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The research aimed to analyze the concept and function of the metaphor
“Being a teacher is doing business”. The data used in this research were
teachers’ academic textbooks from 2001 to 2016 (70 books). Based on
cognitive linguistics, according to Lakoff and Johnson (1980) and Kövecses
(2002), the theoretical used in this study was the conceptual metaphor,
involving metaphor analysis according to Goatly’s framework.
The researcher found that the conceptual metaphor was “Being a teacher
is doing business”, which demonstrates that being a teacher and doing
business as follows: Conceptual Metaphor: “The teacher is a service
provider” and “The teacher is an executive” and “The teacher is a producer”.
All of these transfer a teacher’s thoughts and explain the abstract thought
by comparing different things. These create the new viewpoint. Furthermore,
the conceptual metaphor is an interpersonal function including presenting
the image of teacher.
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์มโนอุปลักษณ์
“การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิ จ” และหน้าที่ ของมโนอุปลักษณ์
“การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิจ” ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ต�ำราวิชาการครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2544–2559 จ�ำนวนทั้งสิ้ น 70 เล่ม
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์
ปริ ชานของ Lakoff and Johnson (1980) Kövecses (2002)
วิเคราะห์หน้าที่ของอุปลักษณ์ตามแนวคิดของ Goatly (1998)
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ผูว้ จิ ยั พบว่า มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ] แสดง
ให้เห็นการเปรี ยบการเป็ นครู กบั การท�ำธุรกิจดังนี้ มโนอุปลักษณ์
[ครู คือผูใ้ ห้บริ การ] มโนอุปลักษณ์ [ครู คือนักบริ หาร] และ
มโนอุปลักษณ์ [ครู คือผูผ้ ลิต] มโนอุปลักษณ์เหล่านี้ ทำ� หน้าที่
ด้านการถ่ายทอดความคิด อธิบายความคิดที่เป็ นนามธรรมโดย
การเปรี ยบเทียบ และท�ำให้เกิดมุมมองใหม่ นอกจากนี้ยงั ท�ำหน้าที่
ด้านบุคคลสัมพันธ์ รวมทั้งการน�ำเสนอภาพลักษณ์ความเป็ นครู
ค�ำส�ำคัญ: การท�ำธุรกิจ มโนอุปลักษณ์ ความเป็ นครู
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บทน�ำ
ครู เป็ นผูท้ ี่มีวชิ าความรู ้ คุณธรรม อาชีพครู เป็ นอาชีพที่
ต้องถ่ายทอดความรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มิติความเป็ นครู น้ นั
จึงสามารถมองได้หลากหลาย มิใช่เป็ นเพียงแค่ ปูชนี ยบุคคล
หรื อบุคคลที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เยาวชนของชาติเท่านั้น
งานของครู ส ะท้อ นให้เ ห็ น บทบาทของผูท้ ี่ ท �ำ งานหนัก และ
สามารถมองได้หลายมิติ
ความเป็ นครู เป็ นสิ่ งที่เป็ นนามธรรม หรื ออาจกล่าวได้วา่
เป็ นจิตวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นหรื อจับต้องได้ แต่สามารถ
สังเกตได้จากพฤติ กรรม การท�ำงานของครู ว่ามี ความทุ่มเท
ในหน้าที่เพียงใด ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู อยู่ในตัวตน ในด้านวิชาชี พครู น้ ันจึ งมีงานเขียน
ทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็ นครู เพื่อถ่ายทอดทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ ให้กบั ผูท้ ี่ศึกษาในรายวิชาชีพครู ได้ศึกษาเล่าเรี ยน
และใช้เป็ นเอกสารต�ำราในการสร้างครู เพื่อเข้าสู่ วงการวิชาชีพ
ต�ำราวิชาการเกี่ ยวกับความเป็ นครู จึงมีความน่ าสนใจ
ในฐานะเป็ นงานเขี ยนที่ ผูเ้ ป็ นครู น้ ันได้ถ่ายทอดความรู ้ และ
ประสบการณ์ ค วามเป็ นครู โดยใช้ภาษาในเชิ ง เปรี ยบเที ย บ
เพื่ออธิ บายจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยสื่ อผ่านภาษาที่ใช้ ซึ่ ง
ถ้อยค�ำที่ ใช้ในเชิ งเปรี ยบเที ยบนี้ ในทางภาษาศาสตร์ ปริ ชาน
เรี ยกว่า การใช้อุปลักษณ์
การใช้อปุ ลักษณ์ในงานเขียนต�ำราวิชาการครู น้ นั ใช้เพือ่
อธิบายความเป็ นครู หรื อหน้าทีข่ องครู ทีต่ อ้ งการอธิบายให้ผศู ้ กึ ษา
เข้าใจ ทั้งนี้ ดงั ที่ กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าความเป็ นครู เป็ นสิ่ งที่
เป็ นนามธรรม หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นจิตวิญญาณที่ไม่สามารถ
มองเห็ นหรื อจับต้องได้ ผูเ้ ป็ นครู ซ่ ึ งเขี ยนต�ำราเพื่อถ่ ายทอด
ความเป็ นครู จึงต้องหาสิ่ งที่คนทัว่ ไปรู ้จกั หรื อพบเห็นกันดีอยู่
แล้ว ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน ที่ มี ล กั ษณะเหมื อ นหรื อ คล้า ยคลึ ง กับ
งานของครู มาเปรี ยบเทียบกับสิ่งทีต่ นต้องการอธิบาย ตัวอย่าง เช่น
การสร้ างสะพานของครู สามารถสร้ างได้ หลายแบบ
โดยให้เ ป็ นไปในลัก ษณะที่ มี จุด หมายปลายทางที่ นัก เรี ย น
สนใจที่แตกต่างกัน เช่น นักเรี ยนต่อนักเรี ยนเดินข้ ามด้ วยกัน
ติดต่อสื่ อสารกันระหว่ างต้ นทางและปลายทาง แบบบทเรี ยน
กับ ความคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน ของนัก เรี ยน โดยไปปลายทาง
เดียวกัน แบบหัวข้อที่นดั ที่นกั เรี ยนสนใจโดยครู เป็ นผูอ้ ธิ บาย
และจูงมือนักเรี ยนไปด้ วยกัน
(สุ ขวสา, 2551)
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จากตัวอย่าง มี การใช้คำ� การสร้ างสะพาน สร้ างได้
หลายแบบ จุ ดหมายปลายทาง ข้ ามด้ วยกัน ระหว่ างต้ นทาง
และปลายทาง และจู ง มื อ นั ก เรี ย นไปด้ ว ยกั น เป็ นค�ำ ที่ ใ ช้ใ น
วงความหมายของสร้ า งสะพาน ครู ใ นปริ บ ทนี้ เปรี ย บเป็ น
ผูส้ ร้างสะพาน สะพานเปรี ยบเสมือนบทเรี ยน ที่สามารถสร้าง
ได้หลายรู ปแบบ จุดมุ่งหมายของบทเรี ยนเปรี ยบเสมือนต้นทาง
ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเปรี ยบเสมือนปลายทาง นักเรี ยนที่เดิน
ข้ามสะพานนั้นไปก็เปรี ยบได้กบั การศึกษาหาความรู ้ สะท้อน
ให้เห็นว่าครู มีบทบาทส�ำคัญในการเชื่อมโยงความรู ้ให้แก่ศิษย์
ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ อุปลักษณ์ที่ครู ใช้เพื่ออธิบายตัวตน
ความเป็ นครู ให้ผศู ้ กึ ษาเข้าใจจึงเป็ นสิ่งทีน่ ่าสนใจ เพราะอุปลักษณ์
ในมุมนักภาษาศาสตร์ ปริ ชาน (Cognitive linguistics) ตาม
แนวคิดของ Lakoff and Johnson (1980) สะท้อนให้เห็นระบบ
วิธีคิดและมุมมองของผูใ้ ช้ภาษา แสดงการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ง
เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง หรื อรู ปภาษาที่แสดงการท�ำความเข้าใจมโนทัศน์
นามธรรมหนึ่งผ่านอีกมโนทัศน์หนึ่งที่เป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้
Kövecses (2002) ยัง กล่ า วอี ก ว่ า อุ ป ลัก ษณ์ แ สดงให้ เ ห็ น
การท�ำ ความเข้า ใจมโนทัศ น์ ห นึ่ งที่ มี ค วามเป็ นนามธรรม
มากกว่า ผ่านอีกมโนทัศน์หนึ่งที่มีความเป็ นรู ปธรรมมากกว่า
Lakoff and Johnson (1980) กล่าวว่า อุปลักษณ์ ท�ำให้
เราเข้าใจระบบมโนทัศน์ คือ “มโนอุปลักษณ์” (Conceptual
metaphor) อุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ ปริ ชานได้จำ� แนก
อุปลักษณ์เป็ นสองระดับ คืออุปลักษณ์ในระดับถ้อยค�ำเรี ยกว่า
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ (Metaphorical expressions) หมายถึง ถ้อยค�ำ
ที่ เป็ นการเปรี ยบเที ยบซึ่ งผูใ้ ช้ภาษาสื่ อสารกันทัว่ ไปในชี วิต
ประจ�ำวัน และอุปลักษณ์ในระดับมโนทัศน์ เรียกว่า มโนอุปลักษณ์
(Conceptual metaphor) หมายถึง ความคิดซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
ความเปรี ยบทีอ่ ยูใ่ นระบบการรับรูห้ รื อระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
ด้วยคุณลักษณะและหน้าที่ที่โดดเด่นดังกล่าวท�ำให้มี
นัก วิ ช าการตะวัน ตกสนใจศึ ก ษาอุ ป ลัก ษณ์ ที่ ค รู ใ ช้สื่ อ สาร
ในชั้นเรี ยน ได้แก่ Cortazzi and Jin (1999) ศึกษาอุปลักษณ์ครู
พบว่าอุปลักษณ์มีประโยชน์ต่อการอธิบายเรื่ องที่เป็ นนามธรรม
หรื อเข้าใจยาก และเป็ นประโยชน์ต่อการพูดประเมินนักเรี ยน
Cameron (2003) ศึกษาอุปลักษณ์ที่ครู ใช้ในชั้นเรี ยน และพบว่า
อุปลักษณ์ มีประโยชน์ต่อการสอนของครู ในหลายด้าน เช่ น
การน�ำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้กบั นักเรี ยน ท�ำให้เรื่ องที่ สอน
เข้าใจง่ายขึ้นการสรุ ปเนื้อหา และการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
นักเรี ยน ซึ่ งอุปลักษณ์ ช่วยให้การแสดงความคิ ดเห็ นของครู
เป็ นการแสดงความคิดเห็ นแบบอ้อม ซึ่ งช่ วยลดการเสี ยหน้า
ของนักเรี ยน อย่างไรก็ตามการตรวจสอบความเข้าใจ อุปลักษณ์
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ที่ ครู ใช้ในกลุ่มนักเรี ยนพบว่า มี นักเรี ยนที่ เข้าใจความหมาย
ของอุปลักษณ์ได้ไม่ตรงกับสิ่ งที่ครู ตอ้ งการสื่ อหรื อน�ำเสนอ
ส�ำหรับงานวิจยั ในภาษาไทยนั้น แม้จะมีผสู ้ นใจศึกษา
อุปลักษณ์ในภาษาไทยด้วยมุมมองต่างๆ และจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย แต่ผวู ้ ิจยั พบว่ายังไม่มีผใู ้ ดศึกษาการใช้อุปลักษณ์
ของครู ในงานเขียนประเภทต�ำราวิชาการ ทั้งในด้านลักษณะ
มโนทัศ น์ ที่ ป รากฏ และลัก ษณะด้า นหน้า ที่ ข องอุ ป ลัก ษณ์
ดังนั้นแนวคิดการศึ กษาอุปลักษณ์ ครู ตามแนวภาษาศาสตร์ มี
ความน่าสนใจเพราะนอกจากจะท�ำให้เห็นระบบวิธีคิดของผูใ้ ช้
ภาษาแล้ว ยังท�ำให้เข้าใจมโนทัศน์ความเป็ นครู บทความวิจยั นี้
มุ่ ง วิ เ คราะห์ ม โนอุ ป ลัก ษณ์ “การเป็ นครู คื อ การท�ำ ธุ ร กิ จ ”
ในภาษาไทย ซึ่ งการท�ำธุ รกิจในบทความนี้ มีขอบเขตหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ� ให้มีการผลิตสิ นค้า และบริ การ มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน จ�ำหน่ าย และกระจายสิ นค้าและมีประโยชน์หรื อ
ก�ำไรจากกิ จกรรมนั้น ตามแนวคิดของ Lakoff and Johnson
(1980) และ Kövecses (2002) และวิเคราะห์หน้าที่ของอุปลักษณ์
ตามแนวคิดของ Goatly (1998)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ “การเป็ นครู คือการท�ำ
ธุรกิจ” ในภาษาไทย
2. เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ “การเป็ นครู
คือการท�ำธุรกิจ”

