชาติไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับความเปนมาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ นับตั้งแตสมัยที่     
ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจน ประชาชนชาวไทยก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเนื่องตลอดมา 
จนกลาวไดวา ประวัติศาสตรของประเทศไทยเปนประวัติศาสตรของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ดาน รวมถึงการจัดการ
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เรียนการสอนหรือการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังเนื้อหา
เก่ียวกับลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา ดังนี้  
 คุรุฐานิยธรรม 7 ประการ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2558, น. 204) ไดอธิบายลักษณะของครูที่ดีไวใน
หลักธรรมหัวขอ “กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ” (Qualities of a good friend) วาเปนองคคุณของ
กัลยาณมิตร เปนคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิด
ความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเปนสําคัญ หรือเรียกไดอีกอยาง
หน่ึงวา “ครุฐุานิยธรรม 7 ประการ” ประกอบดวย 
 1. ปโย เปนคุณธรรมประการแรกของครู หมายถึง นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและ      
สนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม (Lovable; Endearing) ครูผูประกอบดวยคุณธรรม
ประการแรกนี้ อยางนอยตองมีธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ มีธรรมประจําใจอันประเสริฐ มีหลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หรือธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ     
ชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอศิษยโดยชอบที่เรียกวา พรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ 
  1.1 เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากใหลูกศิษยมีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและ
คิดทําประโยชนแกลูกศิษยอยางทั่วหนา (Loving-kindness; Friendliness; Goodwill) 
  1.2 กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยเหลือใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัด
ความทุกขยากเดือดรอนของลูกศิษย (Compassion) 
  1.3 มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อลูกศิษยอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวย
อาการแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอตอลูกศิษยทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อลูกศิษยไดดี
มีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป (Sympathetic Joy; Altruistic Joy) 
  1.4 อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง อันจะทําใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นดวยปญญา คือ มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นผล
จากการกระทําของลูกศิษยอันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุที่ลูกศิษยไดกระทําแลว          
พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา          
เพราะลูกศิษยรับผิดชอบตนไดแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลสมกับความ
รับผิดชอบของตน (Equanimity; Neutrality; Poise) 
  จะเห็นไดวา ครูผูมีความนารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไป
ปรึกษาไตถามเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักของพรหมวิหารธรรมขางตนยิ่งจะสงใหเปนผูนารัก      
นาเคารพ นาศรัทธาของศิษยมากยิ่งข้ึน รวมถึงเปนผูไมมีอคติมาเจือปนในการอบรมสั่งสอนศิษยดวย
 2. ครุ เปนคุณธรรมประการที่สองของครู หมายถึง นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควร       
แกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งได และปลอดภัย (Esteemable; Respectable; 
Venerable) ครู ผู ป ระกอบด วยคุณธรรมประการที่ สอ งนี้ ต อ งตั้ งอยู ในพละ  5 ประการ                            
(สันติ บุญภิรมย, 2557, น. 52) ดังนี้ 
  2.1 ศรัทธาพละ (Power of Confidence) หมายถึง ความเชื่อในทางที่ด ี
  2.2 วิริยพละ (Power of Energy or Diligence) หมายถึง ความเพียรในทางที่ดี  
  2.3 สติพละ (Power of Mindfulness) หมายถึง ความระลึกได  



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

5 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

  2.4 สมาธิพละ (Power of Concentration) หมายถึง ความแนวแน จิตใจมั่นคง      
ไมตกไปในทางอํานาจของฝายต่ํา ไมใหจิตใจฟุงซาน คําที่อธิบายคําวาสมาธิไดดี คือ “ใจลอย” เพราะ
ควบคุมจิตใจไมได  
  2.5 ปญญาพละ (Power of Wisdom) หมายถึง ความรู ความรอบรู 
  จึงกลาวไดวา พละ 5 ดังกลาว เปนพลังทําใหเกิดความมั่นคง เพ่ือไมใหครูไรความ
ศรัทธา ไรความเพียรพยายามหรือเกียจคราน มีความประมาท เกิดความฟุงซาน และเกิดความหลง
ตามลําดับ 
 3. ภาวนีโย เปนคุณธรรมประการที่สามของครู หมายถึง นาเจริญใจ หรือนายกยอง       
ในฐานทรงคุณ คือ ความรูและภูมิปญญาที่แทจริง ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ         
ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยความซาบซึ้ งและภูมิ ใจ (Adorable; Cultured; 
Emulable) ครูผูประกอบดวยคุณธรรมประการที่สามนี้ตองประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยางที่ดีแก
ศิษยไดอยางสมบูรณแบบ เริ่มตั้งแตพฤติกรรม ความประพฤติ การปฏิบัติตัว การวางตัว การแตงกาย
ที่เรียบรอย กริยาทาทางสงาผาเผย วาจาออนหวานไมมีโทษ มีความรูในศาสตรเฉพาะของตนอยาง
แทจริง  
 4. วัตตา จ เปนคุณธรรมประการที่สี่ของครู หมายถึง รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ 
รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี (Being              
a Counsellor) ครูผูประกอบดวยคุณธรรมประการท่ีสี่นี้เรียกไดวา เปนผูใชศิลปะวิธีการสอนไดเปน
อยางดี 4 ประการ คือ ใหศิษยเขาใจแจมแจง เห็นคุณคา มีกําลังใจ และแชมชื่นราเริง หรือเรียกให
สัมผัสกันคือ แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง (ทวีป อภิสิทธิ์, 2556, น. 9-10) ดังนี้ 
  4.1 แจมแจง “สันทัสสนา” คือ ชี้แจงใหเห็นไดชัดเจน  
  4.2 จูงใจ “สมาทปนา” คอื ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ  
  4.3 แกลวกลา “สมุตเตชนา” คือ เราใจใหอาจหาญแกลวกลา  
  4.4 ราเริง “สัมปหังสนา” คือ ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริง  
  ทั้งนี้ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2558, น. 204) ไดอธิบาย วตฺตา อันเปน
คุณธรรมประการที่สี่ของครูไวในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมเพ่ิมเติมวา อรรถกถาชี้
วา ขอ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ขอ 2 ปลดเปลื้องความประมาท ขอ 3 ปลดเปลื้อง
ความอืดคราน ขอ 4 สัมฤทธิ์การปฏิบัติ  
  ดังนั้น ครูผูมีลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 เมื่อประกอบดวยคุณธรรมประการที่สี่นี้ 
ยอมจะสามารถอบรมสั่งสอนลูกศิษยใหเขาใจแจมแจงในเนื้อหาท่ีสอนได เห็นคุณคาของความรูที่
ไดรับไปได มีกําลังใจในการจะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนทั้งเพ่ือตนเองและสวนรวมได และ   
แชมชื่นราเริงเพราะเห็นคุณคาจากประโยชนที่จะไดรับจากการนําความรูนั้น ๆ ไปใชอยางถูกตอง 
หรือเรียกใหสัมผัสกันคือ “ชี้ใหชัด ชวนใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือ แจมแจง จูงใจ      
แกลวกลา ราเริง” ได 
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 5. วจนักขโม เปนคุณธรรมประการที่หาของครู หมายถึง อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะ
รับฟงคําปรึกษา ซักถาม คําเสนอ และวิพากษวิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อไมฉุนเฉียว (Being             
a Parient Listener) ครูผูประกอบดวยคุณธรรมประการที่หานี้ตองเปน 5 ดี ใหกับลูกศิษยไดสัมผัส 
คือ  
  5.1 เปนคนดีใหลูกศิษยไดคบ  
  5.2 ใหลูกศิษยเรียนรูแตเรื่องดี ๆ  
  5.3 ใหลูกศิษยคิดอยางคนดี  
  5.4 ใหลูกศิษยอยูในสถานที่ดี ๆ  
  5.5 ใหลูกศิษยเปนคนดี  
  ครูผูมีลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จึงควรสรางหลัก 5 ดี ดังกลาวใหศิษยไดสัมผัส           
และเรียนรูอยางครบวงจร เพื่อใหศิษยเปนคนดีอันเปนเปาหมายปลายทางของการจัดการเรียนรู         
เพราะเมื่อเปนคนดีแลวสิ่งดี ๆ ยอมตามมา 
 6. คัมภีรัญจ กถัง กัตตา เปนคุณธรรมประการที่หกของครู หมายถึง แถลงเรื่องล้ําลึกได 
สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจและใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป (Able to deliver 
deep discourses or to treat profound subjects) ครูผูประกอบดวยคุณธรรมประการที่หกนี้
ตองมีความสามารถในการสั่งสอนศิษยใหมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระไดอยางล้ําลึก ลึกซึ้ง 
รวมถึงครูตองสามารถอธิบายเรื่องยาก ๆ ใหกลายเปนเรื่องงายตอการเขาใจของศิษย อยางนอยครู
ตองมีความสามารถตามลักษณะการทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย (สันติ บุญภิรมย, 2557, น. 54) ดังนี้  
  6.1 ใหศิษยเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระของแตละหัวขอเรื่องท่ีจะทําการสอน
เสียกอนแลวจึงทําการสอนในรายละเอียดตอไป โดยการชี้ใหเห็นถึงหัวขอสําคัญ ๆ ที่เปนโครงสราง
ของรายวิชา หรือโครงสรางของแตละหัวขอในการสอนแตละครั้ง 
  6.2 แสดงเหตุผลใหศิษยรับรูรับทราบในการเรียนรายวิชานั้น ๆ วาเปนรายวิชาหลัก 
รายวิชาบังคับ รายวิชาสัมพันธ หรือรายวิชาเลือก พรอมทั้งแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองเรียน      
ในแตละรายวิชา 
  6.3 สรุปเนื้อหาสาระใหศิษยไดดูเปนตัวอยาง เพ่ือใหศิษยสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียน
มาได โดยเฉพาะใจความสําคัญและการสรุปตองนําไปสูการปฏิบัติได คุณคาของความรูถึงการปฏิบัติ
ไดอยางดีเลิศจึงกอใหเกิดปญญาได 
  การอธิบายเรื่องยาก ๆ ใหกลายเปนเรื่องงาย ๆ ของครูผูมีลักษณะของครูที่ดียุค 4.0    
ก็เปรียบไดกับการหงายของท่ีคว่ําขึ้น หรือการเปดไฟในเวลามืด เพ่ือใหศิษยไดรับความรูความเขาใจ
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเหมาะสม 
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 7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย เปนคุณธรรมประการที่เจ็ดของครู หมายถึง ไมชักนําในอฐาน คือ 
ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย (Never exhorting groundlessly;          
Not leading or Spurring on to a useless end) ครูผูประกอบดวยคุณธรรมประการที่เจ็ดนี้ตอง
รูจักและแนะนําศิษยไปในทางที่ถูกที่ควร วิธีการแนะนําศิษยไปในทางที่ถูกที่ควรมีอยู 3 ประการ                 
(วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2554, น. 158-159) คือ 
  7.1 นิคคหวิธี หมายถึง การใชวิธีการขูกําหลาบ  
  7.2 ปคคหวิธี หมายถึง การใชวิธีการยกยองชมเชย  
  7.3 ทิฏฐานคตวิธี หมายถึง การใชวิธีการกระทําใหเห็นเปนตัวอยาง  

ครูผูมีลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จึงควรพัฒนาทักษะในการแนะนําสั่งสอนศิษย เพื่อให
ดําเนินไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสมกับศิษยแตละคนไดวิธีการตาง ๆ และวิธีการหลัก ๆ สามารถ
แนะนําศิษยไดดวยการขูกําหลาบ การยกยองชมเชย และการกระทําใหเห็นเปนตัวอยาง เปนตน 

 
  ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 

ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสแตละองค           
มีความสําคัญตอการพัฒนาลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 เปนอยางมากดังรายละเอียด (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540, น. 1-20 และ น. 75-90) ดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแก 
ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีขอความที่เกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 มี 3 ประการ 
คือ  

“ความเปนครูนั้นประกอบขึ้นดวยสิ่งที่มีคุณคาสูงหลายอยาง อยางหนึ่งไดแก ปญญา 
คือความรูที่ดีที่ประกอบดวยหลักวิชาอันถูกตอง ที่แนนแฟนกระจางแจงในใจ รวมทั้ง
ความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตลอดจนกิจที่จะทํา คําที่จะพูดทุกอยางได โดย
ถูกตอง ดวยเหตุผลอยางหน่ึงไดแก ความด ีคือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็น ใจ
และปรารถนาดีตอผูอ่ืนโดยเสมอหนา อีกอยางหนึ่งไดแก ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ 
และถายทอดความรูความดีของตนเองไปยังผูอ่ืนอยางไดผล ความเปนครูมีอยูแลว ยอม 
ฉายออกใหผูอ่ืนไดรับประโยชนดวย............ผูที่มีความเปนครูสมบูรณในตัว นอกจากจะ
มีความดีดวยตนเองแลว ยังจะชวยใหทุกคนที่มีโอกาสเขามาสัมพันธเก่ียวของบรรลุถึง 
ความดีความเจริญไปดวย” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแก
ผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2503 มีขอความตอนหนึ่งท่ีเก่ียวกับลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 วา 

“ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการและในทางการสอนเทานั้นก็
หาไม ตองรูจักอบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม รวมท้ังใหมีความ
สํานึกรับผิดชอบในหนาที่ดวย” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระราชดํารัส        
เนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
พุทธศักราช 2512 มีขอความตอนหนึ่งท่ีเก่ียวกับลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 วา 
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“ผูที่เปนครจูะตองนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะวาถาเปนครูแลว ลูกศิษยจะตองนับถือ
ได ตองวางตัวใหเหมาะสมกับที่เปนคร ูไมใชวางตัวอยางหนึ่งแลวมาสอนอีกอยางหนึ่ง” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระบรมราโชวาท     
แกคณะครูโรงเรียนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2513 
มีขอความตอนหนึ่งท่ีเก่ียวกับลักษณะของครทูี่ดยีุค 4.0 วา 

“ครูจะตองตั้งใจในความดีอยูตลอดเวลา แมจะเหน็ดเหนื่อยเทาไรก็จะตองอดทนเพ่ือ
พิสูจนวา ครูนี้เปนท่ีเคารพสักการะได แตถาครูไมตั้งตัวในศีลธรรม ถาครูไมทําตัวเปน
ผูใหญ เด็กจะเคารพไดอยางไร” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระบรมราโชวาท      
แกคณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2513 มีขอความตอนหนึ่งท่ีเก่ียวกับลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 วา 

“ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี คือ ดวยความ
เมตตาตอผูท่ีเปนลูกศิษย และดวยความหวังดีตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวย
บุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดพระราชทานพระราชดํารัสแก     
ครูอาวุโส ในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท วันเสารที ่21 ตุลาคม พุทธศักราช 2521 มีขอความ
ตอนหนึ่งท่ีเก่ียวกับลักษณะของครทูี่ดยีุค 4.0 วา 

 “ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ์ และ
หวงรายไดกันมากเขา ๆ แลวจะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรู ความดี ความเจริญของ
เด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานี้ก็จะคอย ๆ บั่นทอนทําลายความเปนครูไปจนหมดสิ้น จะ
ไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได ความเปนครก็ูจะไมมีคา
เหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป”  
 

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสแตละองคที่ยกมา จะเห็นไดวาลักษณะของครูที่ดี         
ยุค 4.0 ตองมีองคประกอบหลายสวน เชน ปญญา ความดี ความสามารถ ความรูทางวิชาการ ความรู
ทางการสอน ความสามารถในการอบรมศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม ความสํานึกรับผิดชอบใน
หนาที่ ตองวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนครู ตองตั้งอยูในความดี ตองใหความรูแกศิษยดวยความ
เมตตา มีความหวังดีตอสวนรวม ไมหวงประโยชนสวนตน เชน อํานาจ ตําแหนง สิทธิตาง ๆ รายได 
เปนตน มีความหม่ันขยัน อุตสาหะพากเพียร เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ หนักแนน อดทน อดกลั้น 
สํารวมระวังความประพฤติ อยูในระเบียบวินัย มีแบบแผนชีวิตท่ีดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ วางใจ         
เปนกลาง ไมมีอคติ มีความสามารถพิเศษ มีหนาที่พิเศษ มีความศรัทธาในความเปนครูอยางแนวแน       
เปนตน  

จากขอสรุปของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสขางตนทําใหมองเห็นพระอัจฉริยภาพ
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงยึดหลักสําหรับ
การศกึษาในสิ่งตาง ๆ ใน 3 รูปแบบ (กองบรรณาธิการนิตยสารผาสุก, 2559, น. 9-10) ดังนี้ 
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1. การศึกษาเชิงลึก 
 การศึกษาเชิงลึก คือ การศึกษา วิเคราะห เพื่อการเขาถึงและเขาใจในหลักการไดอยาง
ถองแทจนเชี่ยวชาญแลวจึงนําไปใชปฏิบัติเ พ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม เพ่ือสรางสรรค
คุณประโยชนตาง ๆ หรือสามารถนําไปใชแกไข ตอบโจทย ปญหาที่พบเจออยูในบานเมืองนั้นไดอยาง
ถูกตอง เขาใจ และตรงจุด 
 2. การศึกษาแบบแนวกวาง 
  การศึกษาแบบแนวกวาง หมายความวา นอกจากมีความรูในเรื่องวิชาการตาง ๆ ในเชิง
ลึกแลว ยังตองมีความรูรอบตัว หรือเรียนรูวิชาการอ่ืน ๆ ใหเขาใจ มองเหตุและปจจัยรอบ ๆ ดาน
ควบคูกันไป เพ่ือที่จะนําสิ่งที่ไดศึกษามานั้นไปใชใหเกิดประโยชนอยางเห็นผล เชน 
  2.1 ดานภูมิศาสตร คือ ใหความเคารพภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัว 
เพราะสิ่งแวดลอมของแตละสถานที่แตละภูมิภาคตางกัน ตองลักษณะดิน น้ํา ลม ไฟ ทุก ๆ อยาง      
มาวิเคราะหใหละเอียดแลวจึงคอยนําไปศึกษารวมกับหลักวิชาการเพ่ือใหเกิดการประยุกต 
  2.2 ดานสังคม พระองคทานจะทรงเนนเรื่อง “คน” ความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรม หลักปฏิบัติ คานิยมของทองถิ่นตาง ๆ มาวิเคราะห เพ่ือที่จะสรางสรรคหรือแกไขสิ่งตาง ๆ 
ไดอยางตรงจุด ตรงกับความตองการของผูคนในพ้ืนที่จริง ๆ  
  ดังนั้น การศึกษาควรมีท้ังแนวลึกและแนวกวางรวมเรียกวา “องครวม” คือ จะตองไมยึด
หลักตํารา วิชาการ หรือเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว เพราะอาจจะไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
หรือวิถีชีวิตความเปนอยูแตละทองถิ่น ดังนั้น รูปแบบในการศึกษาสิ่งตาง ๆ ของพระองค จึงเปน
การศกึษาในมิติที่ท้ังลึกและกวาง ซึ่งทายท่ีสุดจะนําไปสูการศึกษาในอีกมิติหนึ่งที่เรียกวา “การศึกษา
แบบยั่งยืน” 
 3. การศึกษาแบบย่ังยืน 
  การศกึษาแบบยั่งยืน คือ การศึกษาเพ่ือถายทอดทักษะ ความรู ที่พระองคมีไปสูอีกบุคคล
หนึ่ง เพื่อใหเขาเหลานั้นนําผลึกความรูจากสิ่งที่พระสงคไดทรงศึกษานั้น ไปสูการปฏิบัติหรือวางเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตและนําคุณประโยชนและความรูที่พระองคไดทรงเพียรศึกษานั้น ไปตอ
ยอด ถายทอด หรือแนะนําใหกับบุคคลตาง ๆ อีกทอดหนึ่ง ทําใหองคความรูที่พระองคไดทรงศึกษา
นั้นไมหายไปไหน อีกทั้งยังทําใหผูคนบางกลุมใชเปนแนวทางในการศึกษาตออีกชั้นหนึ่ง และศึกษา
ตอกันเปนทอด ๆ จนเกิดเปนรูปแบบการศึกษาแบบยั่งยืนเพ่ือพัฒนาหรือแกไขสิ่งตาง ๆ อยางไมมี    
ที่สิ้นสุด ยกตัวอยางเชน “ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนตัวอยางในการศึกษาแบบยั่งยืนที่เห็น
ไดชัดเจน เพราะเปนทฤษฎีที่พระสงคทรงคิดข้ึนโดยมีเจตนาที่จะทําใหผูคนในสังคมรูจักใชชีวิต
ภายใตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางม่ันคง ผล คือ ผูคนนําไปตอยอด ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับทฤษฎี
ของพระองคทาน เพ่ือนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสังคมอยางเหมาะสม จนเปนที่รูจัก
และยอมรับกันในวงกวาง 
  การศึกษาแบบยั่งยืนจึงเปนเปาหมายสุดทายในการจัดการศึกษาที่ผูมีสวนเก่ียวของใน    
วงการศึกษาไทยควรนําไปปรับใชและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพ่ือการพัฒนาที่ครอบคลุม 
สมบูรณ สอดคลอง และมีเสถียรภาพของประเทศไทยในท่ีสุด 
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     ลักษณะของครูที่ดยุีค 4.0 จากผลการวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.สันติ บุญภิรมย ไดเขียนอธิบายสรุปลักษณะของครูที่ดีในทัศนะ      
ของรองศาสตราจารยธีรศักดิ์ อัครบวร ไว ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการวิจัยที่ไดทําการศึกษา          
อยางกวางขวางทั้งการศึกษาประเภทบุคคล และประเภทหนวยงาน เปนการศึกษาในลักษณะของ
งานตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2520 ถึงป พ.ศ.2535 พบวา ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0 (สันติ บุญภิรมย, 
2557, น. 61-64) ประกอบดวย 1) คุณลักษณะสวนตัวเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ศรัทธาของศิษย 2) คุณลักษณะทางวิชาการและงานครูเก่ียวกับความสามารถทางดานความรูและ
ความสามารถทางการสอนที่เปนงานหลักของครู และ 3) คุณลักษณะทางดานสังคมเก่ียวกับการ
สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลตาง ๆ ที่ครูมีสวนเกี่ยวของดวยโดยเฉพาะศิษย ครูตองมี
ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม สวนกลุมอ่ืน ๆ มีสวนชวยใหความสัมพันธภาพหลักเปนไปดวย
ความราบรื่นดวยดี จากการสรุปของรองศาสตราจารย ดร.สันติ บุญภิรมย ดังกลาวขางตน             
รองศาสตราจารยธีรศักดิ์ อัครบวร ไดเขียนเนื้อหาโดยละเอียดไวในหนังสือเรื่อง “ความเปนครูไทย” 
โดยแบงลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 ออกเปน 3 ดาน (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2545, น. 68-72) ดังนี ้
 ลักษณะของครูท่ีดยุีค 4.0 ดานสวนตน ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความประพฤติดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองประพฤติปฏิบัติตนเองดี
ทั้งระหวางที่อยูในหองเรียนและนอกหองเรียน การประพฤติตนดีของครูเปนแบบอยางใหแกศิษย    
ในการยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางตอไปได 
 2. มีความใฝรูดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองพยายามศึกษาหาความรู     
โดยการประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา การศึกษาตอ หรือการศึกษาคนควาเรื่องตาง ๆ          
ดวยตนเอง พรอมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชในการแกปญหาการเรียนการสอน และ
อ่ืน ๆ ใหครูไดขึ้นชื่อวาเปนบุคคลท่ีมีความทันสมัยดานความรูในทางวิชาการ 
 3. สุขภาพกายดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้งนี้ เนื่องจากครูตองปฏิบัติงานหนักและภาระหนาที่ความรับผิดชอบมาก 
หากครูมีสุขภาพไมดีก็จะเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีของครูได 
 4. สุขภาพจิตดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีสุขภาพจิตดีในตัวเอง           
ที่เก่ียวกับความอดทนตอการรบกวนทางอารมณ ความอดกลั้นตอความโกรธ ความไมพอใจ ความไม
พรอม ความรูสึกผิดหวังไมไดสมดั่งใจที่คาดการณไว ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล      
ของศิษย (Individual difference) ทั้งในดานการเรียนการสอนในหองเรียนและการจัดกิจกรรม      
อ่ืน ๆ นอกหองเรียน หรือแมกระท่ังการดําเนินชีวิตประจําวันของศิษยที่สงผลกระทบตอความรูสึก
ของครู ดังนั้น สุขภาพจิตท่ีดี จึงหมายถึง การควบคุมตนเองไดดีในการครองตน ครองคน และ       
ครองงานของครูเอง 
 5. บุคลิกภาพดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 เปนความนาเลื่อมใสเชื่อถือในตัว
ของบุคคลอันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดพบเห็นบุคคลอีกคนหนึ่ง สําหรับครูกับบุคลิกภาพดีเปนการ
เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน เมื่อศิษยไดพบกับครูก็เกิดความนาเชื่อถือข้ึนกับครู มีความรูสึกดี ๆ กับครู 
บุคลิกภาพดีของครูสามารถจูงใจใหศิษยมีความสนใจ ตองการเรียนไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้น บุคลิกภาพ
ดีสามารถปรุงแตงหรือเสริมเพ่ิมเติมได เชน การแตงกายที่เหมาะสมตามโอกาส มารยาททางสังคม 
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การพูดในโอกาสตาง ๆ ทักษะทางการสอน และการยิ้มแยม แจมใส บงบอกถึงการมีอารมณดี        
หากครูไดปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ตามที่กลาวมาดีแลวก็เปนการบงบอกไดวา ครูมีบุคลิกภาพด ี
 6. ความตรงตอเวลา หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 มีการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ      
ที่เปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดไว ครูกับการตรงตอเวลามีความสัมพันธกันอยางสูง เนื่องดวยการสอน
ของครูในชั้นเรียนไดกําหนดไวตามตารางเวลา หรือที่เรียกวา ตารางสอน ครูตองทําการสอนใหเต็ม
เวลา เมื่อครูเปนผูรักษาเวลาไดดี ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ นาเคารพ และเกิดความศรัทธาใน          
ตัวครูข้ึน 
 7. เจตคติที่ดีตอศิษย หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความรูสึกที่ดี ๆ       
กับศิษย พรอมที่จะชวยเหลือกใหศิษยไดมีความเจริญกาวหนาอยางเต็มตามศักยภาพและอัตภาพ    
ในทุก ๆ ดาน โดยครูตองถือวา ศิษยคือตัวแทนของครูดวย หรืออาจจะเปรียบเทียบไดวาศิษย คือ       
กระจกเงาของครู ก็วาได 
 8. ความสามารถในการพูด หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองสามารถพูดได
หลากหลายลักษณะ หลายรูปแบบ เชน ครูมีความสามารถในการพูดเพ่ือกระตุนเราใหศิษยเกิดความ
สนใจตอบทเรียน ความสามารถในการอธิบายประกอบเนื้อหาสาระในบทเรียนกอใหเกิดความเขาใจ
โดยงายแกศิษย และในขณะเดียวกันครูตองพูดจาชัดถอยชัดคํา ออกเสียงใหถูกตองทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะศิษยจะไดนําเปนตัวอยางได 

