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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา เน้ือหา ลกัษณะการใช้ภาษา และคุณค่าในหนงัสือ
บนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558  
โดยใช้แบบตารางวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลั จ านวน 20 เร่ือง แลว้น าผลการศึกษามาน าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า ในดา้นเน้ือหา หนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัมีเน้ือเร่ือง
เก่ียวกับความรักความผูกพนัในครอบครัว การช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับผูอ่ื้น รู้จกัซ่ือสัตย ์
กตญัญู สอนใหรู้้จกัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนในดา้นการใชภ้าษา หนงัสือดงักล่าว
จะใช้ค  าและประโยคท่ีง่ายเหมาะสมแก่เด็กวยั 6-11 ปี ใช้ค  าถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  ใช้ค  าสั้ น 
กระชับ สละสลวย และมีการใช้ค  าเพื่อเสริมสร้างภาพและอารมณ์ความรู้สึก ท าให้เด็กอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย เกิดความสนุกสนาน ส าหรับในด้านคุณค่า แบ่งออกเป็น คุณค่าทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสติปัญญา ความรู้ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และความคิดเชิงคุณธรรม 
คุณค่าทางดา้นอารมณ์ มีการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มีความสนุกสนาน และการมองโลกในแง่ดี ส่วน
คุณค่าทางด้านสังคม นั้ นจะสอนการมีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น การ
ท างานเป็นทีม และการเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี  
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to study about the contents, languages, and values of 
children fictions rewarded from the year of 2009 to 2015 by Office of the Basic Education 
Commission. Form collecting data, the instrument of this study was a table of data analysis. 20 
children fictions were analyzed and the results of this study were presented in the form of 
descriptive analysis. 

The results of the study were found that the contents of rewarded children fictions were 
about love and relationship of family, helping and sharing, honesty, gratitude, and how to 
preserve nature and environment. Regarded as languages, children fictions were written with easy 
words and suitable for 6-11-yeared children. They were written with correct grammar, short and 
meaningful words. They were written with creative words to make them have imagination and 
feeling. They were easy to understand and fun. Regarded as values of fictions, they showed 
creative thinking, imagination, wisdom, knowledge, critical thinking, and morality. Regarded as 
value of emotion, they showed understanding oneself and others, fun and optimistic. Regarded as 
society, they showed generous, accepting other’s opinion, team working, leadership and 
followership. 

 



 

ง 

กติติกรรมประกาศ 
 
 

งานวจิยัฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็น 
อย่างดีจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์พิศมัย อาํไพพนัธ์ุ ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็น
ประธานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ พร้อมกบัให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าแก่ผูว้ิจยัเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากน้ี อาจารย์ท่ีปรึกษาสองท่าน คือ รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั และรองศาสตราจารยศ์รีวิไล พลมณี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในการ
แนะนาํ ตรวจแกไ้ข ให้ขอ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัซาบซ้ึงใน
ความกรุณาของอาจารยท์ั้งสองท่านเป็นอยา่งยิง่และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้งสามท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารยก์รรณิการ์ อาจารยก์รเพชร เพชร
รุ่ง และอาจารยน์ยันา ครุฑเมือง ท่ีสละเวลาในการตรวจทานแกไ้ข และพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ คณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือการวิจยั และขอขอบคุณ บิดา มารดา 
และครอบครัวตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือและบทความต่างๆท่ีให้ความรู้ให้แก่ผูว้ิจ ัย จนกระทั่ง
สามารถทาํงานวจิยัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
เด็กคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าเพราะพวก

เขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นก าลังส าคญัและเป็นผูรั้บผิดชอบในอนาคตต่อไป แต่เม่ือเด็กมีอายุอยู่
ในช่วง 6-11 ปี จะเป็นวยัเด็กตอนปลาย วยัน้ีจะคาบเก่ียวกบัระยะก่อนวยัรุ่น ลกัษณะพฒันาการ
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในวยัน้ีคือ “การเตรียมตวั” เพื่อเติบโตเป็นเด็กวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ท่ีรับผิดชอบต่อ
ตนเองในทุกๆ ด้าน ดงันั้นการพฒันาเด็กวยัน้ีจึงเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงให้ประเทศชาติ การ
พฒันาเด็กมีหลายแนวทางวิธีการท่ีดีอย่างหน่ึงคือการใช้หนังสือเป็นเคร่ืองมือให้เด็กได้อ่านและ
ศึกษาคน้ควา้ 

หนงัสือ คือ แหล่งรวมความรู้อนัมหาศาล สามารถ ตอบสนองความตอ้งการ เพื่อคน้ควา้หา
ค าตอบท่ีอยากรู้ได้ในทุกเร่ือง  สุนีย์ เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย (2546:36) กล่าวว่า
หนงัสือ คือ ทรัพยากรสารนิเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ ท าการบนัทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
ของมนุษย ์ถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัพิมพเ์ป็นเล่ม มีคุณค่าถาวร ในเร่ืองหน่ึงๆ อาจมีเล่ม
เดียวหรือหลายเล่มจบ การให้หนังสือเป็นส่ือแรกแทนการใช้ส่ือเทคโนโลยีล ้ าหน้า จะช่วยสร้าง
สมาธิ สร้างความคุน้เคยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การเลือกหนงัสือท่ีดีก็ช่วยเปิดโลกกวา้งให้เด็กต่อ
ยอดการเรียนรู้ เกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

หนงัสือส าหรับเด็กท่ีดีควรมีเน้ือหาสอดแทรกความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น เน้ือหาเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของชาติ เน้ือหาเก่ียวกับภูมิศาสตร์ หรือหนังสือท่ีมีเน้ือหาเสริมสร้างการเรียนรู้
เก่ียวกบัการเขา้สังคม หรือธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบไม่ซับซ้อนและมีภาพประกอบท่ีชดัเจน 
เพื่อให้เด็กสามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาไดง่้ายข้ึน และช่วยกระตุน้ใหไ้ดเ้ด็กพฒันาความคิด
ตามเร่ืองราวของหนงัสือ 

ส่วนการใช้ภาษาของหนังสือส าหรับเด็ก ผศ.รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์ (หน่ึงใน
นกัวิจยัคดัเลือก 100 หนงัสือดีเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน โดย สสค.) การใช้ค  าในหนงัสือเด็กควร
เป็นค าท่ีง่าย กระชับ ตรงไปตรงมา สุภาพ ตวัสะกดถูกตอ้ง หากมีการใช้ค  าใหม่ๆ อาจใช้บ่อยๆ 
เพื่อให้เด็กจดจ าได้ การใช้ส านวนภาษาท่ีดีคือใช้ส านวนท่ีถูกต้องตามหลักภาษา ส านวนง่าย 



 

ตรงไปตรงมา สละสลวย มีการใช้ค  าคล้องจองเพื่อให้มีจังหวะสนุกสนานและไพเราะคล้าย
เสียงดนตรี การใช้ภาษาท่ีดี หมายรวมถึงความประณีตในการพิสูจน์อกัษรดว้ย เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ของการใชภ้าษาท่ีดี ถูกตอ้งตามตวัสะกดของเด็กต่อไปดว้ย 

หนังสือส าหรับเด็กมีคุณค่ามากมาย กล่าวคือหนังสือจะท าให้เด็กมีสติปัญญา มีความคิด
กวา้งไกล เพราะเร่ืองราวหลากหลายในหนงัสือเป็นเสมือนภาพจ าลองชีวิต  เด็กจะไดเ้รียนรู้เขา้ใจ
และเกิดประสบการณ์ สามารถแกไ้ขปัญหาโดยเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆใน
อนาคตได้ ส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจ หนังสือจะเป็นเพื่อนแก้เหงาท่ีให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นอาหารทางใจท่ีส่งเสริมวฒิุภาวะทางอารมณ์ให้แก่เด็กไดเ้ป็นอยา่งดีในทางสังคมเม่ือ
เด็กอ่านหนงัสือเขาจะไดเ้รียนรู้วธีิปฏิบติั กฎเกณฑ ์กติกา ศีลธรรมท่ีสังคมยอมรับ 

หนงัสือมีส่วนในการเสริมสร้างจินตนาการใหแ้ก่เด็กท าใหไ้ดเ้รียนรู้โลกกวา่งยิง่ข้ึน ยิง่อ่าน
มากก็จะยิ่งมีความรู้สะสมมาก บางคร้ังสามารถน าส่ิงท่ีอ่านไปปรับใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจ าวนัได้ และยงัช่วยพัฒนาความคิดของเด็กให้กว้างขวาง ฉลาดรอบรู้ เสริมสร้าง
จินตนาการ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พฒันาทักษะการเขียน ช่วยกระตุ้นความจ า และได้
ส านวนภาษา หนงัสือจึงเป็นอุปกรณ์การเรียนท่ีดีส าหรับเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีก
ทั้งเม่ือเด็กส าเร็จการศึกษาออกไปแลว้ ยงัสามารถอ่านหนงัสือเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และ
ยงัเป็นเคร่ืองช่วยผ่อนคลายความเครียด นักจิตวิทยาได้แนะน าว่า การอ่านหนังสือนิยาย หรือ
หนังสือท่ีเราชอบในช่วงเวลาท่ีมีความเครียดจากงาน หรือส่ิงท่ีเจอในชีวิตประจ าวนั จะท าให้
ความเครียดท่ีมีอยู่หายไปได ้เพราะเม่ือเรามีสมาธิในการอ่านหนังสือท่ีอยู่ในมือ เราก็จะลืมเลือน
เร่ืองท่ีก าลงักงัวล หรือมุมมองดี ๆ ท่ีไดจ้ากหนงัสือ ก็อาจจะช่วยให้เร่ืองท่ีก าลงัเครียดอยูก่ลายเป็น
เร่ืองธรรมดาไปเลยก็ได ้ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลินเพลินอีกดว้ยหนงัสือจึงมีความส าคญั
และมีประโยชน์ต่อเด็กมาก เพราะเป็นการใหอ้าหารทางสมองแก่เด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโต 

เน่ืองจากหนงัสือมีส่วนในการพฒันาเด็ก สังคมไทย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลจึงให้
ความส าคญัแก่งานเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กไม่น้อยกว่างานเขียนส าหรับบุคคลทัว่ไป ในส่วน
ของภาคเอกชน จะเห็นได้ว่า ส านกัพิมพ์หลายแห่งนิยมจดัพิมพ์วรรณกรรมแปลและวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก อีกทั้งยงัมีส่วนในการประกวดให้รางวลัหนงัสือส าหรับเด็กท่ีมีคุณภาพต่อการพฒันา
เด็ก เช่น การประกวดหนงัสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ การประกวดหนงัสือรางวลันายอินทร์อะ
วอร์ด รางวลัเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และรางวลัแว่นแก้ว เป็นต้น นอกจากน้ี ร้านขายหนังสือยงัมีการ
จดัแบ่งหนงัสือประเภทเด็กและเยาวชนไวเ้ป็นสัดส่วนอีกมุมหน่ึงของร้าน 

ในส่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชนไทย 
ในฐานะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต จึงไดส้นบัสนุนการผลิตและจดัท าหนงัสือส าหรับ
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เด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยงัจดัโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สังกดักระทรวงศึกษาธิการเป็นผูดู้แลและจดัให้มีการประกวดหนงัสือ
ดีเด่นประเภทต่างๆในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของทุกปี โดยเร่ิมตั้ งแต่ปีพ.ศ.2515 จนถึง
ปัจจุบนัการประกวดหนงัสือดงักล่าวยงัมีผลให้ไดห้นงัสือท่ีดีส าหรับเด็กเพิ่มข้ึนทุกปี ในท่ีน้ีจะขอ
กล่าวถึงรายช่ือหนงัสือส าหรับเด็กท่ีชนะการประกวดยอ้นหลงั 7 ปี 

ดงัน้ี 
รายช่ือหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปีท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558ไดแ้ก่ 
ปีพ.ศ.2552 รางวลัดีเด่น     ไม่มีเร่ืองใดสมควรไดรั้บรางวลั 
                   รางวลัชมเชย   สายรุ้งหายไปไหน/ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร 
ปีพ.ศ.2553 รางวลัดีเด่น     ไม่มีเร่ืองใดสมควรไดรั้บรางวลั 
                   รางวลัชมเชย   กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั/ผูแ้ต่งอธิษฐาน ปกป้อง 
                                           ความดีสีเหลืองส้ม/ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท 
                                           มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย/์ผูแ้ต่งสุมาลี 
ปีพ.ศ.2554 รางวลัดีเด่น     ไม่มีเร่ืองใดสมควรไดรั้บรางวลั 
                   รางวลัชมเชย   ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว/ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก 
                                           ตาลเด่ียวยอดกตญัญู/ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร 
ปีพ.ศ.2555 รางวลัดีเด่น     เศษกระดาษ/ผูแ้ต่งสองขา 
                   รางวลัชมเชย   ก-ฮ เท่ียวงานวดั/ผูแ้ต่งพุงกลม 
                                           ผา้ของพอ่/ผูแ้ต่งสองขา 
                                           เร่ืองของใบขา้ว/ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้ 
ปีพ.ศ.2556 รางวลัดีเด่น     ไม่มีเร่ืองใดสมควรไดรั้บรางวลั 
                   รางวลัชมเชย   ของเล่นจากไม/้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และเกริกยุน้พนัธ์ 
                                           เจา้บุญหลง/ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ 
                                           อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว/ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขนุทด 
ปีพ.ศ.2557 รางวลัดีเด่น     ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า/ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย ์
                   รางวลัชมเชย   ของขวญัแด่พระราชา/ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ 
                                           ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย/ผูแ้ต่งส.พุม่สุวรรณ 
                                           พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี/ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ 
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ปีพ.ศ.2558 รางวลัดีเด่น     ไม่มีเร่ืองใดสมควรไดรั้บรางวลั 
                   รางวลัชมเชย   ตุก๊ตาของชาลี/ผูแ้ต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ  
                                           เป็นแบบน้ีก็ดีด๊ีดี It’s Happy This Way/ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท  
                                           ลุงโทนกบัปืน/ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท 
หนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กอายุ 6-11ปีท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในระหวา่ง 7 ปีน้ี มีหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นจ านวน 2 เล่ม และรางวลัชมเชยจ านวน 18 
เล่ม รวมหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัจ านวน 20 เล่ม 

หนงัสือบนัเทิงคดี เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนจากจินตนาการของผูเ้ขียน ซ่ึงตอ้งการให้ความ
บนัเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านเป็นหลกั อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไวด้้วย  
วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 ในดา้นเน้ือหา การใช้ภาษาและคุณค่า 
เพื่อทราบว่า เน้ือหา การใช้ภาษาและคุณค่าของหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 มีลกัษณะอยา่งไร 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 

หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552 
ถึง ปีพ.ศ.2558 มีเน้ือหา การใชภ้าษา และคุณค่าเป็นอยา่งไรบา้ง 

 
วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเน้ือหาของหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 

2. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางว ัลจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 

3. เพื่อศึกษาคุณค่าในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นฟ้ืนฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ท าให้ทราบเน้ือหาในหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-พ.ศ.2558 
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2. ท าให้ทราบวิ ธีการใช้ภาษาในหนังสือบัน เทิ งคดีส าห รับ เด็ก ท่ีได้ รับรางว ัลจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-พ.ศ.2558 
3. ท าให้ทราบคุณค่าในหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-พ.ศ.2558 
4. เป็นแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัอ่ืนๆ หรือประเภทอ่ืนๆต่อไป 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล 
ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กอาย ุ6-11 ปีท่ีไดรั้บรางวลัจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 จ  านวน 20 เล่มดงัน้ี 
1. นวรัตน์ สีหอุไร. สายรุ้งหายไปไหน, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2552 
2. อธิษฐาน ปกป้อง. กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
3. รัตนา คชนาท. ความดีสีเหลืองส้ม, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
4. สุมาลี. มอ็กซ์แมวมหศัจรรย,์ รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
5. เพนกวนิตวัแรก. ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2554 
6. นวรัตน์ สีหอุไร. ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2554 
7. สองขา. เศษกระดาษ, รางวลัดีเด่น ปีพ.ศ.2555 
8. พุงกลม. ก-ฮ เท่ียวงานวดั, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2555  
9. สองขา. ผา้ของพอ่, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2555 
10. เครือรัตน์ เรืองแกว้. เร่ืองของใบขา้ว, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2555 
11. ปรีดา ปัญญาจนัทร์. ของเล่นจากไม,้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
12. อรเกษม รอดสุทธิ. เจา้บุญหลง, รางวลัชมเชยปีพ.ศ.2556 
13. รัศมี เบ่ือขนุทด. อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
14. ณิชา พีชวณิชย.์ ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, รางวลัดีเด่น ปี พ.ศ.2557 
15. น าบุญ นามเป็นบุญ. ของขวญัแด่พระราชา, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2557 
16. ส.พุม่สุวรรณ. ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2557 
17. โชติ ศรีสุวรรณ. พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2557 
18. ขวญัจิตต ์ เนียมเกตุ. ตุก๊ตาของชาลี, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2558 
19. รัตนา คชนาท. เป็นแบบน้ีก็ดีด๊ีดี It’s Happy This Way, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2558 
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20. ปรีดา ปัญญาจนัทร์. ลุงโทนกบัปืน, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2558 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ประเด็นท่ีจะศึกษาวเิคราะห์มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ เน้ือเร่ือง การใชภ้าษาและคุณค่าของหนงัสือ

บนัเทิงคดีส าหรับเด็กอาย ุ6-11 ปีท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีพ.ศ.
2552-ปีพ.ศ.2558 จ  านวน 20 เล่ม 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

บันเทิงคดี หมายถึง  เร่ืองสมมติท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนจากจินตนาการและอารมณ์ มุ่งให้ความ
เพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ให้ความรู้ดว้ย มีหลายรูปแบบ เช่น เร่ืองสั้น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ 
ในงานวจิยัน้ีบนัเทิงคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นเด็กไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่านโดย
มีความรู้ ขอ้คิด คติธรรม และประสบการณ์ชีวติแทรกอยูใ่นเร่ืองนั้น ๆ 

กำรวิเครำะห์ หมายถึงการแยกแยะดา้นเน้ือหา การใชภ้าษาและคุณค่าในหนงัสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กท่ีได้รางว ัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานในระหว่างปี  พ.ศ.2552 ถึง                
ปี พ.ศ.2558 จ  านวน 20 เล่ม เพื่อศึกษาแต่ละองคป์ระกอบในเร่ืองนั้น 

เน้ือหำ หมายถึงเร่ืองราว หรือเน้ือเร่ืองของหนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีท่ีได้
รางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2558 เช่น นิทาน 
เร่ืองประกอบภาพ การเขา้สังคมและทศันะชีวติ เป็นตน้ 

กำรใช้ภำษำ หมายถึง ลกัษณะการใช้ค  า และส านวนท่ีใช้ในการเขียนหนังสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กท่ีไดร้างวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 

คุณค่ำ หมายถึงประโยชน์ท่ีผูอ่้านหนงัสือจะไดรั้บเก่ียวกบัดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์และ
จิตใจ และวธีิด าเนินการชีวติในสังคมท่ีแทรกในเน้ือหาของหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดร้างวลั
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัระหว่าง         
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. หนงัสือส าหรับเด็ก 
1.1. ความหมายของหนงัสือส าหรับเด็ก  
1.2. ลกัษณะของหนงัสือส าหรับเด็ก 
1.3. จิตวทิยาการอ่านของเด็กอาย ุ6-11 ปี 
1.4. ความส าคญัของหนงัสือส าหรับเด็ก 
1.5. ประเภทของหนงัสือส าหรับเด็ก 
1.6. คุณค่าของหนงัสือส าหรับเด็ก 

2. การใหร้างวลัหนงัสือส าหรับเด็กของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การวเิคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

หนังสือส าหรับเด็ก 
1. ความหมายของหนังสือส าหรับเด็ก  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน(2556 : 1276) ไดก้ล่าววา่ 
หนังสือ น. เคร่ืองหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือค าพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียน

หนังสือ, ลายลกัษณ์อกัษร เช่น ขอให้เขียนเป็นหนังสือไวด้้วย, จดหมายท่ีมีไปมา เช่น หนังสือ
ราชการ, เอกสาร, บทประพนัธ์; ขอ้ความท่ีพิมพห์รือเขียนเป็นตน้แลว้รวมเป็นเล่ม 

วชิราพร สุวรรณศรวล (2543 : 11) ยงักล่าววา่หนงัสือส าหรับเด็ก คืองานเขียนท่ีจดั
ข้ึนเพื่อให้เด็กไดรั้บความรู้ ความเพลิดเพลิน โดยมีเน้ือหาสาระ และการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
ในวยัต่างๆ อาจมีภาพประกอบเร่ืองราวเพื่อเร้าให้เด็กเกิดความสนใจและเกิดความเพลิดเพลินใน
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การอ่านโดยเฉพาะในวยัเด็กตอน 2-8 ปี การอ่านหนังสือ หรือเม่ือดูรูปภาพจะเกิดจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์ท าใหเ้ด็กรู้จกัคิด 

ส่วน อรอนงค์ โชคสกุล และ ศรีอัมพร ประทุมนันท์ (2544 : 7) ได้กล่าวถึง
ความหมายของหนงัสือส าหรับเด็กไวว้า่ เป็นหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหเ้ด็กๆ ไดศึ้กษาหาความรู้และ
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยการจดัท าท่ีเหมาะสมกับวยัของผูอ่้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อภิวรรณ วีระสมิทธ์ (2544 : 18) ท่ีได้สรุปความหมายหนังสือส าหรับเด็ก คือ หนังสือท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อเด็กอยา่งเหมาะสมทุกดา้น นอกจากน้ี มานพ ถนอมศรี (2546 : 29) ยงักล่าว
ไว้อีกว่าหนังสือส าหรับเด็ก คือหนังสือท่ีเขียนและจัดท าข้ึนมาเพื่อให้เด็กได้อ่านเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรอบรู้และประกอบการศึกษาเล่าเรียน 

จากความหมายของหนงัสือส าหรับเด็กท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่หนงัสือส าหรับเด็กคือ 
หนังสือทุกชนิดท่ีเขียนข้ึนส าหรับเด็กโดยเฉพาะ มีวิธีเขียนให้เหมาะกับวยั ความสนใจ ความ
ต้องการ ประสบการณ์ของเด็ก มีรูปแบบและลักษณะต่างๆ ท าข้ึนมาเพื่อผู ้อ่านแต่ละวยัได้
เพลิดเพลินไปพร้อมกบัการฝึกทกัษะการอ่านและไดค้วามรู้ ความคิด สติปัญญาตลอดจนสามารถใช้
ในชีวติประจ าวนัไดด้ว้ย 

 
2. ลกัษณะของหนังสือส าหรับเด็ก 

อรอนงค์ โชคสกุล และ ศรีอมัพร ประทุมนนัท์ (2544 : 10-12 ) กล่าวถึงลกัษณะ
ของหนงัสือส าหรับเด็ก ดงัน้ี 