การตรวจเอกสาร
แนวคิดเกีย่ วกับอุปลักษณ์ (Conceptual metaphor)
อุปลักษณ์เป็ นแนวคิดส�ำคัญอย่างหนึ่งที่นกั ภาษาศาสตร์
ปริ ชานสนใจศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องจากทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปริ ชาน
มี ค วามเชื่ อ ว่ า ภาษาสะท้อ นระบบความคิ ด ของผู ใ้ ช้ภ าษา
อุปลักษณ์ซ่ ึงเป็ นลักษณะการใช้ภาษาในเชิงเปรี ยบเทียบ จึงเป็ น
ตัวแทนของการอธิบายเรื่ อง ระบบความคิด หรื อระบบมโนทัศน์
ของผูใ้ ช้ภาษาได้เป็ นอย่าง อุปลักษณ์ไม่ได้เป็ นเพียงเครื่ องมือ
ที่ใช้เพื่อสร้างจินตนาการในทางภาษาเท่านั้น แต่การใช้ภาษา
ในชี วิตประจ�ำวันของมนุ ษย์ก็อยู่ในรู ปของอุ ปลักษณ์ ที่เป็ น
การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งกับอีกสิ่ งหนึ่งเช่นกัน
อุปลักษณ์ตามแนวคิดของ Lakoff and Johnson (1980)
เป็ นการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับอุปลักษณ์ในลักษณะที่แตกต่าง
ไปจากเดิม กล่าวคือ ทีผ่ า่ นมาผูใ้ ช้ภาษาส่วนใหญ่มองว่าอุปลักษณ์
เป็ นกลวิธีทางวรรณศิ ลป์ ที่ สามารถตกแต่งถ้อยค�ำให้มีความ