จะเห็นไดวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ดานสวนตน อยางนอยตองมีความประพฤติดี            
มีความใฝรูดี สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี บุคลิกภาพดี ตรงตอเวลา มีเจตคติที่ดีตอศิษย และมี
ความสามารถในการพูด จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จได 
 ลักษณะของครูท่ีดยุีค 4.0 ดานวิชาการและงานครู ผลการวิจัยพบวา 
 1. รอบรูวิทยาการกวางขวาง หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความรูใน
สาขาวิชาตาง ๆ นอกเหนือจากวิชาที่ตนเองทําการสอน เพราะวิชาการตาง ๆ มีความสัมพันธกันโดย
ธรรมชาติของศาสตรอยูในตัวเอง จึงเรียกวา มีความรอบรูทางดานวิชาการ ในขณะเดียวกัน ครูควร
นําความรอบรูดังกลาวไปใชในการแนะนําศิษยในดานตาง ๆ อยางรอบดานเพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอศิษย 
 2. มีความรูในวิชาที่สอนดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความรูในวิชาที่
สอนเปนอยางดี โดยรูกวางควบคูกับการมีประสบการณดานการสอนในรายวิชานั้น ๆ เปนอยางดี 
การแสดงใหเห็นวาครูมีความรูในวิชาที่สอนดีนั้นตองหม่ันศึกษา คนควาหาความรูเพ่ิมเติมและเมื่อมี
โอกาสครูตองแสดงออกใหเห็นชัดเจนวา ตนเองมีความรูในวิชาที่สอนเปนอยางด ี
 3. มีความรูในวิธีสอนดี หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความรูในเรื่องวิธี
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดีตอศิษย เพราะในแตละเนื้อหา
สาระของหัวขอในบทเรียนครูตองพิจารณาในการเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริม กระตุน 
และใหเกิดผลดีกับการเรียนรูของศษิยอยางมีคุณภาพ 
 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายความวา ลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ตองพยามยามหา
แนวทางใหมใหเกิดข้ึนกันงานของครู ทั้งในดานการสอนใหม ๆ และการศึกษาหาความรูใหมมา
ประกอบการสอนจากแหลงความรูตางๆ เชน จากรายงานการวิจัย วารสารวิชาการตาง ๆ รวมถึงลง
มือทําวิจัยดวยตนเอง อยางนอยตองสามารถทําวิจัยในลักษณะ R to R (Routine to Research) คือ 
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นํางานที่ทําอยูเปนประจําไปสูงานวิจัยใหได ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
เปนอยางมาก และจะสงผลดีตอความรู ความสามารถของศิษยอยางยั่งยืนและกวางขวางขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 
 5. เจตคติดีตอวิชาชีพ หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความรูสึกดี มีความ
ภาคภูมิใจตอการประกอบวิชาชีพครู มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานตามบทบาท หนาที่ในความ
รับผิดชอบ ในการสอน และงานบริหารที่ตนเองไดมีโอกาสเขาไปชวยเหลือใหงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอหนวยงาน สามารถรับความรูสึกจากบุคคล
รอบขางได เชน จากศิษย เพ่ือนครู ผูบริหาร ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป อยางมีสติ และตอยอด
ในเชิงสรางสรรค 
 6. มีความสามารถในการปรับบทเรียนใหเหมาะกับผูเรียน หมายความวา ลักษณะของครูที่
ดียุค 4.0 ตองมีความสามารถในกรปรับเนื้อหาสาระใหทันสมัย เนื่องดวยวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ครูตองนําความรูใหมเขามาใชสอนในบทเรียนนั้น ๆ หรืออาจจะมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ
ความรูใหม ๆ ใหกับนักเรียนอยูเสมอ 
 7. มีความเขาใจศิษย หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีความเขาใจในความ
แตกตางของศิษยแตละคนเปนอยางดี เนื่องดวยศิษยมีความแตกตางกันทั้งในดานฐานะความเปนอยู 
ความสนใจในการเรียน ความสามารถทางสมอง สติปญญาที่แตกตางกัน และสภาพปญหาของแตละ
คนที่มีอยู เมื่อครูมีความเขาใจศิษยดีแลวจะสามารถหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสม สามารถชวยเหลือ
แนะนําในเรื่องตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมของศิษยแตละคนไดเปนอยางดี เพื่อใหศิษยมีความ
เจริญกาวหนาตามความแตกตางของศิษยแตละคน  
 8. มีความสามารถในการใชกลยุทธทางการสอน หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 
ตองมีความสามารถในการจูงใจ เราความสนใจใหศิษยไดสนใจในการสอน ตรงตอเวลา                 
การประยุกตใชความรูสูการปฏิบัติ มุงเนนใหศิษยไดรูจักกับการคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน        
มีความรู สนุกกับการเรียน พรอมท้ังมีการมอบหมายงานใหศิษยไดไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม เปนการ
เรียนรูดวยตนเอง สงเสริมใหศิษยเปนคนรักการเรียน ใฝเรียน ใฝรู ในขณะเดียวกัน ศิษยตองมี
ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพดานวิชาการใหกับตนเองเสมอเชนกัน เชน ศิษยไดทดลองทํา
ขอสอบจากแหลงตาง ๆ การจัดการเรียนการสอนที่ใหศิษยมีสวนรวมอยางแทจริง การทําโครงงาน 
การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม รวมถึงกิจกรรมกลุมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เปนตน 

จะเห็นไดวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ดานวิชาการและงานครู อยางนอยตองประกอบดวย 
รอบรูวิทยาการกวางขวาง มีความรูในวิชาท่ีสอนดี มีความรูในวิธีสอนดี มีความริเริ่มสรางสรรค        
เจตคติดีตอวิชาชีพ มีความสามารถในการปรับบทเรียนใหเหมาะกับผูเรียน มีความเขาใจศิษย และมี
ความสามารถในการใชกลยุทธทางการสอน เปนตน 

ลักษณะของครูท่ีดยุีค 4.0 ดานสังคม ผลการวิจัยพบวา 
1. สัมพันธภาพท่ีดีกับศิษย หมายความวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตองมีสัมพันธภาพที่ดี

ตอกันทางดานการอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีของสังคมและใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข โดยเปนทั้งผูนําและผูตามที่ด ี

2. สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนครู หมายความวา ลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 ตองทํางานรวมกับ
เพ่ือนครูคนอ่ืน ๆ ในลักษณะของการทํางานเปน (Teamwork) จัดสรรความรับผิดชอบงานในหนาที่
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รวมกันดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และใหงานสอนรวมกันของโรงเรียนใหสําเร็จ บรรลุเปาหมาย
ไดดวยดีอยางมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในวงกวาง 

3. สัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครอง หมายความวา ลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 ตองสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูปกครองเพราะทั้งครูและผูปกครองตางมีหนาที่ ในการสงเสริมใหศิษย/ลูกมีความ
เจริญกาวหนา รุงเรือง ตามศักยภาพที่ควรจะเปนพรอมทั้งรวมมือกันแกไขปญหาของศิษย/ลูก
รวมกับทั้งครูและผูปกครองอยางใกลชิด 

4. สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไปในชุมชนทองถิ่น หมายความวา ลักษณะของครูที่ดี          
ยุค 4.0 ตองใหความรวมมือเชื่อมสัมพันธดวยดีกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลในชุมชน
แวดลอม  

จึงกลาวไดวา ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จากผลการวิจัยทั้ง 3 ดานดังกลาว ลวนมี
ความสําคัญ และแตละดานมีเปาหมายในการนําไปใชท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผูนําไปปรับ
ประยุกตใชเปนสําคัญ เชน เดอ ลูเซีย (De Lucia, R.C., 1994 อางอิงใน วัลลภา เทพหัสดิน              
ณ อยุธยา, 2557, น. 27) ไดกลาวถึงลักษณะของครูท่ีดีไวตามลําดับ คือ 1) ครูตองมีความรูในเรื่องที่
จะสอนดี 2) ครูตองใหเกียรติผูเรียน 3) ครูตองมีความเปนกัลยาณมิตร และมีความเอ้ืออาทรตอ
ผูเรียน 4) ครูตองทําบทเรียนใหนาสนใจ 5) ครูตองเรียบเรียงสาระของการสอนไดอยางมีระเบียบ
ตอเนื่อง 
 จะเห็นไดวา เดอ ลูเซีย ไดใหความสําคัญของความรู คือ เปนผูมีความรูดี (สุวิชาโน) ไวใน
ลําดับแรก สวนผลการสํารวจความคิดเห็นของครูจํานวน 200 คน ในป 2542-2543 เก่ียวกับ
คุณลักษณะของครู จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2557,         
น. 27) กลับพบวา คุณลักษณะของครูเนนไปในทาง “สุสาสโน” คือ การสอนดีเปนหลักตามลําดับ 
คือ 1) มีความตั้งใจจริงที่จะสอน 2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความยุติธรรม 4) เขาใจและเอาใจใสผูเรียน 5) มีความรูที่จะสอน 

 สรุปไดวา ทั้งจากการมองตนเองของครูเอง และจากการมองของผูเรียนมีขอสรุปตรงกัน
อยูหลายขอ เมื่อพิจารณาความเห็นจากการมองของผูเรียนจะเห็นไดวา เนนไปที่ “สุปฏิปนโน” คือ 
การปฏิบัติตนด ีเปนลําดับตน ๆ และเพ่ือการพัฒนาตนเองของครูใหเปนครูยุค 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Teacher: ET) ผูเขียนเห็นวา ครูจะตองมีการพัฒนาท้ัง 3 ดาน ไปพรอม ๆ กัน เพ่ือความ
สมดุลอยางยั่งยืนและสามารถพัฒนาตนเองบนเสนทางวิชาชีพไปสูเปาหมายสูงสุดได 
 

สรุป 
  ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 มีมากมายหลายแบบและการที่จะยอมรับวา ครูที่ดีจะตองมี
ลักษณะอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความคิดเห็นของแตละบุคคล แตเมื่อพิจารณาตามบริบทของสังคมไทย
และความเชื่อมสัมพันธกับการพัฒนาผูเรียนที่สามารถนํามาเปนหลักยึดในการพัฒนาตนเองของครูได 
จึงสามารถนําหลักในการพิจารณาลักษณะของครูที่ดยีุค 4.0 มาพิจารณาใน 3 ดานหลัก ๆ คือ 
  1. ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา 
   ลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ปโย ครุ ภาวนีโย 
วตัตา วจนักขโม คมัภีรญัจ กถัง กัตตา โน จัฏฐาเน นิโยชเย  
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  2. ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 
   ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 ตามนัยแหงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสสรุปไดวา 
ลักษณะของครูท่ีดียุค 4.0 ตองมีองคประกอบหลายสวน เชน ปญญา ความดี ความสามารถ ความรู
ทางวิชาการ ความรูทางการสอน ความสามารถในการอบรมศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม      
ความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ ตองวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนครู ตองตั้งอยูในความดี ตองให
ความรูแกศิษยดวยความเมตตา มีความหวังดีตอสวนรวม ไมหวงประโยชนสวนตน มีความหมั่นขยัน 
อุตสาหะพากเพียร เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ หนักแนน อดทน อดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติ อยู
ในระเบียบวินัย มีแบบแผนชีวิตที่ดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ วางใจเปนกลาง ไมมีอคติ มีความสามารถ
พิเศษ มีหนาที่พิเศษ มีความศรัทธาในความเปนครูอยางแนวแน เปนตน  
  3. ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จากผลการวิจัย 
   ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 จากผลการวิจัย ประกอบดวย ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0          
ดานสวนตน ดานวิชาการและงานครู และดานสังคม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0 
 
 

………………………. 
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้สํารวจความหลากหลายทางความคิดแนวสตรีนิยม ในฐานะที่เปนอุดมการณและ

ทฤษฎี สตรีนิยมมีเนื้อหาที่มุงไปในทิศทางเพ่ือแสวงหาสิทธิ์เทาเทียมกันของสตรี สตรีนิยมครอบคลุม

ความหลากหลายของความเชื่อ ความคิด คานิยม และการเคลื่อนไหวสังคม เปนการปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนการยุติระบบการกดขี่ทางเพศ ในตอนทายบทความมีการกลาวถึงญาณวิทยาแนวใหม       

นักทฤษฎีแนวสตรีนิยมหลายคนเริ่มพัฒนาทางเลือกใหมในการวิจัยสังคมที่แตกตางไปจาก            

กระแสหลัก ผลผลิตคอืเรามีสิ่งท่ีเรียกวา ทฤษฎีจุดยืนที่ตั้งอยูบนคานิยมของสตรีนิยม  
 

คําสําคัญ : คานิยมแนวสตรีนิยม, อุดมการณและการเคลื่อนไหวสังคมแนวสตรีนิยม,  
  ทฤษฎีจุดยืนแนวสตรีนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 
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Abstract 
 

This article investigates the varieties of feminism. A complex sex of ideologies 

and theories, feminism, at its core is seeking to achieve equal rights for women. 

Feminism refers to a diverse varieties of beliefs, ideas, values and social movements. 

It is the praxis that promotes changes to end the system of sexual oppression.               

The last section describes a new kind of epistemology : several feminist theorists 

began developing alternatives to the traditional methods of social research. The result 

is the rise of feminist standpoint theory. 

 

Keywords : feminist values, feminist ideologies and social movements,  
       Feminist standpoint theory 
 
 

บทนํา 
“สตรีนิยม” (Feminism) คืออะไร? คําวา “สตรีนิยม” มีหลายความหมาย ซึ่งบางครั้งก็ยัง

เปนที่ถกเถียงกันไมจบ ผูเขียนบางคนกลาววา หมายถึง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมผูหญิง
ในยุโรปและอเมริกา บางคนเนนเรื่องราวของผูหญิงท่ีไมไดรับความยุติธรรมในหลาย ๆ ดาน            
แตที่แน ๆ คือ “สตรีนิยม” หมายถึงเรื่องราวของผูหญิงที่เนน 2 ดาน คือ 

1. ความคิด/ ความเชื่อ/ คานิยมเก่ียวกับผูหญิง 
2. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมผูหญิงที่คิดวาผูหญิงไมไดมีสถานภาพเทาเทียมกับ

ผูชาย 

การวิเคราะห “สตรีนิยม” แบบรอบดานนาจะตองเปนการผสมผสานท้ัง 2 ดานนี้พรอมกันไป 

(Haslanger, Tuana and O’Connor, 2012) 

นอกจากนี้แลว “สตรีนิยม” ยังเปนเรื่องที่เก่ียวกับปรัชญาทางการเมือง ที่เราเรียกกันวา 
“ปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม” (Feminist Political Philosophy) 

ปรัชญาแนวนี้ทําการวิพากษวิจารณวา ปรัชญาแนวเกา ๆ ไมคอยใหความสนใจแกเร่ืองผูหญิง
เลย นอกจากนี้ปรัชญาแนวนี้พยายามบอกกับเราวา เรื่อง “เพศ” และ “เพศสภาพ” (sex and 
gender) ไมใชเปนเรื่องของชีววิทยาเทาใดนัก หากแตเปนเรื่องที่สังคมสรางขึ้นมา (Social 
Construction) เพ่ือปูทางใหกดขี่ผูหญิงไดอยางราบรื่น (McAffee, 2014) 
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แนวทางการวิเคราะห “สตรีนิยม” 
แนวทางการวิเคราะหอาจจําแนกไดเปน 2 ประเด็น คือ 
1. แนวการมองปญหา/สภาวะที่ดํ ารงอยู  (Descriptive Analysis)  เปนการบรรยาย            

เชิงพรรณนาวาผูหญิงในสังคมของเรามีปญหาอะไร ไดรับการปฏิบัติอยางไร ถูกมองวาเปนใคร ไดรับ
ความยุติธรรมแคไหน 

2.แนวการมองเก่ียวกับความใฝฝนและคานิยม เปนคําถามเก่ียวกับสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา 
(Normative Analysis) ควรทําอยางไรบาง เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ไมควรทําอะไรบางที่จะสง
ผลรายตอสถานภาพของผูหญิง  

เราจะเลือกการวิเคราะหแนวไหนก็แลวแตความสนใจของเรา สวนใหญมักจะมีการผสมผสาน
ทั้ง 2 แนว (Haslanger, Tuana and O’Connor, 2012)  
 
 ตัวอยางการวิเคราะห 

1. แนวการบรรยายสถานภาพที่ดํารงอยู (Descriptive) ผูหญิงในสงัคมเราอยูในสถานะที่
เสียเปรียบ เทียบกับผูชาย ถูกกีดกัน ถูกดูหมิ่นดูแคลน ฯลฯ 

2. แนวการวิเคราะหถึงสิ่งที่ควรจะเปน/ควรทํา (Normative) ผูหญิงและผูชายควรมีสิทธิ
เทาเทียมกัน 

ในความเปนจริง การวิเคราะหตองทํากัน 2 ดาน พรอม ๆ กัน ดานหนึ่ง เราจะมอง             
สภาพปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน แลวก็ถามวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น มีกลไกอะไรบาง ที่ทําใหผูหญิงถูก             
เอารัดเอาเปรียบ ตนตออยูที่ไหน ? สวนอีกดานหนึ่งเราก็ตองถามวา แลวเราจะยุติสถานการณได
อยางไร ? อะไรคือ “คานิยมหลัก” (Core Values) เก่ียวกับสภาพของผูหญิง ? และจะทําใหคานิยม
หลักปรากฏเปนจริงไดอยางไร ? และในท่ีนี้ผูเขียนขอจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 

1. คํานิยามของสตรีนิยม 
2. พัฒนาการของการเคลื่อนไหวสังคมแนวสตรีนิยม (Wave Model) 
3. สํานักคิดและปญหาที่สําคัญของสตรีนิยม โดยแบงออก ดังนี ้
 1) สตรีนิยมในประเทศที่กําลังพัฒนา 
 2) สตรีนิยมและปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม 
 3) สตรีนิยมแนวเสร ี
 4) สตรีนิยมแนว Radical Feminism, Socialist and Marxist Feminism 
 5) สตรีนิยมแนวใหม 

    6) นิเวศสตรีนิยม – ผูหญิงกับธรรมชาติ 
 

คํานิยามของสตรีนิยม 
เมื่อมองจากการวิเคราะห 2 ดานแลว เราก็สามารถหาคํานิยามที่เหมาะสมได “สตรีนิยม”     

อยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา ผูหญิงถูกกดข่ีขูดรีดและอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผูชาย 
ผูหญิงมองวา การกดข่ีเปนสิ่งท่ีไมชอบธรรม ไมมีความเปนธรรม ผูหญิงจึงตองการความยุติธรรมและ
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พรอมที่จะปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสูทิศทางที่จะยุติการกดขี่ขูดรีด           
ทุกรูปแบบที่กระทําตอผูหญิง 

มองในแงนี้แลว คํานิยามนี้เนนเรื่อง “การปลดปลอย” (Liberation) เนนการตอสูและการ         
เคลื่อนไหวเพ่ือยุติภาวะที่ เราเรียกวา Sexism และ Sexist Oppression (การกดขี่ทางเพศ)        
ตามนิยามนี้ Feminism = Anti-Sexism นั่นเอง (Mikkola, 2011)  
 

พัฒนาการของการเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยม (Wave Model) 
 ในการวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรความคิดและการเคลื่อนไหวแนวสตรีนิยม มักจะมีการ
กลาวถึง “คลื่น 3 ลูก ของสตรีนิยม” (Three Waves Of Feminism) ซึ่งเราอาจสรุปไดดังนี้  
(Heywood, 2012) 

คล่ืนลูกแรก เปนชวงเริ่มตนของการตอสู เพื่อสิทธิทางการเมืองที่ เทาเทียมกัน            
ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 (Sanders, 2006) 

คลื่นลูกที่ 2 ปรากฏขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1960-70 
เปนการเคลื่อนไหวขามพนสิทธิข้ันพื้นฐานทางการเมืองไปสูการเรียกรองของผูหญิงที่หลากหลายมาก
ขึ้นเพื่อให เ กิดการเทาเทียมกันในหลายๆดานเชน การศึกษา การทํางานและครอบครัว        
(Thornham, 2006) 