1. เน้ือหาของหนงัสือตอ้งมีความเหมาะสมแก่วยั ระดบัชั้นและความสนใจ
ของเด็ก เน้ือหาจะตอ้งมีความสนุกสนาน มีการด าเนินเร่ืองน่าสนใจ ไม่ใช้การบรรยายมากเกินไป 
ไม่ท าให้น่าเบ่ือ เด็กเล็ก ๆ ควรมีเน้ือหาเพียงเล็กนอ้ยใน 1 หนา้ ถา้เป็นเด็กท่ีโตข้ึน เน้ือหาจะเพิ่มข้ึน
ตามวยัของเด็กไดแ้ต่ตอ้งดูความเหมาะสมเป็นเกณฑใ์นการจดัท าเน้ือหา 

2. เน้ือหาต้องมีแก่นของเร่ืองหรือวตัถุประสงค์อย่างชัดเจน เน้ือหาของ
หนังสือระดบัเด็กเล็กควรมีความคิดรวบยอดเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เขา้ใจได้ง่ายไม่สับสน ส่วน
เน้ือหาของเด็ก ท่ีก าลงัยา่งเขา้สู่วยัรุ่น จะมีความคิดรอบยอดมากกวา่หน่ึงก็ได ้แต่ตอ้งสอดคลอ้งกนั
อยา่งมีระบบและมีความเหมาะสมกลมกลืนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

3. เน้ือหาจะตอ้งมีรูปแบบท่ีชดัเจน เช่น จะเขียนเน้ือหาเป็นบทร้อยแกว้หรือ
บทร้อยกรอง ก็ควรจะก าหนดให้แน่นอนก่อนจะลงมือเขียน นอกจากจะก าหนดการเขียนเป็นบท
ร้อยแกว้หรือบทร้อยกรองแลว้ ยงัจะตอ้งก าหนดให้ชดัเจนอีกว่าจะเขียนเน้ือหาในรูปแบบใด เช่น 
นิทาน นิทานพื้นบา้น เร่ืองสั้น บทละคร บนัทึกเร่ือง สารคดี เป็นตน้ 
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4. ส านวนภาษา ลกัษณะการเขียนประโยคในหนงัสือเด็ก ส านวนภาษาและ
ประโยคท่ีจะน ามาเขียนในหนังสือเด็กจะตอ้งเป็นภาษาง่าย ๆ อ่านแลว้สามารถเขา้ใจความหมายได้
โดย ไม่ตอ้งน ามาแปลอีกคร้ังและการเขียนทุกค าจะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา เด็ก ๆ จะ
ไดน้ าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งในดา้นการเขียนและการน าไปใชต่้อไป 

5. ภาพประกอบท่ีใช้ในหนงัสือส าหรับเด็ก การใช้ภาพประกอบในหนงัสือ
ส าหรับเด็กมีหลายวธีิ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพตดัแปะ เป็นตน้ ในการน าภาพมาประกอบหนงัสือ
ส าหรับเด็ก เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งท่ีผูจ้ดัท าจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการพฒันาการของ
เด็กแต่ละวยั เพื่อจะท าภาพไดอ้ย่างเหมาะสมตามความสนใจและพฒันาการของเด็กแต่ละวยั เช่น 
เด็กก่อนวยัเรียน (อายุ2 -6 ขวบ) ควรเป็นหนังสือท่ีมีภาพมาก ๆ มีตวัหนงัสือประกอบไดเ้ล็กน้อย 
แต่ส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่น (อาย ุ12-14 ขวบ) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีภาพประกอบทุกหนา้ 

6. ขนาดตัวอกัษรและขนาดของรูปเล่ม ในการจดัท าหนังสือส าหรับเด็ก 
ขนาดตวัอกัษรท่ีใชใ้นเน้ือเร่ือง ควรจะให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก เช่น เด็กวยัก่อนเรียน ใชต้วัอกัษร
โต ขนาดประมาณ 20-30 พอยท ์(ประมาณ 1/2 ช.ม.) และตวัอกัษรท่ีใชไ้ม่ควรเป็นตวัอกัษรลวดลาย 
ควรเป็นตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน อ่านง่าย การเขียนอกัษรแต่ละตวัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ ทาง
ภาษา เด็กวยัท่ีสูงข้ึน ตวัอกัษรจะมีขนาดลดลงได้ตามความเหมาะสม ส าหรับขนาดของรูปเล่ม 
หนังสือส าหรับเด็กควรมีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จ านวนหน้าก็เช่นเดียวกนั ต้องมีจ านวน
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

จ านวนหนา้ของหนงัสือส าหรับเด็กท่ีนิยมจดัท ากนั มีดงัน้ี 
จ านวน 8-16 หนา้ ส าหรับเด็กวยั 2-5 ขวบ 
จ านวน 16 -32 หนา้ ส าหรับเด็กวยั 6-11 ขวบ 
ขนาดรูปเล่มของหนงัสือส าหรับเด็ก 
ขนาด 8 หนา้ยก (18.5 × 26 ซ.ม.) 
ขนาด 16 หนา้ยกเล็ก (13 × 18.5 ซ.ม.) 
ขนาด 16 หนา้ยกใหญ่ (14.8 × 21 ซ.ม.) 

ดงันั้นลกัษณะของหนงัสือส าหรับเด็ก หมายถึงเน้ือเร่ืองตอ้งเหมาะสมกบัวยัของ
เด็ก เล่าเร่ืองให้ชดัเจน การใชภ้าษาท่ีง่าย ท าให้เด็กเขา้ใจไดง่้าย มีภาพประกอบดว้ย เพื่อให้เด็กเกิด
ความสนใจ และขนาดตวัอกัษรกับรูปเล่มก็ตอ้งเหมาะสมตามวยัของเด็ก ตวัอกัษรถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์
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3. จิตวทิยาการอ่านของเด็กอายุ 6-11 ปี 
ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบัเด็กนบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง เด็กแต่ละช่วงวยั

มีพฒันาการ ความสนใจ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
นิตยา วรรณกิตร์ (2559 : 84-85) ไดก้ล่าวไวว้่า การจ าแนกเด็กเป็นกลุ่มระดบัอายุ

และระดบัการศึกษาจะท าให้การพิจารณาพฒันาการ ความตอ้งการ และความสนใจของเด็กมีความ
ละเอียดชดัเจนมากข้ึน ในท่ีน้ีจ  าแนกเด็กเป็นช่วงวยัต่างๆ โดยใช้เกณฑ์เร่ืองระดบัอายุกบัการเขา้
ศึกษาของเด็กตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ
การศึกษาภาคบงัคบัของไทย พ.ศ.2545 (www.plan.obec.go.th) ทั้งน้ีสามารถจ าแนกเด็กเป็น 4 ช่วง
วยั ไดแ้ก่ 

1. เด็กปฐมวยั เด็กวยัน้ี ถือว่าเป็นวยัเร่ิมต้นท่ีอายุยงัไม่ ถึงเกณฑ์ส าหรับ
การศึกษาภาคบงัคบัในระบบโรงเรียน จึงนบัเป็นเด็กวยัก่อนเรียนหรือก่อนเขา้โรงเรียน จ าแนกเป็น 
2 กลุ่มคือ เด็กวยัก่อนโรงเรียนและเด็กวยัอนุบาล 

  1.1. เด็กวยัก่อนโรงเรียน (0-3 ปี) ไดแ้ก่เด็กกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 
3 ขวบ เป็นวยัท่ียงัไม่ไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งจริงจงั 

  1.2. เด็กวยัอนุบาล (3-6 ปี) ได้แก่เด็กท่ีเร่ิมเข้าศึกษาในระดับชั้ นอนุบาล 
ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 3 ถึง 6 ขวบ 

2. เด็กวยัประถมศึกษา (6-11 ปี) ไดแ้ก่เด็กท่ีเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
อาจจ าแนกไดเ้ป็นเด็กระดบัประถมตน้ ประถมกลาง และประถมปลาย 

3. เด็กก่อนวยัรุ่น (11-13 ปี) ได้แก่ เด็กท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ วยัน้ีอาจเรียกไดว้า่เป็น วยัก่อนวยัรุ่น เป็นกลุ่มเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 11 ถึง 13 ปี 

4. เด็กวยัรุ่น (13-21 ปี) ได้แก่ เด็กท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้จนถึงระดบัอุดมศึกษา ช่วงอายโุดยเฉล่ียคือ 13 ถึง 21 ปี 

สนิท สัตโยภาส (2550 : 39) ได้กล่าวถึง เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปีว่า เด็กวยัน้ีจะ
สนใจเร่ืองท่ีเป็นจริงมากข้ึน เช่นเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยั การต่อสู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ
ทดลองง่ายๆ(ส าหรับเด็กผูช้าย) เด็กผูห้ญิงจะสนใจแตกต่างกนัออกไป เช่น การแต่งกาย เส้ือผา้ 
การบา้นการเรือน ส่ิงท่ีเด็กทั้งชายและหญิงชอบเหมือนกนั เช่น วรรณคดี นิยายส าหรับเด็กง่ายๆ 
เทพบุตร ชาดก สุภาษิต ค าพงัเพยต่างๆ เร่ืองตลก การ์ตูนข าขนั นิยายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เร่ือง
ศาสนา เร่ืองชีวประวติับุคคลส าคญัท่ีเขียนให้พวกเขาเขา้ใจได้ง่ายๆ แต่อย่างไรก็ตามเด็กวยัน้ีจะ
เขา้ใจปัญหาสังคมบา้งแลว้ 

 

http://www.plan.obec.go.th/
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นอกจากน้ีนิตยา วรรณกิตร์ (2559 : 100-101) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการและความ

สนใจดา้นการอ่านของเด็กวยัประถมศึกษา (6-11 ปี) ไวว้า่ 
1. เด็กระดับประถมต้น ถือเป็นวยัทองของการเร่ิมต้นอ่านและต้องการมี

โอกาสเลือกหนังสือด้วยตนเอง เด็กในวยัน้ีชอบเร่ืองท่ีมีความเป็นจริงมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็
สนุกสนานกบัเร่ืองจินตนาการและเร่ิมอ่านเร่ืองตลกข าขนัไดบ้า้ง บางคร้ังชอบอ่านเร่ืองตลกขบขนั
ดงัๆ ในหอ้งเรียนและ สนุกสนานกบัหนงัสือท่ีมีเน้ือเร่ืองต่ืนเตน้ 

2. เด็กระดบัประถมกลาง เรียกไดว้า่เป็นวยัฉายแสงแห่งนกัอ่าน เน่ืองจากเด็ก
เร่ิมอ่านหนงัสือไดม้ากข้ึน สนใจอ่านหนงัสือท่ีตอบสนองความสนใจและความสามารถของตนเอง 
ทั้งประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี เด็กจะชอบเร่ืองเล่าเป็นชุดหรือเร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหาแบ่งเป็นตอน
และจบภายในตอน เด็กวยัน้ีเร่ิมสนใจเร่ืองต่ืนเตน้ ลึกลบั และอ่านเร่ืองตลกขบขนัได้เขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน 

3. เด็กระดบัประถมปลาย เด็กในวยัน้ีจะใช้เวลามากข้ึนส าหรับอ่านหนังสือ
มากกว่าวยัอ่ืนๆ ในขณะท่ียงัคงมีความแตกต่างระหวา่งเพศในเร่ืองของการชอบอ่านหนงัสือ โดย
แนวโนม้ในการเลือกหนงัสือมกัจะเก่ียวพนักบัช่ือเร่ือง 

ดงันั้น สรุปไดว้า่ เด็กอายุ 6-11 ปีอยูใ่นช่วงประถมศึกษา เด็กวยัน้ีเร่ิมอ่านหนงัสือ
ไดม้ากข้ึน แลว้ความสนใจของเด็กวยัน้ี ชอบอ่านเร่ืองท่ีมีความเป็นจริง เร่ืองตลก และเร่ืองต่ืนเตน้ 
เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานในการอ่าน และไดค้วามรู้ต่างๆ 

 
4. ความส าคัญของหนังสือส าหรับเด็ก 

หนงัสือส าหรับเด็กเป็นหนงัสือท่ีผลิตข้ึนเพื่อใหเ้ด็กอ่าน  ส่วนประกอบต่างๆของ
หนงัสือตอ้งเหมาะสมกบัความรู้และวยัของเด็ก กล่าวคือหนงัสือส าหรับเด็ก  หมายถึง  หนงัสือท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อใหเ้ด็กไดอ่้านและเรียนรู้จากเน้ือหาสาระท่ีมุ่งใหค้วามรู้หรือความเพลิดเพลิน  เพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่าน 

ครรชิต มนูญผล (2547 : 4) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของหนงัสือเด็กวา่ 
1. ช่วยใหเ้ด็กไดรั้บความบนัเทิง สนุกสนาน สนองความตอ้งการของเด็ก เช่น

การ์ตูน นิทาน 
2. ช่วยกระตุน้ใหคิ้ดและเกิดความคิดสร้างสรรค ์
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3. ช่วยพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กใหเ้จริญงอกงาม ยิ่งอ่านมากยิง่มี
ความแตกฉานในดา้นภาษา โดยเฉพาะหนงัสือประเภทกว ีค าประพนัธ์ ร้อยกรอง หรือค าคลอ้งจอง
ง่ายๆ เด็กจะจดจ าค า เร่ืองไดโ้ดยง่าย 

4. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ และแบบอยา่งท่ีพึงปรารถนาใหบ้งัเกิดแก่เด็ก 
5. ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัเลือกหนงัสืออ่าน อ่านหนงัสือเก่งและเกิดนิสัยรักอ่านอยู่

ตลอดชีวิต ใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ 
6. ช่วยทดแทนความรู้สึกท่ีเด็กขาดหายไป เช่น ขาดความรัก ความวา้เหว ่มี

ปมดอ้ย หนงัสือจะช่วยปลอบประโลมจิตใจของเด็กและเป็นเพื่อนกบัเด็กไดอ้ยา่งดี  
7. ช่วยใหเ้ด็กอ่านหนงัสือเหมาะสมกบัวยั ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กสนใจเร่ืองของ

ผูใ้หญ่ อนัจะเป็นส่ิงท่ีชกัน าใหเ้ด็กประพฤติตนในส่ิงท่ีไม่สมควร 
อาจกล่าวได้ว่า หนังสือส าหรับเด็กเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ เป็นส่ือส าคญั

ส าหรับเด็ก สามารถช่วยให้เด็กได้ความรู้ด้านต่างๆ ให้ความสนุกสนานแก่ผู ้อ่าน ส่งเสริม
จินตนาการ ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

 
5. ประเภทของหนังสือส าหรับเด็ก 

มีผูรู้้หลายท่านไดแ้บ่งประเภทของหนงัสือส าหรับเด็กไวด้งัน้ี 
สมพร จารุนฏั  (2540 : 5-7)  ไดแ้บ่งหนงัสือเด็กออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

1. หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก เป็นหนงัสือท่ีแต่งข้ึนเพื่อใหค้วามเพลิดเพลิน
แก่ผูอ่้านท่ีพบมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดพอท่ีจดัเป็นประเภทไดด้งัน้ี คือ นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย เร่ือง
แปล และการ์ตูน  หนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กเป็นหนังสือท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และความบนัเทิง มกัมีเน้ือหาสาระท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียนหรือเป็นเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนสมมติข้ึนจากเคา้โครงและเหตุการณ์ต่างๆ มีการก าหนดหน้าท่ีและบทบาทตวัละครสถานท่ี
เกิดเหตุ รวมไปถึงพฤติกรรมและความสะเทือนใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงความเป็นจริง  แต่ค านึงถึงความสมจริงและเหตุผล  โดยอาจถ่ายทอดในรูปของ
นิทาน ชาดก เร่ืองสั้น ค ากลอน 

2. หนังสือสารคดีส าหรับเด็ก  เป็นหนังสือท่ีเขียนและจดัท าข้ึนเพื่อเสนอ
เน้ือหาสาระความรู้ต่างๆ  มักมี เน้ือหาสาระท่ี เกิด ข้ึนจากความเป็นจริง  มีแหล่งท่ีมาอย่าง
ถูกตอ้ง สามารถใช้อา้งอิงเป็นความรู้ได้ หนงัสือสารคดีส าหรับเด็กมกัถ่ายทอดเป็นความเรียงหรือ
ร้อยแกว้ โดยใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเขา้ใจง่ายครอบคลุมเน้ือหา และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน สาร
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คดีจะไม่ก าหนดตัวละคร บทบาท  และความสะเทือนใจ แต่อาจวางความคิดรวบยอดไวเ้ป็น
เป้าหมายสุดทา้ย 

พรพิมล ชูสอน และคณะ (2544 : 7-15) ได้กล่าวถึงหนังสือประเภทบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กไวด้งัน้ี  

1. หนงัสือภาพ เป็นหนงัสือท่ีใชภ้าพบรรยายแทนเน้ือเร่ือง เด็กสามารถเขา้ใจ
เร่ืองได้โดยไม่ตอ้งอ่านหรือบรรยายเน้ือเร่ืองอาจจะเป็นภาพวาดชนิดต่าง ๆ หรือวาดในลกัษณะ
การ์ตูนก็ได ้

2. หนังสือนิทาน ได้แก่ นิทานต่าง ๆ ทั้งนิทานชาวบา้น นิทานอีสป นิทาน
ปรัมปรา หรือนิทานท่ีแต่งข้ึนมาใหม่ เช่น นิทานล้านช้าง กางร่มสีเขียว นิทานจากดวงดาว ขนฟู
ท่องโลก นิทานคุณแม่ อยากเป็นแม่มด เป็นตน้ 

3. หนงัสือนิยาย คือ หนงัสือท่ีแต่งเป็นเร่ืองโดยมีตวัละครหลากหลายใหค้วาม
สนุกสนานเพลิดเพลินกบัคนอ่าน บางคร้ังก็ให้ความสนุกสนานเพียงอยา่งเดียว บางคร้ังก็ให้ความรู้
สอดแทรกไวใ้นเร่ือง  

4. หนังสือบทร้อยกรองต่าง ๆ อาจจะแต่งเป็นเร่ืองหรือบทละครก็ได้ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของเด็ก เม่ืออ่านแลว้จะเกิดความเพลิดเพลิน เช่น หนงัสือดอกไมเ้อย ส านึกของ
ปลาทอง เรารักกนั เป็นตน้ 

5. หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือท่ีวาดภาพการ์ตูนประกอบการบรรยายเร่ือง 
เช่น หนงัสือโดเรมอน คน้พบความมหัศจรรย ์สัตวโ์ลกพิศวง ขบวนการนกัสืบน้อย สวนเด็ก เป็น
ตน้ 

นอกจากนั้นสนิท สัตโยภาส (2550 : 17) ไดก้ล่าวถึงประเภทของหนงัสือส าหรับ
เด็กไวว้่า ถา้แบ่งตามเกณฑ์อายุของผูอ่้าน หมายถึง แบ่งประเภทโดยอาศยัวยัของผู่อ่านเป็นเกณฑ ์
ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 

1. หนงัสือส าหรับเด็กอาย ุ0-3 ปี ซ่ึงมกัจะเป็นหนงัสือภาพ 
2. หนังสือส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  จะเป็นสมุดภาพประกอบค า หรือมีค า

บรรยายเป็นประโยคสั้นๆ ใตภ้าพ 
3. หนังสือส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี  จะเป็นหนังสือเร่ืองประกอบรูปภาพ 

เน้ือหาเร่ิมยาวข้ึน 
4. หนงัสือส าหรับเด็กอาย ุ11-14 ปี จะเป็นค าบรรยายมากกวา่ประกอบ 
5. หนังสือส าหรับเด็กอายุ 14-18 ปี มกัใช้ค  าบรรยายล้วนๆ มีภาพประกอบ

เช่นบางหนา้ เช่น เร่ืองสั้น นวนิยาย สารคดี 
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ดงันั้น สรุปไดว้า่ หนงัสือส าหรับเด็กแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ หนงัสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็ก กบัหนงัสือสารคดีส าหรับเด็ก ซ่ึงลกัษณะของหนงัสือ 2 ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนั 
หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กใหค้วามสนุกสนานแก่เด็ก แต่หนงัสือสารคดีส าหรับเด็กใหค้วามรู้แก่
เด็ก ส่วนหนังสือปะเภทบนัเทิงคดียงัแบ่งย่อยออกมาได้แก่ หนังสือภาพ หนังสือนิทาน หนังสือ
นิยาย หนงัสือบทร้อยกรองต่างๆ และหนงัสือการ์ตูน ประเภทของหนงัสือส าหรับเด็กยงัแบ่งตาม
อายุของผูอ่้านได้ ในงานวิจยัคร้ังใช้หนังสือส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปีประเภทบนัเทิงคดีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการวเิคราะห์ต่อไป 

 
6. คุณค่าของหนังสือส าหรับเด็ก 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2515 : 1) ได้กล่าวถึงคุณค่าของ
หนงัสือ 

...หนงัสือเป็นเสมือนคลงัท่ีรวบรวมเร่ืองราว ความรู้ ความคิด วทิยาการทุกดา้นทุก
อย่าง ซ่ึงมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและพากเพียรพยายามบนัทึก รักษาไวด้้วยลายลักษณ์อกัษร 
หนงัสือแพร่ไปถึงท่ีใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงท่ีนัน่ 

หนังสือเป็นส่ิงท่ีมีค่า และมีประโยชน์ประมาณค่ามิได้ในแง่ท่ีเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความรู้ของมนุษย.์.. 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2526 : 7) ไดนิ้พนธ์บทกว ี
“ฉนัชอบหนงัสือ”ไวว้า่ 

        หนงัสือน้ี                                 มีมากมาย                               หลายชนิด 
น าดวงจิต                                       เริงร่ืน                                     ช่ืนสดใส 
ใหค้วามรู้                                       ส าเริง                                      บนัเทิงใจ 
ฉนัจึงใฝ่                                         ใจสมาน                                 อ่านทุกวนั 
         มีวชิา                                     หลายอยา่ง                              ต่างจ าพวก 
ลว้นสะดวก                                    คน้ได ้                                    ใหสุ้ขสันต ์
วชิาการ                                          สรรมา                                    สารพนั 
ชัว่ชีวนั                                           ฉนัอ่านได ้                             ไม่เบ่ือเลย 
ส่วนสนิท สัตโยภาส (2550 : 8) ได้กล่าวถึงคุณค่าของหนังสือไวว้่า หนังสือมี

ความส าคญัต่อชีวิต ต่อการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ใส่ตนหนงัสือช่วยพฒันาให้ผูอ่้านเป็น
คนสมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ี ครู ผูป้กครอง ตลอดจนบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการให้การศึกษาแก่เยาวชนควร
สนบัสนุนและฝึกฝนให้เด็กของตนมีนิสัยรักการอ่าน และรักท่ีจะอ่านหนงัสือหลายๆ ประเภทซ่ึง
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นอกเหนือจากหนงัสือเรียน เพราะปัจจุบนัวทิยาการต่างๆ เจริญกา้วหนา้ไปมาก จนไม่สามารถน ามา
บรรจุลงในหนังสือเรียนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ได้ครบถ้วน การท่ีนักเรียนจะมีความรู้ มีสติปัญญา
แตกฉานควรให้รู้จากหนังสือต่างๆ หลายๆ เล่ม หลายๆ ประเภท เด็กอ่านมากจะรู้มากและเกิด
ปัญญา ความคิดกวา้งไกล ฉลาด รอบรู้ มีจินตนาการ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หนงัสือจะเป็น
อุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 