สละสลวย ไพเราะ และเป็ นความสามารถพิเศษหรื อพรสวรรค์
ของกวี ในขณะที่ Lakoff and Johnson (1980) กล่าวว่าอุปลักษณ์
ไม่ได้อยูใ่ นบทกวี หากแต่เป็ นถ้อยค�ำที่เราสามารถสื่ อสารกัน
ในชีวติ ประจ�ำวัน และที่สำ� คัญอุปลักษณ์เป็ นผลผลิตของระบบ
วิธีคิดของเรา
ตามแนวคิ ดของ Lakoff and Johnson (1980) สรุ ป
การจ�ำแนกอุปลักษณ์เป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1. อุปลักษณ์ในระดับถ้อยค�ำเรี ยกว่า ถ้อยค�ำอุปลักษณ์
(Metaphorical expressions) หมายถึง ถ้อยค�ำทีเ่ ป็ นการเปรี ยบเทียบ
ซึ่งผูใ้ ช้ภาษาสื่อสารกันทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน จากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า อุปลักษณ์มี 2 ลักษณะ ได้แก่
		 1.1 ปรากฏทั้งแบบเปรี ยบ (Source domain) และ
สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ (Target domain) เช่น “ครู คือเรื อจ้างกลางใจ”
จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงถ้อยค�ำอุปลักษณ์ครู มีส่ิ งที่ถูกเปรี ยบ
(Target domain) คือ “ครู ” ปรากฏค�ำเชื่อมที่แสดงค�ำเปรี ยบเทียบ
คือค�ำว่า “เป็ น” มีแบบเปรี ยบ (Source domain) คือ “เรื อจ้าง”
		 1.2 ปรากฏเฉพาะแบบเปรี ยบ (Source domain) เช่น
“เหล็กกล้ากองนั้นถึงแม้มนั จะแกร่ งแข็งเป๊ ก แต่ตวั ช่ างเหล็ก
เพียรตีเหล็ก กรี ดจนคม เป็ นมีด เป็ นหลาม เป็ นง้าวให้เหมาะสม
ช่างเหล็กกระดมก�ำลังกันท�ำมันอย่างดี” จากตัวอย่างดังกล่าวมี
แบบเปรี ยบ (Source domain) คือ “ช่างเหล็ก” และไม่ได้ปรากฏ
สิ่งทีถ่ กู เปรี ยบ (Target domain) อย่างชัดเจน แต่เมือ่ พิจารณาค�ำว่า
“ช่างเหล็ก” “เพียรตีเหล็ก” “กรี ดจนคม” พบว่าค�ำเหล่านี้ เป็ น
ค�ำที่อยู่ในวงความหมายของ “การตีเหล็ก” เมื่อน�ำค�ำที่อยู่ใน
วงความหมายของ “การตีเหล็ก” มากล่าวถึง “อาชีพครู ” แสดง
ให้เห็นว่า “อาชีพครู ” เปรี ยบเหมือน “อาชีพของช่างตีเหล็ก”
2. อุปลักษณ์ในระดับมโนทัศน์เรี ยกว่า มโนอุปลักษณ์
(Conceptual metaphor) หมายถึง ความคิดซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
ความเปรี ยบทีอ่ ยูใ่ นระบบการรับรูห้ รื อระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
ในงานวิจยั นี้มโนอุปลักษณ์ คือ สิ่ งที่ได้มาจากการวิเคราะห์และ
ประมวลมาจากถ้อยค�ำอุปลักษณ์ของนักวิชาการทางการศึกษา
ได้แก่ มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ]
อุปลักษณ์ท้ งั สองระดับมีความสัมพันธ์กนั กล่าวโดย
พื้ น ฐานมนุ ษ ย์มี ร ะบบวิ ธี คิ ด ที่ เ ป็ น แบบอุ ป ลัก ษณ์ เมื่ อ เรา
มี ระบบวิธีคิดเช่ นนี้ การคิด การมองโลกและการแสดงออก
ในชี วิตประจ�ำวันของเราซึ่ งรวมถึงการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
ด้วยนั้น จึงมีลกั ษณะการเปรี ยบเทียบแบบอุปลักษณ์ดว้ ย ดังนั้น
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่เราใช้สื่อสารในชี วิตประจ�ำวัน จึงนับเป็ น
หลักฐานส�ำคัญที่สามารถสะท้อนระบบ วิธีคิดหรื อมโนทัศน์
ของผูใ้ ช้ภาษา
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ แนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์ปริ ชาน Lakoff and Johnson (1980) เป็ นแนวทาง
ที่ช่วยให้เราเข้าใจภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะ
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ ที่เราใช้น้ ันสามารถสะท้อนระบบความคิ ด
ของคนในสังคมนั้นได้
แนวคิดหน้ าทีข่ องอุปลักษณ์ ในวาทกรรมประเภทต่ าง ๆ
ผูท้ ี่ กล่าวถึ งหน้าที่ อุปลักษณ์ ไว้มากที่ สุด คื อ Goatly
(1998) ซึ่งได้นำ� แนวคิดเรื่ อง หน้าที่ของภาษาที่ Halliday (1994)
เสนอไว้มาจัดกลุ่มหน้าที่ของอุปลักษณ์แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
ได้แก่ หน้าที่ ด้านการถ่ายทอดความคิด หน้าทีด่ า้ นบุคคลสัมพันธ์
และหน้าที่ดา้ นการเรี ยบเรี ยงความ
1. หน้าที่ดา้ นการถ่ายทอดความคิด ได้แก่ ท�ำหน้าที่
เติมช่องว่างในคลังค�ำ กรณีทไี่ ม่มคี ำ� ในภาษาเพือ่ สื่อความคิดนั้นๆ
และกรณี ที่มีคำ� อยู่ แต่อุปลักษณ์สามารถสื่ อสารได้ดีกว่า หน้าที่
อธิ บายความคิดที่ เป็ นนามธรรมโดยการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ ง
กับอีกสิ่ งหนึ่ง เช่น การเปรี ยบระบบไฟฟ้ากับระบบประปา และ
หน้าที่ทำ� ให้เกิดมุมมองใหม่ เช่น เปรี ยบเทียบเรื อไวกิ้งว่าเป็ นม้า
2. หน้าที่ดา้ นบุคคลสัมพันธ์ ได้แก่ หน้าที่ในการแสดง
อารมณ์ความรู ้สึก เช่น อุปลักษณ์ในโคลงกลอนต่าง ๆ หน้าที่
เป็ นค�ำรื่ นหูเมื่อผูพ้ ดู ต้องการหลีกเลี่ยงที่ให้ไม่สุภาพ หรื อแสดง
ความหมายในแง่ลบ เช่น การใช้อุปลักษณ์ climbed the golden
stair หรื อ called to the eternal sleep ที่ใช้แทน to die หน้าที่
เสริ ม สร้ า งความสนิ ท สนมระหว่ า งผู พ้ ู ด กับ ผู ฟ้ ั ง และเป็ น
การละเล่นอย่างหนึ่ งทางภาษา ใช้หยอกล้อ และสร้างอารมณ์
ขัน เช่น การใช้อุปลักษณ์ในการทายปริ ศนา
3. หน้าที่ดา้ นการเรี ยบเรี ยงความ อุปลักษณ์มีส่วนช่วย
ในการล�ำดับความในปริ เฉท/สร้างความสัมพันธภาพในปริ เฉท
ในการเล่าเรื่ องราวต่างๆ ท�ำหน้าที่ในการสร้างโลกจินตนาการ
ในปริ เ ฉทนิ ท านต่ างๆ และท�ำ หน้าที่ ช่วยความจ�ำ เรี ยกร้ อง
ความสนใจ และเป็ นการใช้คำ� น้อยแต่สื่อความได้มาก
นอกจากนี้ Goatly (1998) ยัง กล่ า วถึ ง หน้า ที่ ข อง
อุ ปลักษณ์ อีก 2 อย่างที่ คาบเกี่ ยวกลุ่ มถ่ ายทอดความคิ ดและ
กลุม่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล คือ หน้าทีใ่ นการจูงใจผูฟ้ ัง โดยใช้
อุปลักษณ์ที่ผพู ้ ดู ใช้อย่างเหมาะสมจะมีผลให้ผฟู ้ ังท�ำ หรื อไม่ทำ�
อะไรบางอย่าง และหน้าที่กำ� หนดความคิดของผูฟ้ ัง อุปลักษณ์
เป็ นเครื่ องมือในการก�ำหนดความสัมพันธ์ของคนในสังคม เช่น
ในภาษาญีป่ นุ่ มีอปุ ลักษณ์ผหู ้ ญิงเป็ นสินค้า (Woman = commodity)
ซึ่ งเป็ นการสร้ างและก�ำหนดความสัมพันธ์ในสังคมที่ ผูห้ ญิ ง
ถูกมองว่าด้อยกว่า ถูกใช้ และครอบครองโดยผูช้ าย ที่มีบทบาท
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ในการก�ำหนดภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงในสังคมญี่ปุ่นว่าเป็ นเพศ
ที่ดอ้ ยกว่า มักถูกใช้งานหรื อครอบครองโดยเพศชาย นอกจาก
นี้ Goatly (1998) ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็น
หนึ่ งว่า อุปลักษณ์ในปริ เฉจที่ต่างกัน จะท�ำหน้าที่ต่างกัน เช่น
อุ ปลักษณ์ ในบทร้ อยกรองมักท�ำหน้าที่ ในการแสดงอารมณ์
ความรู ้สึก แต่ทำ� หน้าที่ในการอธิบายแนวคิดนามธรรมในปริ เฉจ
ที่เป็ นบทวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
จากข้อสังเกตแนวคิดของ Goatly เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ
หน้าที่ของอุปลักษณ์ตามประเภทของปริ เฉทต่างๆ ท�ำหน้าที่
แตกต่ า งกัน เช่ น ปริ เ ฉทบทวิ ท ยาศาสตร์ ปริ เ ฉทโฆษณา
ปริ เฉทบทบรรยายของครู ในห้องเรี ยน และอื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นหน้าที่และบทบาทของอุปลักษณ์ในการสื่ อสารหรื อเจตนา
ปริ เฉทที่ท้ งั เหมือนและแตกต่างกัน