   คลื่นลูกท่ี 3 ในยุคปจจุบัน ในกลุมผูหญิงที่ เคลื่อนไหวไดมีการวิพากษวิจารณวา              
ในกระแสคลื่นลูกที่ 3 ปญหาใหญ ๆ หลายเรื่องไมไดมีการใหความสนใจคือ (Gamble, 2006)  - เชื้อชาติ/ สีผิว - กลุมชาติพันธ - ชนชั้น - ประชาชาต ิ- ศาสนา - อัตลักษณ (Identity) และการตอสูทางเพศสภาพ (Gender) 

ความไมพอใจเก่ียวกับความสําเร็จหรือการไมบรรลุเปาหมาย ไดนําไปสูการปรากฏตัว        
ของคําวา “Post-Feminism” (Genz and Brabon, 2009 และ Gamble, 2006) คําวิจารณเกี่ยวกับ 
Wave Model 3 ลูกนี้ มีดังนี้ 

1. ทําไมตองแบงออกเปน 3 คลื่น ? ความจริงแลว การตอสูของผูหญิงมีมาตลอดทุกยุค           
ทุกสมัย เชน ผูหญิงสีผิวตอสูกับผูชาย ผูหญิงกรรมกรตอสูกับความไมเปนธรรมในการทํางาน  

2.คลื่น 3 ลูก เปนเรื่องของสังคมตะวันตกเทานั้น จริง ๆ แลว ทั่วโลกมีการตอสูของผูหญิง     
ทุกหนทุกแหง 

 
 
 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

21 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

Post-Feminism   ความหมายที่คลุมเครือ  
ทามกลางกระแสคลื่นลูกที่สามของสตรีนิยมเริ่มมีการอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณที่เรียกวา          

Post-Feminism ซึ่งในชวงนั้นยังไมชัดเจนวา คํานี้มีความหมายวาอยางไรกันแน ดูเหมือนวา          
Post-Feminism ตองการจะบอกวา ภารกิจของสตรีนิยมยังไมบรรลุเปาหมาย กลาวคือ - ความสําเร็จของการเคลื่อนไหวเปนสถานการณชั่วคราว - การเคลื่อนไหวเขาสูภาวะของการหยุดนิ่ง - ความเสมอภาค เปนเพียงมายาคติ - มีการเดินถอยหลังในหลายๆเรื่อง คานิยมหลักของสตรีนิยม อยางเชน ความเทา

เทียมกันในการทํางาน ในการศึกษา ในวงการธุรกิจทั่วๆไป ไมไดรับความสนใจ 
แมแตในหมูผูหญิงดวยกัน 

ในป 1991 นักเขียนชื่อดัง Susan Faludi ไดพูดถึง “ปฏิกิริยาถอยหลังของสตรีนิยม” ไวใน
หนังสือเลมสําคัญของสตรีนิยม Backlash - The Undeclared War against American Women 
โดยกลาววา ระบบทุนนิยมอเมริกันรวมกับพวกผูชาย (ที่ชอบเปนใหญ /ครอบงําผูหญิง) ไดทํา
สงครามตอตานผูหญิงอยางกวางขวาง และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ทําใหคานิยมหลักของ
สตรีนิยมกลายเปนมายาคติไป ขอสรุปนี้ Faludi ไดย้ําอีกหลายครั้ง ในบทวิเคราะหในวารสาร      
The Baffler ป 2013 และ 2014 ชื่อ Facebook Feminism, Like it or Not และ Feminism For 
Them   

Faludi สรุปวา ทุนนิยมเปนระบบที่กระตุนใหเกิดกระแสสตรีนิยมในยุคแรกๆ มาบัดนี้
กลายเปนระบบที่ทําลายสตรีนิยมของมวลชน สตรีนิยมที่มีอยูในขณะนี้เปนเพียง Corporatist 
Feminism เทานั้นเอง มีไวเพ่ือรับใชทุนนิยมในเศรษฐกิจแบบหลังอุตสาหกรรม สตรีนิยมกลายเปน
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนของลัทธิบริโภคนิยม ที่ผูหญิงกลายเปนวัตถุ เปนสินคาไปแลว 

ทั้งนี ้โดยการสนับสนุนของพลังทุนนิยมใหม ๆ เชน สื่อสารมวลชน ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโฆษณา         
ธุรกิจเสริมสวย/ แฟชั่น วิชาการตลาด/ จิตวิทยาผูบริโภค “ทุนนิยม คือ เพื่อนที่แสนดีของผูหญิง”                    
(Faludi 2013 , 2014)     

สรุปแลว ผูหญิงในทุนนิยมอเมริกันศตวรรษที่ 21 จะมองวา ความสุขสวนตัว” สําคัญกวา              
“ความยุติธรรม” ในสังคม สตรีนิยมเปนแคดอกไมที่ประดับทุนนิยมใหดูดี เพราะแทจริงแลวผูหญิง
รวมไปถึงผูชายไดกลายเปนสมบัติของทุนนิยมไปแลวนั่นเอง เพราะ “สิทธิสตรี” คือ สิทธิในการ
ยินยอมใหระบบเปนเจาของในตัวของเธอเอง  

อยางไรก็ตามในวงวิชาการของสตรีนิยมแนว Postmodern มีการกลาววา เราไมควรมอง            
Post - Feminism แคเพียงดานเดียว คือ ดานที่มืดมน ดานที่ถูกทุนนิยมชักพาไปสูกระแสบริโภค
นิยม เราควรจะมองอีกดานหน่ึงดวย นั่นคอื การกอตัวของนวัตกรรมทางความคิด ซึ่งจะนําไปสูความ
หลากหลายของการนําเสนอปญหาและทางออกของสตรีนิยมที่มีความซับซอนในศตวรรษที่ 21 
“สตรีนิยมตองเปนเรื่องของคนทุกคน ทุกวงการ” (Genz and Brabon, 2009 และ Gamble, 
2006) 
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สตรีนิยมในประเทศที่กําลังพัฒนา 
สตรีนิยมในประเทศท่ีกําลังพัฒนา แนวโนมใหมของการมองเรื่องสตรีนิยมคือ เราปฏิเสธ         

“วาทกรรมของอภิมหานิยาย” ที่เนนแตความสําคัญของโลกตะวันตก โดยมองขามโลกที่กําลังพัฒนา
ไป (โลกที่สาม) ปญหาของผูหญิงเปนปญหาของโลก มีอยูทุกหนทุกแหง แนวคิดใหม ๆ เชน                  
แนว postcolonialism ของ G.SPIVAK เนนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชาติทั่วโลก 
โดยมองวาการกดขี่ทางวัฒนธรรมเปนปรากฏการณควบคูไปกับการกดขี่ทางเพศ การกดขี่ผูหญิงเปน
ผลผลิตโดยตรงจากการกดขี่ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสอนใหผูชายเปนใหญ สถาบันการเมือง        
ตุลาการ กฎหมาย สังคม ชุมชน ก็ลวนแตสนับสนุนระบบแบบนี้ จนกอใหเกิด “ความรุนแรง”     
อยางกวางขวางที่กระทําตอผูหญิง (Mishra, 2013) 

 ดังนั้น คานิยมหลักของสตรีนิยม ในโลกที่สามก็คือ การตอสูเพ่ือยุติความรุนแรงและยุติความ
เปนชายขอบของผูหญิง (Kurian, 2006) 

 

สรุปคานิยมหลักของสตรีนิยม  
ในโลกตะวันตก คลื่นลูกที่ 1 คือ สิทธิทางการเมืองขั้นพ้ืนฐาน คลื่นลูกที่ 2 คือ ความเทาเทียม

กันทางดานสังคม การศึกษา และการทํางาน และคลื่นลูกที่ 3 ความยุติธรรมในทุก ๆ ดาน  
ในโลกที่สาม คือ การตอสูเพ่ืออหิงสา (การไมใชความรุนแรงตอผูหญิง) การมีสวนรวมทางการ

เมืองใหแกผูหญิง และการสรางพลังอํานาจทางสังคมใหแกผูหญิง 
 

สตรีนิยมและปรัชญาการเมืองแนวสตรีนิยม  
       ความคิดและคานิยมของสตรีนิยมไมไดมีเพียงกระแสเดียว ถาเราศึกษาปรัชญาการเมืองในยุค
ปจจุบันลาสุด เราจะพบวา ปรัชญามีหลายสํานักคิด และแตละสํานักก็พูดถึงเรื่องของผูหญิงและ      
สตรีนิยมซึ่งมีความหลากหลายมากพอสมควรทางดานคานิยมหลัก (Core Values) อยางไรก็ตาม 
สํานักคิดเหลานี้มีบางอยางที่เหมือนกันคือ  - ตอตานการกดขี่ทางเพศ เนนคานิยมของความเสมอภาค - นําเอาแนวคิดของผูหญิงไปเชื่อมโยงกับแนวปรัชญาของประชาสังคม พ้ืนที่สาธารณะ           

ความยุติธรรม และประชาธิปไตยแนวราดิคัล - ไมอธิบายปรากฏการณเทานั้น แตยังเนนมิติของการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
ปฏิบัติการเพ่ือความเสมอภาค (Mc Affee, 2011) 
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สตรีนิยมแนวเสร ี(Liberal Feminism) 
สตรีนิยมแนวเสรีเปนแนวที่เขมแข็งมีพลังสูง คานิยมหลักเนนเรื่องการปกปองคุมครอง        

ความเปนอิสระทางการเมืองของผูหญิง นั่นคือ - เสรีภาพที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง - เสรีภาพที่จะกําหนดทิศทางของประชาคมการเมือง (มีสวนรวมเต็มที่) 

สํานักคิดนี้ไดอิทธิพลมาจากนักปรัชญาชื่อดัง John Rawls ความยุติธรรมจะมีขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ผูหญิงไมถูกอํานาจการเมืองเขามาควบคุมชีวิตของตนเอง ดังนั้นจึงใชคําวา political autonomy 
86 (Heywood, 2012) 

 

สตรีนิยมแนว Radical Feminism, Socialist and Marxist Feminism 
สตรีนิยม 3 แนวนี้มีแนวคิดที่แตกตางไปจากแนวเสรีนิยมคอนขางมาก คานิยมหลักของ       

ราดิคัลคือ ตอตานลัทธิผูชายเปนใหญและการครอบงําของผูชาย โดยมองวา ความเลวรายเชนนี้เกิด
จากอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจทางเพศทําใหผูชายสามารถครอบงําผูหญิงได 
อํานาจเปนตัวชี้ขาด เหมือนกับนายทาสบงการชีวิตของทาส (Heywood, 2012) 

นักคิดของสตรีนิยมแนวสังคมนิยมและแนวมารกซิสตมักจะนําเอาความคิดของการวิเคราะห
ทุนนิยมมาผสมผสานดวย คานิยมหลักคือตองการสรางสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางชายหญิง      
ยุติการกดขี่ขูดรีดทุกรูปแบบ เปนระบบใหมท่ีใชหลักการของสังคมนิยมที่เนนความยุติธรรมเปนหลัก
ใหญที่สุด  

งานหลักของสํานักคิดนี้คือ ตองการอธิบายปรากฏการณท่ีผูหญิงถูกกดข่ีขูดรีดในกระบวนการ
ผลิตของระบบทุนนิยม เพ่ือดูวาผูหญิงตองมีชีวิตอยางทุกขยากแคไหนในการทํางานในระบบทุนนิยม
ที่ขูดรดีแรงงานอยางหนัก (Ferguson 2011) 
 

สตรีนิยมแนวใหม (Performative Feminism)  
ในยุคปจจุบัน ปลายศตวรรษที่ 20 และขึ้นตนศตวรรษที่ 21 มีการวิจารณสตรีนิยมท่ีผานมา

วา คอนขางจะยดึติดกับอุดมการณกระแสหลักมากไป ควรจะมีมีกระแสใหมที่เนนอิสระทางความคิด      
เนนจินตนาการใหม เนนความหลากหลาย ไมยึดติดกับทฤษฎี อภิมหานิยาย และสัจธรรมการเมือง
หรือคานิยมหลักท่ัวไป เนนความเปนอิสระเต็มท่ีทางการแสดงออกซึ่งความคิดเก่ียวกับผูหญิง 
ทามกลางการตอสูทางการเมืองที่เต็มไปดวยความขัดแยงหลายรูปแบบ เปนการตอสูกับอํานาจ 
(Power) และการครอบงําทางความคิด (Hegemony) ท่ีดํารงอยู เปนการแสวงหาโลกใหมตาม
จินตนาการใหม ๆ ของผูหญิงที่หลากหลาย โดยผานการคิด การเสวนารวมกันและการปฏิบัติของ
ตนเอง ไมตองพ่ึงพาทฤษฎี อุดมการณใดๆทั้งสิ้น แนวคิดนี้เรียกวา Performative Feminism 
(McAffee, 2014) 
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นิเวศสตรีนิยม - ผูหญิงกบัธรรมชาต ิ
ในวงการปรัชญาธรรมชาติ เปนที่ยอมรับกันวามีความเชื่อมโยงระหวาง “ผูหญิง” กับ 

“ธรรมชาติ” หรือสิ่งแวดลอม ธรรมชาติเปนเรื่องเก่ียวพันกับผูหญิง การกดขี่ผูหญิงเปนเรื่องเดียวกัน
กับการกดขี่ขูดรีดธรรมชาติ ผูชายกดขี่ผูหญิง พรอมๆกับกดขี่ขูดรีดธรรมชาติไปดวย นอกจากนั้น
ขอมูลภาคสนามทั่วโลกยังบอกเราวา การทําลายลางธรรมชาติและระบบนิเวศไดทําใหบรรดาผูหญิง
ที่ยากจนอยูแลวตองทนทุกขทรมานมากขึ้น 

ดังนั้น ในวงการสตรีนิยมจึงมีการใหความสําคัญมากขึ้นแกการมองความเชื่อมโยงระหวาง 
“ผูหญิง” กับ “ธรรมชาติ” สํานักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดนาจะเปนสํานักที่เราเรียกวา “นิเวศสตรี
นิยม” (Eco-Feminism) (Warren, 2014) 

นิเวศสตรีนิยม มีหลักการวิเคราะหดังตอไปนี้  

1. วเิคราะหการกดขี่ครอบงําผูหญิงกับการกดข่ีครอบงําธรรมชาติวาเปนเรื่องเดียวกัน 
2. วิพากษปรัชญาตะวันตกที่ยกยองใหผูชายเปนใหญและมองการใชประโยชนจาก
ธรรมชาติเปนเรื่องธรรมดา 
3. เสนอหนทางใหมที่เนนคานิยมหลักของสตรีนิยม (ผูหญิงคือผูปกปองพิทักษรักษา
ธรรมชาติ) 

นิเวศสตรีนิยมมองวา การที่ผูชายควบคุมครอบงําผูหญิงและธรรมชาติเปนเพราะผูชายมี             
“กรอบความคิดแบบกดขี”่ ดังนี ้

1) มีการแบง “สูง-ต่ํา” ใหคานิยมมากแกผูที่อยูสูง (ซึ่งก็คือ พอ/ ผูชาย) สวนผูท่ีอยู
ต่ําไมมีคานั่นเอง 
2) มีการมองแบบ 2 ขั้ว คือ ระหวางผูชายกับผูหญิง และวัฒนธรรมกับธรรมชาติ         
ซึ่งข้ัวหนึ่งจะสําคัญกวาอีกขั้วเสมอ 
3) มีการมองวา ใครมีอํานาจ คนนั้นก็มีความร่ํารวย  
4) ใครร่ํารวย ก็มีอํานาจดวยเชนกัน 
5) ทั้งหมดแปลวา คนคนนั้นมีอภิสิทธิ์อยูเหนือคนอื่นและสามารถควบคุมครอบงํา        
คนอื่นได ซึ่งเปนสิ่งที่ชอบธรรม แบบนี้ เราเรียกวา “ตรรกวิทยาแหงการครอบงํา” 
(Warren, 2014) 

นิเวศสตรีนิยมยังไดสรางคานิยมใหมใหแกการเมืองดวย การกดขี่ผูหญิงและธรรมชาติเกิดข้ึน
บนพื้นฐานของระบบทุนนิยมกับระบบการเมืองแบบเกาที่สนับสนุนครอบงําผูหญิง/ธรรมชาติ ดังนั้น
ถาจะแกไขปญหานี้ไดก็ตองมีระบบเศรษฐกิจแบบใหม (แนวนิเวศ) และมีการเมืองแบบใหม ที่เรียกวา 
“ประชาธิปไตยแนวนิเวศ” (ecological democracy) เปนระบบที่ตองยอมรับวา มนุษยและ
ธรรมชาติ ผูหญิงและผูชาย ตางก็อยูในประชาคมนิเวศวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งจะตองมีภารกิจในการ
ปกปองคุมครองความสุขสมบูรณของมนุษยและธรรมชาติไปพรอมๆกัน  

สรุปแลว “คานิยมหลัก” ของสตรีนิยมแนวนิเวศก็คือ การสราง “การเมืองสีเ ขียว”            
(Green Politic) หรือ Green Democracy ที่ เนนจริยธรรมของการดูแลรักษาผสมผสานกับ           
คานิยมที่เนน “ความยุติธรรมแนวนิเวศ” (Eco-Justice ) ตองใหความเปนธรรมแกธรรมชาติดวย            
(Warren, 2014) 
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บทสรุป 
สตรีนิยมในศตวรรษที่ 21  
ในยุคปจจุบัน ในชวงเริ่มตนของศตวรรษท่ี 21 เรากําลังเห็นแนวโนมใหมในวงการศึกษาเรื่อง      

สตรีนิยมในระดับนานาชาติ นั่นคือ มีความพยายามที่จะนําเอาความคิดใหม ๆ บางอยางมาบรรจุไว
ในวิธีวิทยาของสตรีนิยม ซึ่งสวนใหญมาจากกระแสธารปรัชญาที่เก่ียวของกับสํานักคิด 3 แหง คือ 

1. ปรัชญาของ Postmodernism (ขามพนทันสมัยใหมนิยม)  
1.1 ปฏิเสธอภิมหานิยายทั้งปวง รวมไปถึงอุดมการณหลักของสังคมทันสมัยนิยม 
(Modernism)  
1.2 การศึกษาสตรีนิยมตองมีความหลากหลาย ผูหญิงและผูกดขี่ผูหญิงมีอยูมากมาย
หลากหลาย 
1.3 ไมมีการแบงแยกระหวางวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมของมวลชน 
1.4 คิดถึงความสําคัญของผูหญิงชายขอบและผูหญิงชายแดน (ผูที่ ถูกทอดท้ิง/ 
หลงลืม) 

2. ปรัชญาของ Poststructuralism (ขามพนโครงสรางนิยม)  
2.1 มองวา การกดขี่ผูหญิงเกิดข้ึนทามกลางโครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 
2.2 ตองรื้อถอนวาทกรรมอํานาจที่ครอบงําผูหญิง (deconstruction) 
2.3 ทุกหนทุกแหง อุดมการณของชายเปนใหญควบคุมวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม          
การเคลื่อนไหวของผูหญิงตองมุงไปที่การตอตานอุดมการณนี้ 

3. ปรัชญาของ Postcolonialism (ขามพนอาณานิคมนิยม) 
3.1 ปญหาผูหญิงไมใชเปนปญหาของสังคมตะวันตกอยางเดียว เราตองมองไป           

ที่อ่ืนดวย นั่นคือ โลกของสังคมที่ไมใชตะวันตก  
3.2 ปฏิเสธความคิดที่เนนแตศูนยกลางของจักรวรรดิ (อเมริกา/ยุโรปตะวันตก) 

        3.3 เสนอวาทกรรมตอบโตความรูจากตะวันตก ในความเปนจริง ความรูของผูหญิงจะ
มาจากที่ไหนก็ได นั่นคือ การปลดปลอยความรูของผูหญิงจากการครอบงําของจักรวรรดิ
วิชาการตะวันตก (decoloniality) 

สรุปแลว ความคิดใหมจากกระแสความคิด Post-Theory ของ 3 สํานักนี้กําลังมีบทบาท
สําคัญในการสรางองคความรูใหมใหแกพาราไดม ที่เราเรียกวา “Post-Feminism” ซึ่งจะมีสวนชวย
สําคัญในการกระตุนใหมีจินตนาการใหม ในการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 
ขางหนานี้ (Genz and Brabon, 2009) 

สวน “คานิยมหลัก” ของสตรีนิยมแนวใหมจะมีอะไรบาง มีรูปรางหนาตาอยางไร และมี
เนื้อหาเนนหนักทางดานใด ควรจะปรากฏใหเราเห็นทามกลางการเคลื่อนไหวในอนาคตไมไกล         
ไปจากนี้ 
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    คานิยมและทฤษฎีจุดยืนแนวสตรีนิยม ( Feminist Standpoint Theory ) 

การแพรกระจายคานิยมและอุดมการณแนวสตรีนิยม มีสวนสําคัญในการกอใหเกิดสิ่งที่เรา

เรียกวา Standpoint Theory หรือ Standpoint Methodology ในชวงทศวรรษ 1970-80 ทฤษฎี

จุดยืนถือไดวาเปนหลักการสําคญัขอหน่ึงของ Feminist Critical Theory ทฤษฎีนี้ตองการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางความรูกับอํานาจ ปจจุบันไดกลายเปนวิธีวิทยาจุดยืนในวงการวิจัยของ

นักวิชาการแนวสตรีนิยมไปแลว ในความเปนจริง ชาวมารกซิสตไดเคยประกาศไวนานมาแลววา        

ถาเราตองการเขาใจปญหาแรงงาน เราตองมองจากจุดยืนของแรงงานเอง (LUKACS) ในการมอง

ปญหาผูหญิง ก็ตองใชตรรกวิทยาจุดยืน (standpoint logic) เชนกัน การกดขี่ขูดรีดผูหญิงใน

ภาคปฏิบัติสวนหนึ่งเปนผลผลิตทางทฤษฎีสังคมวัฒนธรรมที่มองปญหาตาง ๆ จากจุดยืนของผูชาย 

การครอบงําผูหญิงก็มาจากการครอบงําทางอํานาจของแนวคิดทฤษฎีและสถาบันวิชาการท่ีผูชาย

ควบคุมอยู (conceptual practices of power ) ชาวมารกซิสตสรุปไวนานแลววา จะปลดปลอย

อะไรก็ตามเราตองทําจากการปลดปลอยใหหลุดพนจากการครอบงําทางความคิดโดยใชตรรกวิทยา

จุดยืนของเราเอง 
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ภัทราภรณ  เกิดศกัด์ิ1 

จุฑามาศ  ศรีระษา2 

 
 

บทคัดยอ 
 

 บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษา              
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสรางอุดมการณ
รักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
ขาบดินทร และหนึ่งดาวฟาเดียว โดยใชทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษตามแนวภาษาศาสตร
ของ นอรแมน แฟรคลาฟ 
 ผลการศึกษาพบวา นวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนมีกระบวนการสราง
อุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษา 2 ลักษณะ ไดแก 1) การวิเคราะหสหบท พบวา นวนิยาย
อิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนมีระเบียบทางวาทกรรม ถอยคําที่ยกมากลาวใหม และสมมติฐานที่
มีความสัมพันธกับตัวบทประเภทอื่น เพ่ือแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันของนวนิยายอิง
ประวัติศาสตรกับงานเชิงวิชาการ 2) การวิเคราะหตัวบททางภาษา พบวา นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธนมีกลวิธีทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายเชิงบวกเก่ียวกับความเปนไทยและความรักตอ
ชาติไทย กลวิธีทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายเชิงลบเกี่ยวกับไทยเปนผูถูกกระทําและขาศึกเลวราย อีก
ทั้งยังมีกลวิธีทางภาษาเพ่ือแกตางใหบุคคลและชวงเวลาในประวัติศาสตร ทําใหจุดบกพรองในดาน
การปกครองของผูนําประเทศในอดีตนั้นกลายเปนสิ่งที่สมเหตุสมผล อุดมการณรักชาติไทยนี้
สอดคลองกับอุดมการณกระแสหลักในสังคมไทย จึงทําใหนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน
เปนที่ยอมรบัในสังคมไทย 
 

คําสําคัญ : กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทย, กลวิธีทางภาษา, นวนิยายอิงประวัติศาสตร,  
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Abstract 
 

The research on “the procedure to construct Thai nationalism ideology by 
linguistic strategies in Wannawat’s historical novels” aimed to study the procedure to 
construct Thai nationalism ideology by linguistic strategies in two of Wannawat’s 
historical novels including: Kha Bodin and Neung Dao Fah Diew using critical discouse  
analysis theory according to Norman Fairclough’s linguistic conception. 
 The results indicated that Wannawat’s historical novels had two types of 
procedure to construct Thai nationalism ideology by linguistic strategies including:              
1) intertextuality analysis which found that Wannawat’s historical novels had 
discursive method, restated phrases and hypothesis that related to other types of 
text in order to illustrate relationship of connection between historical novel and 
academic work and 2) linguistic text analysis which found that Wannawat’s historical 
novels had linguistic strategies to convey positive meanings about Thainess and Thai 
patriotism and linguistic strategies to convey  negative meanings about Thais as victims 
and the enemies were bad as well as had strategies to defend the person and 
historical period to make the deficient governance of the leaders in the past become 
reasonable. This Thai nationalism ideology was in line with the mainstream ideals in 
Thai society; therefore, Wannawat’s historical novels was accepted in Thai society. 
 