โดยสรุปคุณค่าของหนงัสิส าหรับเด็กมี 6 ประการ ดงัน้ี 
1. ช่วยใหเ้ด็กเกิดความพร้อม และเสริมสร้างใหรั้กการอ่าน  
2. ช่วยเสริมทักษะและเสริมสร้างบุคลิกลักษณะนิสัย ค่านิยม ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ซ่ึ งเป็น ส่ือน าไปสู่การแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ  

3. ช่วยให้เด็กไดรั้บความบนัเทิงและตอบสนองความสนใจของเด็กดว้ยการ
อ่าน 

4. ช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเอง และผู ้อ่ืน รวมถึงส่ิงท่ีผ่านมาในอดีต ข่าวสาร
ความรู้ ความคิด และค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง มีความรอบรู้ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

5. ช่วยเสริมสร้างให้ เด็กมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีความหวังในชีวิต 
มองเห็นทางออกของปัญญา 

6. เป็นแหล่งบนัดาลใจใหเ้ด็กเกิดจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
การให้รางวลัหนังสือส าหรับเด็กของคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประกาศ เร่ือง เกณฑ์การประกวด
หนงัสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2552 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เกณฑ์การประกวดหนงัสือดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2553 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เกณฑ์การประกวดหนงัสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.
2554 วนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2553 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2555 วนัท่ี 14 
ธนัวาคม พ.ศ.2554 เกณฑ์การประกวดหนงัสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2556 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2557 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และ
ประกาศคร้ังสุดทา้ย เร่ือง เกณฑ์การประกวดหนงัสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557  

ประกาศทั้ง 7 ปีมีเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นเหมือนกัน จึงขอน าเสนอเกณฑ์การ
ประกวดหนงัสือดีเด่นปีทา้ยสุด คือ การประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง 
เกณฑก์ารประกวดหนงัสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 ดงัน้ี 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรจัด
ประกวดหนังสือท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซ่ึง
ประพันธ์และจัดท าภาพประกอบโดยคนไทย  พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย  ให้มีคุณภาพดีมี
สารประโยชน์ และมีปริมาณทวีข้ึนเพียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน อนัจะส่งผลดีต่อการ
สร้างนิสัยรักการอ่านให้กบัคนไทย และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การ
ประกวดหนงัสือดีเด่นต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
1. หนงัสือท่ีส่งเขา้ประกวดทุกกลุ่มตอ้งเป็นหนงัสือท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

และไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของประเทศชาติ 
2. หนังสือสารคดี  พิจารณาเน้ือเร่ือง ความถูกต้องตามหลักวิชา ความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลตอ้งมีการอา้งอิง ความทนัสมยั แนวความคิด ความสมเหตุสมผล ท่วงท านองการ
ประพนัธ์ความเพียรพยายามในการประพนัธ์ สารประโยชน์ และภาพประกอบ 

3. หนังสือนวนิยาย พิจารณาเน้ือเร่ือง วรรณศิลป์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสารประโยชน์ 

4. หนังสือกวีนิพนธ์ พิจารณาสุนทรียภาพ ฉันทลกัษณ์ และแนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สังคม 

5. หนังสือรวมเร่ืองสั้ น  พิจารณาเน้ือเร่ือง  วรรณศิลป์  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละสารประโยชน์ 

6. หนงัสือส าหรับเด็ก พิจารณาคุณค่า สารประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บจากการ
อ่านเพื่อการด ารงชีวิตและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การใชส้ านวนโวหารถอ้ยค า วิธี
เรียบเรียงความเหมาะสมแก่วยัของเด็ก ภาพประกอบ การออกแบบและจดัท ารูปเล่ม 

7. หนังสือการ์ ตูน  และ  ห รือนิยายภาพ  พิ จารณ าเน้ื อ เร่ือง ท่ีส นุก มี
สารประโยชน์และภาพท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง การจดัแบ่งช่องภาพไม่สับสน และใช้ตวัอกัษรท่ี
อ่านง่าย 

8. หนงัสือสวยงาม พิจารณาสารประโยชน์ และคุณค่าความงามทางศิลปะซ่ึง
ประกอบ ดว้ย รูปเล่ม ปก การจดัตวัอกัษร การจดัหน้า การจดัภาพ และส่วนประกอบอ่ืนๆ รวมทั้ง
เทคนิคการพิมพแ์ละการเขา้เล่ม 
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การวเิคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลกัเกณฑ์การปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีเพื่อใหค้รอบคลุมงาน

เขียนทุกประเภท แต่ละประเภท ผูว้ิเคราะห์ตอ้งน าแนวการวเิคราะห์ไปปรับใช ้ใหเ้หมาะสมแก่งาน
เขียนแต่ละช้ินงานซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (2545 : 128) ได้ให้หลักเกณฑ์กวา้งๆ ในการวิเคราะห์
วรรณกรรม ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาหรือประวติัของหนงัสือและผูแ้ต่ง เพื่อช่วยใหว้เิคราะห์ในส่วนอ่ืน ๆ 
2. ลกัษณะค าประพนัธ์ 
3. เร่ืองยอ่ 
4. เน้ือเร่ือง ให้วิเคราะห์เร่ืองในหัวข้อต่อไปน้ีตามล าดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี 

หรือไม่มีก็ไดต้ามความจ าเป็น เช่น โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก วธีิการแต่ง ลกัษณะการเดินเร่ือง การใช้
ถอ้ยค า ส านวนในเร่ือง ท่วงท านองการแต่ง วธีิคิดสร้างสรรค ์ทศันะหรือมุมมองของผูเ้ขียน เป็นตน้ 

5. แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผูเ้ขียนท่ีฝากไวใ้นเร่ือง ซ่ึงตอ้งวเิคราะห์ออกมา 
6. คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติแบ่งออกเป็น 6 ดา้นใหญ่ ๆ และกวา้ง ๆ เพื่อความ

ครอบคลุมในทุกประเด็น ซ่ึงผูว้เิคราะห์ตอ้งไปแยกหวัขอ้ยอ่ยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ ของหนงัสือ
ท่ีจะวเิคราะห์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

ส่วนนิตยา วรรณกิตร์ (2559 : 253-254) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณค่าหนงัสือ การ
ประเมินคุณค่าของหนงัสือมีส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือวิธีการหรือความรู้ท่ีน ามาเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน ซ่ึงผูป้ระเมินอาจพิจารณาองค์ประกอบต่างๆต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการประเมิน
คุณค่าของหนงัสือ ก่อนจะจ าแนกรายละเอียดระหวา่งหนงัสือส าหรับเด็กและวยัรุ่นต่อไป 

1. ลกัษณะรูปเล่ม ไดแ้ก่การพิจารณารูปแบบของหนงัสือตั้งแต่การออกแบบปก การ
ใช้สี การก าหนดขนาดของตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือเร่ือง การออกแบบรูปเล่ม การใช้ตวัอกัษรและความ
ชดัเจน ขนาดของรูปเล่มและจ านวนหน้า ศิลปะการจดัหน้า การแบ่งบท รวมไปถึงส่วนประกอบ
ของหนังสือว่ามีครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ อาทิ ค าน า ค  าถามท้ายบท แบบฝึกหัด 
บรรณานุกรม ดรรชนี ภาคผนวก ฯลฯ 

2. เน้ือหา การพิจารณาลกัษณะเน้ือหาของหนงัสือควรใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

       2.1. กลวธีิการน าเสนอเน้ือเร่ือง การด าเนินเร่ือง การเปิดเร่ือง และการปิดเร่ือง 
       2.2. ความสอดคลอ้งของการตั้งช่ือเร่ืองและเน้ือหา 
       2.3. ความคิดสร้างสรรคค์วามน่าสนใจและความแปลกใหม่ของเน้ือหา 
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       2.4. คุณค่าของแก่นเร่ืองหรือสารัตถะของเร่ือง 
       2.5. เน้ือหาส่งเสริมความคิดและจินตนาการของเด็ก 
       2.6. เอกภาพ สารัตถะภาพ และสัมพนัธภาพของเร่ือง 
       2.7. ความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้มูล 
       2.8. เน้ือเร่ืองเหมาะสมกบัระดบัวยัของผูอ่้าน 
3. ภาพประกอบ ภาพประกอบเป็นหวัใจของหนงัสือส าหรับเด็ก ในการพิจารณาคุณค่า

ของหนงัสือดา้นภาพประกอบ ควรใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
       3.1. ลกัษณะความสมจริง 
       3.2. ความชดัเจนในการส่ือความหมายของภาพ 
       3.3. ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาพ 
       3.4. ขนาดของภาพ 
       3.5. สัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งปริมาณภาพและเน้ือเร่ือง 
       3.6. ความสอดคลอ้งของภาพประกอบและเน้ือเร่ือง 
       3.7. ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบภาพประกอบ 
       3.8. เทคนิคการใชสี้และการส่ือความหมาย 
4. มโนทัศน์ ได้แก่การพิจารณากลวิธีการน าเสนอมโนทัศน์ของเร่ืองว่าชัดเจน มี

เอกภาพหรือสอดคลอ้งกลมกลืนกบัเร่ืองหรือไม่ รวมไปถึงการเนน้สาระส าคญั และล าดบัความยาก
ต่างๆง่ายของการน าเสนอมโนทศัน์ 

5. กลวิธีการใช้ภาษา นอกจากค านึงถึงการน าเสนอเน้ือหาแล้วต้องไม่ลืมพิจารณา
คุณค่าของการใช้ภาษา โดยพิจารณาจากความถูกต้องทางไวยากรณ์ของค าศัพท์ ความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปประโยค ความชัดเจนของถอ้ยค า ความเหมาะสมในการใช้ค  าศพัท์และส านวน
ภาษา การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใชโ้วหารภาพพจน์ท่ีดีเด่นและน่าสนใจ 

6. คุณภาพการผลิต ไดแ้ก่การพิจารณาคุณภาพการพิมพ ์คุณภาพของกระดาษหรือวสัดุ
ท่ีใช้ภายในเล่มการเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของหนงัสือ การเยบ็เล่มและ
ความคงทนถาวรของหนงัสือ 

ดงันั้น จึงสรุปวา่ หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์วรรณกรรมมีการวิเคราะห์จะประกอบดว้ย ดา้น
ประวติัของหนงัสือและผูแ้ต่ง ดา้นโครงเร่ือง ดา้นการใช้ภาษา ดา้นคุณค่าต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามา
เป็นแนวทางใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์วรรณกรรม เพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั ดงัผลงานต่อไปน้ี 
จนัทร์ดี แสงห้าว (2542) ศึกษาเร่ือง “ กลวิธีการถ่ายทอดอุดมการณ์ในนวนิยายส าหรับเด็ก

ท่ีชนะการประกวดใน งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติระหวา่งปี พ.ศ. 2519-2538 ” โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาอุดมการณ์และกลวิธีการถ่ายทอดอุดมการณ์ในนวนิยายส าหรับเด็กท่ีชนะการประกวดใน 
งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติระหวา่งปี พ.ศ. 2519-2538 ทั้งหมด 19 เร่ือง น าเสนอผลการศึกษาแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ มีอุดมการณ์ 3 ประเภทคือ ประเภทท่ี 1 อุดมการณ์ของชาติ
ประกอบด้วย มีความสามคัคี การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ และความขยนัขนัแข็ง เป็นตน้ 
ประเภทท่ี 2 อุดมการณ์ของทอ้งถ่ินประกอบดว้ย ความรักทอ้งถ่ิน ความรักภาษาถ่ิน และความรัก
ส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ ประเภทท่ี 3 อุดมการณ์ของผูแ้ต่งประกอบด้วย ความรักในศิลปะพื้นบ้าน 
ความรักในบ้านสวน อุดมการณ์ท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นอุดมการณ์ของชาติ กลวิธีการถ่ายทอด
อุดมการณ์ มี 4 วิธี คือ วิธีท่ี 1 การถ่ายทอดผ่านแก่นเร่ือง วิธีท่ี 2 การถ่ายทอดผ่านตวัละคร วิธีท่ี 3 
การถ่ายทอดผา่นฉาก วธีิท่ี 4 การถ่ายทอดผา่นบทสนทนา และศิลปะการใชภ้าษา 

จารุวรรณ อ าพนัธ์ (2543) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นประเภท
บนัเทิงคดีท่ีได้รับรางวลัในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2538-2542 ” โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษากระบวนการทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่น ดา้นโครงเร่ือง ตวัละคร ฉากบท
สนทนา การใช้ภาษา วิเคราะห์เน้ือหาและแนวคิด และวิเคราะห์ภาพสะทอ้นทางสังคมของเด็กท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นทั้งหมด 15 เร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขียนส่วนใหญ่วางโครง
เร่ืองจากสภาพเหตุการณ์สังคมในปัจจุบนัโดยนิยมเร่ิมเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก พฤติกรรมตวัละคร 
บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเร้าใจผูอ่้านและน าไปสู่เร่ืองราวส าคญั การด าเนินเร่ืองมกัใช้ความ
ขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสาเหตุภายนอกเก่ียวกบัความยากจน สภาพเศรษฐกิจ การด าเนินเร่ืองไป
ตามล าดับปฏิทินส่วนใหญ่ และนิยมปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม ด้านตวัละครส่วนใหญ่แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งสมจริงเพื่อเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตให้กบัเด็กๆ โดยใชบ้ท
สนทนาและภาษาท่ีเด็กเขา้ใจไดง่้าย พร้อมทั้งสอดแทรกขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัเด็กดว้ย ดงันั้น
วรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นจึงสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดของผูเ้ขียนแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพสังคมใน
สมยันั้นๆ ท าให้วรรณกรรมเด็กมีมุมมองท่ีกวา้งไกล มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผูอ่้านเห็นถึงความดีงามท่ีควรกระท า และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมให้มี
ความเจริญงอกงามต่อไป 
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กฤตยา ณ หนองคาย(2544) ศึกษาเร่ือง “ การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กก่อน
วยัรุ่นท่ีไดรั้บรางวลั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2542 ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและ
กลวิธีการประพนัธ์ ท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นท่ีชนะรางวลัคณะกรรมการ
พฒันาหนงัสือแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2542 ผลการศึกษาพบวา่ วรรณกรรมส าหรับเด็กก่อน
วยัรุ่นทั้ง 71 เร่ือง มีแนวคิดท่ีส าคญั 5 แนวคิด คือ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ือง
ความรักความผูกพนัแนวคิดเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ แนวคิดเร่ืองปัญหาเด็ก และแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ี
เตรียมความพร้อมและพฒันาใหเ้ด็กกา้วไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ โดยเน้ือหาของแนวคิดเหล่าน้ี
น าผูอ่้านไปสู่การเรียนรู้ และเขา้ใจในเร่ืองของธรรมชาติชีวติ และสังคมได ้ดา้นกลวิธีการประพนัธ์
ในวรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นมีกลวิธีการประพนัธ์ 5 กลวิธี คือการสร้างโครงเร่ืองท่ีไม่
ซบัซ้อน การสร้างตวัละครเอกเป็นเด็กหรือเป็นพืชและสัตวต่์าง ๆ ในธรรมชาติ การสร้างฉากเป็น
ฉากชนบท การสร้างบทสนทนาท่ีสมจริงและการใชภ้าษาท่ีผสมผสานภาษาท่ีเรียบง่าย ชดัเจนกบั
ภาษาท่ีมีการตกแต่งให้งดงามเป็นวรรณศิลป์ แนวคิดและกลวิธีการประพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบั
จุดมุ่งหมายในการแต่งวรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่น สามารถผสานรอยต่อระหว่างวยัและ
สนองตอบความสนใจในการอ่านหนงัสือของเด็กได ้และแนวคิดถ่ายทอดสู่ผูอ่้านอยา่งตางไปตรง
มา ซ่ึงสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติ ชีวติ และสังคมได ้

ทิพวลัย ์ขนัธมะ (2545) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่น
ท่ีไดรั้บรางวลัในการประกวดหนงัสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2544 ” 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นท่ีได้รับรางวลัจากการ
ประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2544 ในดา้นเน้ือหา แนวคิด 
ตวัละคร ฉาก วิธีการน าเสนอเร่ือง ส านวนภาษา โดยใชแ้บบบนัทึกและแบบวเิคราะห์ขอ้มูลหนงัสือ
บนัเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นท่ีเป็นประชากร จ านวน 78 ช่ือเร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นเน้ือหา
หนงัสือบนัเทิงคดีจ านวนมากท่ีสุดมีเน้ือหาเร่ืองครอบครัว และมีแนวคิดเก่ียวกบัความเมตตากรุณา 
ดา้นตวัละคร หนงัสือบนัเทิงคดีส่วนใหญ่มีตวัละครเป็นคน โดยจ านวนมากท่ีสุดมีอายุ 12-14 ปี มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นฉาก หนงัสือบนัเทิงคดีส่วนใหญ่มีฉากเป็นประเทศไทยในชนบท 
โดยเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด ด้านการน าเสนอเร่ือง หนังสือบนัเทิงคดีส่วนใหญ่มี
โครงเร่ืองท่ีมีเอกภาพ มีแนวเร่ืองสมจริง และมีวิธีการน าเสนอเร่ืองเป็นเร่ืองเล่า ดา้นส านวนภาษา 
หนังสือบนัเทิงคดีทั้งหมดมีการใช้ค  าจากภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีการใช้สุภาษิต/ค าพงัเพย 
ภาษาถ่ิน และเชิงอรรถเสริมความ  

ชมนาด บุญอารีย ์(2546) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์หนงัสือพุทธศาสนาประเภทบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่น ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบนัเทิงคดี

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B0
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ส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นในดา้นผูจ้ดัท า ผูจ้ดัพิมพ ์รูปแบบการประพนัธ์ เน้ือหา การน าเสนอเร่ือง ตวั
ละคร ลกัษณะเด่นของหนังสือ และการจดัรูปเล่ม โดยใช้แบบวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากหนังสือพุทธศาสนาประเภทบนัเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นจ านวน 114 ช่ือเร่ือง ผล
การศึกษาพบวา่  ผูแ้ต่ง ผูแ้ปลและผูว้าดภาพประกอบหนงัสือส่วนใหญ่เป็นฆราวาส ผูจ้ดัพิมพส่์วน
ใหญ่เป็นภาคเอกชน แต่หนังสือส่วนใหญ่จดัพิมพ์โดยผูจ้ดัพิมพ์ภาครัฐ หนังสือ ส่วนใหญ่เป็น     
นวนิยาย โดยเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเพื่ออธิบายพระไตรปิฎก (ชาดก) ส่วนใหญ่มี
การน าเสนอเร่ืองแบบบรรยาย มีตวัละครเป็นมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ลกัษณะเด่นของ
หนงัสือท่ีพบมากท่ีสุด คือ หนงัสือชุด รองลงมาคือ หนงัสือท่ีจดัพิมพใ์นโอกาสพิเศษ และหนังสือ
ไดรั้บรางวลั ในดา้นการจดัรูปเล่ม พบวา่ หนา้ปกในเป็นส่วนประกอบท่ีพบมากท่ีสุด หนงัสือส่วน
ใหญ่มีขนาด 6 หน้ายก (14.8 x 21 ซม.) ใช้ตวัอกัษรขนาด 17 พอ้ยท์ และมีปกเป็นปกอ่อนอาบมนั 
จ านวนหน้าของหนังสือท่ีพบมากท่ีสุดคือ 51-100 หน้า และส่วนใหญ่มีภาพประกอบเป็นภาพ
ลายเส้นขาวด า 

นิธิมา คุณะดิลก (2549) ศึกษาเร่ือง “ วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นท่ี
ไดรั้บรางวลัดีเด่นของคณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530-2544 ” โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะเด่นดา้นแนวคิด วจันลีลา และคุณค่ากบัมาตรฐานการตดัสินวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก โดยใชว้ิธีวิจยัเอกสาร จากหนงัสือจ านวน 9 เร่ืองท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นของคณะกรรมการ
พฒันาหนงัสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530-2544 และเสนอผลการศึกษาคน้ควา้แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า วรรณกรรมส าหรับเด็กมีลักษณะเด่นด้านแนวคิด 3 ประการ ประการท่ี 1ได้แก่ 
แนวคิดดา้นคุณธรรม คือ ความเมตตากรุณา ความกตญัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความเสียสละความ
รับผิดชอบ และความกล้าหาญ ประการท่ี 2ได้แก่แนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ คือการไม่
เบียดเบียนชีวิตสัตว ์การตระหนกัในคุณประโยชน์ของพืชและสัตว ์และการแสดงออกซ่ึงความกลา้
หาญในการอนุรักษธ์รรมชาติ และประการท่ี 3ไดแ้ก่ แนวคิดดา้นความเช่ือ วฒันธรรมและประเพณี 
ส่วนลกัษณะเด่นดา้นวจันลีลา พบวา่วรรณกรรมส าหรับเด็กทั้ง 9เร่ือง มีวธีิการตั้งช่ือตวัละครเอกให้
จดจ าง่าย มีการใช้ค  าท่ีแสดงจินตภาพแจ่มแจง้ มีการซ ้ าค  าท่ีช่วยย  ้าน ้ าหนักความ มีการใช้ค  าชุด
เดียวกนัเพื่อแจกแจงรายละเอียด และมีการใชภ้าพพจน์อุปมาและบุคลาธิษฐานท่ีเรียบง่ายและขยาย
ภาพแจ่มชัด วรรณกรรมส าหรับเด็กทั้ ง 9 เร่ืองน้ีมีคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางวรรณศิลป์ท่ี
สอดคล้องกับหลัก เกณฑ์การพิ จารณาตัดสินหนังสือดีส าหรับเด็ก และยืนย ันให้ เห็นว่า
คณะกรรมการมีมาตรฐานการตดัสินเป็นบรรทดัฐานท่ีชดัเจน 

จุฑามาศ สุขข าจรูญ (2549) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กของ ส. พุ่ม
สุวรรณ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณ ในดา้นแนวคิด
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และกลวธีิการเสนอ โดยศึกษาเฉพาะประเภทบนัเทิงคดี จ านวน 37 เร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ แนวคิด
ในวรรณกรรมส าหรับเด็กของ ส.พุ่มสุวรรณมีบทบาทในการส่งเสริมพฒันาการ ดา้นต่างๆของเด็ก 
ได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม  พัฒนาการ ด้านสติปัญญา และ 
พฒันาการด้านร่างกาย โดยวรรณกรรมส าหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณมี แนวคิดท่ีสัมพนัธ์กับ
พฒันาการดา้นต่างๆ เสนอแนวคิดวา่เด็กตอ้งหมัน่แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ส่วนเร่ืองการเสริมสร้าง
สติปัญญาดว้ยอาหารเสริมเสนอแนวคิดวา่นมเป็นอาหารเสริมท่ีบ ารุงสมองและพฒันาสติปัญญาแก่
เด็ก และแนวคิดดา้นร่างกาย มีประเด็นเดียวคือ เร่ืองการใหค้วามรู้ทางดา้นสุขภาพ 