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) ตามแนวตามแนวอรรถศาสตร์ ป ริ ช านและวัจ น
ปฏิบตั ิศาสตร์ ประชากรหรื อข้อมูล (data) ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ ต�ำราวิชาการครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2544–2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 70 เล่ม
ที่สืบค้นจากระบบสารสนเทศของห้องสมุด ผูว้ จิ ยั ล�ำดับขั้นตอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและด�ำเนินการดังนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลจากต�ำราวิชาการครู ที่เขียนโดยครู อาจารย์
หรื อนั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษา โดยเลื อ กข้อ มู ล ที่ ป รากฏ
อุปลักษณ์ครู ในแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับมโน
อุปลักษณ์ Lakoff & Johnson (1980) ซึ่ งได้เสนอแนวคิดเรื่ อง
มโนอุปลักษณ์ (Conceptual metaphor) ไว้ว่า “Metaphor is
pervasive in everyday life, not just in language bat in thought
and action. Our ordinary conceptual system, in term of which
we both think and act, is fundamentally metaphorical in
nature” กล่าวได้ว่า โดยพื้นฐานระบบวิธีคิดของมนุ ษย์เป็ น
แบบอุปลักษณ์ การกระท�ำและภาษาของเราจึงเป็ นอุปลักษณ์ดว้ ย
อุปลักษณ์ที่พบในภาษาจึงไม่ได้เป็ นเพียงถ้อยค�ำหรื อรู ปภาษา
แต่ความคิดของเราก็เป็ นการเปรี ยบแบบอุปลักษณ์ดว้ ย
แนวคิดเรื่ องหน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ตามแนวนักวัจน
ปฏิบตั ิศาสตร์ โดยจะวิเคราะห์ปริ บทตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนา
แห่ งการสื่ อสารเพื่อให้เห็ นภาพร่ วมก่อนจะศึ กษาหน้าที่ ของ
อุปลักษณ์ตามแนวคิดของ Goatly (1998)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การคัดเลื อกถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์
เกี่ยวกับครู ในแหล่งข้อมูลที่คดั เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ภาษาที่เป็ นการเปรี ยบเทียบแสดง
ความเหมื อนระหว่าง “ครู ” กับอี กสิ่ งหนึ่ งที่ อยู่ต่างกลุ่มทาง
ความหมายกับ ครู โดยจับ กลุ่ ม อุ ป ลัก ษณ์ ที่ เ ป็ นค�ำ นามและ
ค�ำกริ ยาของมโนทัศน์เดียวกันไว้ดว้ ยกัน กลุ่มอุปลักษณ์ที่เป็ น
ค�ำนามและค�ำกริ ยาจากวงความหมายของการท�ำธุรกิจแล้วบันทึก
รายละเอียดของข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์วิเคราะห์ลกั ษณะเด่น (Salient features)
ระหว่า งแบบเปรี ย บ (Source domain) และสิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ย บ
(Target domain) โดยพิจารณาจากปริ บทและแสดงลักษณะ
คู่สมั พันธ์ (Mapping) อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสะท้อนให้เห็น มโน
อุปลักษณ์และมโนทัศน์
3. สรุ ปอุปลักษณ์แต่ละกลุ่มสะท้อนมโนอุปลักษณ์ใด
เช่ น สะท้อ นมโนอุ ป ลัก ษณ์ “การเป็ นครู คื อ การท�ำ ธุ ร กิ จ ”
ร่ วมกับการพิจารณาความเป็ นระบบของคู่สมั พันธ์
4. วิเคราะห์หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ในสื่ อประเภท
ต�ำราวิชาการ

ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั แบ่งการน�ำเสนอผลการวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน
แบบเปรียบ (source domain)
[การท�ำธุรกิจ]
(1) ธุรกิจด้านการบริ การ
		
ผูใ้ ห้บริ การ
		
บริ การ
		
การพัฒนา
		
ผูร้ ับบริ การ
		
นักบริ หาร
		
เป็ นผูน้ ำ� ผูร้ ิ เริ่ ม
		
กระตุน้ เร่ งเร้า
		
ปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม
		
บริ การ

ส่ วนแรก คือมโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ] และ
ส่ วนที่สอง คือหน้าที่ของอุปลักษณ์
มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครูคอื การท�ำธุรกิจ]
มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ] เป็ นการน�ำ
ถ้อยค�ำที่อยู่ในวงความหมายของ “การท�ำธุ รกิ จ” มากล่าวถึง
“การเป็ นครู ” โดยใช้ “การท�ำธุรกิจ” เป็ นแบบเปรี ยบ (Source
domain) และมี “การเป็ นครู ” เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ย บ (Target
domain) เพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจมโนทัศน์เกี่ ยวกับ “การเป็ นครู ”
ผ่าน “การท�ำธุรกิจ”
มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิจ] เป็ นการ
อธิ บาย “การเป็ นครู ” ผ่านมุมมองความคิดของ “การท�ำธุรกิจ”
ซึ่ งสะท้อนจากแบบเปรี ยบ เช่น “ธุรกิจด้านการบริ การ” “ธุรกิจ
อุตสาหกรรม” เป็ นต้น การเปรี ยบการเป็ นครู กบั แบบเปรี ยบ
ดังกล่ าวสะท้อนให้เห็ นมโนทัศน์การเป็ นครู ว่า ครู ตอ้ งเป็ น
ผูท้ ี่บริ หารจัดการ รวมทั้งสร้างคุณภาพทางการศึกษา ถ้อยค�ำ
อุปลักษณ์ที่สะท้อน มโนอุปลักษณ์น้ ีมีจำ� นวนทั้งสิ้น 954 ถ้อยค�ำ
ตัวอย่างในถ้อยค�ำอุปลักษณ์เหล่านี้ผวู ้ จิ ยั ได้พบแบบเปรี ยบที่ใช้
เปรี ยบกับการเป็ นครู ท้ งั หมด 2 แบบเปรี ยบ ได้แก่ ธุรกิจบริ การ
และธุรกิจอุตสาหกรรม จากตัวอย่างถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่ใช้แบบ
เปรี ยบดังกล่าว แสดงลักษณะคู่สัมพันธ์ (mapping) ระหว่าง
แบบเปรี ยบและสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ ได้ดงั นี้