Keywords : The Procedure to Construct Thai Nationalism Ideology, Linguistic  
         Strategies, Historical Novels, Wannawat 
 
 

บทนํา 
 อุดมการณ (Ideology) เปนชุดความคิดที่ถูกประกอบสรางขึ้นเพื่อตอกย้ําใหคนในสังคม    
เกิดความรูสึกตาง ๆ และอาจนําไปสูการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับอุดมการณนั้น ๆ อุดมการณ
กระแสหลักของคนไทยคืออุดมการณรักชาติไทย (สุพรรษา ภักตรนิกร, 2557 ก, น. 112) เนื่องจาก
คนไทยทุกคนไดรับการปลูกฝงจากรุนสูรุน จากสถาบัน และสื่อตาง ๆ ในสังคมไทยมาเปนเวลานาน      
ทําใหอุดมการณนี้กลายเปน “ธรรมชาติ” ที่คนในชาติยอมรับวาเปนสิ่งที่มีอยูจริง และตองปฏิบัติตน
ใหสอดคลองกับความรักชาตินั้นดวยการทําประโยชนและเสียสละเพ่ือชาติ  
 อุดมการณรักชาติไทยนิยมแทรกไวในงานวรรณกรรมโดยเฉพาะนวนิยายอิงประวัติศาสตร  
(สุพรรษา ภักตรนิกร, 2557 ก, น. 112) เนื่องจากประวัติศาสตรแตละชวงสมัยมีเหตุการณสําคัญที่
สามารถปลุกระดมความรักชาติได รวมทั้งการที่ผูแตงนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรเปนสมาชิกใน
สังคมไทย ยอมไดรับการถายทอดอุดมการณนี้จากสถาบันตาง ๆ จึงไดถายทอดอุดมการณรักชาตินี้
ผานตัวบทนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่ตนประพันธขึ้น ทําใหผูอานนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
ไดรับการตอกย้ําอุดมการณรักชาติมากยิ่งข้ึน 
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 นอกจากนี้ เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหมองเห็นกระบวนการสรางอุดมการณรักชาติใน               
นวนิยายไดคอื แนวคิดวาทกรรมวเิคราะหเชิงวิพากษของ นอรแมน แฟรคลาฟ (สุพรรษา ภักตรนิกร, 
2557 ก, น. 112) เนื่องจากเปนแนวคิดที่มุงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษา อุดมการณ 
และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม นําไปสูการวิเคราะหตัวบททางภาษาอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
ระดับเสียง คํา ประโยค การพิจารณาการจัดเรียงองคประกอบของตัวบท และการเชื่อมโยงกับ
ขอความที่มีอยูแลวในสังคมไทย การใชแนวคิดนี้ในการวิเคราะหนวนิยายอิงประวัติศาสตรจึงชวยให
เขาใจกระบวนการสรางอุดมการณชาติไทยที่มีความสัมพันธกับชุดวาทกรรมความรักชาติที่มีอยูแลว
ในสังคมไทยดวย 
 สํ าหรับนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่ เลื อกศึกษาคือ นวนิยาย อิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธน ไดแก นวนิยายเรื่องหนึ่งดาวฟาเดียว และนวนิยายเรื่องขาบดินทร เนื่องจากงาน
เขียนของวรรณวรรธนมีลักษณะเดนในแงมุมของการคนควาขอมูลประกอบการประพันธที่ถูกตอง
และครอบคลุมเนื้อหาของนวนิยาย (อรองค ชาคร, 2553, น. 206) จึงไดรับความนิยมจนนําไปสราง
เปนละคร และได รับ เสียงชื่นชมจากท้ังคนไทยและตางชาติ เปนจํ านวนมาก นวนิยาย                          
อิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดกระแสรักชาติหมุนเวียนอยูในสงัคมไทย      
อีกครั้ง โดยนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตรชาติไทยในชวงที่มีศึกสงครามกับตางชาติ
โดยสามารถเรียงตามลําดับชวงเวลาไดดังนี ้
 1. นวนิยายเรื่องหนึ่งดาวฟาเดียว เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรไทยในชวงกอนเสีย            
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับสมัยพระเจาเอกทัศ จนถึงหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับสมัย
พระเจาตากสินมหาราชกอบกูเอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี โดยผูแตงใหตัวละครเอกเปน          
“จารบุรุษ” ที่ตองปลอมตัวเปนขันทีสืบความลับและเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาที่ ทําใหตัวละครเกิด
สํานึกความรักชาติ ตองการปกปองชาติไทยไวใหชนรุนหลัง ซึ่งผูแตงพยายามตอกย้ําใหเกิด
อุดมการณรักชาติไทยผานเหตุการณในนวนิยายใหผูอานไดรับอุดมการณนี้มากที่สุด  
 2. นวนิยายเรื่องขาบดินทร เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จ-         
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนชวงที่สยามตองทําศึกกับญวน รวมทั้ง
เปนชวงที่ประเทศตะวันตกกําลังเขามามีอิทธิพลมากข้ึน โดยผูแตงกําหนดใหตัวละครเอกเปนบุคคล
ธรรมดาที่มีความรักชาติ ตองการทําคุณประโยชนตอแผนดินดวย นอกจากนี้ยังสอดแทรกแนวคิด
ความรักชาติที่แสดงถึงอุดมการณรักชาติไทยไวอีกมากมาย 

 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา นวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนเปนพื้นที่     

ที่เหมาะสมในการตอกย้ําอุดมการณรักชาติ เนื่องจากมีองคประกอบตาง ๆ ของความเปนนวนิยาย     

ที่สามารถปดบังอุดมการณใหผูอานรับอุดมการณรักชาติไดอยางแนบเนียนโดยไมรูตัว ทําใหผูวิจัย

สนใจและตองการศึกษาอุดมการณรักชาติในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนเพ่ือใหเขาใจ

กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยที่สื่อผานกลวิธีทางภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตร

ของวรรณวรรธนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยาย        

อิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคดิ 
 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ เปนแนวคิดที่ชวยทําใหเห็นความสัมพันธระหวาง         
ตัวบททางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร วาทกรรม และบริบทในสังคมไทยไดชัดเจน       
โดย นอรแมน แฟรคลาฟ (Norman Fairclough, 1989 อางถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556,        
น. 59) ไดอธิบายภาษาตามแนววาทกรรมวา ภาษาเปนวิถีปฏิบัติทางสังคม แฟรคลาฟไดเสนอ       
การวิเคราะหภาษาตามแนววาทกรรมวา ควรพิจารณาองคประกอบของภาษาและขนบทางภาษา 
แสดงใหเห็นวา แฟรคลาฟมีวิธีการวิเคราะหภาษาในตัวบทอยางเปนรูปธรรม คือ การวิเคราะห
ภาษาระดับเสียง ระดับคําศัพท และระดับประโยค นอกจากนี้ยังเสนอใหวิเคราะหภาษาระดับตัวบท 
คือ การวิเคราะหการเชื่อมระหวางประโยค การวิเคราะหโครงสราง การจัดเรียงองคประกอบ         
ของตัวบท รวมถึงการวิเคราะหสหบทคือ ระเบียบทางวาทกรรม ถอยคําที่ยกมากลาวใหม สมมติฐาน
หรือท่ีนักวัจนปฏิบัติศาสตรเรียกวา มูลบท/ความเชื่อที่มีอยูกอนแลว การวิเคราะหในระดับนี้จัดเปน
การวิเคราะหวาทกรรมในระดับการบรรยาย (Description) ทําใหเห็นโครงสรางทางภาษาที่สื่อให
เห็นถึงอุดมการณหรือลักษณะทางสังคมของผูใชภาษานั้น  
 ระดับตอมาคือ การตีความ (Interpretation) ระดับนี้เปนการพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางภาษาในฐานะผลผลิตทางวาทกรรมและแหลงขอมูลในการตีความกับปฏิบัติการทาง         
วาทกรรมในสังคม นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาตัวบททางภาษาท่ีเกิดข้ึนมากอนและไดเขามาเปน
สวนหนึ่งของตัวบทที่วิเคราะห กลาวไดวา เปนการนําตัวบททางภาษาที่มีอยูแลวมาผลิตซ้ําในบริบท
ใหมเพ่ือสรางความหมายใหมในรูปของสัมพันธบท (Intertextuality)  
 ระดับสุดทายคือ การวิเคราะหวาทกรรมในระดับการอธิบาย (Explanation) การวิเคราะห
ในระดับนี้เปนการแสดงใหเห็นวาบททางภาษานั้นเปนภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ถูกกําหนดโดย
โครงสรางทางสังคม หรือแบบแผนปฏิบัติทางสังคม เชน การใชภาษาในลักษณะตาง ๆ กลาวชื่นชม    
ผูที่ทําเพ่ือประเทศชาติ แสดงใหเห็นวาภาษาที่ใชเพื่อการกลาวชื่นชมนี้เปนตัวบท มีฐานะเปน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมซึ่งถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคมหรือวิถีปฏบิัติทางสังคมที่ใหความ
เคารพยกยองตอสถาบันชาติ เปนตน  
 วาทกรรมจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม ถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคม     
ในขณะเดียวกันการผลิตสรางหรือผลิตซ้ําวาทกรรมก็มีผลตอโครงสรางสังคมอีกดวย จึงกลาวไดวา
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟเปนแนวคิดท่ีมุงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางภาษา อุดมการณ และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และยังมีแนวทางดานการวิเคราะห
ภาษาเพ่ือใหเห็นอุดมการณที่ซอนแฝงอยูภายในระบบภาษาดวย 
 งานวิจัยท่ีนําแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษมาวิเคราะหอุดมการณในนวนิยาย         
อิงประวัติศาสตร คือ สุพรรษา ภักตรนิกร (2557 ข) ศึกษาเรื่อง อุดมการณรักชาติไทยในนวนิยาย
แนวอิงประวัติศาสตรของ วิมล ศิริไพบูลย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกระบวนการสราง
อุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยาย 6 เร่ือง คือ คูกรรม รมฉัตร ทวิภพ อตีตา      
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กษัตริยา และอธิราชา ผลการศึกษาพบวา นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรเหลานั้นมีการใชภาษาตาม       
ขนบนวนิยายอิงประวัติศาสตร ภายใตกรอบวาทกรรมรักชาติไทย นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาสื่อ
ความหมายเชิงบวกเพื่อกระตุนใหเกิดอุดมการณรักชาติไทย การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายเชิงลบ
เพ่ือใหไทยมีภาพแทนของผูถูกกระทํา อีกทั้งมีการใชภาษาสื่อความหมายแบบแกตางใหบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตรไทย และชวงเวลาในประวัติศาสตรไทยดวย 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเก่ียวกับอุดมการณสังคมดวย เพราะอุดมการณรักชาติตองตอกย้ํา
ควบคูไปกับอุดมการณสังคม ดังงานวิจัยของ สุพรรษา ภักตรนิกร (2555) ซึ่งศึกษาอุดมการณสังคม
ในนวนิยายและเรื่องสั้นที่ไดรับรางวัลของ ประภัสสร เสวิกุล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอุดมการณ
สังคม กระบวนการสรางอุดมการณสังคม และบทบาทหนาท่ีของอุดมการณสังคม โดยใชแนวคิด
อุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และอันโตนีโอ กรัมชี แนวคิดวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต แนวคิด
เหลานี้สามารถนํามาใชสอดคลองกับแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของ นอรแมน แฟรคลาฟ 
ได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 การศกึษานี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. ขั้นสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ          
 1.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับอุดมการณ 
 1.2 เอกสารท่ีเก่ียวของกับวาทกรรมและวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 
 1.3 เอกสารที่เก่ียวของกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร 
 1.4 เอกสารที่เก่ียวของกับวรรณวรรธน นวนิยายเรื่องขาบดินทร และนวนิยายเรื่อง 
หนึ่งดาวฟาเดียว 
 1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. ขั้นศึกษาและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน 
ไดแก นวนิยายเรื่องขาบดินทร และนวนิยายเรื่องหนึ่งดาวฟาเดียว อยางละเอียด เพ่ือคัดเลือก
ขอความที่แสดงถึงอุดมการณรักชาติไทยที่สอดแทรกอยูในเรื่อง และรวบรวมไวเพ่ือใชในการ
วิเคราะหตอไป         
 3. ขั้นวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามที่กําหนดไว 
 4. ขั้นสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ผูวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือการวิจัยตอไป   

 5. ข้ันนําเสนอผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
(Analytical description) 
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ผลการวิจัย 
การศึกษากระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยาย             

อิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน จําเปนตองมีการวิเคราะหสหบท (Intertextual analysis) ดังที่
นอรแมน แฟรคลาฟ (Norman Fairclough, 1989 อางถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 59) 
ไดกลาวไววา การวิเคราะหกลวิธีทางภาษาเพียงอยางเดียว ไมสามารถตอบโจทยในงานเชิงวิพากษได 
แตหากมีการวิเคราะหสหบทประกอบดวย จะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางตัวบทกับ       
บริบทไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้  นอรแมน แฟรคลาฟ (Norman Fairclough, 1989 อางถึงใน              
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 58) ยังไดกลาวถึงการวิเคราะหภาษา คือ การวิเคราะหเสียง คําศัพท 
ประโยค การเชื่อมประโยค และการจัดเรียงองคประกอบของตัวบทในแบบตาง ๆ เพื่อใหเห็น
ความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณในตัวบทชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีดังกลาวมาใชในการวิเคราะหกระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวย
กลวิธีทางภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน โดยจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
การวิเคราะหสหบท และการวิเคราะหตัวบททางภาษา ดังนี ้
 1. การวิเคราะหสหบทในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน ไดแก 
 1.1 ระเบียบทางวาทกรรม เปนการวิเคราะหถึงรูปแบบทางภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ  
วาทกรรมตาง ๆ รวมถึงลีลาภาษาที่เปนลักษณะเฉพาะของผูแตง นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธนมีรูปแบบทางภาษาที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีการใชรูปแบบทางภาษาตามแบบฉบับ
ของการแตงนวนิยายอิงประวัติศาสตรคือ ใชภาษาแบบนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร โดยมี
การใชคําราชาศัพท คําสุภาพ หรือถอยคําที่ปราณีตสละสลวยเมื่อกลาวถึงบุคคลที่มีสถานะในสังคม
ชั้นสูง รวมทั้งมีการสรางประโยคแบบโบราณ เพ่ือใหเกิดความสมจริงตามยุคสมัยของนวนิยาย อาทิ 
มักปรากฏคําวา หามิได หาควรไม มิมี ไยมี รูฤๅไม เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยที่นวนิยาย
เรื่องนั้นกลาวถึง และเกิดความสมจริง (สุพรรษา ภักตรนิกร, 2557 ข, น. 31)  
 นอกจากนี้ผูแตงยังมีการใชลีลาภาษาที่หลากหลายในการเขียนคือ มีการใชลีลาภาษา
แบบโบราณ เนื่องจากมีการอางอิงพงศาวดาร คําใหการชาวกรุงเกา โดยใชลีลาภาษาแบบทางการ 
และยังมีเชิงอรรถเพ่ืออธิบายที่มาหรือรายละเอียดของขอมูล อีกท้ังยังมีการแทรกคําพยากรณ        
กรุงศรีอยุธยาและโคลงหรือกลอนที่แตงข้ึนเอง เพ่ือบรรยายเหตุการณทางประวัติศาสตร หรือบอก
เลาอารมณความรูสึกของตัวละครที่แฝงอยูดวย เพ่ือใหผูอานเขาถึงความรูสึกผานบทประพันธเหลานี้
ไดงายมากขึ้น และสามารถทําใหเกิดสํานึกความรัก และความตองการปกปองชาติไทยใหคงอยูตอไป
ไดมากขึ้นดวย 
 1.2 ถอยคําที่ยกมากลาวใหม คือ การวิเคราะหถอยคําท่ียกมานั้นเกิดจากน้ําเสียงของ
ผูใด ปรากฏในรูปแบบใด มีหนาท่ีอะไร และเปนการยกขอความที่โนมเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
หรือไม นวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนมีการยกถอยคําจากตัวบทหลายประเภทมา      
กลาวใหม โดยเฉพาะเอกสารประเภทวิชาการ ไดแก พงศาวดาร ตําราพิชัยสงคราม ตําราคชลักษณ 
กฎหมายพระอัยการอาชญาหลวง หรือตําราวิชาการที่ เปนตัวบทสื่อสัญญะถึง “ขอเท็จจริง         
ความนาเชื่อถือ และขอมูลที่ทรงคุณคา” การที่ผูแตงยกตัวบทประเภทนี้มากลาวถึงโดยตรง        
(Direct reporting) ทําใหผูอานเกิดสํานึกรักชาติโดยไมเกิดขอสงสัย  
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 1.3 สมมติฐาน คือ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบทกับความเช่ือที่มีอยูกอนแลว 
เปนเรื่องของการ “อาง” วามีสิ่งท่ีรับรูรวมกันหรือมีความเชื่อบางอยางรวมกันอยู ทําใหผูอานเชื่อถือ
ตามสารนั้นไดมากข้ึน นวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนไดอางถึงอุดมการณรักชาติไทย 
โดยแสดงใหเห็นวา เปนอุดมการณที่คนไทยทุกคนตองมีอยูแลว เพื่อใหตัวบทนวนิยายมีความ
นาเชื่อถือ และยังสอดคลองกับความเชื่อของคนไทยที่ไดรับการปลูกฝงกันมาอีกดวย เชน คนไทย     
ถูกปลูกฝงวา ถึงแมจะเปนคนธรรมดา ไมมีใครจดจํา ก็สามารถปกปองและรับใชแผนดินได ความวา 
 

 แมจะไรชื่อ ไรเกียรติ เขาก็ไมจําเปนตองใหตัวเองยิ่งใหญเหนือใคร ไมตองมีการ
จารจารึกสลักนามของขาปรากฏไปอีกเปนสิบปรอยป... ขอเพียงไดรูวาชีวิตหนึ่งไดกระทํา
และอุทิศเพ่ือแผนดินผืนนี้ ในฐานะของขาบดินทร ก็ภูมิใจกับการมีลมหายใจของตัวเองมาก
เหลือลน 
 ขา แมจะเปนเพียงเศษธุลีก็เปนเศษธุลีที่มีคา ไมจําเปนตองยิ่งใหญเหนือใคร ขอให
ขาไดรู ขาไดทํา และมีชีวิตอยูทับถมรางบนดินผืนนี้เพ่ือใหคนรุนตอไปไดหยัดยืนบนรากฐาน
แหงรางกายและจิตวิญญาณของขาสืบไป ขาก็พอใจ... 
 เพ่ือขาจักไดชื่อวาเกิดมาเปน ขาแผนดิน! 