อภนัตรี กนัเดช (2549) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน ท่ีไดรั้บรางวลัตั้งแต่ 
พ.ศ.2506 ถึง พ.ศ.2548 ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัตั้งแต่ 
พ.ศ.2506 ถึง พ.ศ.2548 ในดา้นผูจ้ดัท า เน้ือเร่ือง แนวคิด ตวัละคร ฉาก การน าเสนอเร่ือง การด าเนิน
เร่ือง และลกัษณะการเรียบเรียง โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลและแบบวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัท่ีเป็นประชากรจ านวน 148 ช่ือเร่ือง 
ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลั ส่วนใหญ่จดัพิมพ์โดยส านักพิมพ์เอกชน 
วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัจ านวนมากท่ีสุดมีเน้ือเร่ืองวิถีชีวติ และมีแนวคิดเก่ียวกบัมิตรภาพ 
วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัส่วนใหญ่ มีตวัละครเอกเป็นมนุษย ์โดยจ านวนมากท่ีสุดมีอาย ุ12-
14 ปี มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ในดา้นฉาก วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัส่วนใหญ่มีแนว
เร่ืองสมจริง มีฉากประเทศไทย โดยเป็นภาคใตม้ากท่ีสุด มีโครงเร่ืองเป็นเอกภาพ และมีวิธีด าเนิน
เร่ืองแบบเร่ืองเล่า และมีการการใชสุ้ภาษิตค าพงัเพย 

ลลิดา ศุภธนสินเขษม (2551) ศึกษาเร่ือง “ การวเิคราะห์วรรณกรรมส าหรับเยาวชนท่ีไดรั้บ
รางวลัแว่นแกว้ปี พ.ศ.2544-2547 ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เน้ือหา แนวคิดในวรรณกรรม
ส าหรับเยาวชน วเิคราะห์กลวิธีการประพนัธ์ในวรรณกรรมส าหรับเยาวชน ดา้นโครงเร่ือง ตวัละคร 
ฉาก บทสนทนา การใช้ภาษา และวิเคราะห์คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ส าหรับเยาวชน โดยวิธีวิจยัเอกสารจากหนังสือนวนิยายส าหรับเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว 
จ านวน 15 เร่ือง และรายงานผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นเน้ือหา
แนวคิด ผูเ้ขียนสะท้อนแนวคิดเร่ืองมิตรภาพความรักความผูกพัน แนวคิดเร่ืองความเจริญทาง
เทคโนโลยี และทางวตัถุมิไดเ้ป็นความสุขทั้งหมดของมนุษย ์แนวคิดเร่ืองครอบครัวขาดความรัก
ความอบอุ่น แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรมเพื่อให้ชุมชน และสังคมเขม้แข็ง แนวคิดเร่ืองการ
คน้พบความดีงามท่ีอยูใ่นตนเอง แนวคิดเร่ืองการผจญภยัท าใหเ้ปิดโลกกวา้งเป็นการแสวงหาความรู้
เพื่อค้นหาค าตอบ ในด้านกลวิธีการประพนัธ์พบว่า ผูเ้ขียนวางโครงเร่ืองไม่สลบัซับซ้อนผูอ่้าน 
เขา้ใจง่าย โดยเร่ิมเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก บรรยายพฤติกรรมตวัละคร ดา้นตวัละครผูเ้ขียนสร้างตวั
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ละครแบบสมจริง และตวัละครแบบเหนือจริง ดา้นฉาก ผูเ้ขียนเน้นฉากแบบโลกปัจจุบนั และฉาก
แบบโลกจินตนาการ ท าให้ผู ้อ่านเกิดสนุกสนาน ด้านบทสนทนาผูเ้ขียนใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย
เหมาะสมกับวยัของผูอ่้าน ด้านการใช้ภาษา มีการใช้ค  าภาษาปาก ภาษาถ่ินฯลฯ ท าให้เน้ือเร่ือง
สมจริงยิ่งข้ึน คุณค่าทางคุณธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมส าหรับเยาวชน มีคุณค่าดา้นต่างๆ คือ เร่ือง
ความมีน ้าใจ ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ิงดีงามท่ีผูอ่้านควรยดึถือ และปฏิบติั 

พรรณทิตา ปานเอ่ียม (2554) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้
ปี พ.ศ.2552 ประเภทนวนิยาย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับ
รางวลัแวน่แกว้ ประจ าปี พ.ศ.2552 เร่ือง ขวดคนอยู่หนใด บา้นต่างสายเลือด การกลบัมาของดาว
หางดวงท่ีเจ็ด และหมีพิทักษ์ฝัน ในด้านเน้ือเร่ือง แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และคุณค่า ผล
การศึกษาพบวา่ ในดา้นเน้ือเร่ืองผูแ้ต่งน าเสนอเน้ือเร่ือง ๒ ลกัษณะ คือ เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยั
ในโลกสมมุติ และเน้ือเร่ืองผจญภยัในโลกแห่งความเป็นจริง มุ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการมองชีวิต 
แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว และแนวคิดเร่ืองมิตรภาพ ดว้ยกลวิธีการประพนัธ์ ทั้งในดา้นตวัละคร 
การเล่าเร่ือง การน าเสนอเร่ือง และการใชภ้าษา ท่ีมีศิลปะพอควรสามารถส่ือความหมายใหแ้ก่ผูอ่้าน
ท่ีเป็นเยาวชนได้ค่อนข้างดี ส่วนในด้านคุณค่า พบว่ามี ๓ ด้าน คือ คุณค่าด้านความรู้ คุณค่าทาง
อารมณ์ และคุณค่าธรรมจริยธรรม 

ณฐัทพสัส์ อินทร์ศวร และทศันา สลดัยะนนัท์(2558) ศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์วรรณกรรม
ส าหรับเด็กไทยวยั 6-12 ปี ท่ีมีเน้ือหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ”โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์
และศึกษาเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมในวรรณกรรมส าหรับเด็กของไทยวยั 6-12 ปี คดัเลือกและ
จดัท าบรรณานุกรม ของหนงัสือพร้อมบรรณนิทศัน์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับเด็ก โดยการอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจ านวน 79 เล่ม 
837 เร่ือง และตีความหมายจากแนวคิดหลกัของวรรณกรรมซ่ึงใชข้อ้คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 16 
ข้อ ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเมตตา กรุณา ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความ
ยุติธรรม การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสุภาพ การรักษาค าพูด การมีจิตสาธารณะ การประหยดัอด
ออม และความมีน ้ าใจ เป็นเกณฑ์ในการวเิคราะห์คุณค่า ทางคุณธรรมจริยธรรมของหนงัสือส าหรับ
เด็ก ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมทั้งหมด พบขอ้คุณธรรมจริยธรรมอยู่มากถึง 62 เล่ม 305 เร่ือง 
โดยขอ้คุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความกตญัญูกตเวที และความเมตตากรุณา พบเป็นเน้ือหาหลกัมาก
ท่ีสุด และพบข้อ คุณธรรมจริยธรรมเร่ืองความเมตตากรุณาเป็นเน้ือหาสอดแทรกมากท่ีสุด ข้อ
คุณธรรม จริยธรรมท่ีพบเป็นเน้ือหาหลกันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ความมีระเบียบวนิยั การเอาใจเขามาใส่ใจ
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เรา และการประหยดัอดออม และขอ้คุณธรรมจริยธรรมท่ีพบเป็นเน้ือหาสอดแทรกน้อยท่ีสุด คือ 
การมีจิตสาธารณะ 

กุณฑิกา ชาพิมล มาโนช ดินลานสกูล และนิดา มีสุข (2559) ศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบของ
วรรณกรรมเยาวชน ประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศรางวลัหนังสือ ดีเด่นของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวลัแว่นแก้ว และรางวลันายอินทร์อะวอร์ด ระหว่างปี
พุทธศกัราช 2546-2555 ”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชน
ประเภทบันเทิงคดีท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ รางวลัหนังสือดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวลัแวน่แกว้ และรางวลันายอินทร์อะวอร์ด ระหวา่งปีพุทธศกัราช 2546 - 
2555 โดยวิเคราะห์ การสร้างโครงเร่ือง การสร้างตวัละคร การสร้างบทสนทนา การน าเสนอแก่น
เร่ือง การสร้างฉาก และการสร้างมุมมองการเล่าเร่ือง ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของวรรณกรรม
เยาวชนโดยส่วนใหญ่มกัมีโครงเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน นิยมตวัละครแบบสมจริง สร้างบทสนทนาเพื่อ
การด าเนินเร่ือง มกัน าเสนอแก่นเร่ืองโดยการกระท าของตวัละคร เน้นการสร้างฉากแบบสมจริง 
และนิยมการสร้างมุมมองการเล่าเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึง ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ลกัษณะกลวิธีการแต่ง
วรรณกรรมเยาวชนทั้งสามรางวลัน้ีมีลกัษณะกลวธีิการแต่งท่ีใกลเ้คียงกนั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้จิยัพบวา่ผูท่ี้ท  าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์
หนงัสือประเภทบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก  ใชว้ิธีวจิยัเอกสาร โดยการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหา การใชภ้าษา
และคุณค่าต่างๆของหนังสือ เพื่อไดเ้ห็นว่าหนังสือเร่ืองนั้นๆมีเน้ือหา การใช้ภาษาและคุณค่าเป็น
อยา่งไร ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดท่ีไดจ้ากงานวิจยัเล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หนงัสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟ้ืนฐานปีพ.ศ. 2552-พ.ศ.2558 ต่อไป 



 
 

บทที ่3 
 

วธิกีารด าเนินการวจิัย 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา การใช้ภาษาและคุณค่าของหนังสือ
บนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 
โดยใช้วิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลงานวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 

 
แหล่งข้อมูลเพ่ือการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดก้ าหนดรายช่ือ หนงัสือโดย
การเจาะจงเฉพาะหนงัสือส าหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2558 ซ่ึงมีจ านาน 20 เล่มไดแ้ก่ 

1. นวรัตน์ สีหอุไร. สายรุ้งหายไปไหน, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2552 
2. อธิษฐาน ปกป้อง. กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
3. รัตนา คชนาท. ความดีสีเหลืองส้ม, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
4. สุมาลี. มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2553 
5. เพนกวนิตวัแรก. ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2554 
6. นวรัตน์ สีหอุไร. ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2554 
7. สองขา. เศษกระดาษ, รางวลัดีเด่น ปีพ.ศ.2555 
8. พุงกลม. ก-ฮ เท่ียวงานวดั, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2555  
9. สองขา. ผา้ของพอ่, รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2555  
10. เครือรัตน์ เรืองแกว้. เร่ืองของใบขา้ว, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2555 
11. ปรีดา ปัญญาจนัทร์ และเกริกยุน้พนัธ์. ของเล่นจากไม,้ รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2556 
12. อรเกษม รอดสุทธิ. เจา้บุญหลง, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2556 
13. รัศมี เบ่ือขนุทด. อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2556 
14. ณิชา พีชวณิชย.์ ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, รางวลัดีเด่น ปีพ.ศ.2557 
15. น าบุญ นามเป็นบุญ. ของขวญัแด่พระราชา, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2557
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16. ส.พุม่สุวรรณ. ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2557 
17. โชติ ศรีสุวรรณ. พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2557 
18. ขวญัจิตต ์ เนียมเกตุ. ตุก๊ตาของชาลี, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2558 
19. รัตนา คชนาท. เป็นแบบน้ีก็ดีด๊ีดี Its Happy This Way, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2558 
20. ปรีดา ปัญญาจนัทร์ และสุดไผท. ลุงโทนกบัปืน, รางวลัชมเชย ปีพ.ศ.2558 
 

ขั้นตอนการวจัิย 
1. ขั้นการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

1.1. ก าหนดค าถามวจิยัและวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยั 
1.2. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์หนงัสือส าหรับเด็ก

ประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลั รวมทั้งหนงัสือและเอกสารอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั 
ซ่ึงประกอบดว้ย 

      1.2.1. เอกส ารขั้ น ต้น  หนั งสื อบัน เทิ งค ดีส าห รับ เด็ ก ท่ี ได้ รับ รางว ัล จาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 จ  านวน 20 เร่ือง 

      1.2.2. เอกสารขั้นรอง ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือส าหรับเด็ก
ประเภทบนัเทิงคดีท่ีได้รับรางวลั รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์หนังสือ
ส าหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัดว้ยเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางและหลกัการในการศึกษา
วเิคราะห์หนงัสือส าหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลั 

 
2. ขั้นการสร้างเคร่ืองมือ 

2.1. ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา การใช้ภาษาและคุณค่าของหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับ
เด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 

2.2. การสร้างตารางการวิเคราะห์เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ให้สอดคล้องกบัจุดประสงคข์อง
งานวจิยั  

2.3. น าเคร่ืองมือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจพิจารณาใหค้  าแนะน า 
2.4. ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือตามท่ีอาจารยเ์สนอแนะ 
2.5. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมิน เพื่อไดค้วามคิดเห็นวา่การ

วเิคราะห์คร้ังน้ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
2.6. จากนั้นจึงน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับแกเ้คร่ืองมือใหส้มบูรณ์ 
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3. ข้ันการวเิคราะห์ข้อมูล 
อ่านวิเคราะห์หนงัสือแลว้น าสาระท่ีเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ลกัษณะการใชภ้าษา และคุณค่าหรือ

ประโยชน์ของหนงัสือบนัทึกลงตารางวิเคราะห์ จากนั้นจึงสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์
การวิจยัทั้ง 3 ขอ้ดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ แลว้สรุปผล และเสนอผลงานวิจยัโดยการเขียนบรรยาย
ประกอบตวัอยา่ง ดงัท่ีจะเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทต่อไป 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวจิยั เร่ืองการวเิคราะห์หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่ง ปีพ.ศ.2552 
ถึง ปีพ.ศ.2558 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเน้ือหา การใชภ้าษาและคุณค่าในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บ
รางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บ
รางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 จ  านวน 20 เล่ม ตามขอบเขตของงานวิจยั แล้วน ามา
วิเคราะห์โดยใช้แบบตารางการวิเคราะห์ พิจารณาจากท่ีผูว้ิจยัก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ข้ึนจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีปรากฏในบทท่ี 2 โดยจะแบ่งการน าเสนอขอ้มูลเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเน้ือหาของหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บ
รางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาคุณค่าของหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฟ้ืนฐานปีพ .ศ. 2552-ปีพ .ศ. 2558 
 
ตอนที ่1  ผลการศึกษาเน้ือหาของหนังสือบันเทงิคดีส าหรับเด็กทีไ่ด้รับรางวลัจากคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพืน้ฐานปีพ .ศ. 2552-ปี พ .ศ. 2558  
จากการศึกษาเน้ือหาของหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ .ศ . 2552 

ถึง ปีพ .ศ. 2558 พบว่าเน้ือหาของหนงัสือดงักล่าวมีเน้ือหาทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรักความ
ผูกพัน /ด้านการช่วยเหลือแบ่งปัน /ด้านความซ่ือสัตย์ ความกตัญญู /ด้านศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม/ดา้นไหวพริบ ปฏิภาณ/ดา้นปัญหาเด็ก และดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาระส าสัญ
ดงัน้ี 

1. เน้ือหา  เก่ียวกบัความรักความผูกพนั หมายถึง การใชชี้วิตร่วมกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจกนั การช่วยเหลือกนั การเผชิญปัญหาต่างๆร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นมนุษยก์บัมนุษย ์
มนุษยก์บัสัตว ์หรือแมก้ระทัง่สัตวก์บัสัตว ์ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับ
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เด็กท่ีไดรั้บรางวลัมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักความผูกพนัจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ ม็อกซ์ แมวมหศัจรรย ์     
ผูแ้ต่งสุมาลี/ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/เจา้บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ/อลวนส่ีขาสองหมา สาม
แมว ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขนุทด/ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย/์ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่ง
น าบุญ นามเป็นบุญ/พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติ ศรีสุวรรณ  และท้องนา...ฟ้าสีสวย ผู ้
แต่งส.พุม่สุวรรณ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ผู้แต่งสุมาลี มีเร่ืองยอ่วา่ “ นิก เด็กหนุ่มผูไ้ดรั้บของขวญั

วนัเกิดเป็นแมวตวัหน่ึงช่ือเจา้ม็อกซ์ หากดูภายนอกมนัก็คือแมวท่ีมีลกัษณะธรรมดาทัว่ไป 
แต่เจา้ม็อกซ์สามารถส่ือสารทางโทรจิตกบันิกได ้มนัไม่รู้วา่มนัมาจากดาวดวงไหน และไม่
มีความจ าหลงเหลืออยูเ่ลย และแลว้ม็อกซ์กบันิกก็ไดเ้ป็นเพื่อนกนั เหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึน
ระหว่างม็อกซ์แมวท่ีส่ือสารทางโทรจิตไดก้บันิกท าให้ความสัมพนัธ์ของทั้งสองจึงก่อตวั
ข้ึน จนไม่สามารถท่ีจะห่างจากกนัได”้ 

 
ผ้าของพ่อ ผู้แต่งสองขา มีเร่ืองยอ่ว่า “ความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก ผา่นผา้ขาวมา้

ผืนเก่า ท่ีใช้เล้ียงดูลูก เป็นเปลนอนและขึงกนัแดด มีประโยชน์อีกมากมาย ผา้ของพ่อจึง
เปรียบเหมือนความรัก ความอบอุ่นท่ีมอบใหก้บัลูก” 

 
เจ้าบุญหลง ผู้แต่งอรเกษม รอดสุทธิ มีเร่ืองยอ่วา่ “ลูกสุนขัผูน่้าสงสารถูกเอามา

ทิ้งไวข้า้งถนน มนัตอ้งหาทางเอาชีวิตรอดไปวนัๆอย่างยากล าบาก ไม่ว่าจะเป็นผูค้นท่ีใจ
ร้ายค่อยจอ้งท่ีจะรังแก หมาตวัใหญ่เจา้ถ่ินท่ีไม่ยอมให้มนัเขา้ไปอยูด่ว้ย อีกทั้งอนัตรายจาก
ความเหน็บหนาวท่ีตอ้งนอนตากฝน เศษอาหารเน่าบูดท่ีมนักิน จนกระทัง่ไปเจอกบัเจา้นาย
ใจดีผูซ่ึ้งรับเอามนัไปเล้ียงท าใหม้นัไดเ้จอเร่ืองราวใหม่ๆ ชีวิตใหม่ๆ และเพื่อนส่ีขาท่ีแสนดี 
แต่ถึงยงัไงชีวิตของมนัก็ตอ้งพลิกผนัเม่ือมนัตอ้งสูญเสียขาขา้งหน่ึงจากอุบติัเหตุ แต่ไม่ว่า
ยงัไงดว้ยจิตท่ีเขม้แขง็ของมนั มนัก็จะไม่ยอ่ทอ้กบัปัญหาในคร้ังน้ี” 

 
อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว ผู้แต่งรัศมี เบ่ือขุนทด  มีเร่ืองยอ่วา่ “ การผจญภยั

ใชชี้วิตอยูร่่วมกนัระหวา่งหมากบัแมวในครอบครัวของคน จึงเกิดเร่ืองราววา้วุน่ชวนอลวน
ปวดหวัต่างๆมากมาย และถึงแมว้า่แต่ละตวัจะมีลกัษณะนิสัยและอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่
เจา้ส่ีขาพวกน้ีชอบอยูด่ว้ยกนั เล่นดว้ยกนั กินดว้ยกนั และสร้างเร่ืองราวความผูกพนัท่ีแสน
จะน่ารักไวภ้ายใตช้ายคาเดียวกนั” 
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ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผู้แต่งณิชา พีชวณิชย์ มีเร่ืองย่อว่า “เร่ืองราวความรัก

ความผูกพนัของคนภายในครอบครัวท่ีมีต่อขา้วฟ่าง เด็กนอ้ยผูน่้าสงสารท่ีไม่มีเงินซ้ือตุ๊กตา 
ท าให้แม่ตอ้งท าตุ๊กตาข้ึนมาให้ขา้วฟ่าง โดยท ามาจากช้ินส่วนต่างๆของความทรงจ าจาก
ขา้วฟ่างกบัคนในครอบครัว” 

 
ของขวัญแด่พระราชา ผู้แต่งน าบุญ นามเป็นบุญ มีเร่ืองยอ่วา่ “ความผูกพนัและ

ความรักของพระราชากับประชาชน ท่ีประชาชนต้องการหาของขวญัท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ให้แก่พระราชา โดยพยายามหาของขวญัท่ีมีราคาและคุณค่าแพงมากท่ีสุด แต่สุดทา้ยแลว้ก็
เลือกท่ีจะท าตามแนวทางการใชชี้วติท่ีเรียบง่ายตามค าสอนของพระราชา” 

 
พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี ผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ มีเร่ืองยอ่วา่ “โรงเรียนตั้งใหม่

กลางทุ่งนาท่ีไดรั้บสมญาวา่ โรงเรียนโนนข้ีกล้ิง มีเพียงเพิงหลงัคาสังกะสีและฝากระดาน
กั้นห้อง ตั้งอยูบ่นเนินดินสูงท่ามกลางทุ่งดอกหญา้หลากหลายสียามหนา้ฝน และทุ่งขา้วสี
ทองในยามเก็บเก่ียว เป็นสถานท่ีท่ีเด็กทุกคนแสนรัก เพราะท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมเร่ืองราว
ทั้งสนุกซุกซน มิตรภาพระหวา่งครูกบัศิษย ์เพื่อนกบัเพื่อน ท่ีส าคญัโรงเรียนแห่งน้ีมีพ่อครู
ถึกท่ีเล่านิทานสนุก สอนเก่ง เป็นขวญัใจของเด็กนกัรียนและเพื่อนครู ความดีงามจากหวัใจ
พอ่ครูชราไดถู้กถ่ายทอดไปไวใ้นหวัใจเด็กบา้นทุ่ง เพื่อรอวนัผลิใบ เติบโต และงอกงาม” 

 
ท้องฟ้านา...ฟ้าสีสวย ผู้แต่งส.พุ่มสุวรรณ มีเร่ืองยอ่วา่ “สังคมเมืองรุดหนา้และ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามความเจริญของวิถีชีวิตชาวเมือง ส าหรับทอ้งนา
นั้นก็เปล่ียนแปลงไปเหมือนกนั แต่อยูใ่นรูปแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป ไม่รวดเร็วจนเกินไป
นกั จึงน าเสนอวิถีชีวิตของชาวชนทบท่ีเรียบง่าย หากินตามกบัทอ้งไร้ทอ้งนา มีวิถีชีวิตท่ี
ผูกพนักนัเป็นครอบครัวใหญ่ สอดแทรกความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการใช้ชีวิตกบั
ธรรมชาติ และเพิ่มเติมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติใหก้บัเด็ก” 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    

ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักความผูกพนัจะสอนให้เด็กไดรู้้คุณค่าของความรักจากคนใน
ครอบครัว และสอนใหเ้ด็กไดรู้้สึกถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากคุณงามความดี การช่วยเหลือ ไม่
วา่จะเกิดข้ึนกบัสัตวห์รือกบัมนุษยเ์อง 
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2. เน้ือหา เก่ียวกบัการช่วยเหลือ การแบ่งปัน หมายถึง การมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น การเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้นท่ีก าลงัตกทุกข์ไดย้าก และการท าให้ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงจากการศึกษา
คร้ังน้ีพบว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัมีเน้ือหาเก่ียวกบัการช่วยเหลือ แบ่งปัน
จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ กระต่ายน้อยนอนไม่หลบั ผูแ้ต่งอธิษฐาน ปกป้อง/ความดีสีเหลืองส้ม ผูแ้ต่ง
รัตนา คชนาท/ ดาวดวงนั้ นของฉันคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก และเป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s 
Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท ดงัเน้ือเร่ืองตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ผู้แต่งอธิษฐาน ปกป้อง มีเร่ืองยอ่วา่ “กระต่ายนอ้ยตวั

หน่ึงเกิดนอนไม่หลบั ป้าพระจนัทร์เห็นจึงอาสาเขา้มาช่วย ดว้ยการให้กระต่ายน้อยขอพร
ได้ 3 ข้อเพื่อให้ตัวเองนอนหลับ กระต่ายน้อยจึงขอพรไปเร่ือยๆ จนถึงพรข้อสุดท้าย 
กระต่ายน้อยอยากจะมอบพรคืนแก่ป้าพระจนัทร์เพราะรู้ไดถึ้งความใจดีของป้าพระจนัทร์ 
ป้าพระจนัทร์จึงมอบพรขอ้สุดทา้ยให้แก่สัตวทุ์กตวั โดยการให้สัตวทุ์กตวันอนหลบัฝันดี
ไปทุกๆคืน” 

 
ความดีสีเหลืองส้ม ผู้แต่งรัตนา คชนาท มีเร่ืองยอ่ว่า “หนอนน้อยตวัหน่ึงออก

เดินทางตามหาความดี 3 ประการ เพื่อน ามามอบให้กบัเจา้เมืองสีด า เพราะไม่เช่นนั้นมนัจะ
ถูกเจา้เมืองสีด าเอาชีวิต ในการเดินทางมนัจึงตอ้งพบกบัเหตุการณ์ต่างๆและไดช่้วยเหลือ
เหล่าเพื่อนๆสัตวไ์วด้ว้ย ทา้ยท่ีสุดมนัก็ไม่ไดถู้กเจา้เมืองสีด าเอาชีวติไป” 

 
ดาวดวงน้ันของฉันคนเดียว ผู้แต่งเพนกวินตัวแรก มีเร่ืองย่อว่า “เล่าถึง สัตว์

ทั้งหลายท่ีชอบมอง ดวงดาวยิม้แป้นท่ีสวยสดงดงาม จนท าให้เกิดความอยากไดม้าเป็นของ
ตวัเอง แต่ดวงดาวมีเพียงดวงเดียวสัตวท์ั้งหลายจึงแก่งแย่งกนั นากน้อยผูมี้ปัญญาเฉลียว
ฉลาด จึงเสนอความคิดวา่ เราไม่แข่ง แต่เราจะแบ่งกนั ” 

 
เป็นแบบนีก้ด็ี ดี๊ ดี It’s Happy This Way  ผู้แต่งรัตนา คชนาท มีเร่ืองยอ่วา่ “จ๋ิว

หลิว หนูนอ้ยท่ีมีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่เขามีฟันซ่ีใหญ่ท าให้เขาอายท่ีจะเจอกบั
สัตร์ตวัอ่ืน หนูน้อยจึงเอาผา้ปิดบงัฟันไว ้แลว้เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็เกิดข้ึน น้าสิงโตเกิด
ขาไปติดกบัเชือกไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองได ้จ๋ิวหลิวผา่นมาเห็นจึงเขา้ไปช่วยเหลือ
ทนัทีโดยใชฟั้นของตวัเองแทะ ตั้งแต่วนันั้นจ๋ิวหลิวก็ภูมิใจในฟันซ่ีโตของตวัเอง” 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    
ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการช่วยเหลือ การแบ่งปัน สอนให้เด็กรู้จกัการใส่ใจกบัผูอ่ื้น ไม่ท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ตวัเองอยา่งเดียว รู้จกัช่วยเหลือแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีก าลงัล าบาก   

 
3. เน้ือหา เก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์และความกตญัญู หมายถึง การแสดงความจริงใจต่อผูอ่ื้น 

การไม่เอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตน และการรู้คุณของคนท่ีช่วยเหลือเราในยามท่ีเรายากล าบาก ซ่ึงจาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัมีเน้ือหาเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์
กตญัญูจ านวน 3 เร่ือง ได้แก่  ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่ง
เครือรัตน์ เรืองแกว้ และลุงโทนกบัปืน ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู ผู้แต่งนวรัตน์ สีหอุไร มีเร่ืองย่อว่า “ตาลเด่ียว หมาน้อยผู ้

น่าสงสารถูกเจา้ของน ามาทิ้งท่ีวดั จึงไดเ้จอกบัหลวงตาผูมี้จิตใจเมตตาอารี ไดอุ้ปการะตาล
เด่ียวไว ้ตาลเด่ียวจึงตอบแทนบุญคุณดว้ยการเป็นหมาวดัท่ีดีและช่วยเหลือหลวงตาต่างๆ
นาๆ” 

 
เร่ืองของใบข้าว ผู้แต่งเครือรัตน์ เรืองแก้ว มีเร่ืองยอ่วา่ “ใบขา้ว เด็กนอ้ยท่ีก าลงั

พาควายคู่ใจเดินกลบับา้น แต่ทนัใดนั้นไดเ้จอกบัเงิน 100 บาท จึงเก็บไปคิดจะเอาเป็นของ
ตน แต่เม่ือถึงบ้าน ความกังวลใจท าให้ใบข้าวต้องครุ่นคิดอย่างหนักในส่ิงท่ีท าลงไป 
สุดทา้ยใบขา้วจึงตดัสินใจน าเงินไปคืนใหก้บัเจา้ของเพื่อความสบายใจและเป็นการท าความ
ดี” 

 
ลุงโทนกับปืน ผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์และสุดไผท มีเร่ืองย่อว่า “ลุงโทนผูท่ี้

เบ่ือหน่ายกบัการใช้ชีวิตในเมือง แกจึงเขา้ไปใช้ชีวิตในป่ากบับรรดาสัตวต่์างๆ อยู่มาวนั
หน่ึงมีนายพรานเดินหลงทางเข้ามาลุงโทน แกจึงหาข้าวหาปลาให้กับนายพรานกิน 
นายพรานตอบแทนน ้ าใจดว้ยการมอบปืนให้กบัแก แต่เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดก็เกิดข้ึน เม่ือ
ลุงโทนเอาปืนออกมาเช็ดแต่ปืนเกิดลัน่ไปถูกชะนีตวัหน่ึง หลงัจากนั้นเหล่าบรรดาสัตวจึ์ง
ไม่ไวใ้จลุงโทนอีกต่อไป ลุงโทนจึงเอาปืนไปฝังดินและยงัพยายามสร้างมิตรภาพกบัสัตว ์
นานวนัเขา้สัตวก์็กลบัมาไวใ้จลุงโทนเหมือนเดิม” 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    
ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์และความกตญัญูสอนให้เด็กมีความจริงใจกบัผูอ่ื้น ไม่
โกหกผูอ่ื้น และพยายามตอบแทนผูท่ี้มีบุญคุณกบัเรา 

 
4. เน้ือหา เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม หมายถึง การสืบสาน เรียนรู้ ประเพณีและ

วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาแต่ยาวนาน เพื่อเป็นการอนุรักษไ์ว ้ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่หนงัสือ
บนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัมีเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจ านวน 2 เร่ือง 
ไดแ้ก่  ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผูแ้ต่งพุงกลม และของเล่นจากไม ้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และเกริกยุน้
พนัธ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ก-ฮ เที่ยวงานวัด ผู้แต่งพุงกลม มีเร่ืองย่อว่า “ปลูกฝังประเพณีและวฒันธรรม

เก่าๆของไทยให้แก่เด็ก โดยผ่านพยญัชนะไทยทั้ ง 44 ตัว ด้วยการแฝงเข้าไปอยู่ใน
ส่วนประกอบต่างๆของงานวดัท่ีจดัสืบทอดมาอยา่งยาวนาน” 

 
ของเล่นจากไม้ ผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์และเกริกยุ้นพันธ์ มีเร่ืองย่อว่า “ปู่ท า

ของเล่นจากไมใ้ห้กบัเด็กๆไดเ้ล่นกนัอยา่งสนุกสนาน เช่น ลูกข่าง หนงัสต๊ิก ใบพดัไม ้เต่า
ไม ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นของเล่นภูมิปัญญาไทย” 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    

ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมสอนให้เด็กได้รู้ถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่าๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทย ไม่วา่จะเป็นการกิน การเล่น การท างาน ปลูกฝังให้
เด็กรักและเขา้ใจในถ่ินก าเนิดและความเป็นไทย  

 
5. เน้ือหา เก่ียวกบัไหวพริบ ปฏิภาณ หมายถึง การมีสติปัญญาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่
หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัมีเน้ือหาเก่ียวกบัไหวพริบ ปฏิภาณเพียงเร่ืองเดียว คือ 
ตุก๊ตาของชาลี ผูแ้ต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ตุ๊กตาของชาลี ผู้แต่งขวัญจิตต์ เนียมเกตุ มีเร่ืองย่อว่า “ชาลี เด็กน้อยซ่ึงอยากมี

ตุ๊กตาเหมือนกบัเพื่อนๆ แต่ดว้ยฐานะทางบา้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยท าให้ชาลีตอ้งเสียใจท่ีไม่มี
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ตุ๊กตาอย่างใครเขา แต่ดว้ยท่ีวา่ชาลีเป็นเด็กฉลาด ช่างสังเกต เห็นลูกตาลท่ีตกลงมาจากตน้
สามารถท่ีจะเอามาท าตุ๊กตาได้ จึงประดิดประดอยตุ๊กตาจากลูกตาลและส่ิงของเหลือใช้
ต่างๆ จนสามารถน าไปประกวดควา้รางวลัชนะเลิศท่ีโรงเรียนมาได”้ 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    

ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกับไหวพริบ ปฏิภาณมุ่งสอนให้เด็กมีการใช้จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค ์น าส่ิงท่ีเหลือใชห้รือไม่มีประโยชน์มาสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงของท่ีน ามาใชไ้ดอี้ก เช่น การ
ประดิษฐข์องเล่น เป็นตน้ 

 
6. เน้ือหา/เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาเด็ก หมายถึง ช่วงเวลาอนัยากล าบากของเด็กท่ีตอ้งพบ

เจอ เช่น ปัญหาภายในครอบครัว การหาเพื่อน การไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มเพื่อน  รวมไปถึง
ปัญหาทางกายภาพ เช่น หนา้ตา สีผิว ทรงผม เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่หนงัสือบนัเทิง
คดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัมีเน้ือหาสะทอ้นปัญหาเด็กเพียงเร่ืองเดียว คือ  เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสอง
ขา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
เศษกระดาษ ผู้แต่งสองขา มีเร่ืองย่อว่า “เงาะ เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีเกิดมาใน

ครอบครัวท่ีไม่ตอ้งการเขา เพราะพ่อและแม่อยากไดลู้กผูช้าย เงาะจึงถูกเอาไปฝากเล้ียงไว้
กบัยา่ ย่ามอบความรัก ความใส่ใจ และดูแลเงาะเสมือนเป็นลูกแท้ๆ คนหน่ึง แต่เงาะก็ตอ้ง
ไปเผชิญกับโลกภายนอกเพียงล าพัง ในโรงเรียนท่ีเงาะมักจะถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อน 
หัวเราะเยาะเงาะ เพราะว่าเงาะตวัด าและมีทรงผมหยกัศกไม่น่ารักสดใสเหมือนเด็กทัว่ไป 
บางคร้ังเงาะก็ถูกลอ้วา่เป็นตวัประหลาด แต่ในขณะเดียวกนั เงาะก็ยงัมีเพื่อนท่ีแสนดีเขา้ใจ
เงาะและคอยใหก้ าลงัใจ สุดทา้ยเงาะสามารถท่ีจะผา่นช่วงเวลานั้นมาไดด้ว้ยความเขม้แขง็ ” 
 

จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    
ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาเด็ก สอนใหเ้ด็กหาวธีิทางในการแกปั้ญหาอยา่งถูกวิธี และสอน
ให้เด็กรู้จกัปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีมีความแตกต่าง สอนให้เด็กมีความอดทนเม่ือตอ้งเผชิญกบัโลก
ภายนอก และสอนใหเ้ด็กมีจิตใจท่ีเขม้แขง็พร้อมท่ีจะต่อสู้กบัโลกแห่งความจริง 

 
7. เน้ือหา/เน้ือเร่ืองเก่ียวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การอนุรักษ์ ใส่ใจใน

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลั
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มีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพียงเร่ืองเดียว คือ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีห
อุไร ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
สายรุ้งหายไปไหน ผู้แต่งนวรัตน์ สีหอุไร มีเร่ืองยอ่วา่ “จ๋ิวหลิว หนูนาหนุ่ม ผูซ่ึ้ง

เคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในหมู่บา้นของตน ไม่ว่าจะเป็น ป่าไมท่ี้เขียวชอุ่ม ล า
ธารใส และสายรุ้งท่ีทอดโคง้ผ่านหมู่บา้น แต่ตอนน้ีทั้งหมดไดห้ายไป เหลือแต่ความแห้ง
แลง้ จ๋ิวหลิวจึงตั้งใจท่ีจะออกเดินทางตามหาสายรุ้งเพราะคิดว่าสายรุ้งสามารถท่ีจะน าพา
ความอุดมสมบูรณ์ของผนืป่ากลบัมาได ้ระหวา่งทางจ๋ิวหลิวก็พบกบัความจริงท่ีวา่สายรุ้งไม่
สามารถท่ีจะน าทุกอยา่งให้กลบัคืนมาได ้แต่การช่วยกนัปลูกตน้ไมแ้ละรักษาดูแลสามารถ
ท่ีจะน าความอุดมสมบูรณ์และสายรุ้งให้กลบัมาได้ จ๋ิวหลิวจึงเดินทางกลบัไปยงัหมู่บา้น
และร่วมมือกนัสร้างความอุดมสมบูรณ์ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง” 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    

ปี พ.ศ.2558 มีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สอนให้เด็กรู้จกัหวงแหนธรรมชาติ แสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของป่าไมแ้ละสายน ้ า เพื่อให้เด็กตระหนกัท่ีจะใช้ทรัพยากรป่าให้
นอ้ยและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
ตอนที ่2  ผลการศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในหนังสือบันเทงิคดีส าหรับเด็กทีไ่ด้รับรางวลัจากคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558  
จะการศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัระหว่าง              

ปีพ .ศ . 2552 ถึง ปีพ .ศ. 2558โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. การใชค้  าและประโยค แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.1. การใช้ค าและประโยคอย่างง่าย เหมาะสมกแก่เด็กวัย 6-11 ปี หมายถึง การใชส้ านวน
โวหารท่ีเรียบง่าย เขียนเป็นบทบรรยายเพื่อให้ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน หลีกเล่ียงการใช้ค  าศพัท์
เฉพาะหรือศพัท์ท่ีเป็นวิชาการ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บ
รางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ .ศ . 2552-ปีพ .ศ. 2558 ทุกเล่มมีการใช้ค  าและ
ประโยคอยา่งง่าย เหมาะสมกบัเด็กวยั 6-11 ปี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“  รีบออกเดินทางเถอะ สายเกินไปเจา้จะร้อนนะ ” ลุงฮูกเตือนจ๋ิวหลิว  
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 11 ) 
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บนหลงัคารถ  เจา้แดง สุนขัตวัใหญ่สีน ้าตาลนัง่อยู ่มนัเป็นหวัหนา้ฝงูของท่ีน่ี  
( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 5 ) 
 
บางเล่มอ่านแลว้ข า 
บางเล่มอ่านแลว้ไดค้วามรู้ 
บางเล่มรูปสวย 
หลายเล่มอ่านแลว้ชวนเก็บไปคิดต่อ  
( เศษกระดาษ, 2554 หนา้ท่ี 7 ) 
 
ลมพดัอูม้า ฮา้! ตน้ไมล้ม้ 
( ของเล่นจากไม,้ 2555 หนา้ท่ี 2-4 ) 
 
“กระต่ายนอ้ยน่าจะนอนหลบัไดแ้ลว้สินะ”  
( กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, 2556 หนา้ท่ี 9,15 ) 
 
เด็กบางคนมีตุก๊ตาหน่ึงตวั  
เด็กบางคนมีตุก๊ตาหลายตวั  
เด็กบางคนมีตุก๊ตาตวัใหญ่  
เด็กบางคนมีตุก๊ตาตวัใหญ่ตั้งหลายตวั 
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 2 ) 
 
 
เพื่อนเพื่อนต่างพา     ตุก๊ตาหลากหลาย  
สวยงามมากมาย       แลกเปล่ียนกนัชม  
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ท่ี 1 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีการใชค้  าและประโยคอยา่งง่าย เหมาะสมกบัเด็กวยั 6-11 ปี มีการใชค้  าโดดหรือด าท่ีมี
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พยางค์สั้ นๆ ไม่ใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย เพื่อให้เด็กอ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย รวมไปถึงใช้
ประโยคท่ีสั้น เพื่อใหเ้ด็กไม่เบ่ือหน่ายเวลาอ่านและยงัใหค้วามหมายไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่ 

 
1.2. การใช้ค าและประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หมายถึง การใช้ค  าให้ถูกตอ้งและ

ตรงความหมายรวมไปถึงการสะกดค า การใส่วรรณยุกต์ เป็นต้น ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า
หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ .ศ . 2552-ปี
พ .ศ. 2558 ทุกเล่มมีการใชค้  าและประโยคถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“ สายรุ้งหายไปไหนกนันะ...แลว้ท าไมตอ้งน าสายน ้ า อีกทั้งความเขียวชอุ่ม

อุดมสมบูรณ์ของท่ีน่ีไปดว้ย ผมจะไปตามหาสายรุ้ง”  
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 7 ) 
 
สัตวต่์างๆ ชอบนัง่เรือขา้มฟากท่ีน่ี เพราะนากนอ้ยแจวเรือเก่งมาก แค่ไม่ก่ีนาท่ี

ก็ส่งผูโ้ดยสารถึงจุดหมายอยา่งรวดเร็ว และปลอดภยั ,หนา้ท่ี 6  
( ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553 หนา้ท่ี 6 ) 
 
ฏ ปฏกั  ของโจรร้าย      ยอ่มแพพ้า่ย  ต่อคนดี      
ฐ  ฐานวาง  บลัลงักน้ี์    ไวเ้ป็นท่ี  นัง่ราชา  
( ก-ฮ เท่ียวงานวดั, 2554 หนา้ท่ี 9 ) 
 
เคาะไมเ้ล่นได ้ป๊อก แป๊ก ป๊อก แป๊ก กอก แกก กอก แกก  
( ของเล่นจากไม,้ 2555 หนา้ท่ี 15 ) 
 
“ ชายคนหน่ึงจึงเสนอว่า “เรามาซ้ือของขวญัราคาแพงมากๆ ให้ท่านกันดี

ไหม” 
( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 5 ) 
 
จ๋ิวหลิว  เป็นลูกหนูตวันอ้ยนิสัยดี ทั้งน่ารักและยิม้หวาน 
( เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way, 2557 หนา้ท่ี 3 ) 
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แจ๊บๆๆ จับ๊ๆๆ โอ้! มีหนอนจุดน ้ าเงินตวัหน่ึงก าลังแทะกินใบมะกรูดอย่าง
เอร็ดอร่อย 

( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 2 ) 
 
จะเห็นไดว้า่วา่หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง 

ปีพ.ศ.2558 มีการใช้ค  าและประโยคถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เพื่อตอ้งการให้เด็กเรียนรู้วิธีการใช้
ค  าศพัท์และวิธีการสะกดค า  มีการใช้ค  าศพัท์ยากเป็นบางค าเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจ าไป
ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
1.3. การใช้ค าและประโยคที่กระชับ สละสลวย  หมายถึง  การใช้ค  าท่ีเรียบง่ายแต่มีเสียง

ราบร่ืนไพเราะหู มีจงัหวะในการเล่นค า อาจเลือกใช้ค  าสัมผสัหรือค าซ ้ า เพื่อให้เป็นภาษาท่ีคลอ้ง
จองกนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้ทั้ งหมดจ านวน 15 เร่ือง ได้แก่  สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์        
สีหอุไร/ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ผูแ้ต่งสุมาลี/ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/        
ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผูแ้ต่งพุงกลม/ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/  
เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้/ของเล่นจากไม ้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และเกริกยุน้
พนัธ์/เจา้บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ/อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขุนทด/ 
ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย/์ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ/ทอ้ง
นา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุม่สุวรรณ/พอ่ครูครับผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ และตุก๊ตาชาลี   ผู ้
แต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ, ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 
ไม่มีใครตอบหนูนาหนุ่ม มีเพียงเสียงพึมพ า พวกสัตวต์่างๆ พากนันั่งหมด

อาลยัตายอยาก 
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 7 ) 
 
ก่อนท่ีเราจะมีโอกาสเห็นพิตบุลล์ทั้งสามตวั ก็มีข่าวลือมาใหม่แพร่สะพดัไป

ทั้งซอย  
( มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 55 ) 
 
ตาลเด่ียวยงัคงเจียมตวั อยูอ่ยา่งสงบเสง่ียม 
( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 16 ) 



 

39 
 

 
 

ฅ คนเพลิน  เดินชมงาน    ยิม้เบิกบาน  ส าราญใจ    
ฆ ระฆงั  ตีเสียงใส            ดงักอ้งไป  ไกลกงัวาน 
( ก-ฮ เท่ียวงานวดั, 2554 หนา้ท่ี 4 ) 
 
มา้ไมข้ยบัได ้เด็กโต เด็กเล็กวอ่งไว ข่ีมา้ไมข้ยบัได ้
( ของเล่นจากไม,้ 2555 หนา้ท่ี 27 ) 
 
ขา้งฟ่างดีใจมาก  
ท่ีไดตุ้ก๊ตาตวัแรก  
จึงกระโดดโลดเตน้ไปทัว่ 
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 8 ) 
 
ปอกเปลือกดีดี   เป็นสีเหลืองใส    
รีดเน้ือทิ้งไป       ลา้งน ้าซ ้ าซ ้ า 
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ท่ี 9 ) 
 

จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีการใช้ค  าและประโยคท่ีกระชับ สละสลวย  เพื่อให้เด็กอ่านสนุก มีจงัหวะคล้าย
เสียงดนตรี สามารถท่ีจะท าใหเ้ด็กจดจ าค าศพัทแ์ละเขา้ใจความหมายไดร้วดเร็วข้ึน 