สิ่ งทีถ่ ูกเปรียบ (target domain)
[การเป็ นครู ]
การเป็ นครู
ครู
ให้ความรู ้
การให้ความรู ้
สังคม ประชาชน เยาวชน
ครู
คุณสมบัติ
หน้าที่ของครู
สัง่ สอน อบรม ให้ความรู ้
การท�ำงาน
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(2) ธุรกิจอุตสาหกรรม
		
ผูผ้ ลิต
		
ผลิต
		
สิ นค้า
		
ผูซ้ ้ื อ
		
โรงงาน
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู
คือการท�ำธุรกิจ]ปรากฏในข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
ให้ บริ การต่อสังคมมากกว่าการหาประโยชน์จากผู้รับ
บริ การ วิชาชี พครู มีการบริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นบริ การ
ที่ จ ำ� เป็ นและไม่ ซับ ซ้อ นกับ วิช าชี พ อื่ น คื อ การพัฒ นาผูเ้ ยาว์
ให้มีความรู ้และด�ำรงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างดีมีความสุ ข
(สันติ, 2557)
ตัวอย่างที่ 2
ครู ตอ้ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริ การศิษย์
และผูป้ กครอง แต่บางครั้งก็จำ� เป็ นต้องให้บริ การแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นด้วย แต่โดยธรรมชาติแล้วงานบริ การหลักของครู
คือบริการให้ความรู ้ เพือ่ สร้างความเจริ ญงอกงามให้แก่นกั เรี ยน
(ยนต์, 2553)
จากตัว อย่า งที่ 1 และ 2 เป็ นถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้
“การบริ การ” มาเปรี ยบกับ “การเป็ นครู ” ซึ่ งพิจารณาจากค�ำว่า
“ให้บริ การ” เปรี ยบกับการให้ความรู ้ “บริ การ” เปรี ยบกับงานหลัก
และผูร้ บั บริ การ เปรี ยบกับ ชุมชน สังคม ประชาชน เยาวชน ท�ำให้
ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายของ “การเป็ นครู ” ผ่าน “การบริ การ”
สะท้อนให้เห็นว่า การเป็ นครู ตอ้ งมีจิตใจที่คอยช่วยเหลือ และ
พร้อมให้ความรู ้ ให้ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชนและสังคม คนเป็ นครู
จะต้องมีจิตอาสา
ตัวอย่างที่ 3
การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน ผูส้ อนต้องชี้ ให้เห็ น
ความส�ำคัญและประโยชน์ ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับในการเรี ยนการสอน
หัวข้อต่างๆ ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนมีกลยุทธ์ ตา่ งๆ
อยู่ 2 ประการ ประการแรก คือกลยุทธ์การสร้ างเป้ าหมายหลัก
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การเป็ นครู
ครู
หน้าที่ สอน อบรม
นักเรี ยนนักศึกษา
ชุมชน สังคม
โรงเรี ยน
ในชั้นเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. การท�ำงาน
เป็ นหลัก ผูส้ อนเป็ นผู้จัดการ ก�ำหนดให้ผูเ้ รี ยนท�ำงานตามที่
รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าการท�ำงานเป็ น การทดสอบความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในลักษณะเปรี ยบเทียบผลงานกับผูเ้ รี ยนคนอื่น
(สันติ, 2557)
จากตัวอย่างเป็ นถ้อยค�ำอุปลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการ
มาเป็ นแบบเปรี ยบ โดยมี การท�ำงานของครู เป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ
โดยพิจารณาจากค�ำที่อยูใ่ นวงความหมายของการบริ หารจัดการ
คื อ การสร้ างแรงจูง ใจ ประโยชน์ กลยุท ธ์ สร้ างเป้ า หมาย
ท�ำงานตามทีร่ ับมอบหมาย และ เปรียบเทียบ ถ้อยค�ำอุปลักษณ์น้ ี
ได้สะท้อนมโนทัศน์การท�ำงานของครู ต้องยึดหลักการบริ หาร
จัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคุณภาพของการศึกษา
ตัวอย่างที่ 4
เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาไทยในมุมมองของทักษะ
ที่ เชื่ อมโยงกับงานในชี วิตจริ ง (Work of Life) นั้นแต่ ก่อน
การศึ ก ษาไทยมี รู ป แบบโรงเรี ย นคล้า ยกับ รู ป แบบโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เน้นกระบวนการผลิตปริ มาณมากๆ และผลิต
ออกมาในลักษณะที่ เหมื อนๆ กัน เป็ นการผลิตเพื่อป้ อนงาน
ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรม…
(ไพฑูรย์ และคณะ, 2557)
จากตัวอย่างดังกล่าวเป็ นการเปรี ยบ “โรงเรี ยนกับโรงงาน
อุตสาหกรรม” “งานของครู ” กับ “การผลิต” โดยพิจารณาจาก
ค�ำ “โรงงานอุ ต สาหกรรม” “กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ” และ
“ผลิ ต” ซึ่ งเป็ นค�ำอธิ บายลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิ ต
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์น้ ีเป็ นการน�ำลักษณะการผลิตสิ นค้ามาอธิ บาย
การท�ำงานของครู สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์เกี่ยวว่า งานของครู
คืองานที่มุ่งเน้นการสร้างผูท้ ี่เรี ยนให้พร้อมออกสู่ ตลาดแรงงาน
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ตัวอย่างที่ 5
ถ้าหากวิศวกรสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการท�ำงาน จะท�ำให้
การท�ำงานในโรงงานนั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพนัน่ ย่อม
หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องงานนั้น ย่อ มมี คุ ณ ภาพไปด้ว ย เช่ น
เดียวกัน หากครู สามารถควบคุมโรงเรี ยนให้สะอาด เรี ยบร้อย
ตกแต่ ง อาคารบริ เ วณสวยงาม มี บ รรยากาศน่ า อยู่ น่ า เรี ย น
นักเรียนอยูด่ ว้ ยกันด้วยความสามัคคี สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ
และทางสังคมดี การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
นั้นก็ย่อมเป็ นไปอย่าง มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งส่ งผลไปถึงผลิตผล
ของโรงเรี ยน คือนักเรี ยนจะต้องมีคุณภาพดีดว้ ยอย่างแน่นอน
(วิไล, 2554)
จากตัวอย่าง เป็ นการเปรี ยบ “การเป็ นครู” กับ “การท�ำงาน
ในโรงงาน” โดยน�ำค�ำทีอ่ ยูใ่ นวงความหมายของงานอุตสาหกรรม
ได้แก่ “การท�ำงานในโรงงาน” “ประสิ ทธิ ภาพ” “ผลิตภัณฑ์
ของงาน” และ “ผลิ ต ผล”มาเป็ นแบบเปรี ย บ การเปรี ย บนี้
น�ำ ลัก ษณะการท�ำ งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมเปรี ยบกับ
การท�ำงานของครู ในโรงเรี ยน สะท้อนให้เห็นว่า งานของครู
ต้องระมัดระวัง ไม่ประมาท เนื่ องจากผลผลิตที่ออกมานั้นจะ
ไม่มีคุณภาพ
			