(ขาบดินทร เลม 2, น. 723) 
 

 จากขอความขางตน เปนการกลาวถึงเจตนารมณของเหม ตัวละครเอกในเรื่องขาบดินทร 
ที่ตั้งมั่นวา ถึงแมไมมีใครจดจําชื่อตนได ก็ยินดีที่จะรับใชแผนดิน ซึ่งเจตนารมณนี้จัดเปนสมมติฐาน
ของตัวอยางขางตน เพราะเปนความตองการของบรรพบุรุษไทยทุกคนทั้งท่ีมีชื่อเสียงและไมมีผูคน
รูจักหรือจดจําได จึงเปนสมมติฐานที่คนไทยรับรูรวมกันและถูกปลูกฝงวา ถึงแมจะเปนคนธรรมดา     
ไมมีใครจดจํา ก็สามารถปกปองและรับใชแผนดินได  
 2. การวิเคราะหตัวบททางภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน ไดแก 
 2.1 การใชกลวิธีทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายในเชิงบวก ไดแก 
 2.1.1 การยกยองตัวละครที่มีอุดมการณรักชาติไทย ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธน มีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือยกยองตัวละครที่มีอุดมการณรักชาติไทย ไดแก ลักษณะ
ทางกายภาพและบุคลิกภาพของตัวละคร โดยมีการใชภาษาที่สื่อถึงบุคคลเหลานั้นวาเปนผูมีอํานาจ 
บุคลิกภาพภายนอกนาเกรงขาม มีลักษณะรูปรางแบบชายชาตินักรบที่ปกปองชาติไทย เพ่ือใหผูอาน
นึกภาพตามไปดวย เชน  
 

 รางผอมบางของขุนนางผูใหญผูมาถึงคาดวาวัยลวงสี่สิบ... ทาทางเด็ดขาด... ใบหนา
เล็กของทานบอกความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว หูสองขางกางไดรูปคลายคอยสดับรับฟงเสียงทุก
อยางรอบกาย ดวงตาของทานกราดมองทุกคนที่หมอบรับตรงชั้นบันไดอยางพินิจพิจารณา
ตามประสาชายชาตินักรบ 

(ขาบดินทร เลม 1, น. 120) 
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 จากขอความขางตน เปนการบอกลักษณะภายนอกของเจาพระยาบดินทรเดชา        
ขุนนางคนสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 โดยมีการคาดการณ
เก่ียวกับอายุของตัวละคร เพ่ือแสดงใหเห็นวาเจาพระยาบดินทรเดชาเปนขุนนางชั้นผูใหญ มีอํานาจ
หนาที่ในบานเมือง ทั้งยังมีการใชคําวา ทาทางเด็ดขาด ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว กราดมอง ชายชาติ
นักรบ เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนผูมีอํานาจ เหมาะสมที่จะเปนทหารคูพระทัยของกษัตริย และมีอํานาจ
ในการปกปองบานเมืองตอไป 
 ตอมาคือ ความสามารถดานการรบ มีการบอกกลาวถึงความสามารถในเรื่องของการ
วางแผนการรบ ความรูเชิงกลศึกและตําราพิชัยสงคราม เพ่ือใหผูอานรับรูถึงความสามารถดานการ
รบของตัวละคร โดยผูแตงมีการนําเสนอโดยนําขอมูลจากพงศาวดารมากลาวถึงโดยตรง หรือนํา
ขอมูลจากพงศาวดารมาดัดแปลง เพ่ิมบทสนทนาของตัวละคร เพ่ือความสมจริงของนวนิยายมากขึ้น 
 สุดทายคือ การมีสํานึกรักชาติและทําเพ่ือชาติ โดยกลาวถึงการมีสํานึกใหตระหนัก
เก่ียวกับชาวตางชาติ อยาไวใจชาวตางชาติมากเกินไป อาจเปนภัยตอบานเมือง นอกจากนี้ยังมีการย้ํา
เรื่องการใหสัตยปฏิญาณและซื่อสัตยตอแผนดิน การอุทิศตนเพ่ือชาติบานเมือง การเปนหวง
บานเมืองจากเหตุการณความไมปกติตาง ๆ เพ่ือใหผูอานรูสึกวาบานเมืองเปนของเรา ใหบุญคุณแก
เรา เราจึงควรที่จะซื่อสัตย ปกปอง รักษา และทําคุณเพ่ือตอบแทนบานเมืองของเราตอไป  
 2.1.2 การยกยองความเปนไทย ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน             
มีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือยกยองความเปนไทย ไดแก ศิลปะการแสดงของไทย เชน สังขทอง             
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ละครนอกเรื่อง ไชยเชษฐ 
และเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ประหารนางวันทอง นอกจากนี้ยังกลาวถึงศิลปะการแสดงอื่น ๆ 
ของไทย ไดแก กระบี่กระบอง และหุน โดยผูแตงตองการใหเห็นถึงคุณคาของการแสดงเหลานี้ 
เพ่ือใหผูอานรับรูและเขาใจศิลปะการแสดงของไทยเหลานั้นไดงายมากขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมีการใชกลวิธีทางภาษาเพ่ือยกยองศิลปวัฒนธรรมของไทย ไดแก วิชา
ดาบอาทมาต วิชาดาบชั้นสูงที่ชวยกูบานกู เมืองได และการเลนกลบทหรือกลอักษร ซึ่งเปน
การละเลนอยางหนึ่งของคนไทยสมัยกอนจนสามารถนําไปใชในเชิงการศึกได ทําใหผูอานรับรูไดวา 
ศิลปวัฒนธรรมประเภทโคลงกลอนของไทย ก็สามารถนําไปใชเปนวิชาทางการทหาร และ              
การศกึสงครามได 
 2.1.3 การกระตุนเตือนให เกิดสํานึกรักชาติไทย นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธนมีการใชภาษาเพ่ือแสดงถึงการกระตุนเตือนใหเกิดสํานึกรักชาติไทยเก่ียวกับความ
เปนหวงชาติบานเมือง การคาดการณภัยจากชาวตะวันตก เพ่ือกระตุนเตือนใหผูอานเกิดความไมไวใจ 
จะไดไมประมาทในภายหลัง เชน  
 

 “ภายภาคหนา การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขาง
พวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไวก็
ใหเอาอยางเขา แตอยานับถือเลื่อมใสไปทีเดียว” 

(ขาบดินทร เลม 2, น. 711) 
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 จากขอความข างตน  เป นการกล าวถึ งความเป นห วงชาติบาน เ มืองของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงกระตุนเตือนใหคนรุนตอไปคอยระวังภัยจาก
พวกฝรั่ง อยาใหมาเอาเปรียบเรา ซึ่งผูแตงไดใชกลวิธีการยกพระราชดํารัสสุดทายจากพงศาวดารมา
กลาวถึงโดยตรง เพ่ือใหผูอานเห็นวา พระมหากษัตริยยังทรงเปนหวงบานเมือง แมจะเปนวาระ
สุดทายของพระองคแลวก็ตาม 
 2.2 การใชกลวิธีทางภาษาเพื่อสื่อความหมายในเชิงลบ นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธน มีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายเชิงลบในเรื่องไทยมีสถานะเปนผูถูกกระทํา 
โดยแสดงผานเหตุการณเสียกรุงครั้งท่ี 2 มีการกลาวถึงเหตุการณพมาเคลื่อนทัพเขาไทยอยางผิดปกติ 
จนพมาสามารถเขาโจมตีไทย ทําใหไทยสูญเสียดินแดนใหพมาได เพื่อใหผูอานเห็นภาพแหงการ
สูญเสียจากการเปนผูถูกกระทําไดอยางชัดเจน สงผลใหผูอานเกิดความรูสึกเจ็บปวดตามเหตุการณ    
ไปดวย นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาเพื่อแสดงวาขาศึกเลวรายผานเหตุการณตาง ๆ ไดแก การชักนํา
ใหคนไทยเขารีต พมาบุกยึดเมืองตาง ๆ ของไทย พมาฆาคนไทยอยางทรมาน เพ่ือทําใหเกิดภาพ
ขาศึกในฐานะผูรุกรานชาติไทย มีความโหดราย และสรางความเจ็บปวดรวดราวใหแกคนไทย สงผล
ใหผูอานรูสึกเจ็บแคนแทน และอาจเกลียดชังพวกพมาที่ไดฆาคนไทยใหตายอยางทรมานดวย 
 2.3 การใชกลวิธีทางภาษาเพื่อสื่อความหมายถึงการแกตาง นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธน มีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายถึงการแกตางไว 2 ประเด็น ไดแก 
  2.3.1 การแกตางให กับบุคคลในประวัติศาสตร พบการแกตางใหบุคคลใน
ประวัติศาสตรเพียงพระองคเดียว คือ พระเจาเอกทัศ กษัตริยองคสุดทายแหงกรุงศรีอยุธยา พระองค
เคยถูกกลาวหาวาเปนกษัตริยผูออนแอ บัญชาการรบผิดพลาด ทําใหตองเสียบานเสียเมืองไป โดยผู
แตงไดแกตางใหพระองคผานมุมมองของผูแตงและมุมมองของตัวละครอ่ืนวา พระองคไมไดออนแอ 
ไมสนใจการศึก แตเปนเพราะบรรดาเหลาขุนนางเพ็ดทูลความเท็จ ทําใหฎีกาตาง ๆ ของราษฎรไมถึง
พระเนตรพระกรรณ ไมมีขุนนางใหการสนับสนุนพระองค และพระองคก็ไมไดทรงยินดีกับการเสีย
เมืองคร้ังน้ีดวย เชน  
 

 “...พวกขุนนางเวลานี้ก็เอาแตหาทางเก็บทรัพยสมบัติตนเพ่ือหวังจะไดหลบหนีพวก 
อังวะที่เขามาปลนชิง จนไมมีใจรับพระราชดํารัสไปแกไขการศึก... พอเจาอยูหัวทรง
บัญชาการศึก แตกลับไมมีขุนนางคนไหนยอมรวมมือรวมใจรับฟง หลายคนก็เอาแตความ
หวาดกลัว พะวงแตเก็บทรัพยสมบัติและปกปองครอบครัวตัวเอง ไมตางอันใดกับการทิ้งให
พวกเราในนี้ตองรับหนาพวกอังวะตามลําพัง...” กรมขุนวิมลนั่งซับน้ําพระเนตร 
 
 “ไมมีหนอเนื้อเชื้อกษัตริยพระองคไหนตองการจะเสียเมืองหรอก...” 

(หนึ่งดาวฟาเดียว เลม 2, น. 590) 
 

  จากขอความขางตน เปนการแกตางใหพระเจาเอกทัศ โดยผูแตงไดแกตางใหกับ
พระองคผานมุมมองของกรมขุนวิมลภักดี พระอัครชายาในพระองควา พระเจาเอกทัศทรงบัญชาการ
ศึกดวยพระองคเอง แตก็ทําไมไดมากนัก เมื่อไมมีขุนนางใหการสนับสนุนพระองค จึงเปนการแกตาง
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ไดวาพระองคไมไดทรงออนแอ หรือไมใสพระทัยการศึก แตเปนเพราะเหลาขุนนางเห็นแตประโยชน
สวนตนมากกวา ทําใหเหตุการณเลวรายเกินกวาที่จะแกไขได  
  2.3.2 การแกตางใหกับชวงเวลาในประวัติศาสตร พบการแกตางใหกับเหตุการณการเสีย
เมืองใหพมา โดยไทยถูกกลาวหาวาเปนเพราะคนไทยในสมัยนั้นไมสามัคคีกัน ทําใหเปนรอยรั่วใหญ
ใหพมาโจมตีได อีกทั้งเหตุที่เราตองเสียเมืองเปนเพราะเรามีไสศึก ไมใชเพราะคนไทยไมสามัคคีกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศกึษาเร่ือง อุดมการณรักชาติไทยในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธน สามารถ
สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษาได 5 ประเด็น ดังนี ้
 1. การผลิตสรางนิยามเชิงบวกใหไทยและสรางนิยามเชิงลบใหขาศึก นวนิยาย              
อิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนไดสรางนิยามเชิงบวกของความเปนไทย โดยสรางตัวละครที่มี
อุดมการณรักชาติใหมีภาพลักษณท่ีดีและสรางนิยามเชิงบวกใหไทยผานวัฒนธรรมอันงดงามตาง ๆ 
เพ่ือแสดงวาเปนสิ่งที่สวยงามและทรงคุณคา นอกจากนี้ยังสรางนิยามเชิงลบใหแกขาศึก โดยการ
แสดงภาพวาขาศึกโหดรายและไทยเปนผูถูกกระทํา การสรางนิยามดังกลาวจะชวยใหนิยามเชิงบวก
ของไทยโดดเดนมากขึ้น สอดคลองกับที่ สุพรรษา ภักตรนิกร (2557 ข, น. 87-89) กลาวไววา        
การสรางนิยามเชิงบวกใหไทยและนิยามเชิงลบใหขาศึก เปนการมองวาชาติไทยมีภาพลักษณที่ดีงาม 
ควรคาแกการรักษาไว สวนขาศึกมีภาพลักษณที่เลวราย เพ่ือใหผูอานเกิดจิตสํานึกรักชาติ และอาจ
ทําใหผูอานเหลานี้เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดอุดมการณรักชาติไทยหมุนเวียนอยูใน
สังคมไทยตอไปได 
 2. การสั่งสอนบุคคลในสังคมปจจุบัน นวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนทําให
ผูอานมองภาพประวัติศาสตรเปนบทเรียนในการใชชีวิต ผูแตงไดแสดงวาชวงเวลาในประวัติศาสตร
เปนชวงเวลาที่นาใชชีวิตอยูมากกวาในยุคสมัยใหม เห็นไดจากการบรรยายความสวยงามตาง ๆ 
ถึงแมวาจะมีเหตุการณความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ แตเพราะคนไทยกลับมาสามัคคีกัน จึงทําใหชาติไทย
สามารถกลับมาเปนปกแผนไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งขัดกับสังคมไทยในปจจุบันที่มีแตความขัดแยง 
จึงเปนการกระตุนใหผูแตงนวนิยายตองการนําเสนอนวนิยายอิงประวัติศาสตรออกมา เพ่ือใหบุคคล
ในสังคมมองเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และตองการใหภาพความสงบสุขนั้นมาปรากฏในสังคม
ปจจุบัน การแสดงภาพอดีตนั้นอาจเรียกไดวาเปนการทําใหคนปจจุบันรูสึก “หวนไหหาอดีต” ดังที่ 
Chaiworaporn (2002) และ Choopen (2007) กลาวไววา การหวนไหหาอดีต (Nostalgia) เปน
การสรางประดิษฐการทางวัฒนธรรมเพ่ือกอบกูความเปนไทยคืนมา สังเกตไดจากวรรณกรรมที่
นักเขียนหันกลับไปหาภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน ซึ่งนวนิยายอิงประวัติศาสตรของวรรณวรรธนก็ได
สะทอนภาพประวัติศาสตรเหลานั้นชัดเจน 
 3.  การทําใหคนไทยมีจิต สํานึกในการทําเ พ่ือชาติ  นวนิยายอิงประวัติศาสตร
ของวรรณวรรธนไดแสดงใหเห็นวา สํานึกรักชาตินั้นมีความสําคัญในทุกยุคทุกสมัย ในแตละชวง     
เวลาที่ไทยตองทําศึกนั้น ผูแตงไดนําเสนออุดมการณรักชาติผานกลวิธีการใชภาษาไดอยางชัดเจน             
ใหผูอานมองเห็นถึงความเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อและความกลาหาญนั้นเปนสิ่งที่พึงกระทํา        
เพราะนอกจากจะชวยปกปองรักษาแผนดินไวไดแลว ยังมองเห็นผลของการกระทําความดีท่ีสงผล      
ใหตัวละครที่มีอุดมการณรักชาติเหลานั้นมีความสงบสุขอยู ในแผนดินไทย สอดคลองกับที่                



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

39 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

สุพรรษา ภักตรนิกร (2557 ข, น. 89) กลาวไววา นวนิยายอิงประวัติศาสตรชี้ใหคนไทยเกิดจิตสํานึก
รักชาติจากการมองตัวละครตาง ๆ ในนวนิยายเปนแบบอยาง และตองการที่จะมีสวนชวยในการทํา
เพ่ือชาติไทยแบบบรรพบุรุษของตน 
 4. การโตกลับอาณานิคม เหตุการณทางประวัติศาสตรของทั้งสองเรื่องนี้เปนชวงเวลาท่ีไทย
ถูกประเทศอ่ืนรุกราน การที่วรรณวรรธนเลือกชวงเวลาดังกลาวมาอาจเปนการโตกลับอาณานิคมและ
สรางอัตลักษณใหแกประเทศไทยก็เปนได ในอดีตการตกอยูภายใตอาณานิคมนั้นเทากับเสียแผนดิน 
สวนในปจจุบันจะเปนการถูกครอบงําจากกระแสทางวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ซึ่งเปนสิ่งที่กําลังทําให
คนไทยสูญเสียตัวตน จึงมีการเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตรขึ้นมาเพ่ือโตกลับกระแสทางวัฒนธรรม
เหลานั้น นวนิยายอิงประวัติศาสตรจึงจัดเปนงานเขียนเชิงโตกลับอาณานิคมท่ีอยูในชวงหลัง        
อาณานิคม (Postcolonial) สอดคลองกับที่ ธัญญา สังขพันธานนท (2560, น. 244-261) กลาวไววา 
งานเขียนชวงหลังอาณานิคมจะเปนงานเขียนที่มุงแสดงความเปนอ่ืนและการตอสูลัทธิลาอาณานิคม 
เพ่ือสรางคุณคาและอิสรภาพของมนุษย เสรีภาพ อัตลักษณ และปจเจกภาพ งานเขียนหลัง             
อาณานิคมจึงมีฐานะเปนปากเสียงและกระตุนย้ําเตือนใหประเทศอาณานิคมรักและหวงแหนในความ
เปนชาติของตนมากขึ้น  

 5. การยกยองตัวละครท่ีมีความรักชาติ ในนวนิยายทั้งสองเรื่อง จะเห็นไดวา ตัวละครที่มี
ความรักชาติสวนใหญจะเปนตัวละครที่อยูในชนชั้นสูงของสังคม ทําใหเห็นวาการที่วรรณวรรธนสราง
ตัวละครที่มีอุดมการณรักชาติสวนใหญเปนบุคคลชนชั้นสูง อาจเปนเพราะอุดมการณรักชาติมี
ความสัมพันธกับ กลุมอํานาจรัฐ เนื่องจากรัฐเปนสถาบันหลักท่ีมีอํานาจในการผลิตสรางอุดมการณ
รักชาติผานปฏิบัติการตาง ๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และรัฐยังมีอํานาจคุมสื่อวรรณกรรมตาง ๆ 
ใหใชภาษาภายใตกรอบอุดมการณรักชาติดวย ซึ่งผูที่มีสวนเก่ียวของกับภาครัฐสวนใหญจะเปนผูมี
อํานาจในสังคม หรือเรียกอีกอยางวาชนชั้นปกครอง สอดคลองกับที่ สุพรรษา ภักตรนิกร (2557 ข,        
น. 89) กลาวไววา นวนิยายอิงประวัติศาสตรมีความสอดคลองกับอํานาจของรัฐ และเปนกลุม
ขอความที่สามารถหยิบยื่นภาษารักชาติใหคนในสังคมไทย สงผลใหรัฐไทยสามารถดํารงความเปนรัฐ
ไทยไวได ดังนั้น การยกยองตัวละครที่มีความรักชาติใหเปนบุคคลที่อยูในชนชั้นสูงของสังคมจึงเปน
การแสดงความสัมพันธของกลุมอํานาจในสังคมที่มีบทบาทในการกระทําเพ่ือชาติไทยในทุกยุค          
ทุกสมัยไดเปนอยางด ี
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ควรศึกษากระบวนการสรางอุดมการณรักชาติในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของผูแตง      
ทานอ่ืน 
 2. ควรศึกษากระบวนการสรางอุดมการณรักชาติในงานเขียนประเภทอ่ืน เชน เรื่องสั้น  
บทกวี การตูนสําหรับเด็ก เปนตน 
 3. ควรศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตรโดยนําทฤษฎีการวิเคราะหวรรณกรรมของตะวันตก
มาวิเคราะหในนวนิยายอิงประวัติศาสตรของไทย 
 
 

………………………. 
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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความผูกพันองคการ
และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัททีดับเบิ้ลยูเอเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กลุมตัวอยางการวิจัย คือ พนักงานในบริษัททีดับเบ้ิลยูเอ       
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จํานวน 100 คน สถิติที่ใชวิเคราะหประกอบดวยสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหคา
ความสัมพันธจากแผนผังการกระจาย ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานความดี ความผูกพันองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการใชความพยายามเต็มความสามารถ พนักงานที่มีอายุ รายไดตอ
เดือน และ อายุงาน แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ระดับความความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการโดยรวมมีความสัมพันธกัน
ทางบวกที่ระดับความสัมพันธ 0.5789 โดยมีลักษณะความสัมพันธคือ ความผูกพันองคกร                  
= 0.6552* ระดับความฉลาดทางอารมณ + 0.847 
 

คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ  ความผูกพันองคการ   
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the personal factors affecting 

organization commitment and the relationship between the emotional quotient and 

organization commitment of employees: a case study in TWA Engineering co., ltd. The 

sample were 100 employees in TWA Engineering co., ltd. The statistics used for 

analysis were descriptive statistics including: percentage, mean and standard deviation 

and inferential statistics including: T – test and correlation analysis from the scatter 

diagram. The results found that the emotional quotient, as a whole, was at the 

moderate level by with goodness aspect gained the highest mean and the 

organization commitment, as a whole, was at the moderate level by full exertion 

aspect gained the highest mean. The employees with different ages, monthly incomes 

and working experience had different level of organization commitment with 

statistical significance at the 0.05 level. The level of emotional quotient and 

organization commitment entirely was positive correlation at the level of 0.5789 by 

having correlation of organization commitment = 0.6552* and level of emotional 

quotient + 0.847. 

Keywords : Emotional Quotient, Organization Commitment 
 
 

บทนํา 
 มนุษยมีการจัดตั้งกลุมเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคที่กลุมตองการ เรียกวาองคการ       

ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานขององคการขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็

คือความผูกพันองคการของพนักงาน (รัชนี ตรีสุทธิวงษา, 2552) ความผูกพันองคการมีผลตอ

พนักงานในดานความสุขในงาน เจตคติที่ดี ความเสียสละ และความรวมมือในการทํางาน ทําให

องคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในที่สุด (Browder, 1993) และเม่ือองคการประสบผลสําเร็จ ก็จะ

ตอบสนองความพึงพอใจในดานตาง ๆ กลับมายังพนักงาน ดังนั้นความผูกพันองคการจึงเปนแนวคิด

ที่ใชในการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค เปนอีกแงมุมหนึ่งที่จะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Organ and Bateman, 1991) มีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดกลาวถึง

แนวคิดดานความผูกพันองคการไววา ความผูกพันองคการถือวาเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความภูมิใจ 

ความสุข ในภารกิจเปาหมายขององคการ กอใหเกิดแรงจูงใจใหพนักงานมีความเต็มใจในทํางาน       

อยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกตลอดไป 

(รุงโรจน อรรถานิทธ, 2554) ซึ่งสัมพันธกับแนวคิดของ Steers (1977) ที่ไดกลาวถึงความผูกพัน

องคการวาเปนลักษณะที่แสดงออกของบุคคลท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับองคการใน 3  มุมมอง คือ            

ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ และความ



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

43 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

ตองการที่จะเปนสมาชิกภาพองคการ นอกจากนี้อีก 20 ปตอมา Steers (1997) ยังเนนย้ําถึง

ความสําคัญวา ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานของสมาชิก       

ในองคการไดดีกวาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานเสียอีก ดังนั้นความผูกพันองคการ             จึง

เปรียบเสมือนขุมทรัพยในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิผลในระยะยาวไดเปนอยางดี 

(Wright and Noe, 1996) 

อยางไรก็ตามความผูกพันองคการของพนักงานนั้นมีท่ีมาอยูดวยกันหลายแนวทาง เริ่มจากสิ่ง

สนับสนุนตาง ๆ ที่องคการมีตอพนักงาน จนถึงพฤติกรรมทางจิตวิทยาของตัวพนักงานเองก็จัดไดวามี

สวนสําคัญเปนอยางยิ่ง (Casio, 2003) ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปน

แนวคิดทางจิตวิทยาที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบันวาสามารถประเมินความสามารถทางการ

ทํางานของผูปฏิบัติงานได โดยกรมสุขภาพจิตไดใหคํานิยามวา  ความฉลาดทางอารมณวาหมายถึง 

ความสามารถในการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยมีองคประกอบ 3 ดาน คือ เกง ดี และ 

มีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2544) และผลการวิจัยยังพบวาความฉลาดทางอารมณมีผลตอ

ความสามารถในการทํางานมากกวาความฉลาดทางสติปญญาถึงสองเทา (Goleman, 1998)          

มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับผลจากความฉลาดทางอารมณ อาทิเชน เปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ 

(2551) ไดกลาววาความฉลาดทางอารมณ จะสงผลตอความสําเร็จในชีวิต เพราะความฉลาดทาง

อารมณนั้น แฝงมาดวยความสามารถที่จะใชชีวิตในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ อีกทานหนึ่งคือ 

นิตยา วิเศษยา (2551) ไดพบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับภาวะผูนําซึ่งสงผลตอ

ความผูกพันองคการ และผลการวิจัยยังพบวาผูที่มีประสบการณทํางานเพ่ิมขึ้นจะมีความฉลาดทาง

อารมณและความผูกพันองคการมากขึ้น ผลงานวิจัยของ พิทยา โภคา (2552) พบวารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณมีผลตอการจัดการความสัมพันธดานการนึกคิด

และทัศนคติที่ดีตอองคการ นอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณที่ดีจะสงผลใหพนักงานเกิดการรับรู  

ในสิ่งที่ตนไดรับจากองคการในแงบวก จึงมักรับรูวาองคการนั้นเปนสิ่งที่มีตัวตนเมื่อไดรับบางสิ่ง

บางอยางจากองคการ ผูปฏิบัติงานจึงตอบแทนโดยทําพฤติกรรมตามความเหมาะสม เพื่อเปาหมาย

ของพนักงานที่รับรูถึงการสนับสนุนขององคการ จนเกิดความเต็มใจที่จะเปนสมาชิกท่ีดีของ    

องคการและเกิดความผูกพันองคการมากกวาพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํากวา และ          

พรชัย เชื้อชูชาติ (2546) ไดพบวาความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับการสรางวัฒนธรรม     

ความผูกพันองคการในลักษณะสรางสรรคที่มีผลตอประสิทธิผลขององคการ 

จะเห็นไดวาความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการเปนประเด็นเชิงบวกซึ่งไมสามารถ
กําหนดใหเปนหนาที่ได แตหากมีอยูในความรูสึกนึกคิดของพนักงานแลว จะสงผลใหพนักงานเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนตอองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่นาจะนํามาศึกษาเพ่ือเปนแนวทาง                      
ในการสงเสริมใหเกิดประโยชน  งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาความฉลาดทางอารมณและความ
ผูกพันองคการของพนักงาน โดยมีกรณีศึกษาคือ บริษัท ที ดับเบิ้ลยู เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทผลิตชิ้นสวนงานอุตสาหกรรม  เพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายวางแผนการพัฒนา
คุณลักษณะของพนักงานอีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความผูกพันองคการของพนักงาน 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการของ
พนักงาน 
 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีสมมติฐาน 2 ขอ คือ 
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีผลใหความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
2. ความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการมีความสัมพนัธกันทางบวก 
ดังกรอบแนวคิดในรูปที ่1  
 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ที ดับเบ้ิลยู เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 129 คน (ณ เดือนธันวาคม 2560)  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 100 คน 
จากการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 
0.05 จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากจาก
รายชื่อพนักงาน 

 เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนคําถาม

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สวนที่ 2 เปนคําถามความฉลาดทางอารมณของพนักงาน โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับ และสวนที่ 3 เปนคําถามระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน แบงออกเปน 
5 ระดับ โดยแบบสอบถามไดทดสอบความเชื่อมั่นใชวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ไดคา
ความเชื่อมั่น 0.920   

 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

45 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยเลือกวิเคราะหขอมูลดังนี้  
1. วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยางโดยการหาคารอยละ (%)  
2. วิเคราะหขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณและความผูกพันตอองคการของพนักงานโดย

หาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 โดยการทดสอบคา t 

 4. ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 โดยใชหลักการ Sample Regression และแสดงผลโดยใช
แผนภาพการกระจาย 
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเปนเพศชายรอยละ 73 สวนใหญมีอายุต่ํากวา 

30 ป รอยละ 55  มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 70  มีสถานภาพโสด คิดเปน        
รอยละ 64 มีเงินเดือนต่ํากวา 20,000 บาท รอยละ 60 และ สวนใหญ มีอายุงานต่ํากวา 5 ป คิดเปน
รอยละ 57 

ระดับความฉลาดทางอารมณของพนักงาน 
ผลการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของพนักงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความฉลาดทางอารมณของพนักงาน 
ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความเกง 2.91 0.76 ปานกลาง 
ความดี 3.84 0.64 มาก 
ความสุข 3.14 0.84 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.30 0.75 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณพบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ

ฉลาดทางอารมณสูงสุดในดานความดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการเคารพกฎของสังคม รองลงมาคือ การเห็นคุณคาในน้ําใจที่
ผูอื่นมีตอตนเอง สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกการกลายอมรับผิดมากกวาโทษผูอ่ืน และ         
การยินดีรับฟงความทุกขของผูอ่ืนที่ตองการความชวยเหลือ ตามลําดับ   

พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความฉลาดทางอารมณดานความสุขเฉลี่ยอยูในระดับ       
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความสามารถในการผอน
คลายตนเองได  รองลงมาคือ การปรับตัวไดเมื่อตองอยูในกฎระเบียบที่ไมเคยชิน สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก การเขาใจในความขัดแยง และ ความเชื่อมั่นในผลงานที่ตนเองทํา ตามลําดับ 

พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความฉลาดทางอารมณดานความเกงเฉลี่ยอยูในระดับ      
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความอดทนในการเริ่มทํา
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สิ่งหนึ่งสิ่งใดจนสําเร็จ รองลงมาคือ การรูจุดแข็งของตนวาตนเกงเรื่องอะไร สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนจนสําเร็จราบรื่น และ การปรับเปลี่ยนวิธีคดิในการทํางาน ตามลําดับ 

ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ผลการศึกษาพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับความฉลาดทางอารมณของพนักงาน 
ปจจัยดานความผูกพันตอองคการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย 2.98 0.69 ปานกลาง 

การใชความพยายามเต็ม
ความสามารถ 

3.17 0.58 ปานกลาง 

ความตองการท่ีจะเปนสมาชิกภาพ 2.88 0.77 ปานกลาง 
รวมทุกดาน 3.01 0.68 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการพบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ

ผูกพันตอองคการสูงสุดในดานความการใชความพยายามเต็มความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวาประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การตั้งใจทํางานยิ่งขึ้นเมื่อพบ
อุปสรรค รองลงมาคือ การปฏิบัติงานที่ไดรับอยางเต็มความสามารถ สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ไดแก ความเต็มใจในการนํางานกลับไปทําตอที่บาน และ ความทุมเทในการปรับปรุงการทํางานใหดี
ขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ตามลําดับ 

พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคการดานความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปาหมายเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ    
ความเชื่อม่ันวาบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจเดียวกันได  รองลงมาคือ คานิยมสวนตัวของ
พนักงานสอดคลองกับระบบการทํางานของบริษัท สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก บอยครั้งท่ี
ทานไมเห็นดวยกับนโยบายของบริษัท และ ความภูมิใจในการเปนพนักงานของบริษัท ตามลําดับ 

พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคการดานความตองการที่จะเปน
สมาชิกภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
เปนการตัดสินใจที่ถูกตองในการเขาทํางานที่บริษัท  รองลงมาคือ  การไมคิดเปลี่ยนงานไปทํา          
ท่ีบริษัทอ่ืน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก การแสวงหาความรูจากบริษัทสําหรับประกอบอาชีพ
สวนตัวในอนาคต และ ความตั้งใจที่จะทํางานที่บริษัทจนกระทั่งเกษียณอายุ ตามลําดับ 
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ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวามีผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1   

ปจจัยสวนบุคคล จํานว
น 

x  S.D. t Sig. 

เพศ ชาย 73 3.03 0.46 1.14
5 

0.307 

 หญิง 27 2.95 0.54   
อายุ 

ต่ํากวา 30 ป 
55 2.86 0.49 2.19

5 
0.028* 

 30 ปขึ้นไป 45 3.19 0.57   
การศกึษา ต่ํากวา ป. ตรี 70 3.04 0.47 0.70

5 
0.517 

 ป.ตรีข้ึนไป 30 2.94 0.53   
สถานภาพ โสด 64 2.96 0.52 0.69

6 
0.525 

 สมรส/หมาย 36 3.09 0.54   
เงินเดือน ต่ํากวา20,000 

บ. 
60 2.91 0.66 2.17

4 
0.040* 

 20,000 บ. ขึ้น
ไป 

40 3.17 0.62   

อายุงาน 
ต่ํากวา 5 ป 

57 2.89 0.60 2.26
2 

0.038* 

 5 ป ขึ้นไป 43 3.17 0.57   
 
จากตารางจะเห็นไดวาผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส  มีคา t = 1.145,  0.705 และ 0.696 ตามลําดับ           
เมื่อพิจารณาคา Sig. พบวาทั้ง 3 ปจจัยมีคา Sig.= 0.307, 0.517 และ 0.525 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา
คานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน และสรุปไดวา พนักงานที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา และ สถานภาพสมรส แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตามอายุ เงินเดือน และ 
อายุงาน พบวามีคา t = 2.195, 2.174 และ  2.262 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคา Sig. พบวาทั้ง            
3 ปจจัยมีคา Sig.= 0.028, 0.040 และ 0.038 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน และสรุปไดวา พนักงานที่มี อายุ เงินเดือน และ อายุงานตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคการแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ พนักงานท่ีมีอายุ 30 ปขึ้นไป มีความ
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ปที่ 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน 2562) 
 

ผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีอายุต่ํากวา 30 ป พนักงานที่มีเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป  
มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีเงินเดือนต่ํากวา 20,000 บาท และ พนักงานที่มีอายุ
งาน 5 ป ขึ้นไปขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีอายุงานต่ํากวา 5 ป 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา  ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ที ดับเบ้ิลยู เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยรวม ดังแสดงผล
จากแผนภาพการกระจายในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพการกระจายความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับความผูกพัน 
              ตอองคการ 

 
จากการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งแสดงผลดวยแผนภาพการกระจายรูปที่ 2 จะเห็นได

วาความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานเพ่ิมข้ึน โดยมี
ความสัมพันธกันทางบวกที่ระดับความสัมพันธ r = 0.5789 (r2=0.335)  โดยมีความสัมพันธดัง
สมการเสนตรง y  =  0.655x + 0.847  หรือ ความผูกพันธองคกร = 0.6552*ระดับความฉลาดทาง
อารมณ + 0.847 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุของพนักงานที่ตางกันมีความผูกพันตอองคการ       

แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542) ที่พบวาพนักงานบรรษัทบริหารสถาบันการเงินอายุของพนักงานที่แตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของเครือวัลย ดาวขจร (2549) 
ที่พบวาพนักงานของบริษัทมหาชนแหงหนึ่ง  อายุของพนักงานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานที่มีอายุเพิ่มขึ้น เขาใจและสามารถปรับตัวกับนโยบาย  
เปาหมาย และวัฒนธรรมองคการไดดีกวา จึงมีแนวโนมที่จะมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมมากขึ้น 
และความคาดหวังเรื่องตาง ๆ จะลดลง และยิ่งมีอายุเพ่ิมมากขึ้น โอกาสเลือกงานจะลดนอยลง        
จึงทําใหพนักงานที่มีอายุมากสวนใหญยังตองการคงสถานภาพพนักงานบริษัทไวตอไป นอกจากนี้ 
Casio. W.F. (2003) ยังไดกลาวไววา ทัศนคติของความผูกพันตอองคการถูกกําหนดโดยกลุมของ
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ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการเปนความรูสึกดานบวกหรือลบ 
หรือการพิจารณาถึงการควบคุมภายในภายนอก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เงินเดือน ของพนักงานท่ีตางกัน จะมีความผูกพันตอองคการ 
แตกตางกัน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ      
สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ซึ่งทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา พนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพัน
ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงานและอายุในการทํางาน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานมีอายุ
งานมากและมีเงินเดือนสูงขึ้นจึงไมอยากจะเปลี่ยนงานในขณะที่บุคลากรที่มีอายุงานนอย และ
เงินเดือนนอยกวายอมตองการแสวงหารายไดและความเจริญกาวหนาในอาชีพใหสูงขึ้น ดังที่          
ภัทรพร ชื่นภาภรณ (2555) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการคือลักษณะสวนบุคคล  
ซึ่งตองการตําแหนงหนาที่และมีความตองการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบวา อายุงานของพนักงานที่ตางกันจะมีความผูกพัน
ตอองคการแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของเครือวัลย ดาวขจร (2549)             
ที่พบวาอายุงานของพนักงานที่แตกตางกันมีระดับความตองการคงอยูในองคการแตกตางกัน          
และสอดคลองกับการศึกษาของสุรางคทิพย ทะวิไชย (2549) ที่ศึกษาพบวาพนักงานบริษัทเอกชน
แหงหนึ่งอายุงานของพนักงานที่แตกตางกันมีความความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในองคการ
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูที่มีอายุงานมากมีเขาใจในองคประกอบในการทํางาน เชน  
ระบบงาน วัฒนธรรมองคกร ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย และคาตอบแทน มากกวาผูที่มีอายุงาน
นอย จึงทําใหอายุงานสงผลตอผูกพันตอองคการ 

 จากผลการทดสอบความสัมพันธ พบวาความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการมี
ความสัมพันธกันทางบวก สอดคลองกับการวิจัยของ นิตยา วิเศษยา (2551) ซึ่งพบวาผูที่ มี
ประสบการณทํางานเพิ่มขึ้นจะมีความฉลาดทางอารมณและความผูกพันองคการมากข้ึน และยังมีผล
ในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของพิทยา โภคา (2552) ซึ่งพบวาความฉลาดทางอารมณมีผลตอ
การจัดการความสัมพันธดานการนึกคิดและทัศนคติที่ดีตอองคการ  จนเกิดความเต็มใจที่จะเปน
สมาชิกที่ดีขององคการและเกิดความผูกพันองคการ  มากกวาพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํา
กวา และยังสอดคลองกับ พรชัย เชื้อชูชาติ (2546) ซึ่งไดพบวาความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ
กับการสรางวัฒนธรรมความผูกพันองคการในลักษณะสรางสรรคท่ีมีผลตอประสิทธิผลขององคการ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ

ของพนักงาน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นแสดงวาระบบการบริการ
ทรัพยากรบุคคลในองคการกรณีศึกษา ยังไมเอ้ืออํานวยในประเด็นดานนี้ ดังนั้นเพ่ือการสงเสริม
ประเด็นความฉลาดทางอารมณของพนักงาน องคการควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริม
แรงจูงใจที่เก่ียวของกับการทํางานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละดาน 

2. พนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ อยูในระดับปานกลาง แสดง
ใหเห็นวา พนักงานมีความผูกพันกับองคการไมมากนั้น ดังนั้นบริษัทควรใหพนักงานมีสวนรวมในการ
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เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย การสื่อรายละเอียดเรื่องนโยบาย ลงไปในทุกระดับของพนักงาน 
และมีการปลูกฝงวัฒนธรรม คานิยม อันดีงามที่เปนที่ยอมรับของสังคมเพ่ือใหพนักงานไดรับรูและ
เกิดความภาคภูมิใจในองคการ ผูบริหารควรตั้งเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนในระดับที่มีความ
เปนไปได ไมสูงจนกดดันพนักงานเกินไป เพ่ือเปนจุดรวมแหงความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงาน
และองคการ นอกจากนี้บริษัทควรสงเสริมองคประกอบในการทํางานเชน คาตอบแทน สวัสดิการ  
ความกาวหนาในอาชีพ  สภาพแวดลอมความปลอดภัยในการทํางานที่ดี เพ่ือใหพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึนในภายภาคหนา 

3. พนักงานท่ีมีอายุ เงินเดือน และอายุงานตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ดังนั้น
บริษัทจัดองคประกอบในการทํางานในประเด็นปจจัยสวนบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือให
พนักงานทุกกลุมมีความผูกพันตอองคการไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ดังนั้นเพ่ือใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการเพ่ิมขึ้น ควรจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานเพ่ือเพิ่มความฉลาดทางอารมณของพนักงานในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม เชน การใหความ
สมดุลของชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวที่เหมาะสม คาตอบแทน สภาพแวดลอม ผลประโยชน 
ความกาวหนา การมีมนุษยสัมพันธ เปนตน  

5. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่คาดวาจะสงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน เชน ปจจัยดานพฤติกรรม ดานวัฒนธรรมองคการ ความตองการในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
เพ่ือนําผลการศึกษาไปพัฒนาใหตรงตามความตองการของพนักงานเพ่ือสรางความผูกพันตอองคการ
ที่ดีข้ึน 

 
………………………. 
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่เก่ียวกับการทําความเขาใจตอประวัติศาสตร

ประเทศเพ่ือนบานในอุษาคเนย โดยกลาวไดวาเปนวาระหนึ่งที่สําคัญตอแวดวงการศึกษาทางสาย

สังคมศาสตรในปจจุบัน โดยในบทความนี้จะชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการความทันสมัยในในดานเทคโนโลยี

การถายภาพ และภาพสะทอนเรื่องราวทางสังคมผานภาพถายของประเทศอินโดนีเซียในยุค       

อาณานิคม ซึ่งภาพถายดังกลาวไดกลายเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกนํามา

ศึกษาอดีตในประเด็นตาง ๆ และมีบทบาทอยางมากในการสรางวาทกรรมทางสังคมใหกับประเทศ     

ที่อยูภายใตการปกครองของประเทศเจาอาณานิคม  
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Abstract 
 

This article aimed at the presentation history of understanding towards the 

history of the neighbor countries in Southeast Asia, Which could be said that it was 

one of an important agenda for current social science education. This article would 

point out the development of modernity of cameras and photographs of Indonesia 

during the colonial era. By which those photographs has become one type of 

evidence that had been used to study the past in various issues and played a vital 

role towards social discourse creation for the countries under the rule of the colonial 

countries. 

 

Keywords : Modernity, Photographs, Indonesia, Colonial 
 
 

บทนํา 
ความทันสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย มีจุดเริ่มตนมาจากการเขามาของอาณานิคม

ตะวันตกที่เขามาแสวงหาผลประโยชนยังดินแดนที่มีสมยานามวา “หมูเกาะเครื่องเทศ” แหงนี้         

เมื่อเขาสูการสถาปนาอํานาจอยางเขมขน นอกจากการเขามายึดครองเพ่ือแสวงหาผลประโยชนแลว 

เมืองทาและเมืองใหญ ๆ ในอินโดนีเซียยังไดกลายเปนพื้นท่ีรองรับความทันสมัยของประเทศ         

เจาอาณานิคมดวยเชนกัน อยางเชนเทคโนโลยีการถายภาพ ซึ่งกลองถายภาพไดกลายเปนเครื่องมือ

ชิ้นสําคัญที่เจาอาณานิคม พยายามที่จะใชเพ่ือบันทึกเก็บรวบรวมขอมูลท้ังภูมิประเทศและคน

พ้ืนเมือง ภาพถายในชวงแรกที่ถายโดยชางภาพชาวตะวันตกไดสะทอนใหเห็นภาพของคนพ้ืนเมือง

ผานสายตาจักรวรรดิไดอยางชัดเจน  

ภาพถายจํานวนมากในอินโดนีเซีย ในเวลาตอมาไดถูกผลิตซ้ําใหกลายเปนภาพถาย
ประวัติศาสตรที่ถูกนําไปใชในหลายสถานที่และหลายโอกาส ซึ่งภายใตบริบทใหมนั้น ลวนเปนภาพ       
ที่ถูกถายขึ้นตั้งแตสมัยอาณานิคมเรื่อยมาจนถึงระยะตนที่อินโดนีเซียไดรับเอกราช ภาพเหลานี้เปน
สวนหนึ่งของเทคโนโลยีและความทันสมัยที่เขามายังอินโดนีเซีย เชนเดียวกับประดิษฐกรรมสมัยใหม
หลายอยางที่เดินทางมายังดินแดนอาณานิคม ภาพถายเหลานี้จึงถือกําเนิดขึ้นภายใตบริบทและ
ความหมายเฉพาะของยุคสมัยดังกลาว กอนที่ความหมายเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกนําไปใชใน
บริบทใหม ๆ ในเวลาตอมา 

 

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพถายในดินแดนหมูเกาะเคร่ืองเทศ  
ภาพถายเกิดขึ้นมาเพ่ือบันทึกเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และเมื่อเวลาผานไป

ภาพถายไดกลายเปนหลักฐานชิ้นหนึ่งท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวในอดีตของสถานที่หรือผูคน
ได ซึ่งความหมายของภาพถายตรงกับสุภาษิตจีนบทหนึ่ง ที่กลาวไววา “ภาพเพียงภาพเดียวดีกวา
คําพูดพันคํา” ภาพถายจึงเปรียบเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกประเภทหนึ่ง ท่ีทําใหคนใน
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ปจจุบันสามารถรับรูถึงอดีตผานสิ่งที่ปรากฏในภาพถาย ทั้งผูคน สิ่งกอสราง วิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสามารถบงบอกไดวาภาพนั้นเปนภาพแทนของความเปนจริง ที่เขามามี
บทบาทในการชวงชิงพ้ืนที่การนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ที่ไมตางไปจากการสื่อสารดวยตัวอักษร 
ภาพถายในฐานะหลักฐานสมัยใหมจึงเปนสิ่งที่สามารถบอกเลาประวัติศาสตรของสังคมไดไมนอยไป
กวาเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บันทึกผานตัวอักษร ท้ังนี้เนื่องจากชีวิตประจําวันของ
มนุษยในยุคโลกาภิวัฒนสามารถรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี สงผลใหวัฒนธรรมการถายภาพเปนสิ่งหนึ่งที่ผูสงสารสามารถสงขอมูลไปยังผูรับดวยเวลา
ที่จํากัด และมีความรวดเร็วกวาการอธิบายดวยตัวอักษร รวมทั้งมีความนาเชื่อถือจากการที่ผูรับสาร
สามารถเขาถึงขอมูลไดในเชิงประจักษ  

สําหรับประเทศอินโดนีเซีย การถายภาพไดเขาสูสังคมชวาโดยนักทองเที่ยวชาวยุโรป       
เมื่อประมาณป ค.ศ. 1870 และตอมาการถายภาพไดกลายเปนงานอดิเรกและวัฒนธรรมของคนชน
ชั้นสูง ซึ่งพวกเขามีฐานะเปนเหมือนกับผูที่เผยใหเห็นโลกทั้งสองดานของหมูเกาะอินดีส นั่นคือความ
งดงามของจารีตประเพณีแบบดั้งเดิม และความรุงโรจนของยุคสมัยใหมภายใตการปกครองของ
อาณานิคม (Strassler, 2010, p. 41) เมื่อกาวเขาสูป ค.ศ. 1900 กลองถายรูปไดผันตัวกลายเปน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถหาซื้อไดงาย รวมทั้งฟลมถายภาพและเทคนิคการถายภาพที่ไดถูก
พัฒนาขึ้นมาไดชวยกระตุนความสนใจ ทําใหการถายภาพกลายเปนงานอดิเรกของทั้งชาวดัตชและ
ชาวพื้นเมือง นอกจากนี้การที่คนจีนเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการถายภาพในอินโดนีเซีย ทําให
การถายภาพไดรับความนิยมเปนอยางมากในยุคหลังอาณานิคม โดยที่คนจีนมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการถายภาพ ตลอดจนการพัฒนาวงการภาพยนตรและแผนเสียงอีกดวย 
 การเขามาของดัตช (ประเทศเนเธอรแลนดในปจจุบัน) ในยุคพาณิชยนิยม การจัดตั้งบริษัท
อินเดียตะวันออกของดัตช หรือวีโอซี (Vereenigde Oost-Indische Compagnie: VOC) อันเปน
เครื่องหมายทางการคาที่สถาปนาอํานาจบนเกาะชวา จนกระทั่งการควบคุมหมูเกาะอินดีสไดอยาง
เบ็ดเสร็จภายใตยุคอาณานิคม สงผลใหดัตชกลายเปนตัวละครหลักในประวัติศาสตรตลอดชวงเวลา
กวา 300 ป ของอินโดนีเซียหัวเมืองหลักบนเกาะชวาที่นอกเหนือจากเมืองปตตาเวีย ไดกลายเปน
ฐานการควบคุมของรฐับาลอาณานิคม รวมทั้งเปนพ้ืนที่รองรับความทันสมัย และการพัฒนาตามแบบ
แผนตะวันตก ทั้งเทคโนโลย ีระบบสาธารณปูโภค และระบบการศึกษา 
 

บทบาทนักถายภาพ กับการถายภาพดัตชอีสตอินดีส 
ความพยายามของมนุษยในการที่จะบันทึกภาพสิ่งที่ตัวเองเห็นดวยตาลงบนกระดาษหรือ

วัตถุโดยใหปรากฏอยางที่เปนจริงนั้น สามารถสืบยอนไปไดอยางนอยตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17        

เปนตนมา อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการประดิษฐคิดคนในชวงตน

คริสตศตวรรษที่ 19 ไดสงอิทธิพลสําคัญตอการสรางกลองถายรูปขึ้น ซึ่งมีพัฒนาการใหเห็นมาจนถึง

ปจจุบัน โดยเฉพาะจากการคนควาทดลองและประดิษฐกลองถายรูปโดยโจเซฟ นีป (Joseph 

Niépce) นักประดิษฐชาวฝรั่งเศส ท่ีสามารถทําใหภาพถายชุดแรกในชวง ค.ศ. 1825 - 1827 นั้น      