ตัวอย่างที่ 6
ครู ท �ำ งานขายและการตลาด วิ ศ วกรต้อ งโน้ ม น้ า ว
ให้คณะผูบ้ ริ หารเห็นด้วยกับ การพัฒนาหลักการบางอย่างหรื อ
เพิ่มอุปกรณ์ การผลิต หรื อเพิ่มโครงการใหม่ที่ตนเองคิ ดขึ้ น
ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นการขายอย่างหนึ่ ง ในท�ำ นองเดี ยวกัน ครู ก็ต อ้ ง
พยายามโน้ มน้ าวใจ ให้ผบู ้ ริ หารมองเห็นความส�ำคัญในการเพิ่ม
อุปกรณ์ทางการเรี ยนการสอน และมองเห็ นความส�ำคัญของ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
(ยนต์, 2553)
จากตัวอย่างเป็ นการเปรี ยบ “การเป็ นครู ” กับ “งาน
ด้า นการตลาด” โดยน�ำ ลัก ษณะเด่ น ของนัก การตลาด คื อ
การโน้ม น้า วใจ มากล่ า วถึ ง การท�ำ งานของครู ใ นโรงเรี ย น
ซึ่ ง พิ จ ารณาได้จ ากค�ำ ว่า “งานขาย” และ “การตลาด” และ
“โน้ ม น้ า วใจ” ถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ น้ ี สะท้อ นให้เ ห็ น มโนทัศ น์
ความเป็ นครู วา่ งานของครู ตอ้ งมีหลักการวางแผน
ตัวอย่างที่ 7
การจั ด การเรี ย นรู ้ . ..ครู ค วรสร้ า งให้ส ภาพแวดล้อ ม

ในการเรี ยนมีคุณภาพ โดยหากิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ไปกระตุ้นความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนให้มีประสบการณ์
ที่สนุกสนานเหมาะกับระดับความสามารถของพวกเขา
(ชัยวัฒน์, 2558)
จากตัวอย่างเป็ นถ้อยค�ำอุปลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการ
มาเป็ นแบบเปรี ยบ โดยมีการท�ำงานของครู เป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ
โดยพิ จ ารณาจากค�ำ ที่ อ ยู่ใ นวงความหมายของการบริ ห าร
จัดการคือ “การจัดการ” “คุณภาพ” “ท้ าทายความสามารถ”
และ “กระตุ้น” ถ้อยค�ำอุปลักษณ์น้ ีได้สะท้อนมโนทัศน์การท�ำงาน
ของครู ต้ องมีระบบ กระบานการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ งคุณภาพของ
การศึกษา	
ตัวอย่างที่ 8
การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน ผูส้ อนต้องชี้ ให้เห็ น
ความส�ำคัญและประโยชน์ ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับในการเรี ยนการสอน
หัวข้อต่างๆ ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนมีกลยุทธ์ ตา่ งๆ
อยู่ 2 ประการ ประการแรก คือกลยุทธ์การสร้ างเป้ าหมายหลัก
ในชั้นเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1 การท�ำงาน
เป็ นหลัก ผูส้ อนเป็ นผู้จัดการ ก�ำหนดให้ผูเ้ รี ยนท�ำงานตามที่
รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าการท�ำงานเป็ น การทดสอบความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในลักษณะเปรี ยบเทียบผลงานกับผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ
(สันติ, 2557)
จากตัวอย่างเป็ นถ้อยค�ำอุปลักษณ์ดา้ นการบริ หารจัดการ
มาเป็ นแบบเปรี ยบ โดยมีการท�ำงานของครู เป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ
โดยพิจารณาจากค�ำที่อยูใ่ นวงความหมายของการบริ หารจัดการ
คือ “การสร้ างแรงจูงใจ” “ประโยชน์ ” “กลยุทธ์ ” “สร้ างเป้าหมาย”
“ท�ำ งานตามที่รั บ มอบหมาย” และ “เปรี ย บเทีย บ” ถ้อ ยค�ำ
อุปลักษณ์น้ ีได้สะท้อนมโนทัศน์การท�ำงานของครู ต้ องยึดหลัก
การบริ หารจัดการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ งคุณภาพของการศึกษา
หน้ าทีข่ องมโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครูคอื การท�ำธุรกิจ]
จากการวิเคราะห์หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู
คือการท�ำธุ รกิ จ]ในต�ำราวิชาการครู พบท�ำหน้าที่ 2 ด้าน คือ
หน้าทีด่ า้ นการถ่ายทอดความคิด ได้แก่ การอธิบายความ การเปลีย่ น
มุมมองใหม่ และหน้าทีด่ า้ นบุคคลสัมพันธ์ การน�ำเสนอภาพลักษณ์
ความเป็ นครู ผูว้ จิ ยั พบว่าหน้าที่ดา้ นการอธิบายความเด่นชัดที่สุด
เพราะโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิ จ] ช่วยอธิ บาย
และท�ำให้เข้าใจลักษณะองค์ประกอบของ [การเป็ นครู ] โดย
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เปรี ยบเทียบกับ [การท�ำธุรกิจ] ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ า่ นมีประสบการณ์
หรื อเข้าใจง่ายกว่า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน้าที่ดา้ นการถ่ายทอดความคิด (Ideational function
including explanation)
หน้าที่ดา้ นการถ่ายทอดความคิดเป็ นการอธิ บายสิ่ งที่
เป็ นนามธรรม สิ่งทีผ่ ใู ้ ช้ภาษาไม่คนุ ้ เคยหรื อมีประสบการณ์มาก่อน
และสิ่ งที่อยู่ไกลตัวด้วยการเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
มากกว่า ใกล้ตวั หรื อคุน้ เคยกว่า การใช้อปุ ลักษณ์จะช่วยให้เข้าใจ
และเห็ นภาพตามความคิดที่ตอ้ งการสื่ อได้ชดั เจนขึ้น ช่วยลด
ถ้อยค�ำในการอธิบายความบางกรณี เปลี่ยนมุมมองของผูฟ้ ังที่มี
ต่อสิ่ งที่ถูกเปรี ยบได้ผวู ้ จิ ยั พบว่า มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือ
การท�ำธุรกิจ] ท�ำหน้าที่ดา้ นอธิบายความและเปลี่ยนมุมมองใหม่
ดังนี้
		 1.1 ท�ำหน้าที่ดา้ นอธิ บายความ (Explanation and
modelling)
		 มโนอุ ป ลัก ษณ์ [การเป็ นครู คื อ การท�ำ ธุ ร กิ จ ]
นักวิชาการครู ใช้ในต�ำราวิชาการเกี่ยวกับความเป็ นครู ทำ� หน้าที่
ด้านอธิ บายความขยายความช่ วยให้เกิ ดมโนภาพและเข้าใจ
สิ่ งที่ ถู ก เปรี ยบคื อ การเป็ นครู ผ่ า นแบบเปรี ยบความเป็ น
นัก ธุ ร กิ จ ที่ เ ห็ น ภาพได้ชัด เจน ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการน�ำ ถ้อ ยค�ำ
ในวงความหมายของการบริ หารจัดการทางด้านธุ รกิ จบริ การ
และธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม มาใช้ อ ธิ บ ายการท�ำ งานของครู
ดังตัวอย่างที่ 1–8 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
		 1 . 2 ท� ำ ห น้ า ที่ ด้ า น เ ป ลี่ ย น มุ ม ม อ ง ใ ห ม่
(Reconceptualization)
		 มโนอุปลักษณ์ที่นกั วิชาการครู ใช้ในต�ำราวิชาการ
เกี่ยวกับความเป็ นครู ยงั อาจช่วยผูร้ ับสารได้มองบทบาทของครู
ในมุมมองที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน หรื อไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
ครู ในแง่ของมุมมองนี้มาก่อน เมื่อผูใ้ ช้ภาษาน�ำมาใช้เปรี ยบเทียบ
กับการเรี ยนการสอนจึงท�ำให้ผรู ้ ับสารเห็นมุมมองดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
พบว่า มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครูคอื การท�ำธุรกิจ] เป็ นการเปลีย่ น
มุมมองใหม่ที่ทำ� ให้ผรู ้ ับสารเข้าใจบทบาทของครู ในฐานะของ
นักบริ หารจัดการ การท�ำงานด้านการบริ การวิชาการ การท�ำงาน
ทีเ่ น้นคุณภาพและประสิทธิภาพเพือ่ ให้ผเู ้ รียน โดยมีครูเป็ นผูจ้ ดั การ
ที่ตอ้ งสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน อีกทั้งยังชี้เห็นผลประโยชน์
ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับตนเอง มีกลยุทธ์การสร้างเป้าหมายหลักในชั้นเรี ยน
นัน่ ก็คือการหาวิธีการที่เหมาะสม การมอบหมายงานให้นกั เรี ยน
ไปเปรี ยบเสมือนการมอบหมายงานให้พนักงาน เมื่อนักเรี ยน
ท�ำงานเสร็ จแล้วมี การเปรี ยบเที ยบกับผูเ้ รี ยนคนอื่ น นั้นก็คือ
การประเมินผล
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2. หน้าที่ดา้ นบุคคลสัมพันธ์ (Interpersonal function
including positive)
หน้า ที่ ด้า นบุ ค คลสั ม พัน ธ์ คื อ หน้า ที่ ด้า นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การแสดงอารมณ์ความรู ้สึก
การสร้ า งความสนิ ท สนมกับ ผูท้ ี่ สื่ อ สารด้ว ย และยัง รวมถึ ง
การน�ำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองด้วย มโนอุปลักษณ์ [การ
เป็ นครู คอื การท�ำธุรกิจ] นักวิชาการครู ใช้ในต�ำราวิชาการเกี่ยวกับ
ความเป็ นครู เป็ นการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลผูป้ ระกอบ
อาชีพครู โดยเห็นได้จากการเลือกแบบเปรี ยบทีส่ ะท้อนคุณสมบัติ
ทีด่ ี ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ความเป็ นครูทถี่ า่ ยทอด
ออกมาทางภาษา แสดงให้เห็ นว่าบุ คคลผูป้ ระกอบอาชี พครู
ต้องมีความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการเป็ นหลัก การท�ำงานของครู
ต้องมีการวางแผน การบริ หาร การจัดการ ตลอดเวลา เพื่อสร้าง
คุณภาพให้กบั การศึกษาของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาท
หน้าที่ที่ส�ำคัญของครู ว่า ประเทศขาดบุคคลที่ประกอบอาชี พ
ครู ไม่ได้