ติดอยูบนกระดาษไดอยางถาวรโดยไมเลือนหายไป (Newhall, 1949, p. 12-16) หลังการทดลอง

ของนีป นักประดิษฐคิดคนอีกหลายคนในแวดวงนักประดิษฐท่ีปารีสและลอนดอน ก็ไดพัฒนา

เทคโนโลยีการถายภาพขึ้นมาอยางตอเนื่อง กระทั่งในป ค.ศ. 1839 เมื่อสมาคมวิทยาศาสตร 
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ปที่ 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน 2562) 
 

(Academy of Science) แหงฝรั่งเศส ไดจายคาลิขสิทธิ์ใหแกทายาทและหุนสวนธุรกิจของนีป         

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีตออยางเปนทางการ กลองถายรูปไดกลายเปนสิ่งประดิษฐใหมที่สรางความ      

ตื่นตาตื่นใจและเปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูสาธารณชนทั่วท้ังยุโรปและตอเนื่องถึงสหรัฐอเมริกา         

เกิดการทดลองพัฒนาตออีกหลายรูปแบบทั้งในเทคโนโลยีของกลองถายภาพและภาพถาย 

(Rosenblum, 1997, p. 14-37) ทั้งนี้และภาพถายกลายเปนท้ังสิ่งแปลกใหมที่เริ่มเพิ่มปริมาณและ

กระจายตัวอยางรวดเร็ว ชางถายภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลนเพิ่มจํานวน พรอม ๆ กับราน

ถายภาพที่เริ่มปรากฏท่ัวแทบทุกเมืองใหญในยุโรปและอเมริกา กอนที่จะขยายมาสูดินแดน         

อาณานิคมที่อยูภายใตอํานาจของมหาอํานาจตะวันตก 

ในกรณีของดินแดนดัตชอีสตอินดีส (ประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน) บริษัทที่ทําธุรกิจดาน

การถายภาพแหงแรกที่ตั้งข้ึนในเมืองปตตาเวีย ชื่อ บริษัทวูดเบอรี่แอนดเพจ (Woodbury & Page) 

เมื่อ ค.ศ. 1857 บริษัทแหงนี้กอตั้งข้ึนจากความรวมมือของชางภาพชาวอังกฤษสองคน คือ วอลเตอร 

เบทเลย วูดเบอรี่ และเจมส เพจ ทั้งสองทําธุรกิจเก่ียวกับการรับจางถายภาพ ทําโปสการด และเปน

คลังรวบรวมภาพถายสําหรับผูตองการใชบริการ ในกระบวนการรวบรวมภาพเพ่ือขายแกผูสนใจ 

พวกเขาไดออกเดินทางตระเวนถายรูปไปในหลายพ้ืนที่ของโลก และรวมถึงการเดินทางมาถึงดินแดน

ดัตชอีสตอินดีส หลังจากไดกอตั้งบริษัทข้ึนแลวในปถัดมาวูดเบอรี่และเพจก็ไดออกเดินทางไปท่ัวชวา

กลางและชวาตะวันออกเพ่ือถายภาพในพื้นที่ตาง ๆ ผลงานการถายภาพจํานวนมากของพวกเขาได

บันทึกสภาพสังคมดัตชอีสตอินดีสที่อยูภายใตการปกครองของดัตช และเปนหนึ่งในกลุมภาพถายจาก

ยุคอาณานิคมที่ถูกผลิตซ้ํามากท่ีสุดในเวลาตอมา โดยเฉพาะภาพจากชวาและบาหลี (Reed (Ed.), 

1991, p. 10-11) ที่สะทอนใหเห็นภูมิทัศนของดินแดนในโลกอุษาคเนยและภาพวิถีชีวิตของคน

พ้ืนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพระเดนสาและหและครอบครัว (ค.ศ. 1872) 
ตัวอยางผลงานของวอลเตอร เบทเลย วูดเบอรี่ และเจมส เพจ 

 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

57 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

นับตั้งแตทศวรรษที่ 1840 เปนตนมา ไดมีความแพรหลายของการถายภาพในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
กระจายตัวในวงกวางภายในดินแดนดัตชอีสตอินดีสและลักษณะของภาพที่ถายนั้นก็มีความ
หลากหลายอันเปนตัวสะทอนความสนใจของชางภาพคนผิวขาวในชวงเวลานั้น อาทิเชน               
ภาพภูมิทัศนของสถานที่ ภาพเมืองทาการคา ภาพคนพ้ืนเมือง ภาพศิลปะการแสดงอันนาตื่นตา     
ภาพภายในราชสํานัก เปนตน และเม่ือรานถายภาพไดถูกสรางข้ึนในดินแดนแหงนี้ในชวงทศวรรษ    
ที่ 1870 ก็ยิ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงการนิยมในการถายภาพโดยเฉพาะในบรรดาหมูคนผิวขาวและ
กระแสการทองเที่ยวในยุคอาณานิคมไดเปนอยางด ี

นอกจากวูดเบอรี่และเพจ ชางภาพในยุคสมัยดัตชอีสตอินดีสแลว ยังมีชางภาพคนสําคัญ 
เชน อดอลฟ เชียนเฟอร (Adolph Schaefer) ซึ่งไดรับการชักชวนวาจางจากรัฐบาลดัตชใหมารับ
หนาที่เปนชางภาพเพ่ือถายภาพอนุสาวรียและภูมิประเทศในดัตชอีสตอินดีสชวงทศวรรษ 1840           
อิสสิโดเร วาน คินสเบอรเกน (Isidore Van Kinsbergen) ซึ่งเปนชางภาพในปตตาเวียที่มีผลงานเดน
คือภาพถายที่สถาปตยกรรม รูปปน ที่แฝงไปดวยตํานานและความเชื่อของคนพ้ืนเมือง ชารลส เจ. เค
ลงอเธอ (Charles J. Kleingrothe) ผูทํางานเปนชางถายภาพในชวงทศวรรษ 1880 มีผลงานอยาง
ภาพถายที่ไรยาสูบ โรงงาน และคลังเก็บสินคา โดยมักปรากฏภาพผูใชแรงงานซึ่งเปนชาวพ้ืนเมือง
และชาวจีน ซึ่งทําใหภาพถายของเขาเปนเสมือนเอกสารที่บันทึกเรื่องราวและบทบาทท่ีทําใหเห็น
ความแตกตางทางชนชั้นในสังคมดัตชอีสตอินดีส ออนเนส ครูดเจียน (Onnes Kurkdjian) ซึ่งมี
ผลงานถายภาพอยูในชวงทศวรรษ 1890 โดยเขาออกเดินทางไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ทั่วดัตชอีสตอินดีส 
เพ่ือถายภาพผูคน วิถีชีวิต และภูมิประเทศ หนังสือรวบรวมผลงานภาพถายของเขาเปนหลักฐาน
บันทึกภาพความหลากหลายซึ่งมีทั้งชาวพ้ืนเมือง ผูมีฐานันดรศักดิ์ ยานการคาของชาว และภาพถาย
ทิวทัศน (Reed (Ed.), 1991, p. 10-11)  

ชางภาพในดัตช อีสตอินดีส ท่ีมีผลงานภาพถายโดดเดนยังรวมถึง ซี .  บี .  นูดเวนฮุส             
(C.W. Nieuwenhuis) ซึ่งเปนชางภาพผูเชี่ยวชาญการถายภาพภูมิประเทศและภาพถายเชิงชาติพันธุ
วรรณนา มีผลงานเดนเปนท่ีรูจักอยางภาพถายทหารเนียสแหงสุมาตรา เฮช. เอ็ม. นีบ (H.M. Neeb) 
นายแพทยชาวดัตช ที่นอกจากจะเปนแพทยผูเชี่ยวชาญแลวยังเปนชางถายภาพสมัครเลน ภาพถาย
ความสูญเสียจากสงครามจากการรุกรานของดัตชตอชาวพื้นเมืองซึ่งเปนผลงานเดนของนีบไดกลาย
เปนกลุมภาพที่บันทึกประวัติศาสตร  การรุกคืบของจักรวรรดิและการตอตานอาณานิคม                     
ธิลลี่ ไวเซนบรอน (Thilly Weissenborn) ชางภาพหญิงชาวดัตชท่ีเรียนรูทักษะการถายภาพจากครูด
เจียนสตูดิโอ (Kurkdjian Studio) เธอหลงใหลในศาสนา พิธีกรรม และวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง 
ผลงานเดนคือกลุมภาพใบหนาของสตรี เครื่องแตงกายที่หรูหรา นางรําหญิงท่ีเพ่ิงเริ่มเขาสูวัยสาว 
และภาพผูหญิงบาหลีเปลือยกาย (Reed (Ed.), 1991, p. 10-11)  

ทาสสิโล อดัม (Tassilo Adam) เริ่มตนทํางานที่ดัตชอีสตอินดีสในชวงทศวรรษ 1920           
ในฐานะเปนขาราชการอาณานิคมชาวดัตช พรอมกันนั้นก็เปนชางภาพผูเชี่ยวชาญถายภาพในมิติชาติ
พันธุวรรณนา เขาใชเวลากวา 14 ป อาศัยกับชาวบาตักที่สุมาตราเหนือและไดถายภาพวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง นอกจากนั้น ผลงานเดนของเขายังรวมถึงภาพถายนางรําในราชสํานัก
ของสุลตานที่ชวากลาง วอลเทอร สไปส (Walter Spies) เปนศิลปนชางภาพชาวเยอรมันที่อาศัยอยู
ในดัตชอีสตอินดีสในชวงทศวรรษ 1930 ผลงานภาพถายสวนใหญเปนภาพวิถีชีวิตประจําวัน 
วัฒนธรรม และพิธีกรรมของชาวพ้ืนเมืองในหมูเกาะอินโดนีเซีย โดยมีผลงานเดนคือภาพถายระบํา    
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บารอง (Barong) สวนเฮนรี่ ชารเทียร-เบรสสัน (Henri Cartier-Bresson) เปนชางภาพชาวดัตชซึ่งมี
ผลงานเดนคือภาพการรายรําของชาวบาหลี และโดยเฉพาะกลุมภาพของขบวนการตอสูเพื่อเอกราช 
ในฐานะที่เปนหนึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร ภาพถายของเขาไดบงบอกถึงชวงเวลาที่ความเปน
อินโดนีเซียเริ่มปรากฏและอํานาจอาณานิคมเริ่มเสื่อมลง (Reed (Ed.), 1991, p. 12)  
 นอกจากชางถายภาพชาวตะวันตก ดัตชอีสตอินดีสยังมีชางถายภาพมืออาชีพชาวพื้นเมือง
ที่มีผลงานโดดเดนไดรับการยอมรับอยูดวยเชนกัน บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ คาสเซียน เชปฮาส 
(Kassian Cephas) ชางภาพชาวชวาซึ่งเขาสูอาชีพชางภาพและเริ่มมีผลงานในชวงทศวรรษ 1860 
ตนทศวรรษถัดมาเขาไดทํางานเปนชางภาพประจําพระองคของสุลตานแหงยอกยาการตา          
และพระบรมวงศานุวงศ ผลงานของคาสเซียน เชปฮาส หลายชิ้นไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียง
อยางมาก หนึ่งในผลงานสรางชื่อคือภาพถายขององคสุลตานแหงยอกยาการตาฮาเมิงกูบูวอนอที่ 7 
(Hamengku Buwono 7) รวมทั้งภาพถายบุโรพุทโธและปรัมบานันซึ่งถายในชวงปลายศตวรรษ        
ที่ 19 ในชวงเวลานั้นนับไดวาเปนจุดสูงสุดในอาชีพชางภาพของเขา (Knaap, 1999, p. 1-24) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพถายจากราชสํานักยอกยาการตา ตัวอยางผลงานของคาสเซียน เชปฮาส 
 

 

เกาะชวา : ปฐมบทแหงเทคโนโลยีการถายภาพในดินแดนดัตชอสีตอินดีส 
เกาะชวาและสังคมคนชวาเปนสถานที่แรกและคนกลุมแรกท่ีเขาถึงเทคโนโลยีการถายภาพ 

เพราะดวยที่ตั้งอันเปนศูนยกลางของการปกครองโดยเจาอาณานิคมและการที่คนชวามีความใกลชิด
กับคนผิวขาวโดยเฉพาะกลุมคนชั้นสูงชาวชวาที่ทํางานใหกับระบอบอาณานิคม ดวยเหตุนี้แมการ
ถายภาพในดินแดนอาณานิคมแหงนี้ในชวงแรกจะจํากัดขอบเขตอยูในการจัดการของเจาอาณานิคม 
หรือบรรดาคนผิวขาวที่เนนการถายภาพในชวงเวลาของการทองเที่ยวหรือเดินทางไปยังสถานที่เพื่อ
การพักผอนหยอนใจ ในแงนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความนิยมหรือการแพรกระจายของ
การถายภาพที่เกิดขึ้นควบคูกับกระแสการทองเที่ยวในยุคอาณานิคมที่เริ่มไดรับความนิยมมากข้ึน
โดยเฉพาะจากบรรดาคนผิวขาว แตอยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาเริ่มมีคนชั้นสูงชาวชวาและกลุมคนจีน
ผูมั่งคั่งที่ไดสัมผัสกับประสบการณการถายภาพอันนาตื่นตาตื่นใจนี้ ดังจะเห็นไดจากความนิยมในการ
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ถายภาพของคนทั้งสองกลุมนี้เก็บไวเพ่ือเปนการบงบอกสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจของตนใน
ชวงเวลานั้น (Strassler, 2010, p. 6-7) 

ในชวงทศวรรษ 1910 กลองถายรูปกลายเปนสิ่งที่หาไดงายทําใหคนพ้ืนเมืองสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีการถายภาพไดมากข้ึน จะสังเกตไดจากการเพ่ิมจํานวนของชางสมัครเลนชาวพ้ืนเมือง       
การถายภาพกลายเปนงานอดิเรกที่ไดรับความสนใจ ภาพถายในชวงเวลานี้จึงสะทอนวิถีชีวิต          
การเดินทางทองเที่ยว (Strassler, 2010, p. 38) โดยที่กลองถายรูปเปนเสมือนเพ่ือนรวมเดินทางของ
ผูคน และในชวงเวลากอนไดรับเอกราช ภาพถายเหตุการณการตอสูเรียกรองเอกราชของคนพ้ืนเมือง
ไดถูกบันทึกไวเพ่ือเปนหลักฐานและความทรงจําใหกับทั้งเจาอาณานิคมและคนพ้ืนเมือง 

ในชวงปลายของยุคอาณานิคมและชวงตนหลังเอกราชของอินโดนีเซีย การถายภาพไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากโดยเฉพาะจากบรรดาชางถายภาพมือสมัครเลนที่มีการกอตั้งกลุมข้ึนเพ่ือทํา
กิจกรรมตาง ๆ และมีการเปดรานถายภาพกันอยางแพรหลายมากขึ้นจากคนพื้นเมืองชนชั้นสูงและ
คนจีนในเมืองใหญ พัฒนาการและความกาวหนาในเรื่องภาพถายและการถายภาพในยุคหลังเอกราช
ของอินโดนีเซียมาจากปจจัยสําคัญ คือ การที่กลุมคนจีนซึ่งเปนที่ทราบกันดีวามีความเชี่ยวชาญทาง
การคาและเปนผูมีบทบาทสําคัญตอสถานะทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเปนเวลานาน ไดเริ่มหันมา
สนใจในกิจการรานถายภาพมาขึ้นจนทําใหเกิดรานถายภาพกระจายตัวอยูตามเมืองใหญ ๆ ทั่วเกาะ
ชวา และรานเหลานี้มีความนาสนใจที่ชื่อรานของชาวจีนในยุคแรก ๆ หลังเอกราชของอินโดนีเซีย
สะทอนใหเห็นความพยายามที่จะเกาะเกี่ยวสัมพันธอยูกับวาทกรรมชาตินิยมอินโดนีเซีย และสีสัน
ของรานถายภาพเหลานี้ก็ข้ึนอยูกับตัวสินคาหลักประเภทฟลม ไมวาจะเปน ฟูจิ โกดัก และโคนิกา 
เปนตน (Strassler, 2010, p. 11) 
 หลังจากอินโดนีเซียไดรับเอกราชภาพถายจากเหตุการณการตอสู เ พ่ือเอกราชนั้น               
ไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลอินโดนีเซียใชเพ่ือสรางความทรงจําใหกับคนในชาติ เพ่ือใหผูคน
มีความทรงจําที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่รัฐเปนผูควบคุมการตีความและใหความหมาย           
ตอภาพถายที่นํามาเสนออยางเบ็ดเสร็จ กลาวไดวาประวัติศาสตรของภาพถายในอินโดนีเซีย         
ชวงแรกเริ่มนั้นเปนความทันสมัยท่ีเกี่ยวโยงอยูกับเจาอาณานิคมและชนชั้นสูงในสังคม เนื่องจากคน
สองกลุมนี้มีความสามารถในเขาถึงเทคโนโลยีการถายภาพ ไมเพียงแตภาพถายไดทําหนาที่เปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรอีกรูปแบบหนึ่ง แตยังไดสะทอนใหเห็นความจริงท่ีเกิดข้ึนอันมาจากทัศนะ
ของคนเหลานี้ กอนที่การถายภาพจะแพรหลายสูคนชั้นกลางในสังคม 
 

ภาพถายอาณานิคมในสายตาจักรวรรด ิ
ภาพถายสามารถสะทอนประเด็นไดมากกวาสิ่งที่ปรากฏอยูในภาพ หากเปรียบกับงาน

วรรณกรรม ภาพและวรรณกรรมมีปจจัยในการประกอบสรางที่คลายคลึงกัน ทั้งบริบทแวดลอม         
ที่ยอมสงผลตอมุมมองและวิธีคิดของผูประพันธวรรณกรรมและชางภาพ ท้ังตัวอักษรและภาพถาย
ตางทําหนาที่ในการเลาเรื่องจากทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง ในกระบวนการถายทอด
ผลงานของทั้งชางภาพและนักประพันธแนนอนวาสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณทางสังคม การหลอ
หลอมทางวัฒนธรรม ตลอดจนระบบการเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งในชวงเวลานั้นที่มีอิทธิพลอยูและโดยทั้ง
ทางตรงและทางออม ในบริบทของภาพถายเราจะพบวาสิ่งที่ภาพถายบันทึกนั้นเปนสิ่งที่เคยมีอยูจริง           
ทั้งเหตุการณ วัตถุ ตลอดจนตัวบุคคล ภาพถายทําหนาที่จัดเก็บหวงเวลาที่ผานไปแลว และเปน
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เสมือนเอกสารที่ทําใหคนในปจจุบันหวนรําลึกถึงสิ่งที่เคยมีอยูหรือเคยเกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน คนที่
ไมเคยมีความทรงจําหรือสวนรวมกับสิ่งที่ถูกบันทึกในภาพถายนั้น ก็สามารถรับรูไดวามันคืออดีต             
(ธนาวิ โชติประดิษฐ, 2553, น. 179-181) จากการที่มันทําหนาที่บันทึกชวงเวลาที่ผานพนไป  

เทคโนโลยีการถายภาพมาถึงดัตชอีสตอินดีสในชวงจักรวรรดินิยมเขมขน ในชวงเวลา
ดังกลาว ความพยายามที่จะยึดครองดินแดนใหม ๆ เริ่มสิ้นสุดลง เขาสูชวงเวลาแหงการสถาปนา
อํานาจอาณานิคมใหเห็นผลจริงเปนรูปธรรม ขณะท่ีในมิติทางสังคม ลักษณะสังคมอาณานิคมได
พยายามจัดลําดับชั้นและจําแนกคนกลุมตาง ๆ เขาสูโครงสรางสังคมแบบอาณานิคม ความคิดวาดวย
การเปนผูปกครองและผูใตปกครอง อุดมการณทางเพศ ความยิ่งใหญของดินแดนที่ตนเองปกครอง 
และความคิดความเชื่อของชาวผิวขาวผูปกครองไดแพรกระจายสูสังคม ภาพถายในชวงเวลาดังกลาว
ไดบันทึกความคิดเหลานี้ไวดวยเชนกัน 

ภาพถายยุคอาณานิคมที่ปรากฏอยูจํานวนไมนอยกลุมหนึ่ง ไดสะทอนใหเห็นความปรารถนา
ที่จะสถาปนาอํานาจอาณานิคมเหนือพ้ืนที่ดัตชอีสอินดีส (อินโดนีเซีย) นอกจากชางภาพจํานวนหนึ่ง
ที่ไดออกเดินทางไปพรอมนักสํารวจหรือนักทําแผนท่ี และภาพถายเปนองคประกอบสําคัญหนึ่งของ
คณะสํารวจแตละกลุม ชางถายภาพชาวตะวันตกหลายคนมักนิยมถายภาพภูมิประเทศหลากหลาย
แบบของดินแดนอาณานิคม หรือกระทั่งภาพถายดินแดนเรนลับและการคนพบโบราณสถานแหงใหม
ที่เปนที่นิยมกันมากนั้น ก็สามารถสะทอนใหเห็นความปรารถนาที่จะสถาปนาอํานาจเหนือดินแดน
อาณานิคมของตน  

ความตองการท่ีจะปกครองไมไดจํากัดอยูเพียงแคการปกครองเหนือพ้ืนที่ภูมิประเทศเทานั้น 
แตยังรวมถึงการมีอํานาจเหนือผูคนที่เคยเปนเจาของพ้ืนที่อยูกอน ภาพถายคนพ้ืนเมืองจึงเปนกลุม
ภาพอีกกลุมหนึ่งที่ชางภาพท้ังมืออาชีพและมือสมัครเลนในดัตชอีสตอินดีสนิยมถายกัน คนพ้ืนเมือง
ในภาพถายเหลานี้แตละภาพมักจะถูกตกแตงเรือนรางใหสะทอนเอกลักษณเฉพาะของกลุมชาติพันธุ
ของตนออกมาใหโดดเดน ถูกกลองถายรูปจัดวางไวในเฟรมภาพคลายวัตถุสิ่งของที่ถูกครอบครอง 
และเมื่อประกอบกันเขากับภาพคนจากกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ก็จะแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของ
ผูคนพื้นเมืองในดัตชอีสตอินดีสซึ่งลวนตกอยูภายใตการปกครองของเจาอาณานิคมเดียวกัน 

ในขณะที่คนพ้ืนเมืองมักถูกกลองถายรูปบันทึกไวในฐานะสิ่งที่ถูกครอบครอง ถูกจัดวางและ
จัดองคประกอบราวกับการจัดแสดงสิ่งแปลกใหมแปลกตา ภาพถายของชาวผิวขาวเจาอาณานิคม
มักจะถูกจัดวางไวเคียงคูกับความทันสมัย หรูหรา สะดวกสบาย และภายใตสิ่งแวดลอมที่สะอาดและ
ปลอดภัย นอกจากจะสะทอนความรูสึกถึงความเหนือกวา สูงสงกวา และอยูในสถานภาพที่ดีกวา 
ภาพถายในกลุมนี้ยังไดแสดงออกถึงความสําเร็จในการนําความเจริญรุงเรือง สงบปลอดภัย มาสู
ดินแดนที่เคยปาเถ่ือนลาหลัง 
 