การอภิปรายผล
บทความวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั วิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ความเป็ นครู
คือการท�ำธุรกิจ ในต�ำราวิชาการครู ซึ่งนักวิชาการทางการศึกษา
เป็ นผูเ้ ขียนขึ้น ดังนั้นผลการศึกษาครั้ งนี้ สะท้อนให้เห็ นมโน
อุ ป ลัก ษณ์ ข องนัก วิ ช าการทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ นผู ้แ ต่ ง ต�ำ รา
มโนอุปลักษณ์น้ ีอาจมิใช่ระบบความคิดของบุคคลทัว่ ไป
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู
คือการท�ำธุรกิจ] น�ำลักษณะการท�ำธุรกิจ 2 ประเภทมาเปรี ยบเทียบ
ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริ การ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจด้าน
การบริ การนั้น จะเห็นได้วา่ เปรี ยบครู เป็ นผูใ้ ห้บริ การ การบริ การ
วิชาการเปรี ยบเสมือน การให้แก่ชุมชนและสังคม การการให้
ความรู ้เปรี ยบเสมือนการพัฒนาศักยภาพ งานของครู เป็ นงาน
ให้บริ การทางสังคมที่ อาจไม่หวังผลก�ำไรทางธุ รกิ จ แต่เป็ น
การบริ การที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม ครู เปรี ยบเสมือน
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ การองค์กร ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม โรงเรี ยน
เปรี ยบเสมือนโรงงาน อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตเปรี ยบ
กับการสอน การหาคุ ณภาพของการผลิ ตเปรี ยบกับคุ ณภาพ
ทางการศึกษา นักเรี ยน นักศึกษาเปรี ยบเสมือนสิ นค้า ผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ คือชุมชนและสังคม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ในยุค
ปั จจุบนั เป็ นยุคของการพัฒนาด้านความเป็ นธุ รกิ จ ด้านการ
อุ ต สาหกรรม ดัง นั้น การศึ ก ษาจึ ง ต้อ งเปลี่ ย นแปลงไปตาม
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศชาติ แผนพัฒนาการศึ กษา
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ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ดัง นี้ ยกระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ย น ครู คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
กาลังคนรองรับ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ การแข่งขัน
ของประเทศ ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม ขยายโอกาสการเข้า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่งเสริ มให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่ วม
ในการจัด การศึ ก ษาซึ่ งในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ มี ก ลยุ ท ธ์ แ ละ
แนวทางการด�ำเนินงาน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของครู ในปั จจุบนั แตกต่าง
ไปจากเดิมที่เน้นด้านการเรี ยนการสอนเป็ นส�ำคัญ เน้นสอนให้
นักเรี ยนนักศึ กษามี ความรู ้ ความสามารถในวิชาชี พ ปลู กฝั ง
คุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ศิษย์ แต่ในยุคปั จจุบนั บทบาทของ
ของครู เน้นผลิตและพัฒนานักเรี ยนนักศึกษาเพื่อรองรับตลาด
แรงงาน หน้าที่ของครู ไม่เพียงแต่สอนอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะ
ต้องมีความสามารถด้านการบริ หารจัดการ การเป็ นนักธุ รกิ จ
ท�ำการตลาดด้านการศึกษา ด้วยเหตุน้ ีคา่ นิยมด้านการยกย่องและ
การให้ความเคารพครู ของนักเรี ยนในยุคหลังจึงเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องมาจากบทบาทหน้าที่ของครู ที่ตอ้ งค่อยให้บริ การ นักเรี ยน
จึ งเปรี ยบเสมื อนผูท้ ี่ มารั บบริ การ และเกิ ดความคาดหวังใน
ผูใ้ ห้บริ การว่าจะบริ การได้ดีหรื อไม่ ผูร้ ับบริ การในฐานะนักเรี ยน
ผูป้ กครอง ชุมชน ก็สามารถร้องเรี ยน เฉกเช่นที่ปรากฏในเห็น
ในสังคมปั จจุบนั
ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่า การสะท้อ น มโนอุ ป ลัก ษณ์
[การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิจ] ที่นกั วิชาการสื่ อผ่านภาษาในเชิง
เปรี ยบเทียบท�ำหน้าที่ 2 ด้าน คือ หน้าที่ดา้ นการถ่ายทอดความ
คิด ได้แก่ การอธิ บายความ การเปลี่ยนมุมมองใหม่ และหน้าที่
ด้านบุคคลสัมพันธ์ การน�ำเสนอภาพลักษณ์ความเป็ นครู ซึ่ ง
แตกต่ า งจากงานของวิ ล าวัณ ย์ (2550) ศึ ก ษาอุ ป ลัก ษณ์ ใ น
หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ไทยซึ่ งถือว่าเป็ นเอกสารทางวิชาการ
และผูเ้ ขียนนั้นเป็ นนักวิชาการทางการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะของอุ ป ลัก ษณ์ ที่ ป รากฏในหนัง สื อ เรี ย น
วิทยาศาสตร์ ไทย และเพื่อศึกษาหน้าที่ของอุปลักษณ์เหล่านั้น
ผลการวิจยั พบว่า อุปลักษณ์ในหนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไทย
มีหน้าที่ 2 ประการคือ หน้าทีด่ า้ นการถ่ายทอดความคิด และหน้าที่
ด้านการเรี ยบเรี ยงความซึ่งไม่พบในงานวิจยั ครั้งนี้ แต่ผลการวิจยั
มโนอุ ปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุ รกิ จ] พบหน้าที่ ด้าน
บุคคลสัมพันธ์ การน�ำเสนอภาพลักษณ์ความเป็ นครู

มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ] ท�ำให้เกิด
มุมมองต่อการศึกษาของประเทศไทยในช่ วงเวลาที่ผ่านมาว่า
การศึ ก ษาเปรี ย บได้กับ การท�ำ ธุ ร กิ จ องค์ก รทางการศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นองค์กรเพือ่ หาผลประโยชน์ ทั้งตัวครู ผสู ้ อน
และผู ้เ รี ยน อี ก ทั้ง หากพิ จ ารณาตามการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ว่า การสร้างคุณภาพให้กบั การศึกษา
ของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ที่สำ� คัญของครู วา่
ประเทศไม่ ส ามารถขาดบุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ ครู ไ ด้ ผูน้ �ำ
ประเทศควรฝากความหวังไว้กบั ครู

สรุปผลการวิจยั
มโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครูคอื การท�ำธุรกิจ] แสดงให้เห็น
การเปรี ยบการเป็ นครู กบั การท�ำธุรกิจได้ดงั ต่อไปนี้
1. มโนอุปลักษณ์ [ครู คือผูใ้ ห้บริ การ] สะท้อนให้เห็น
มุมมองของการเป็ นครู วา่ การเป็ นครู ตอ้ งมีจิตใจที่คอยช่วยเหลือ
และพร้ อมให้ความรู ้ ให้ความช่ วยเหลื อแก่ ชุมชนและสังคม
คนเป็ นครู จะต้องมีจิตอาสา
2. มโนอุปลักษณ์ [ครู คอื นักบริ หาร] สะท้อนมโนทัศน์
การท�ำงานของครู ต้องยึดหลักการบริ หารจัดการ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งคุณภาพของการศึกษา
3. มโนอุปลักษณ์ [ครู คอื ผูผ้ ลิต] แสดงให้เห็นการเปรี ยบ
การเป็ นครู กบั การท�ำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การเปรี ยบนี้
สะท้อนให้เห็นงานของครูคอื งานด้านการผลิต สินค้าเปรียบเสมือน
นักเรี ยน นักศึกษา โรงเรี ยนเปรี ยบเสมือนโรงงานอุสาหกรรม
ที่ตอ้ งตรวจสอบ ประเมิน และประกันคุณภาพ ซึ่ งถูกน�ำมาใช้
ในปริ บทการท�ำงานด้านการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่างานของ
ครู คืองานที่มุ่งเน้นการสร้างผูท้ ี่เรี ยนให้มีคุณภาพ
หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ [การเป็ นครู คือการท�ำธุรกิจ]
ในต�ำราวิชาการครู พบท�ำหน้าที่ 2 ด้าน คื อ หน้าที่ ดา้ นการ
ถ่ายทอดความคิด ได้แก่ การอธิ บายความ การเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ และหน้าที่ ดา้ นบุคคลสัมพันธ์ การน�ำเสนอภาพลักษณ์
ความเป็ นครู

ข้ อเสนอแนะ
1. บทความวิจยั นี้เป็ นการศึกษามโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับ
ครู ในต�ำราวิชาการ ดังนั้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรศึกษาในแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ เช่น วารสาร บทโทรทัศน์ หรื อบทความสัมภาษณ์ของครู
เพื่อให้เปรี ยบเทียบว่ามี มโนทัศน์ที่แตกต่างหรื อไม่ อย่างไร
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2. ควรศึกษามโนทัศน์ของครู ที่สื่อสารโดยนักเรี ยนว่า
เปรี ยบครู น้ นั เป็ นสิ่ งใด

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2555). แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ ที่ สิ บ เอ็ด พ.ศ. 2555–2559.
กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์. (2558). นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส�ำคัญ (พิมพ์ครั้ งที่ 6). นนทบุรี: พี บาลานซ์
ดีไซน์ แอนด์ พริ้ นติ้ง.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และ คณะ. (2557). สัตตลักษณ์ ของครู ผ้ นู ำ� .
กรุ งเทพฯ: วิทยาลัยครู ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิ ล าวัณ ย์ วิ ษ ณุ เ วคิ น . (2550). อุ ป ลั ก ษณ์ ในหนั ง สื อ เรี ยน
วิ ทยาศาสตร์ ไทย (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโท). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
วิไล ตั้งจิ ตสมคิ ด. (2554). การศึ กษาและความเป็ นครู ไทย.
กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ยนต์ ชุ่มจิต. (2553). ความเป็ นครู . กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สันติ บุญภิรมย์. (2557). ความเป็ นครู . กรุ งเทพฯ: ทริ ปเบิ้น
เอ็ดดูเคชัน่ .
สุ ขวสา ยอดกมล. (2551). วิ ธีวิทยาในการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึ กษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Cameron, L. (2003). Metaphor in educational discourse.
London, UK: Continuum.
Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Bridges to learning:
Metaphors of teaching, learning and language. In L. J.

859

Halliday, M. A. K. (1994). An introduction to functional
grammar (2nd ed.). London, UK: E. Amold.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction.
Oxford, UK: Oxford University Press.
Lakoff, G., & Johason, M. (1980). Metaphors we live by.
Chicago, IL: Chicago Press.

Translated Thai References
Tungcitsomkhid, W. (2001). Education and Thai
teacherhood. Bangkok, Thailand: Odeon Store.
[in Thai]
Chumcit, Y. (1990). Teacherhood. Bangkok, Thailand:
Odeon Store. [in Thai]
Ministry of Education. (2012). National Education
Development Plan 2012–2016 of The Ministry of
Education. Bangkok, Thailand: Author. [in Thai]
Sinararat, P. et al. (2014). Respect of leader teachers.
Bangkok, Thailand: College of Education, Dhurakij
Pundit University. [in Thai]
Suttirat, Ch. (2015). Innovation of learner-centered
learning management (6th ed.). Nonthaburi, Thailand:
P Balance Design and Printing. [in Thai]
Boonpirom, S. (2014). Teacherhood. Bangkok, Thailand:
Triple Education. [in Thai]
Wisanuvekin, W. (2007). Metaphors in Thai science
textbooks (Unpublished master’s thesis). Chulalongkorn
University, Bangkok. [in Thai]

Cameron, & G. D. Low (Eds.), Researching and

Yodkamol, S. (2008). Methodology for curriculum

applying metaphors. Cambridge, MA: Cambridge

development. Bangkok, Thailand: Department of

University Press.

Curriculum and Instruction, Srinakharinwirot University.

Goatly, A. (1998). The language of metaphors. New York,
NY: Routledge.

[in Thai]