บทสรุป 
ความเปนมาของการถายภาพในกรณีดัตชอีสอินดีสมีจุดเริ่มตนมาจากการเขามาของเจา

อาณานิคม โดยลักษณะของภาพถายในชวงแรกของความทันสมัยภาพถายถูกใชเพื่อสะทอนความ
ทันสมัยที่เจาอาณานิคมสรางข้ึน รวมทั้งวิวทิวทัศนเพื่อใชประกอบการทําแผนที่ จนกระทั่งเกิด
ชางภาพสมัครเลนที่หันไปสนใจการถายภาพที่สะทอนวิถีชีวิตประจําวัน ตลอดจนการถายภาพใน    
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ราชสํานักตาง ๆ อันเปนศูนยรวมจารีตประเพณีของชวา ผานอัตวิสัยของชางภาพคนสําคัญใน
ประวัติศาสตรการถายภาพยุคอาณานิคม 

กลาวไดวาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของคนผิวขาวยังปรากฏเห็นอยางเดนชัดในกลุม
ภาพชุดใหญของชางภาพชาวตะวันตกหลายคนที่เลือกจะถายภาพตึกรามบานชอง อาคารสูงใหญ
งดงาม ถนนหนทาง ที่โออามีความเปนระเบียบ เทคโนโลยีสมัยใหม และความเจริญของเมือง      
อาณานิคม ความกาวหนาทันสมัยเปนสิ่งยืนยันความสําเร็จของการปกครองของเจาอาณานิคม 
สามารถนําไปอวดประชันกับเจาอาณานิคมอื่น ๆ ที่พยายามอวดอางความสําเร็จในลักษณะ         
เดียวกันนั้น ทั้งนีก้ารศึกษาในประเด็นดังกลาวเปนการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงการเกิดขึ้นและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการถายภาพในบริบทของอินโดนีเซียในยุคอาณานิคม ที่นับวาเปนความทันสมัยอยาง
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนในอุษาคเนย หากมองยอนกลับมากรณีของไทยภาพถายจํานวนมากในอดีตที่ถูกบันทึก
จากฝมือชางภาพทั้งชาวตะวันตกหรือชาวไทยเองจํานวนมาก ถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
ศาสตรสาขาตาง ๆ บางก็ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑ ซ่ึงในปจจุบันเราไมอาจปฏิเสธไดวา การอธิบาย
ดวยภาพถายเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากกวาการอธิบายดวยตัวอักษรซึ่งตองใชเวลาในการ
อานและทําความเขาใจ ภาพถายไมเพียงชวงชิงพ้ืนที่ในการอธิบายสิ่งตาง ๆ ในยุคสมัยใหม แตยังมี
คุณูปการในฐานะการหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกประเภทหนึ่งที่เขามามีบทบาทและทาทาย
หลักฐานที่บันทึกดวยอักษรอยางนาสนใจ 
 
 

................................. 
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 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี ที่เปดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic 

Article) ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร แบบลักษณะสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของหรือ

เปนไปในทิศทางเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นและสังคมในทุกมิติ ภายใตแนวคิด “เสริมสราง

พลังปญญา เพ่ือความกาวหนาของทองถิ่นและสังคม” 

 ดังนั้น เ พ่ือใหการเผยแพรวารสารเปนไปอยางถูกตอง และมีความเปนมาตรฐาน                 

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติและจริยธรรม            

การตีพิมพเผยแพรบทความไวสําหรับการดําเนินงานของวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี ใหมี

ความสอดคลองกับมาตรฐานการตีพิมพนานาชาติ ทั้งนี้เพ่ือใหผูเขียนบทความ บรรณาธิการวารสาร           

และผูตรวจประเมินบทความ ไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บทบาทหนาที่ของผูเขียนบทความ 
(Duties of Authors) 
 

 1) ตองรับรองวาผูเขียนบทความที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนเปนผูที่มีสวนรวมในการ
ดําเนินการศึกษาหรือวิจัยจริง 

 2) ตองระบุแหลงทุนที่สนับสนุนในการทําวิจัยหรือทําการศึกษา และระบุผลประโยชน       
ทับซอนใหชัดเจน (ถามี) 
 3) ตองเขียนบทความใหมีความถูกตอง สมบูรณ และเปนไปตามรูปแบบการเขียนที่           
กองบรรณาธิการกําหนดไว 
 4) ไมคัดลอกผลงานวิชาการของผูอื่น และตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานที่ไม
เคยตีพิมพที่ใดมากอน หรืออยูในระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารฉบับอื่น ๆ (ไมวา    
จะเปนภาษาใดก็ตาม) ซึ่งหากกองบรรณาธิการตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซ้ําซอน ถือใหเปน       
ความรับผิดชอบของผูเขียนบทความแตเพียงผูเดียวในการละเมิดลิขสิทธิ ์
 5) ตรวจสอบวาการวิจัยทั้งหมดไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม 

 6) ตองรายงานผลที่เกิดข้ึนจากการทําวิจัย โดยไมมีการบิดเบือนขอมูลหรือใหขอมูลอันเปน
เท็จ เมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือพบการบิดเบือนขอมูลหลังจากที่ไดสงบทความแลว ใหรีบแจง
บรรณาธิการหรือผูชวยบรรณาธิการที่ไดรับมอบหมายทันที 

 7) หากมีการนําผลงานของผูอ่ืนมาใชในผลงานของตนเอง ผูเขียนบทความตองอางอิง
ผลงานดังกลาว รวมท้ังตองระบุไวในเอกสารอางอิงทายบทความและตองอางอิงแหลงขอมูลให
ถูกตอง 

จริยธรรมการตีพิมพบทความ 
เพื่อเผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 

Publication Ethics for Publication in the Journal of Rambhai Barni Graduate School  
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 8) หากมีการรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดทางจริยธรรมการวิจัยหรือจริยธรรมการตีพิมพ 
เม่ือกองบรรณาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวามีการละเมิดจริง ผูเขียนบทความจะตองถอนบทความ 

 9) บทความที่เก่ียวกับการวิจัยในมนุษย ควรผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน (ถามี) โดยผูเขียนบทความตองแนบหลักฐานการรับรองจากคณะกรรมการ ฯ             
มาพรอมกับบทความที่สงใหกับกองบรรณาธิการ 

 10) ตองรับรองวาขอมูลท้ังหมดในบทความไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญา 

 11) ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี ถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
วารสาร หามผูเขียนบทความนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปพิมพซ้ํา เวนแตไดรับอนุญาตจาก
กองบรรณาธิการ 

 

2. บทบาทหนาที่ของบรรณาธิการ และคณะกองบรรณาธิการ  
(Duties of Editor and Editorial Board) 
 

 1) จัดหากองบรรณาธิการที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาที่กําหนดตามนโยบายของวารสาร 
รวมทั้งเปดเผยชื่อและสังกัดที่ถูกตองของกองบรรณาธิการในเว็บไซตของวารสาร 

 2) ใหขอมูลการติดตอที่ถูกตองของวารสารในเว็บไซตของวารสาร 

 3) ใหขอมูลแกผูเขียนบทความและผูตรวจประเมินบทความ เก่ียวกับขั้นตอนการสง
บทความและคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ที่จําเปนสําหรับผูเขียนบทความอยางชัดเจน 

 4) คัดเลือก กลั่นกรอง และพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
โดยพิจารณาจากความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค และขอบเขตของวารสาร 

 5) ดําเนินการออกวารสารใหตรงตามเวลาที่กําหนด 

 6) ไมเปดเผยขอมูลของผูเขียนบทความและผูตรวจประเมินบทความแกบุคคลอ่ืน ๆ           
ในทุกกรณ ี

 7) ตีพิมพเผยแพรบทความที่ผานกระบวนการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินบทความ
แลวเทานั้น 

 8) ตรวจสอบและปฏิเสธการตีพิมพบทความที่เคยเผยแพรที่อ่ืนมาแลว 

 9) ไมปฏิเสธการตีพิมพบทความโดยใชเหตุผลและความรูสึกสวนตัว 

 10) ไมมีผลประโยชนทับซอนกับผู เขียนบทความ ผูตรวจประเมินบทความ และ                  
กองบรรณาธิการ 

11) ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนในบทความอยางเครงครัด หากพบ
การคัดลอกผลงานดังกลาวจะตองหยุดกระบวนการประเมินบทความ และติดตอผูเขียนบทความ
หลักเพ่ือขอคําชี้แจง 

 12) ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
รวมทั้งชี้แจงการแกไขและการถอนบทความเมื่อจําเปน 
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 13) ตรวจสอบบทความที่ตีพิมพเผยแพร ตองไมละเมิดกฎหมายและทรัพยสินทางปญญา 

 14) ตรวจสอบขั้นตอนการประเมินบทความของวารสารใหเปนความลับ มีความเปนธรรม 
ปราศจากอคติ และตรงตามที่กําหนด 

 15) ตองจัดการและแกไขปญหาเมื่อเกิดการละเมิดทางจริยธรรมของบทความที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารอยางถูกตองและเปนธรรม 

 

3. บทบาทหนาที่ของผูตรวจประเมินบทความ 
(Duties of Peer Review) 
 

 1) ตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความแกบุคคลอื่น     
ที่ไมเก่ียวของในระหวางการตรวจประเมินบทความ 

 2) ปฏิเสธการตรวจประเมินบทความนั้น ๆ เมื่อพิจารณาวาผูประเมินอาจมีผลประโยชน       
ทับซอนกับผูนิพนธบทความ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือ
เหตุผลอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอเสนอแนะไดอยางอิสระ ภายหลังจากที่ไดรับบทความจาก      
กองบรรณาธิการ 

 3) ตรวจประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสําคัญดาน
เน้ือหาในบทความ คุณภาพของการวิเคราะหขอมูลและความเขมขนของผลงาน 

 4) ประเมินบทความบนพ้ืนฐานความเปนจริงตามหลักวิชาการ มีความเปนกลาง ไมมีอคติ 
และตรงตามเวลาที่กําหนด 

 5) หากมีขอสงสัยวาขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความมีความเหมือนหรือซ้ําซอนกับ
ผลงานอื่น ๆ ผูตรวจประเมินบทความตองแจงใหบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการทราบทันท ี
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สารสนเทศสําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสาร 

 

นโยบาย และวัตถุประสงค 
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏรําไพพรรณี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ ทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสังคมในทุกมิติ 

ซึ่งเปนผลงานท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ครูผูสอน นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอผาน

รูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) และบทความทางวิชาการ (Academic Article)         

ซึ่งกําหนดจัดพิมพและเผยแพรปละ 2 ฉบับ ดังนี ้

 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป) 

 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกป) 

    

หลักเกณฑการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสาร 

 1. การรับบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารแตละฉบับ กําหนดรับบทความวิจัยและบทความ

วิชาการ ฉบับละ 5 - 10 บทความ 

 2. บทความที่สงมาเพ่ือตีพิมพ ตองเปนบทความใหม ไมจํากัดสาขาวิชา โดยไมเคยตีพิมพ

เผยแพรในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพอ่ืนใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสาร

หรือสิ่ งพิมพอื่น ซึ่งตนฉบับบทความทุกบทความที่สงมาจะตองผานการตรวจสอบเนื้อหา            

จากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับบทความ กอนสงตีพิมพลงในวารสาร 

 3. ในกรณีที่ตนฉบับบทความไดรับการตรวจสอบ และผูทรงคุณวุฒิไดมีขอเสนอแนะให       

ปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติม เจาของตนฉบับ (ผูเขียน) จะตองดําเนินการแกไข แลวสงกลับคืนไปยัง                 

กองบรรณาธิการภายใน 2 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับแจง ซึ่งกองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ         

ก็ตอเมื่อตนฉบับไดรับการแกไขจนครบถวนสมบูรณจากเจาของตนฉบับแลวเทานั้น 

 4. ตนฉบับท่ีสงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ ตองเปนไปตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการ

วารสาร 

 

การเตรียมตนฉบับ 
 การเตรียมตนฉบับบทความ กําหนดใหพิมพดวยกระดาษ ขนาด A4 พิมพหนาเดียว              

โดยกําหนดใหเวนระยะขอบหนากระดาษทางดานซาย 3.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา และ

ดานลาง 2.5 เซนติเมตร ความยาวของแตละบทความจํานวนไมนอยกวา 10 หนา และไมเกิน          

15 หนา (รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอางอิง) พิมพดวยอักษร                 
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TH SarabunPSK ระบุชื่อเรื่องท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงาน/สถาบันการศึกษาของเจาของบทความ ทั้งนี้มีรายละเอียดของ

ตนฉบับบทความในแตละประเภท ดังนี ้

 บทความวิจัย 

 1. บทความวิจัย ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน      

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ                

3 – 5 คํา 

  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา (ครอบคลุมความสําคัญ และที่มาของปญหา

การวิจัย) วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล/ทดลอง วิธีดําเนินการวิจัย/ทดลอง) สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงที่

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิ บัติตามรูปแบบการพิมพ ท่ี ไดกํ าหนดขึ้ นขอหนึ่ งขอใด                 

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 บทความวิชาการ 

 1. บทความวิชาการ ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชือ่ภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน       

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ             

3 – 5 คํา 
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  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา ประเด็นการนําเสนอ และบทสรุป  

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงท่ี

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิบั ติตามรูปแบบการพิมพที่ ได กํ าหนดข้ึนขอหนึ่ งข อใด                   

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

การสงตนฉบับบทความ 
 ขั้นตอนการสงตนฉบับบทความ เจาของบทความจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

 1. เขียนรายละเอียดการขอสงตนฉบับบทความในแบบฟอรมนําสง (ว01) ซึ่งสามารถติดตอ

ขอรับดวยตนเองไดที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หรือสามารถ          

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.grad.rbru.ac.th 

 2. ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของตนฉบับบทความ จากนั้นสงตนฉบับบทความ

ที่พิมพออกมาเปนเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ และที่บันทึกเปนไฟล Word ลงในแผน CD จํานวน           

1 แผน พรอมทั้งแบบฟอรมนําสง (ว01) จํานวน 1 ฉบับ มายังงานวารสาร สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมูท่ี 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

วงเล็บมุมซองวา “สงตนฉบับบทความ” โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ในกรณีที่

สงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหบันทึกเปนไฟล Word และไฟล PDF พรอมทั้งแนบแบบฟอรมนําสง        

(ว01) และสงมาท่ี E-mail : journalgraduaterbru@gmail.com 
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ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ชวงเวลาการดําเนินงานของทุกป 

ฉบบัท่ี 1  
(มกราคม – มิถุนายน) 

ฉบบัท่ี 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม) 

1. ประชาสัมพันธรับบทความ มิถุนายน – กรกฎาคม ธันวาคม – มกราคม 
2. รับบทความ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 1 มกราคม – 30 เมษายน 
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบทความ, 
ตรวจรูปแบบตามหลักเกณฑที่กําหนด 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พฤษภาคม – มิถุนายน 

4. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมิน
บทความตามแบบประเมิน 

ธันวาคม – มกราคม มิถุนายน – กรกฎาคม 

5. ผูสงบทความสงบทความที่ไดรับ
การแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณ (กรณีมี
ขอเสนอใหแกไข/เพ่ิมเติม) 

กุมภาพันธ สิงหาคม 

6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
เรียบรอย และประชุมรับรองความ
สมบูรณของบทความกอนสงโรงพิมพ 

กุมภาพันธ – มีนาคม สิงหาคม – กันยายน 

7. สงโรงพิมพดําเนินการจัดพิมพ มีนาคม กันยายน 
8. เผยแพรสูสาธารณชน ปลายมีนาคม - ตนเมษายน ปลายกันยายน – ตนตุลาคม 

 

หมายเหต ุหากกิจกรรมใดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยกอนกําหนด สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได 
โดยไมตองรอใหถึงกําหนดการที่ไดกําหนดไว 
 

รูปแบบการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
1. การอางอิงในเนื้อหา 
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ 
 
 
 
 
 

 1.2 การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ)    1. นาวา วารี (2555) 
2. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/เลขหนา)   2. วนา ราตรี (2555, น. 16) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. (ชื่อผูแตง,/ปท่ีพิมพ)    1. (ชอฟา ใบระกา, 2560) 
2. (ช่ือผูแตง,/ปท่ีพิมพ,/เลขหนา)   2. (รจนา พาลี, 2555, น. 23 - 24) 
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2. การลงรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 2.1 ประเภทหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน/คําสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

 2.2 ประเภทบทความในเอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง.//(ครั้งท่ีพิมพ).//เมืองท่ีพิมพ:/ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 

ตัวอยาง 
ชอฟา ใบระกา.  (2545).  หลักการเขียน.  กรุงเทพฯ: สมบูรณบุคส. 
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท.  (2553).  เอกสารคําสอนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด.  เชียงราย: คณะครุศาสตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2545).  กฎหมายมหาชน เลม 1.  (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
กิตติ ทองลงยา.  (2542).  นก.  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ 

       พระเจาอยูหัว เลม 1 (พิมพครั้งท่ี 3) (น. 68-113).  กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 
Magee, J. & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & java programs.  West Sussex,UK:   
       John Wiley. 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อเอกสาร.//(หมายเลขหนาบทความ).//หนวยงานผูรับผิดชอบ 
       จัดการประชุมหรือสัมมนา. 

ตัวอยาง 
เดนชัย เจรญิบุญญาฤทธ์ิ.  (2547).  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ขาวหอมมะลไิทย.  
       เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑขางของกลุมเกษตรกร จังหวัด 

       ฉะเชิงเทรา ณ หองเพทาย โรงแรมแกรนดรอยัล พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.  สํานักงาน 

       อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  
งามชื่น คงเสรี.  (2537).  ศักยภาพพันธุขาวไทยสูการแปรรูป.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       คร้ังท่ี 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพขาวไทยทิศทางใหมสูอตุสาหกรรม.  (น. 5 – 17). 
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence  
       From West Germany.  In Innovation and Technological Change: An International  
       Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.   
       p. 152 – 159. 
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 2.3 ประเภทบทความในวารสาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

 
 2.4 ประเภทสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

2.5 ประเภทรายงานการวิจัย และเอกสารท่ีเสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่/(ฉบับที่),/เลขหนา. 

ตัวอยาง 
ทิพยสุดา ตั้งตระกลู. (2558).  ภาษาของดอกไม.  แมโจปริทัศน, ปที่ 16 (5), 5-12. 
วิโรจน เรืองประเทืองสุข ชัยวัฒน กันหารี และเพ็ชร รักถนอม.  (2561).  อุปกรณแยกฝุนไซโคลนสําหรับ 
       การศึกษาในหองปฏิบัติการ.  บัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี, ปที่ 1 (1), 85-98. 
Lauden, K. C., Travel, C. G., & Anderson, J.  (1998).  Appropriate information technology.   
       The Electronic Libraries, 13 (6), 25-39. 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ หรือ ผลิต,/วัน/เดือน).//ชื่อเรื่อง.//รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี).//เขาถึงไดจาก:/ 
///////แหลงสารสนเทศ.//(วันที่คนขอมูล:/วัน/เดือน/ป). 

ตัวอยาง 
รจนา ประสานพานิช.  (2544).  เทคนิคการคนคืนสารนิเทศอเิล็กทรอนิกส.  เขาถึงไดจาก: http://bucc4. 
       buu.ac.th/Bachelor/lesson4_web44.pdf  (วันท่ีคนขอมูล 11 มิถุนายน 2544). 
การควบคุมน้ําหนักดวยผลิตภัณฑธรรมชาติ.  (2542).  เขาถึงไดจาก: http://www.geocictes.com/Hotsprings/ 
       Sauna/7666 (วันท่ีคนขอมูล: 24 เมษายน 2542). 
Designing your site for WEBTV.  (1999, March 10). Web Site Journal,  2 (10).  Available:  
       E-mail: register@support.atweb.com (Access date: March 28, 1999). 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง./(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ:/ผูรับผิดชอบการพิมพ. 

ตัวอยาง 
พินิจ ทิพยมณี.  (2553).  การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตายของประเทศไทย (รายงาน 

       ผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
Chitnomrath, T.  (2011).  A study of factors regarding firm characteristics that affect financing  
       Decisions of public companies listed on the stock exchange of Thailand (Research 
       report).  Bangkok: Dhurakij Pundit University. 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
        Journal of Rambhai Barni Graduate School  

72 
 

ปท่ี 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
 

 2.6 ประเภทวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 2.7 ประเภทราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ สาระนิพนธ,/ 
///////ชื่อสาขา,/คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย. 

ตัวอยาง 
ศิริพร พรหมนา.  (2561).  การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 

       เปนฐานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาหลักสตูรและ 

       การสอน, บัณฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 
ประชา คิดดี.  (2560).  ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีตอการเปล่ียนแปลงบทบาทขององคกรปกครอง 

       สวนทองถิ่น:  กรณีศึกษาอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด.  ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา 

       การปกครองทองถ่ิน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี. 
 Thawilwadee Bureekul.  (1998).  Major Factors Affectig Industrial Hazardous waste Policy     
       Implementation in Central Thailand.  Doctoral dissertation, National Institute of    
       Devalopment Administration. 

รูปแบบ 
ชื่อกฎหมาย/(ป, วัน/เดือน).ราชกิจจานุเบกษา, เลม/ตอนที่.//หนาที่ตีพิมพ. 

ตัวอยาง 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533 (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เลม 107 

   ตอนท่ี 131.  หนา 1-20. 
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** ขอความ ขอคิดเห็น หรือขอคนพบ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี นี้  
เปนของผูเขียน ซึ่งจะตองรับผิดชอบตอผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ        

และงานวิจัยนั้น ๆ โดยมิใชความรับผิดชอบของคณะผูจัดทํา                                        
และบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ** 

 
 
 



 

-สามารถสําเนาเอกสารได- 

ใบสมัครขอสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 

…………………………………… 
 

เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
 
 ขาพเจา นาย นาง นางสาว   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 
ชื่อ – สกุล........................................................................................................................................................... 
ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)..................................................ตําแหนงงาน.......................................................... 
สังกัดสถาบันการศึกษา/หนวยงาน...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่................. หมูที่................... ถนน...................................... ซอย.......................................... 
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย................................................. หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ...................................................... 
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน................................................ หมายเลขโทรศัพทมือถือ......................................... 
E-mail................................................................................................................................................................ 
มีความประสงคขอสงบทความ เรื่อง: 
ชื่อบทความ (ภาษาไทย).................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
โดยมีผูรวมเปนเจาของบทความ ดังนี้ (ถามี) 
1).................................................................................ตําแหนง-หนวยงาน........................................................ 
2).................................................................................ตําแหนง-หนวยงาน........................................................ 
กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจาไดที่   ที่อยูตามท่ีระบุขางตน   ที่อยูดังตอไปนี้ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ทั้งน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร รายงาน      
ทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาหรือตรวจประเมินของวารสารหรือสิ่งพิมพอ่ืน ซึ่ง
หากกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีตรวจสอบพบวาบทความของขาพเจามีการตีพิมพเผยแพรมาแลว 
หรืออยูระหวางการพิจารณาหรือตรวจประเมินของวารสารหรือสิ่งพิมพอื่น ขาพเจายินดีใหกองบรรณาธิการถอดถอน
บทความออกจากการพิจารณาได และหากบทความของขาพเจามีผลการตรวจประเมินผาน และไดรับการอนุมัติใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีได ขาพเจาจะไมขอถอนบทความออกแตอยางใดทั้งสิ้น เวนแตเหตุอันเปน
สมควร ซ่ึงจะตองไดรับการอนุญาตจากบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีกอนเทานั้น  

 
      ลงชื่อ          เจาของบทความ 
            (...........................................) 
            วันที่............เดือน...................พ.ศ. ............ 
 

กรุณาสงใบสมัคร และตนฉบบับทความมาที ่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลยั (งานวารสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี            
เลขท่ี 41 หมู 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร 039-319111 ตอ 11300 ,0898336601 

E-mail: journalgraduaterbru@gmail.com 
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