 
1.4. การใช้ค าและประโยคเสริมสร้างภาพและอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง ค าท่ีให้ความ

เขา้ใจในทางรูปร่าง การแสดงอาการเคล่ือนไหว และความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่
หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ .ศ . 2552-ปี
พ .ศ. 2558 ทุกเล่มมีการใชค้  าเสริมสร้างภาพและอารมณ์ความรู้สึก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
จ๋ิวหลิว หนูนาหนุ่ม นัง่ร าพึงอยา่งหดหู่ อยูท่่ามกลางอากาศท่ีร้อนอบอา้ว 
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 3 ) 
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แต่ตาลเด่ียวไวกว่า มนัพุ่งกระโจนไปงบัมือนายผิน จนไมห้ลุดจากมือ ตาล
เด่ียวฝังเข้ียวลงบนมือนายผินแบบไม่ยอมปล่อยง่ายๆ นายผินพยายามขดัขืนแต่ก็ไปไหน
ไม่รอด ไดแ้ต่ร้องดว้ยความเจบ็ปวด 

( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 26 ) 
 
ใบขา้วหยิบเงินข้ึนมาดว้ยความดีใจ เหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใคร จึงรีบเก็บ

เงินใส่กระเป๋ากางเกง 
( เร่ืองของใบขา้ว, 2554 หนา้ท่ี 3 ) 
 
ปู่นัง่เอนกาย ยิม้ละไมสดช่ืน เด็กเด็กสนุกครึกคร้ืน สุขสดช่ืนทัว่กนั 
( ของเล่นจากไม,้ 2555 หนา้ท่ี 29 ) 
 
“ตุ๊กตาตวัน้ีหน้าตาตลกจงั” แลว้ทุกคนก็พากนัหัวเราะ ขา้วฟ่างกม้มองตุ๊กตา

ของตวัเองและเดินคอตกกลบับา้น สีหนา้ร่าเริงค่อยๆเปล่ียนเป็นเศร้าสร้อย 
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 9 ) 
 
ทันใดนั้นเอง ลุงโทนพลาดท าปืนลั่นเปร้ียง นกกาแตกฮือบินหนีเสียงดัง

เซ็งแซ่ พร้อมกบัลูกกระสุนปืนแล่นฉิวไปถูกชะนีหล่นร่วงจากตน้ไม ้ 
( ลุงโทนกบัปืน, 2557 หนา้ท่ี 19-20 ) 
 
แง! เสียงร้องไห้ดงัจา้ ท าไห้มนัต่ืนข้ึน ลูกจ้ิงหรีดก าลงัร้องไห้ เพราะหมวกสี

ชมพูใบจ๋ิวปลิวไปตกอยูท่ี่กลางแอ่งน ้านัน่เอง 
( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 10 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีการใชค้  าเสริมสร้างภาพและอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้เด็กไดเ้ขา้ใจในเหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีก าลงัอ่านไดอ้ยา่งดียิ่งข้ึน เห็นภาพการเคล่ือนไหวของส่ิงนั้นๆเหมือนอยูต่รงหน้า สามารถชกัจูง
และเร้าอารมณ์เด็กใหมี้ความรู้สึกคลอ้ยตามไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2. การใชส้ านวนโวหาร จากการวจิยัพบวา่มีการใชส้ านวนโวหารทั้งหมด 3 ประเภท
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  อุปมาโวหาร บรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร 

2.1. อุปมาโวหาร หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยกตวัอยา่ง ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัมาเปรียบ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมาย ด้านภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจาก
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ั้งหมดจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/ความดีสี 
เหลืองส้ม ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท/ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/เศษกระดาษ       
ผูแ้ต่งสองขา/ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย/์พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรี
สุวรรณ/ตุ๊กตาของชาลี ผูแ้ต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ และเป็นแบบน้ีก็ดีด๊ีดี It’s Happy This Way ผูแ้ต่ง
รัตนา คชนาท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ดอกไมด้อกเล็กดอกใหญ่ต่างก็แข่งกนัออกดอกราวกบัประกวดกนัเบ่งบานให้
เห็นความงามของตน 

( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 22 ) 
 
นากนอ้ยเห็นสัตวต่์างๆ ยิม้แยง่ต่อตวักนัเหมือนขนมชั้นโยกเยก  
( ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553 หนา้ท่ี 19 ) 
 
ขา้วฟ่างลองกอดตุก๊ตา อ้ืม! อุ่นใจเหมือนไดก้อดพอ่จริงๆดว้ย 
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 15 ) 
 
เดินไปหยบิมา     พบวา่กล่ินหอม     
ผลมนักลมป้อม   ดูคลา้ยตุก๊ตา  
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ท่ี 8 ) 
 
รุ่งเช้า เม่ือมนัเห็นพระอาทิตยด์วงกลมโตเหมือนท่ีมองเห็นเป็นส่ิงแรกตอน

ออกจากเปลือกไข่ มนัจึงคิดวา่ความดีอาจเป็นแสงกลมๆ สีเหลืองส้มก็เป็นได ้
( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 5 ) 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีการใชอุ้ปมาโวหาร เพื่อตอ้งการให้เด็กเกิดจินตนาการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆระหวา่งกนั
ได ้ทั้งดา้นรูปร่าง ความหมาย และความรู้สึก 
 

2.2. บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารท่ีใช้เล่าเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ตามล าดบั
เหตุการณ์ การเขียนบรรยายโวหาร จะมุ่งความชดัเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัด ซ่ึงจากการศึกษา
คร้ังน้ีได้ทั้ งหมดจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/ม็อกซ์ แมว
มหัศจรรย  ์ผูแ้ต่งสุมาลี/เจา้บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ/อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว ผูแ้ต่ง
รัศมี เบ่ือขุนทด/ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย์ และทอ้งนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุ่ม
สุวรรณ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“ ผมมาจากหมู่บา้นท่ีไกลจากท่ีน่ีมาก มนัเคยเป็นป่าท่ีเขียวชอุ่ม มีล าธารไหล

ผา่น มีน ้าตกท่ีมีน ้ามากตลอดปี ”  
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 20 ) 
 
ผมอุม้แมวเทาข้ึนมาดู ส ารวจแลว้รู้วา่มนัเป็นตวัผู ้หนา้ตาหล่อเหลาไม่เบา หวั

และหนา้ท่อนบนปกคลุมดว้ยขนสีเทาเขม้ ตาสีเขียวปนน ้าตาล จมูกกลมสีชมพู หนา้ท่อน
ล่างสีขาวสะอาด หนวดยาวสีขาวท าให้หน้าโกเ้ก๋ มนัส่งยิม้ให้ผมดว้ย ท่าทางพอใจท่ีผม
ชมวา่มนัหล่อ 

( มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 10) 
 
“เอ๋งๆๆ..ท่านเห็นแม่กบันายขา้ไหม…เอ๋งๆๆ” 
เสียงร้องไห้ของลูกหมาเล็กๆ ตวัผู ้สีด าลายด่างสีขาว หูตั้งขา้งหน่ึง ตกขา้ง

หน่ึง ร้องถามมนุษยแ์ปลกหนา้ท่ีเดินขวกัไขว ่ในเวลาเร่งด่วนจึงไม่มีใครหยุดมาสนใจลูก
หมา ท่ีเหลียวซ้ายแลขวามองหาชายท่ีเอามนัใส่ลงั ออกเดินทางคดเค้ียว แลว้ลืมมนัไวใ้ต้
พุม่ไมท้่ามกลางเศษขยะและควนัฟุ้งตลบ…กลบจนตามกล่ินเขาไม่ถูก  

( เจา้บุญหลง, 2555 หนา้ท่ี 13 ) 
 
ตวัหน่ึงสีด าสนิททั้งตวัจริง แต่อีกตวัมีสีขาวตรงแกม้สองขา้ง จมูก คาง ลงมาท่ี

คอยาวไปถึงอก ช่วงทอ้ง และปลายเทา้ทั้งส่ีขา้ง สวยทั้งคู่ สีด าสนิทดูสง่า อีกตวัก็มีสีขาว
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ไดต้  าแหน่งท่ีสวยงามทีเดียว ส่วนตวั “แม่” แน่นอนเป็นเพศเมีย สีขาว มีแตม้เหลืองเป็ยจุด
กวา้งสองสามจุด ลูกแมวทั้งสองคงมีสีเหมือนพอ่แมวแน่  

( อลวนส่ีขา สองขา สามแมว, 2555 หนา้ท่ี 17 ) 
“ ความลบัของพ่อซ่อนอยูท่ี่แขนตุ๊กตา เพราะมนัท ามาจากเส้ือท่ีพ่อใส่วนันั้น

ไงล่ะ ตุก๊ตาตวัน้ีเป็นตวัแทนของพอ่ ”  
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 14 ) 
 
ชีวิตทอ้งทุ่งนั้นตามธรรมดาจะสงบเงียบ เรียบง่าย ไม่ตอ้งเร่งรัดดว้ยเวลามาก

นกั ผูค้นต่ืนเชา้ต่างก็ออกไปท านา ท าไร่ ปลูกผกั เล้ียงหมู เล้ียงไก่ บางคนก็ออกไปรับจา้ง
ขดุดิน ถากหญา้ หรือเก่ียวขา้วบา้ง คนสูงอายกุ็จะอยูบ่า้น ท างานเบาๆไปตามก าลงั  

( ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย, 2556 หนา้ท่ี 39 ) 
 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีการใชบ้รรยายโวหาร เพื่อเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะบางเหตุการณ์เด็กอาจจะยงัไม่
มีประสบการณ์เอง ผูเ้ขียนสามารถท่ีจะอธิบายส่ิงต่างๆใหเ้ด็กเขา้ใจได ้

 
2.3. เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารท่ีมีจุดหมายแสดงความแจ่มแจง้เพื่อให้ผูอ่้านคล้อย

ตามหรืออาจกล่าวได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผูอ่้าน คิดเห็นหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน  ซ่ึงจาก
การศึกษาคร้ังน้ีได้ทั้งหมดจ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร และ   
ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุม่สุวรรณ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
หลวงตาจึงเทศน์สอนให้ชาวบา้นรู้วา่ เจา้ตาลเด่ียวนั้น แมเ้ป็นเพียงหมาวดั แต่

กลบัน่ายกยอ่งช่ืนชม เพราะมีความดีท่ีรู้จกักตญัญูรู้คุณผูชุ้บเล้ียง 
( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 31 ) 
 
“แม่ ผมเช่ือแลว้ครับวา่ ความดีย่อมเป็นหน่ึงเสมอ ความดีมีคนเห็น ซ่ือกินไม่

หมด คดกินไม่นาน ผมจะจ าส่ิงเหล่าน้ีไว ้น่ีถา้พอ่ยงัอยูพ่อ่คงจะดีใจเหมือนกนันะแม่”  
( ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย, 2556 หนา้ท่ี 15 ) 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีการใช้เทศนาโวหาร เพื่อเป็นการอธิบายให้เด็กเขา้ใจถึงหลกัการค าสอนต่างๆ ท าให้
เด็กสามารถท่ีจะน าหลกัการหรือค าสอนเหล่านั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ 

 
ตอนที ่3  ศึกษาคุณค่าในหนังสือบันเทงิคดีส าหรับเด็กทีไ่ด้รับรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐานปีพ.ศ.2552-ปีพ.ศ.2558  
จากการศึกษาคุณค่าในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่งปีพ.ศ. 2552 ถึง            

ปีพ.ศ.2558โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. คุณค่าดา้นความคิด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1. ดา้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หมายถึง การสร้างแนวทางความคิดใหม่ๆให้
ต่างไปจากเดิม หรือประยกุตจ์ากส่ิงเดิม เพื่อน าไปสร้างสรรค ์ประดิษฐ์ส่ิงของใหม่ๆ จากกาศึษาคร้ัง
น้ีไดพ้บว่ามีจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ กระต่ายน้อยนอนไม่หลบั ผูแ้ต่งอธิษฐาน ปกป้อง/ม็อกซ์ แมว
มหศัจรรย ์ผูแ้ต่งสุมาลี/ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/
ของเล่นจากไม ้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และเกริกยุน้พนัธ์/อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว ผูแ้ต่งรัศมี 
เบ่ือขุนทด/ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย ์และตุก๊ตาของชาลี ผูแ้ต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“หากดาวดวงนั้น...เป็นของฉันคนเดียว” “ฉันจะเอาใส่รถเล่ีอนจูงไปเดินเล่น

ทุกเชา้” 
“หากดาวดวงนั้น...เป็นของฉันคนเดียว” “ฉนัจะเอาไปใชแ้ทนลอ้รถ จกัรยาน

ข่ีไปทุกหนทุกแห่ง” 
“หากดาวดวงนั้น...เป็นของฉันคนเดียว” “ฉันจะเอาไปเป็นโคมไฟส่องสวา่ง

หนา้บา้นทุกคืน”  
( ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553 หนา้ท่ี 8 ) 
 
ของเล่นจากไม ้เกิดไดทุ้กวนั ปู่ชอบสร้างสรรค ์เด็กพลนัไดเ้ล่น  
( ของเล่นจากไม,้  2555 หนา้ท่ี 29 ) 
 
กอ้นเมฆจึงแปลงร่างเป็นเปลปุยเมฆนุ่ม นุ่ม ใหก้ระต่ายนอ้ยนอน 
( กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, 2556 หนา้ท่ี 8 ) 
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“ ขาของตุ๊กตาท ามาจากผา้ถุงท่ีย่าใส่ ตุ๊กตาตวัน้ีเป็นตวัแทนของย่า ให้หนูไม่
ลืมวา่ความรักของยา่จะตามหนูไปทุกท่ี ” 

( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 19 ) 
เลือกดา้นผมบาง    วางโครงใบหนา้       
จมูกปากตา            วาดทาแกม้แดง     
ถกัเปียผมสวย        ติดดว้ยโบแต่ง      
ก่ิงไมเ้สียบแทง      ท าเป็นมือเทา้  
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ท่ี 9 ) 
 

จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ สอนให้เด็กเกิดมุมมองความคิดใหม่ๆ 
มีทกัษะในการคิดท่ีแตกต่างออกไป และยงัเกิดจินตนาการท่ีน าเอาส่ิงของต่างๆมาประดิษฐ์เป็น
ส่ิงของใหม่ท่ีสามารถใชไ้ดอี้กคร้ัง 

 
1.2. ดา้นสติปัญญา ความรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง หลกัการ หรือขอ้มูลต่างๆท่ี

เป็นความจริง เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ จากการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ั้พบว่ามีจ านวน 8 เร่ือง 
ไดแ้ก่ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/ม็อกซ์ แมวมหศัจรรย ์ผูแ้ต่งสุมาลี/ดาวดวงนั้นของ
ฉนัคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผูแ้ต่งพุงกลม/อลวน
ส่ีขา สองหมา สามแมว ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขนุทด/ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ และ
ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุม่สุวรรณ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“ ผมเขา้ใจแลว้ล่ะ ผมจะกลบัไปบอกเพื่อนๆท่ีหมู่บา้นของผม ให้ช่วยกนัปลูก

ตน้ไม ้รักษาแหล่งน ้า จะท าใหป่้าและล าธารกลบัมามีชีวติอีกคร้ัง ”  
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 26 ) 
 
“รองเทา้ส้นสูงท าให้น ้ าหนกัตวัของคนใส่ถูกเหวี่ยงไปขา้งหน้า เม่ือใส่นานๆ

กลา้มเน้ือน่องสั่นลง ท าให้กระดูกสันหลงัเสียการทรงตวั ท าให้ปวดเอวปวดน่อง” ม็อกซ์ 
แมวมหศัจรรยท์่องใหผ้มฟัง  

( มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 21 ) 
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นากน้อยเด็ดใบบัวท่ีริมฝ่ังแล้วตัดน ้ าข้ึนมา สัตวต่์างๆ ชะโงกหน้าเข้ามาดู
ใกล้ๆ  “โอโ้ฮ” สัตวทุ์กตวัตาลุกวาวดว้ยความดีใจท่ีเห็นดาวยิม้แป้นส่งแสงระยบิระยบัอยู่
ในนั้น  

( ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553 หนา้ท่ี 22 ) 
 
ณ เณรเพียร  เรียนวชิา     หมัน่ศึกษา  ฝึกเขียนอ่าน  
( ก-ฮ เท่ียวงานวดั, 2554 หนา้ท่ี 11 ) 
 
แต่พระราชาทรงย  ้าเสมอวา่ “เวลาเป็นของมีค่า” การร้องเพลงติดต่อกนัขา้มวนั

ขา้มคืน จึงเป็นการใชเ้วลาอยา่งเปล่าประโยชน์  
( ของขวญัแด่พระราชา,  2556 หนา้ท่ี 10 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าทางดา้นสติปัญญา ความรู้ สอนหลกัการ ขอ้เท็จจริงให้กบัเด็ก เพื่อท่ีเด็กจะไดรู้้
และเขา้ใจเป็นการเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆไปพร้อมกบัความสนุกสนาน 
 

1.3. ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างถ่ีถ้วน คิดโดยรอบคอบอย่าง
ระมดัระวงั ไม่ด่วนตดัสินใจอะไรท่ีจะท าให้เกิดปัญหาข้ึนภายหลงั จากการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้บวา่มี
จ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย  ์ผูแ้ต่งสุมาลี/ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์   สีห
อุไร/เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้/ของขวญัแด่พระราชา ผู ้
แต่งน าบุญ นามเป็นบุญ และทอ้งนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุม่สุวรรณ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
พอ่กบัแม่ต่ืนเตน้ลูบคล าเจา้เทาสักครู่หน่ึง แลว้พอ่บอกวา่ แมวสะอาดรูปร่างดี

แบบน้ี คงเป็นแมวมีเจ้าของดูแล ดังนั้ นผมจะยึดมาเล้ียงเฉยๆไม่ได้ ต้องประกาศหา
เจา้ของก่อน ถา้ไม่มีเจา้ของมารับคืน ผมถึงจะเล้ียงมนัได ้ 

( มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 11 ) 
 
แต่ตาลเด่ียวไม่ค่อยไวใ้จนายผินคนน้ีเท่าไหร่ เขามีท่าทีแปลกๆ ดูหลุกหลิก 

หนา้ตาไม่น่าเช่ือถือ 
( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 21 ) 
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เงาะยงัไม่อยากตาย เงาะยงัเขียนช่ือตวัเองไม่เป็นเลย ยงัเล่นตั้งเตไดไ้ม่ก่ีบา้น 
ยงัเล่นหมากเก็บไดแ้ค่บา้นหน่ึงเท่านั้น ยงัไม่ไดใ้ส่ชุด ป.๑ ยงัไม่เคยออกนอกตวัจงัหวดั
ไปเท่ียวท่ีไหน ยงัท่องสูตรคูณแบบเด็กโตๆ ไม่ได ้ยงักระโดดเชือกไม่เก่ง และยงัไม่ไดท้  า
อะไรอีกตั้งหลายอยา่ง  

( เศษกระดาษ, 2554 หนา้ท่ี 32 ) 
 
เร่ืองเงิน 100 บาทท่ีพบในวนัน้ี ยงัคงวนเวียนอยูใ่นความคิด ทุกขใ์จจนนัง่ไม่

เป็นสุข สงสารทั้งน ้าผึ้งท่ีจะโดนแม่ตี และนอ้งท่ีไม่มีนมจะกิน  
( เร่ืองของใบขา้ว 2554 ,หนา้ท่ี 16 ) 
 
บางคนเลือกสร้างความสุขดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
บางคนตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเตรียมน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
และหลายคนเลือกสร้างความสุขดว้ยการใหอ้ภยั 
( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 18 ) 
 
มะเด่ือไม่มีมะม่วงไปให้แม่ แต่เขาก็ภูมิใจท่ีไม่ผิดต่อค าสอนของแม่ มะเด่ือ

เดินไปคิดไป การท าความดีในขณะท่ีทอ้งหิว มนัช่างยากเสียน่ีกระไร แต่อย่างไรก็ตาม 
ความดีตอ้งเหนือกวา่ส่ิงทั้งปวง  

( ทอ้งนา...ฟ้าสีสวย, 2556 หนา้ท่ี 13 ) 
 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอนให้เด็กรู้จกัการคิดอย่างมีล าดบัขั้นตอน 
ไตร่ตรองความคิดใหถ่ี้ถว้น คิดก่อนลงมือท าและตอ้งไม่เป็นท่ีเดือดร้อนของผูอ่ื้น 

 
1.4. ดา้นความคิดเชิงคุณธรรม หมายถึง ความคิดในทางท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง เช่น การมีเมตตา 

การช่วยเหลือผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ จากการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้บวา่มีจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ ความ
ดีสีเหลืองส้ม ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท/ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียวผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/          เศษ
กระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้/    ทอ้งนา
...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุ่มสุวรรณ/พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ และลุงโทนกบัปืน 
ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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“เราไม่แข่ง แต่เราจะแบ่งกนั” นากน้อยประกาศเสียงดงั แลว้เด็ดใบบัวท่ีมีอยู่
มากมายใหเ้พื่อนสัตว ์ 

( ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553หนา้ท่ี 23 ) 
 
วนัน้ีพอ่แก่เฒ่า  
ใหพ้อ่เราไดสุ้ขสันต ์ 
ห่มพอ่ดว้ยกอดนั้น  
 
อุ่นทุกวนักตญัญู  
( ผา้ของพอ่, 2554 หนา้ท่ี 22 ) 
 
เรามีความสุขแต่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อน เป็นทุกข ์ไม่ดีเลย  
( เร่ืองของใบขา้ว, 2554 หนา้ท่ี 16 ) 
 
“เราอยา่ท าอยา่งนั้นเลย เล้ียงมนัไวพ้อใหม้นับินไดค่้อยปล่อยไป” หูกางบอก 
“เล้ียงไวท้  าไม ไม่เห็นน่ารักเลย” กอ้มวา่ 
“ขา้….ยงิมนัไม่ลงหรอก เห็นตอนท่ีแม่มนัด้ินให้ลูกมนัหลุดเพื่อไม่ให้งูกินลูก

ของมนัแลว้ ขา้สงสารมนั แม่มนัจะตายอยูแ่ท้ๆ  ยงัเป็นห่วงลูก” หูกางพูดเสียงเศร้า กอ้มก็
พลอยซึมไป  

( พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, 2556 หนา้ท่ี 99 ) 
 
รุ่งเช้า นายพรานมอบปืนยาวให้ลุงโทนเพื่อตอบแทนบุญคุณ ก่อนออก

เดินทางจากป่า ตามทางท่ีลุงโทนช้ีบอกให ้ 
( ลุงโทนกบัปืน, 2557 หนา้ท่ี 14 ) 
 
หนอนน้อยไต่ข้ึนไปบนใบของตน้ดาวกระจายช่วยเก็บหมวกให้ลูกจ้ิงหรีด

นอ้ย มนัพยายามเอ้ือมสุดเทา้สั้นๆ จนพลาดตกลงไป โชคดีท่ีมนัปล่อยเส้นใยติดกบัปลาย
ใบไวไ้ดท้นั 

( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 12 ) 
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จะเห็นไดว้่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าดา้นความคิดเชิงคุณธรรม สอนใหเ้ด็กคิดดีท าดี หดัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใหเ้ห็น
คุณค่าของการท าความดี 

 
2. คุณค่าดา้นอารมณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1. ดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้น หมายถึง การรู้จกัตวัเอง  เขา้ใจและยอมรับไดใ้นส่ิงท่ี
ตวัเองเป็นและมี รวมไปถึงการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้พบว่ามีจ านวน 11 
เร่ือง ได้แก่ กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ผูแ้ต่งอธิษฐาน ปกป้อง/ความดีสีเหลืองส้ม ผูแ้ต่งรัตนา 
คชนาท/ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ผูแ้ต่งสุมาลี/ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/    
เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้/ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่ง 
ณิชา พีชวณิชย์/ท้องนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุ่มสุวรรณ/พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรี
สุวรรณ/เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท และลุงโทนกับปืน ผูแ้ต่ง
ปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
คืนนั้นสัตวทุ์กตวัยิ้มแป้นอย่างมีความสุข เพราะมีดาวยิม้แป้นเป็นของตวัเอง 

โดยไม่ตอ้งแก่งแยง่กนั  
(ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว, 2553 หนา้ท่ี 23 ) 
 
ถา้เงินน้ีเป็นของเรา แลว้เราท าหาย เราก็คงเสียใจและเสียดายมาก 
( เร่ืองของใบขา้ว, 2554 หนา้ท่ี 14 ) 
 
แลว้ขา้งฟ่างก็นอนกอดตุ๊กตาจนเคล้ิมหลบัไป ตุ๊กตานุ่มๆในออ้มแขนท าให้

ขา้วฟ่างรู้สึกอุ่นใจ เพราะขา้วฟ่างรู้สึกวา่ น่ีคือตุก๊ตาท่ีวเิศษท่ีสุดในโลก 
( ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า, 2556 หนา้ท่ี 34 ) 
 
นา้สิงโตจึงร้องเพลงข้ึนวา่ “ฉนัเป็นสิงโต ผมฟูไม่เหมือนใคร เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี 

ดี เพราะเป็นตวัฉนั” แลว้นา้สิงโตยงัแต่งเพลงให้จ๋ิวหลิวดว้ย “จ๋ิวหลิวเป็นหนู ตวัเล็กแต่มี
ฟันโต ไม่ไดข้ี้โมน้ะ ไม่ไดข้ี้โม ้เป็นหนูแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี”  จ๋ิวหลิวชอบเพลงน้ีและเม่ือนึกถึง 
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ค าชมท่ีทุกคนชมวา่เธอเป็นเด็กดีแลว้ก็ยิม้สวย จ๋ิวหลิวก็ยิ่งสบายใจข้ึนมาก นบัจากวนันั้น 
จ๋ิวหลิวก็ยิม้กวา้งอยา่งมัน่ใจ และไม่คิดใส่ผา้ปิดปากปิดฟันซ่ีโตอีกต่อไปแลว้ 

( เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way, 2557 หนา้ท่ี 14-16 ) 
 
เม่ือชะนีอาการดีข้ึน ลุงโทนตัดสินใจน าปืนยาวกระบอกนั้ นไปฝังดิน 

ท่ามกลางสายตาเหล่าสัตวท่ี์ลอบมองอยูเ่งียบๆ  
( ลุงโทนกบัปืน, 2557 หนา้ท่ี 21 ) 
 
หนอนน้อยเขา้ใจแล้วว่า ความดีเป็นอย่างไร มนัยิ้มกวา้งให้อภยัคุณมะกรูด 

แลว้ไต่ข้ึนไปกินใบมะกรูดอยา่งเพลิดเพลิน  
( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 19 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 ท่ีมีคุณค่าดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้น สอนให้เด็กรู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือ
เราสามารถท่ีจะช่วยได ้และรู้จกัประมาณตน 
 

2.2. ด้านความสนุกสนาน หมายถึง การให้ความบนัเทิง ท าให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส จาก
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้พบว่ามีจ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ผูแ้ต่งอธิษฐาน 
ปกป้อง/ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผูแ้ต่งพุงกลม/ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/ของเล่นจากไม ้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญา
จนัทร์และเกริกยุน้พนัธ์/อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขุนทด/พ่อครูครับ ผมจะเป็น
เด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ/ตุ๊กตาของชาลี ผูแ้ต่งขวญัจิตต์ เนียมเกตุ และเป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s 
Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ด เด็กเพลิน  เดินเท่ียวงาน     สนุกสนาน  เบิกบานใจ  
( ก-ฮ เท่ียวงานวดั, 2554 หนา้ท่ี 11 ) 
 
ม มา้หมุน  ชวนสุขสันต ์      สนุกกนั เป็นนกัหนา  
( ก-ฮ เท่ียวงานวดั, 2554 หนา้ท่ี 18 ) 
 
นกไมก้างปีกเขน็ไป เด็กเด็กวอ่งไว เขน็นกไม ้กระพือปีกได ้ 
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( ของเล่นจากไม,้ 2555 หนา้ท่ี 19 ) 
 
พรขอ้ท่ี 2 กระต่ายน้อยขอเพลงกล่อมนอน จกัจัน่และแมลงทั้งหลายจึงชวน

กนัมาขบักล่อม เพลงอนัไพเราะใหก้ระต่ายนอ้ยฟัง  
( กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, 2556 หนา้ท่ี 12 ) 

 
ในยามฝนตกสาด ทั้งครูและนกัเรียนจะไปรวมกนัเป็นกระจุกอยูต่รงท่ีมุมฝนสาดไม่

ถึง พอฝนหยุดตก เด็กๆจะพากันไล่จบัเขียดท่ีกระโดดหย็องแหย็งเข้ามาในห้องเรียนเป็นท่ี
สนุกสนานจนลืมเลิกกลบับา้นก็มี  

( พ่อครูครับ ผมจะเป็นเดก็ดี, 2556 หนา้ท่ี 16 ) 
 
มีการแข่งขนั          สร้างสรรคป์ระดิษฐ ์     
ถ่ายทอดความคิด   วสัดุนานา      
เนน้ธรรมชาติ         สะอาดหนกัหนา      
ดูมากคุณค่า             ของเล่นเพลิดเพลิน 
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ท่ี 13 ) 
 
นา้สิงโตจึงร้องเพลงข้ึนวา่ “ฉนัเป็นสิงโต ผมฟูไม่เหมือนใคร เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี 

ดี เพราะเป็นตวัฉนั” แลว้นา้สิงโตยงัแต่งเพลงให้จ๋ิวหลิวดว้ย “จ๋ิวหลิวเป็นหนู ตวัเล็กแต่มี
ฟันโต ไม่ไดข้ี้โมน้ะ ไม่ไดข้ี้โม ้เป็นหนูแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี” จ๋ิวหลิวชอบเพลงน้ี 

( เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way, 2557 หนา้ท่ี 14-15 ) 
 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าดา้นความสนุกสนาน เพื่อท าให้เด็กไดเ้ล่นอยา่งสร้างสรรค ์เกิดการเรียนรู้ ท าให้
เด็กรู้สึกมีความสุขเม่ือไดอ่้านหนงัสือ ไม่ท าใหห้นงัสือน่าเบ่ือและเครียด และเป็นกลวธีิจูงใจให้เด็ก
อ่านหนงัสืออีกดว้ย 

 
2.3. ดา้นการมองโลกในแง่ดี หมายถึง มุมมองต่อส่ิงต่างๆในดา้นดี คิดบวก พยายามมอง

ขอ้ดีไวก่้อน จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้พบว่ามีจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่ง
นวรัตน์ สีหอุไร/ความดีสีเหลืองส้ม  ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท /ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ผู ้แต่งสุมาลี/        
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เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/เจา้บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ และอลวนส่ีขา สองหมา สามแมว   
ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขนุทด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“ เราจะช่วยกนัท าใหท่ี้นัน่เตม็ไปดว้ยตน้ไม ้สายธาร และวนัหน่ึงเช่ือวา่สายรุ้ง

ของคุณจะกลบัมา ”  
( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 27 ) 
 
หมาทั้งสามตวัไม่ไดเ้ห่ากระโชก ไม่ไดส่้งเสียงค าราม หรือวิ่งกระโจนเขา้ใส่

เราเหมือนหมาดุๆท่ีเราเคยเจอมาก่อนเลย ตากลมๆสีน ้ าตาลท่ีจอ้งมองเราแสนจะเป็นมิตร 
อยากเป็นเพื่อนกบัเราต่างหาก  

(มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 56 ) 
 
แลว้ทั้งสามคนคือ ตุ๋ย นุ่มน่ิม เงาะ จึงกินขา้วเท่ียงดว้ยกนัในหอ้งเรียนตั้งแต่วนั

นั้นเป็นตน้มา เงาะรู้สึกขอบใจนุ่มน่ิม และรู้สึกวา่... 
“กินขา้วเท่ียงในหอ้งก็ดีเหมือนกนั บางทีอาจจะดีกวา่ท่ีโรงอาหารหรือบึงบอน

ดว้ย”  
( เศษกระดาษ, 2554 หนา้ท่ี 54 ) 
 
เม่ือยา่เดินส่ายหนา้เขา้บา้นไป บุญหลงจึงยอ่งกลบัมาท่ีโคนไมใ้หญ่ แต่ไม่เห็น

ใครบนนั้นแลว้ มนัลม้ตวันอนทอกถอนใจ รอนายของมนัท่ีอาจจะผา่นมานอกร้ัวสักวนั  
( เจา้บุญหลง, 2555 หนา้ท่ี 41 ) 
 
แม่ปราดเขา้ไปจะแยกออกมา แต่พ่อห้ามไวเ้สียก่อน บอกว่าแมวหยอกกัน

หรอก ไม่ไดท้  าใหเ้จบ็ ใหเ้จา้แกว้ช่วยดูนุ่มน่ิมก็ดีเหมือนกนั  
( อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว, 2555 หนา้ท่ี 54 ) 
 
หนอนจุดน ้ าเงินใช้ชีวิตอยา่งมีความสุข ท าความดีและช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอมา 

จนกระทัง่มนักลายเป็นผเีส้ือสีน ้าเงินท่ีสวยท่ีสุด จึงบินลาคุณมะกรูดไป 
( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 22 ) 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าดา้นการมองโลกในแง่ดี สอนให้เด็กคิดดีท าดี มีความคิดในทางบวก เจอปัญหา
แลว้คิดหาทางแกไ้ข ไม่ใช่จมทุกขอ์ยูก่บัปัญหา 

 
3. คุณค่าดา้นสังคม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1. ดา้นการมีน ้าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น หมายถึง การมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น การเอ้ืออารีการเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น จากการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้บวา่มีจ านวน 15 เร่ือง ไดแ้ก่ กระต่ายน้อยนอนไม่หลบั       ผู ้
แต่งอธิษฐาน ปกป้อง/ความดีสีเหลืองส้ม ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท/ม็อกซ์ แมวมหศัจรรยข์องสุมาลี/ดาว
ดวงนั้นของฉันคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวินตวัแรก/ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/   เศษ
กระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผูแ้ต่งพุงกลม/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้/ เจา้
บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ/ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ/ทอ้งนา...ฟ้าสี
สวย ผูแ้ต่งส.พุ่มสุวรรณ/พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ/ตุ๊กตาของชาลี ผูแ้ต่งขวญั
จิตต์ เนียมเกตุ/เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท และลุงโทนกับปืน      
ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
หลวงตาบอกใหเ้ด็กวดัเอาขา้วคลุกปลากระป๋องมาใหเ้จา้หมานอ้ย  
( ตาลเด่ียวยอดกตญัญู, 2553 หนา้ท่ี 14 ) 
 
ป้าส้มโอปลอบน ้าผึ้งและบอกวา่จะไปช่วยหาเงินให ้ 
( เร่ืองของใบขา้ว, 2554 หนา้ท่ี 9 ) 
 
“ย่าๆ! เจ้าบุญหลงโดนร้ัวตาข่ายพนัยุ่งไปหมดเลยจ้ะ ปู่กับพ่อพึ่ งช่วยออก

มาแลว้…”  
( เจา้บุญหลง, 2555 หนา้ท่ี61 ) 
 
แต่กระต่ายน้อยเด็กดีตอบว่า “ คุณป้าให้พรผมเยอะแล้ว ผมขอยกพรข้อ

สุดทา้ยใหคุ้ณป้าครับ ”  
( กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั, 2556 หนา้ท่ี 19 ) 
 
บางคนเลือกสร้างความสุขดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
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บางคนตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเตรียมน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
และหลายคนเลือกสร้างความสุขดว้ยการใหอ้ภยั  
( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 18 ) 
 
เพื่อนเพื่อนปลอบใจ  ไม่ใหเ้ศร้าหม่น    
พวกเราทุกคน     ร่วมเล่นดว้ยกนั 
( ตุก๊ตาของชาลี, 2557 หนา้ที 5 ) 

 
หลงัโรงเรียนเลิก จ๋ิวหลิวพบป้าไก่ก าลงัเข็นรถขายไอศกรีมข้ึนเนินเขา จ๋ิวหลิว

วิ่งร่ีเขา้ไปช่วย“ขอบคุณมากจะ้ จ๋ิวหลิวน่ีเป็นเด็กดีจริงๆ เลยนะ” ป้าไก่ยงับอกเสียดายท่ี
ไม่ไดเ้ห็นยิม้สวยๆของจ๋ิวหลิวเช่นกนั 

( เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way, 2557 หนา้ท่ี 7 ) 
 
ลุงโทนใหน้ายพรานพกัคา้งคืนท่ีกระท่อม หาขา้วปลาให้นายพรานกินจนหาย

หิว หายเหน่ือย  
( ลุงโทนกบัปืน, 2557 หนา้ที 13 ) 
 
เจา้หนอนลองเอ้ียวตวัไปแตะบริเวณปลอ้งทา้ยสุดของล าตวั จึงไดรู้้วา่ ตนเอง

มีน ้าหวานจริงๆ มนัเตม็ใจปันน ้าหวานใหม้ดเฒ่ากิน 
( ความดีสีเหลืองส้ม, 2559 หนา้ท่ี 8 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   

ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าด้านการมีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น สอนให้เด็กรู้จกัการมีน ้ าใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้น
ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองเล็กๆนอ้ยๆ รู้จกัการเขา้ใจผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจและรู้จกัการแบ่งปัน 

 
3.2. ดา้นการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น หมายถึง การเปิดรับความคิดของคนอ่ืน การรับฟัง

ความคิดและเหตุผลของผูอ่ื้น การลดความถือตวั จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดพ้บวา่มีจ านวน 4 เร่ือง 
ไดแ้ก่ ม็อกซ์ แมวมหศัจรรย  ์ผูแ้ต่งสุมาลี/ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ/   พ่อครู
ครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ และเป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา 
คชนาท โดยมีตวัอยา่งดงัน้ี 
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“แต่อาหลุยส์เตือนเราแลว้นะ วา่อยา่คิดเปล่ียนแปลงอดีต” ผมรีบบอก 
“แน่นอน เราเปล่ียนแปลงอดีตไม่ได ้แต่เราสร้างอนาคตไดน่ี้” มอ็กซ์เถียง 
“ดว้ยความตั้งใจมัน่ของเรากบัสมาชิกผูรั้กแมว เราจะตอ้งท าให้ในอนาคต มีปี

แมวอยูใ่นปีนกัษตัรไดแ้น่ๆ”  
( มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย,์ 2552 หนา้ท่ี 66 ) 
 
ความคิดของเด็กๆ เรียบง่ายแต่แสนวิเศษ ทุกๆ คนต่างเห็นพอ้งตอ้งกนั และ

ตั้งใจจะสร้างความสุขใหเ้กิดข้ึน ตามแนวทางท่ีพระราชาไดเ้ป็นตน้แบบ 
( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 17 ) 
 
“ อยา่ไปตีเด็กมนัเลยพ่อ พวกเขาเป็นห่วงเรา คนท่ีควรจะถูกท าโทษคือผมกบั

พอ่ครูมากกวา่ ”  
( พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, 2556 หนา้ท่ี 22 ) 
 
แล้วน้าสิงโตยงัแต่งเพลงให้จ๋ิวหลิวด้วย “จ๋ิวหลิวเป็นหนู ตวัเล็กแต่มีฟันโต 

ไม่ไดข้ี้โมน้ะ ไม่ไดข้ี้โม ้เป็นหนูแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี” จ๋ิวหลิวชอบเพลงน้ีและเม่ือนึกถึงค าชมท่ี
ทุกคนชมวา่เธอเป็นเด็กดีแลว้ก็ยิม้สวย จ๋ิวหลิวก็ยิง่สบายใจข้ึนมาก 

( เป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way, 2557 หนา้ท่ี 15 ) 
 

จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าดา้นการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น สอนให้เด็กรู้จกัแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูอ่ื้น การยอมรับความคิดและใหค้วามส าคญักบัความคิดของผูอ่ื้นเท่าๆกบัความคิดของตนเอง 

 
3.3. ด้านการท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมมือร่วมใจท างานกบัผูอ่ื้น การท างานกับ

ผูอ่ื้นด้วยความเต็มใจ การตั้งอกตั้งใจช่วยกนัท างานให้ลุล่วงไปได้ดี จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้
พบว่ามีจ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/อลวนส่ีขา สองหมา สาม
แมว ผูแ้ต่งรัศมี เบ่ือขุนทด/ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ และพ่อครูครับ ผมจะ
เป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ โดยมีตวัอยา่งดงัน้ี 
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“ เราจะช่วยกนัท าใหท่ี้นัน่เตม็ไปดว้ยตน้ไม ้สายธาร และวนัหน่ึงเช่ือวา่สายรุ้ง
ของคุณจะกลบัมา ” 

( สายรุ้งหายไปไหน, 2551 หนา้ท่ี 27 ) 
 
นุ่มน่ิมผูกมิตรกบัเจา้ปลอดดว้ยการใหค้วามร่วมมือกนัปลุกผม โดยมีเจา้ปลอด

เร่ิมตั้งวง เหมียว!....แกรก….ส่วนนุ่มน่ิมก็ช่วยเป็นคอรัสให้ดว้ยการคลอเสียง แงว้!...แบบ
ลูกแมวเขา้ไปดว้ย ดงันั้น กลางดึกผมจึงไดย้ินเสียง เหมียว!....แกรก…แงว้…..เหมียว…..
แกรก…แงว้….อยูเ่สมอ  

( อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว, 2555 หนา้ท่ี 56 ) 
 
แมก้ารสร้างความสุขให้เกิดข้ึนทั้งเมืองไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เม่ือพวกเขานึกถึง

ความทุ่มเทของพระราชา ชาวเมืองจึงตั้งใจเจริญรอยตามพระองค์อย่างเต็มท่ี ไม่นานนกั 
เมืองเล็กๆ จึงเตม็ไปดว้ยความสุขจนทุกคนรู้สึกได ้

( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 20 ) 
 
ก่อนกลบับา้นทุกวนันกัเรียนชายชั้นป.4 จะช่วยกนัเก็บโตะ๊นัง่ของครูเขา้ไปยดั

อดักนัในหอ้งสารพดัประโยชน์ทุกตวั  
( พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, 2556 หนา้ท่ี 24 ) 
 
หูกางคิดครู่หน่ึงก่อนจะพูดว่า “คา้งคาวกินผลไม ้ท่ีบา้นของขา้มีกลว้ยสุกอยู่

พอดี” 
“ถา้งั้นก็ลองดู พอมนัแข็งแรงบินไดแ้ลว้ค่อยปล่อย ขา้จะหาฝร่ังสุกให้มนักิน

ดว้ย บา้นเอง็มีกรงหรทอเปล่า” ตอนทา้ยกอ้มถาม 
 
“มี…เราเล้ียงไวใ้นกรงก่อน เป็นอนัวา่เราเล้ียงมนั ช่วยกนันะ” หูกางจอ้งหน้า

เพื่อนคู่หู  
( พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, 2556 หนา้ท่ี 100 ) 
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จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง   
ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่าดา้นการท างานเป็นทีม สอนให้เด็กรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของสังคม และการท างานร่วมกนัอยา่งสามคัคี 
 

3.4. ดา้นการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี หมายถึง การให้ความเคารพกนัในสังคม การปฏิบติั
ตนดีต่อกนัและกนั กล่าวคือ ผูน้ าก็ไม่เอาเปรียบผูต้าม และผูต้ามก็ช่วยท างานและสนับสนุนผูน้ า 
จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้พบว่ามีจ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา/ของขวญัแด่
พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ นามเป็นบุญ และพ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติศรีสุวรรณ โดยมี
ตวัอยา่งดงัน้ี 
 

“ครูว่าตั้ งกลุ่มใหม่เพิ่มอีกกลุ่มดีไหม พวกเราว่าไง” ครูขอความเห็นจาก
นกัเรียน และเม่ือไม่มีใครคดัคา้น แป้งคนคิดเร็ว รีบยกมือเสนอความเห็นวา่ 

“ให้เด็กใหม่อยู่ด้วยกัน แล้วเอาบุญโปรยเด็กเก่าไปอยู่ด้วย สามคนจะได้
ช่วยๆกนั ไม่แออดัดว้ยค่ะ” หลายคนเห็นดีตามนั้น และคนท่ีถูกเอ่ยก็ไม่ขดัขอ้งดว้ย  

( เศษกระดาษ, 2554 หนา้ท่ี 83 ) 
 
ความคิดของเด็กๆ เรียกง่ายแต่แสนวิเศษ ทุกๆ คนต่างเห็นพอ้งตอ้งกนั และ

ตั้งใจจะสร้างความสุขใหเ้กิดข้ึน ตามแนวทางท่ีพระราชาไดเ้ป็นตน้แบบ 
( ของขวญัแด่พระราชา, 2556 หนา้ท่ี 17 ) 
 
“ไปช่วยกนัหามออกมาดูซิ” พ่อครูถึกบอก นกัเรียนหลายคนวิ่งเขา้ไปช่วยกนั

หามลงัหนงัสือทั้งสามออกมากลางลานหนา้เสาธง  
( พอ่ครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี, 2556 หนา้ท่ี 26 ) 

 
จะเห็นได้ว่าหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง    

ปีพ.ศ.2558 ท่ีมีคุณค่าดา้นการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี น าเอาพระราชาผูซ่ึ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี มาเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัเด็ก เพื่อให้เด็กเห็นแนวทางการใชชี้วติท่ีดีและถูกตอ้ง และสอนใหเ้ด็กใหค้วามเคารพ
กนัในสังคม การปฏิบติัตนท่ีดีต่อกนัและกนั เป็นผูน้ าท่ีไม่เอาเปรียบคนอ่ืน น าส่ิงดีๆใหกบัผูต้าม 
และผูต้ามท่ีช่วยท างานและสนบัสนุนผูน้ า 



บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางว ัลระหว่าง                

ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 ผูว้ิจยัได้การศึกษาหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัตั้งแต่      

ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 จ  านวน 20 เล่ม ซ่ึงสามารถจ าแนกตามเน้ือหาได ้7 ประเภท คือ 

1. เน้ือหาเก่ียวกบัความรักความผกูพนั                                                           จ  านวน  8  เล่น 

2. เน้ือหาเก่ียวกบัการช่วยเหลือ การแบ่งปัน                                                  จ  านวน  4  เล่ม 

3. เน้ือหาเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์และความกตญัญู                                          จ  านวน  3  เล่ม 

4. เน้ือหาเก่ียวกบั ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม                                                  จ  านวน  2  เล่ม 

5. เน้ือหาเก่ียวกบัไหวพริบปฏิภาณ                                                                จ  านวน  1  เล่ม 

6. เน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาเด็ก                                                                           จ  านวน  1  เล่ม 

7. เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม                                                 จ  านวน  1  เล่ม 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาตามวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาเน้ือหาของหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 

2. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางว ัลจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ .ศ . 2552-ปีพ .ศ. 2558 
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3. เพื่อศึกษาคุณค่าในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นฟ้ืนฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. หนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 พบวา่มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1. ความรักความผูกพนั เป็น การใช้ชีวิตร่วมกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง ก่อให้เกิด
การเขา้ใจกนั การช่วยเหลือกนั การเผชิญปัญหาต่างๆดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บั
สัตว ์หรือแมก้ระทัง่สัตวก์บัสัตว ์พบว่ามีทั้งหมด 8 เล่ม ไดแ้ก่ ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย ์ผูแ้ต่งสุมาลี/      
ผา้ของพ่อ ผูแ้ต่งสองขา/เจา้บุญหลง ผูแ้ต่งอรเกษม รอดสุทธิ/อลวนส่ีขาสองหมา สามแมว ผูแ้ต่ง
รัศมี เบ่ือขุนทด/ตุ๊กตาแห่งความทรงจ า ผูแ้ต่งณิชา พีชวณิชย์/ของขวญัแด่พระราชา ผูแ้ต่งน าบุญ 
นามเป็นบุญ/พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี ผูแ้ต่งโชติ ศรีสุวรรณ และทอ้งนา...ฟ้าสีสวย ผูแ้ต่งส.พุ่ม
สุวรรณ 

1.2. การช่วยเหลือ การแบ่งปัน เป็น การมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น การเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้นท่ีก าลงัตกทุกขไ์ดย้าก และการท าใหผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน พบวา่มีทั้งหมด 4 เล่ม ไดแ้ก่ 
กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั ผูแ้ต่งอธิษฐาน ปกป้อง/ความดีสีเหลืองส้ม ผูแ้ต่งรัตนา คชนาท/ ดาวดวง
นั้นของฉนัคนเดียว ผูแ้ต่งเพนกวนิตวัแรก และเป็นแบบน้ีก็ดี ด๊ี ดี It’s Happy This Way ผูแ้ต่งรัตนา 
คชนาท 

1.3. ความซ่ือสัตย ์และความกตญัญู เป็น การแสดงความจริงใจต่อผูอ่ื้น การไม่เอา
ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน และการรู้คุณของคนท่ีช่วยเหลือเราในยามท่ีเรายากล าบาก พบวา่มีทั้งหมด 
3 เล่ม ไดแ้ก่ ตาลเด่ียวยอดกตญัญู ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร/เร่ืองของใบขา้ว ผูแ้ต่งเครือรัตน์ เรืองแกว้ 
และลุงโทนกบัปืน ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และสุดไผท 

1.4. ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม เป็น การสืบสาน เรียนรู้ ประเพณีและวฒันธรรมท่ี
สืบทอดกนัมาแต่ยาวนาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว ้พบว่ามีทั้งหมด 2 เล่ม ไดแ้ก่ ก-ฮ เท่ียวงานวดั ผู ้
แต่งพุงกลม และของเล่นจากไม ้ผูแ้ต่งปรีดา ปัญญาจนัทร์และเกริกยุน้พนัธ์ 

1.5. ไหวพริบ ปฏิภาณ เป็น การมีสติปัญญาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้รวมไปถึงการ
มีความคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช ้พบวา่มีเพียงเร่ืองเดียว คือ ตุ๊กตาของชาลี ผู ้
แต่งขวญัจิตต ์เนียมเกตุ 
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1.6. ปัญหาเด็ก เป็น ช่วงเวลาอนัยากล าบากของเด็กท่ีตอ้งพบเจอ เช่น ปัญหาภายใน
ครอบครัว การหาเพื่อน การไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มเพื่อน  รวมไปถึงปัญหาทางกายภาพ เช่น 
หนา้ตา สีผวิ ทรงผม เป็นตน้ พบวา่มีเพียงเร่ืองเดียว คือ เศษกระดาษ ผูแ้ต่งสองขา 

1.7. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็น การอนุรักษ์ ใส่ใจในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่มีเพียงเร่ืองเดียว คือ สายรุ้งหายไปไหน ผูแ้ต่งนวรัตน์ สีหอุไร 
 

2. การใชภ้าษาในหนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 พบว่ามีการใช้ค  าและประโยค และการใช้ส านวนโวหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1. การใชค้  าและประโยค 
2.1.1. ใช้ค  าและประโยคอย่างง่ายเหมาะสมแก่เด็กวยั 6-11 ปี เป็น การใช้

ส านวนโวหารท่ีเรียบง่าย เขียนเป็นบทบรรยายเพื่อให้ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน หลีกเล่ียงการใช้
ค  าศพัทเ์ฉพาะหรือศพัทท่ี์เป็นวชิาการ  

2.1.2. ใชค้  าและประโยคถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เป็น การใชค้  าใหถู้กตอ้ง
และตรงความหมายรวมไปถึงการสะกดค า การใส่วรรณยกุต ์เป็นตน้ 

2.1.3. ใชค้  าและประโยคท่ีกระชบั สละสลวย เป็น  การใชค้  าท่ีเรียบง่ายแต่มี
เสียงราบร่ืนไพเราะหู มีจงัหวะในการเล่นค า อาจเลือกใช้ค  าสัมผสัหรือค าซ ้ า เพื่อให้เป็นภาษาท่ี
คลอ้งจองกนั  

2.1.4. ใช้ค  าเสริมสร้างภาพและอารมณ์ความรู้สึก เป็น ค าท่ีให้ความเขา้ใจ
ในทางรูปร่าง การแสดงอาการเคล่ือนไหว และความรู้สึกนึกคิด  

 
2.2. การใชส้ านวนโวหาร ประกอบดว้ย 

2.2.1. อุปมาโวหาร เป็น โวหารเปรียบเทียบโดยยกตวัอยา่ง ส่ิงท่ีคลา้ยกนัมา
เปรียบเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนดา้นความหมาย ดา้นภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิง่ข้ึน  

2.2.2. บรรยายโวหาร เป็น โวหารท่ีใช้เล่าเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ 
ตามล าดบัเหตุการณ์ การเขียนบรรยายโวหาร จะมุ่งความชดัเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัด  

2.2.3. เทศนาโวหาร เป็น โวหารท่ีมีจุดหมายแสดงความแจ่มแจ้งเพื่อให้
ผูอ่้านคลอ้ยตามหรืออาจกล่าวไดว้า่มุ่งชกัจูงใหผู้อ่้าน คิดเห็นหรือคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน  
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3. ดา้นคุณค่าท่ีปรากฏในหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2552-ปีพ.ศ.2558 แบ่งออกเป็นคุณค่าดา้นความคิด อารมณ์ และสังคม 

3.1. คุณค่าดา้นความคิด 
3.1.1. ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เป็น การสร้างแนวทางความคิด

ใหม่ๆให้ต่างไปจากเดิม หรือประยุกต์จากส่ิงเดิม เพื่อน าไปสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ส่ิงของใหม่ๆ 
ผลการวิจยัพบว่ามีหนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัหลายเร่ืองท่ีเสริมให้ผูอ่้านเกิด
จินตนาการดว้ยการท าตุ๊กตาของชาลี การประดิษฐ์ของเล่นจากไม ้และการประดิษฐ์ตุ๊กตาของแม่
ขา้วฟ่าง เป็นตน้ 

3.1.2. สติปัญญา ความรู้ เป็น ความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง หลกัการ หรือขอ้มูล
ต่างๆท่ีเป็นความจริง เช่น การเตือนสอนให้ผูอ่้านเห็นคุณค่าของเวลา การใหค้วามรู้เร่ืองการใหอ้ภยั 
และความรู้เร่ืองการปลูกตน้ไมรั้กษาธรรมชาติ  

3.1.3. คิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็น การคิดอยา่งถ่ีถว้น คิดโดยรอบคอบอยา่ง
ระมดัระวงั ไม่ด่วนตดัสินใจอะไรท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนภายหลงั  

3.1.4. ด้านความคิดเชิงคุณธรรม เป็น ความคิดในทางท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง การมี
เมตตา การช่วยเหลือผูอ่ื้น การซ่ือสัตย ์เป็นตน้  

 
3.2. คุณค่าดา้นอารมณ์ 

3.2.1. การเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้น เป็น การรู้จกัตวัเอง  เขา้ใจและยอมรับไดใ้น
ส่ิงท่ีตวัเองเป็นและมี รวมไปถึงการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  

3.2.2. ความสนุกสนาน เป็น การใหค้วามบนัเทิง ท าใหจิ้ตใจร่าเริงแจ่มใส  
3.2.3. การมองโลกในแง่ดี เป็น มุมมองต่อส่ิงต่างๆในด้านดี คิดบวก 

พยายามมองขอ้ดีไวก่้อน  
 

3.3. คุณค่าดา้นสังคม 
3.3.1. การมีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น เป็น การมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น การเอ้ืออารีการ

เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3.3.2. การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น เป็น การเปิดรับความคิดของคนอ่ืน การ

รับฟังความคิดและเหตุผลของผูอ่ื้น การลดความถือตวั  
3.3.3. การท างานเป็นทีม เป็น การร่วมมือร่วมใจท างานกบัผูอ่ื้น การท างาน
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กบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ การตั้งอกตั้งใจช่วยกนัท างานใหลุ้ล่วงไปไดดี้  
3.3.4. การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เป็น การให้ความเคารพกนัในสังคม การ

ปฏิบติัตนท่ีดีต่อกนัและกนั ผูน้  าก็ไม่เอาเปรียบผูต้าม และผูต้ามก็ช่วยท างานและสนบัสนุนผูน้ า  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
ดา้นเน้ือหา หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 

มีลกัษณะของเน้ือหาท่ีน่าสนใจเหมาะสมกบัการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กวยั 6-11 ปี ได้แก่  
เน้ือหาทางด้าน ความรักความผูกพนั/ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม/ไหวพริบปฏิภาณ/ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม/ปัญหาเด็ก/ความซ่ือสัตย ์กตญัญู และการช่วยเหลือ แบ่งปัน ซ่ึงจากผลการวจิยัสรุป
ได้ว่า เน้ือหาในด้านความรักความผูกพนัพบมากท่ีสุดในหนังสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับ
รางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 มีจ  านวนมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัการใชชี้วิตร่วมกนั
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ การเขา้ใจกนั การช่วยเหลือกนั การเผชิญปัญหาต่างๆ
ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสัตว ์หรือแมก้ระทัง่สัตวก์บัสัตว ์ผลการวิจยัขอ้น้ี
สอดคลอ้งกบั กฤตยา ณ หนองคาย(2544)  ท่ีท าวิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็
ก่อนวยัรุ่นท่ีได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2542  แลว้พบวา่ วรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวยัรุ่นทั้ง 
71 เร่ือง มีแนวคิดท่ีส าคญั 5 แนวคิด คือ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ืองความรักความ
ผูกพนัแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ แนวคิดเร่ืองปัญหาเด็ก และแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเตรียมความ
พร้อมและพฒันาให้เด็กกา้วไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ โดยเน้ือหาของแนวคิดเหล่าน้ีน าผูอ่้าน
ไปสู่การเรียนรู้ และเขา้ใจในเร่ืองของธรรมชาติชีวติ และสังคมได ้

ด้านการใช้ภาษา หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึง          
ปีพ.ศ.2558 มีลกัษณะการใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย เหมาะสมกบัเด็กวยั 6-11 ปี กล่าวคือ มีการใช้ค  าง่าย 
สั้น กระชบัสละสลวย อ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที มีใจความเดียว  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ อรอนงค ์โชค
สกุล และ ศรีอมัพร ประทุมนนัท์ (2544 : 10-12 ) กล่าววา่ ส านวนภาษา ลกัษณะการเขียนประโยค
ในหนงัสือเด็ก ส านวนภาษาและประโยคท่ีจะน ามาเขียนในหนงัสือเด็กจะตอ้งเป็นภาษาง่าย ๆ อ่าน
แลว้สามารถเขา้ใจความหมายได้โดย ไม่ตอ้งน ามาแปลอีกคร้ังและการเขียนทุกค าจะตอ้งถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา เด็ก ๆ จะได้น าไปใช้อย่างถูกตอ้งทั้งในด้านการเขียนและการน าไปใช้
ต่อไป ผลการวิจยัขอ้น้ีสอดคลอ้งกบั กฤตยา ณ หนองคาย(2544) ท่ีท าวิจยัเร่ือง  การศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นท่ีได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2542 แลว้พบว่า การสร้างบท
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สนทนาท่ีสมจริงและการใช้ภาษาท่ีผสมผสานภาษาท่ีเรียบง่าย ชดัเจนกบัภาษาท่ีมีการตกแต่งให้
งดงามเป็นวรรณศิลป์ ดา้นตวัละครส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งสมจริงเพื่อเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชีวติให้กบัเด็กๆ ผลการวิจยัขอ้น้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ อ า
พนัธ์ (2543) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์วรรณกรรมเดก็ก่อนวัยรุ่นประเภทบันเทิงคดีท่ีได้รับรางวัล
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2538-2542 โดยใช้บทสนทนาและภาษาท่ีเด็กเขา้ใจไดง่้าย 
พร้อมทั้งสอดแทรกขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัเด็กดว้ย 

ดา้นคุณค่า หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นความคิด สติปัญญา คุณค่าดา้นอารมณ์ และคุณค่าดา้นสังคม 
พบวา่ หนงัสือส าหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัระหวา่งปีพ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 ให้
คุณค่าดา้นสังคมมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองของการมีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น กล่าวคือ 
สอนให้เด็กมีความคิดรู้จกัแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้น แบ่งปันให้กบัสังคม และแบ่งปันให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จะส่งผลให้เด็กเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เอาประโยชน์แค่ตวัเองเป็น
หลกั มองเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น อนัจะสามารถท าให้เด็กอยูร่่วมกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การประกวดหนงัสือดีเด่นจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีวา่ หนงัสือส าหรับเด็ก พิจารณาคุณค่า สารประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บ
จากการอ่านเพื่อการด ารงชีวิตและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผลการวิจัยข้อน้ี
สอดคลอ้งกบั ลลิดา ศุภธนสินเขษม (2551) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเยาวชน
ท่ีได้รับรางวัลแว่นแก้วปี พ.ศ.2544-2547 แล้วพบว่า คุณค่าทางคุณธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ส าหรับเยาวชน มีคุณค่าดา้นต่างๆ คือ เร่ืองความมีน ้ าใจ ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบฯลฯ ซ่ึง
เป็นส่ิงดีงามท่ีผูอ่้านควรยดึถือ และปฏิบติั ผลการวิจยัขอ้น้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธิมา คุณะ
ดิลก (2549)  ท่ีศึกษาเร่ือง วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นท่ีได้รับรางวัลดีเด่น
ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530-2544 แล้วพบว่า วรรณกรรมส าหรับเด็กมี
ลกัษณะเด่นดา้นแนวคิด 3 ประการ ประการท่ี 1ไดแ้ก่ แนวคิดดา้นคุณธรรม คือ ความเมตตากรุณา 
ความกตญัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความเสียสละความรับผดิชอบ 

กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีส าหรับเด็กท่ีได้รับรางวลัระหว่าง         
ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2558 มีคุณค่ามากมายส าหรับเด็ก กล่าวคือ ช่วยพฒันาความคิดของเด็กให้
กวา้งขวาง ฉลาดรอบรู้ เพราะเร่ืองราวหลากหลายในหนงัสือเป็นเสมือนภาพจ าลองชีวิต เด็กจะได้
เรียนรู้เขา้ใจและเกิดประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหา โดยเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆในอนาคตได้ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ 
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พฒันาทกัษะการเขียน ช่วยกระตุน้ความจ า และได้เรียนรู้ส านวนภาษา ส่วนทางดา้นอารมณ์และ
จิตใจหนงัสือจะเป็นเพื่อนแกเ้หงาท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นอาหารทางใจ ส่งเสริมวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ให้แก่เด็กไดเ้ป็นอยา่งดี ในทางสังคมเม่ือเด็กอ่านหนงัสือเขาจะไดเ้รียนรู้วิธีปฏิบติั
กฎเกณฑก์ติกาศีลธรรมท่ีสังคมยอมรับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ 
1.1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในด้าน การวางเน้ือเร่ือง การใช้ภาษา และคุณค่าส าหรับผูท่ี้

สนใจเขียนหนงัสือส าหรับเด็ก 
1.2. เป็นแนวทางในการเลือกซ้ือหนังสือส าหรับเด็กให้แก่ นักเรียน และเด็กๆท่ีอยู่ใน

ความดูแลของครูหรือผูป้กครอง 
 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัต่อไป 
2.1. ควรศึกษารูปแบบของหนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีท่ีได้รางวลั จาก

หน่วยงานอ่ืน เช่น รางวลัแวน่แกว้ 
2.2. ควรศึกษาภาพประกอบของหนงัสือส าหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดร้างวลั 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ สายรุ้งหายไปไหน           ผู้เขียนเร่ือง นวรัตน์ สีหอุไร          ผู้วาดภาพ อนุชา สีหอุไร 
ส านักพมิพ์ บรรณกิจ ๑๙๙๑         สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ         ปีทีพ่มิพ์ 2551          พมิพ์คร้ังที่ 1                          
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2552 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของจ๋ิวหลิว หนูนาหนุ่ม ผูซ่ึ้งเคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของ
ผนืป่าในหมู่บา้นของตน ไม่วา่จะเป็น ป่าไมท่ี้เขียวชอุ่ม ล าธารใส และสายรุ้งท่ีทอดโคง้ผา่นหมู่บา้น 
แต่ตอนน้ีทั้งหมดไดห้ายไป เหลือแต่ความแห้งแลง้ จ๋ิวหลิวจึงตั้งใจท่ีจะออกเดินทางตามหาสายรุ้ง
เพราะคิดวา่สายรุ้งสามารถท่ีจะน าพาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากลบัมาได ้ระหวา่งทางจ๋ิวหลิวก็
พบกบัความจริงท่ีวา่สายรุ้งไม่สามารถท่ีจะน าทุกอย่างให้กลบัคืนมาได ้แต่การช่วยกนัปลูกตน้ไม้
และรักษาดูแลสามารถท่ีจะน าความอุดมสมบูรณ์และสายรุ้งใหก้ลบัมาได ้จ๋ิวหลิวจึงเดินทางกลบัไป
ยงัหมู่บา้นและร่วมมือกนัสร้างความอุดมสมบูรณ์ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง      
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ กระต่ายนอ้ยนอนไม่หลบั    ผู้เขียนเร่ือง อธิษฐาน ปกป้อง    ผู้วาดภาพ พิมพจิ์ต ตปนียะ                    
ส านักพมิพ์ มูลนิธิเด็ก       สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ        ปีทีพ่มิพ์ 2556       พมิพ์คร้ังที ่2                               
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2553 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของกระต่ายนอ้ยตวัหน่ึงเกิดนอนไม่หลบั ป้าพระจนัทร์เห็น
จึงอาสาเขา้มาช่วย ดว้ยการใหก้ระต่ายนอ้ยขอพรได ้3 ขอ้เพื่อใหต้วัเองนอนหลบั กระต่ายนอ้ยจึงขอ
พรไปเร่ือยๆ จนถึงพรขอ้สุดทา้ย กระต่ายน้อยอยากจะมอบพรคืนแก่ป้าพระจนัทร์เพราะรู้ได้ถึง
ความใจดีของป้าพระจนัทร์ ป้าพระจนัทร์จึงมอบพรขอ้สุดทา้ยให้แก่สัตวทุ์กตวั โดยการให้สัตวทุ์ก
ตวันอนหลบัฝันดีไปทุกๆคืน    
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ความดีสีเหลืองส้ม           ผู้เขียนเร่ือง รัตนา คชนาท                 ผู้วาดภาพ รัตนา คชนาท                    
ส านักพมิพ์ มูลนิธิเด็ก        สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ         ปีทีพ่มิพ์ 2559         พมิพ์คร้ังที ่2                               
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2553 
 

เร่ืองย่อ 
นิทานเร่ืองน าเสนอเร่ืองราวของหนอนน้อยตวัหน่ึงออกเดินทางตามหาความดี 3 ประการ 

เพื่อน ามามอบให้กบัเจา้เมืองสีด า เพราะไม่เช่นนั้นมนัจะถูกเจา้เมืองสีด าเอาชีวิต ในการเดินทางมนั
จึงตอ้งพบกบัเหตุการณ์ต่างๆและไดช่้วยเหลือเหล่าเพื่อนๆสัตวไ์วด้ว้ย ทา้ยท่ีสุดมนัก็ไม่ไดถู้กเจา้
เมืองสีด าเอาชีวติไป      
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ มอ็กซ์ แมวมหศัจรรย ์        ผู้เขียนเร่ือง สุมาลี       ผู้วาดภาพ วราพงษ ์พงศเ์จตน์พงศ ์   
ส านักพมิพ์ นานมีบุค๊ทีน     สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ      ปีทีพ่มิพ์ 2552      พมิพ์คร้ังที่ 1        
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2553 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของนิก เด็กหนุ่มผูไ้ดรั้บของขวญัวนัเกิดเป็นแมวตวัหน่ึงช่ือ
เจา้ม็อกซ์ หากดูภายนอกมนัก็คือแมวท่ีมีลกัษณะธรรมดาทัว่ไป แต่เจา้ม็อกซ์สามารถส่ือสารทาง
โทรจิตกบันิกได้ มนัไม่รู้ว่ามนัมาจากดาวดวงไหน และไม่มีความจ าหลงเหลืออยู่เลย และแล้ว        
มอ็กซ์กบันิกก็ไดเ้ป็นเพื่อนกนั เหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนระหวา่งม็อกซ์แมวท่ีส่ือสารทางโทรจิตไดก้บั
นิกท าใหค้วามสัมพนัธ์ของทั้งสองจึงก่อตวัข้ึน จนไม่สามารถท่ีจะห่างจากกนัได ้
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ดาวดวงนั้นของฉนัคนเดียว   ผู้เขียนเร่ือง เพนกวนิตวัแรก  ผู้วาดภาพ พดัชา ดิษยนนัทน์                    
ส านักพมิพ์ พาส เอด็ดูเคชัน่           สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ           ปีทีพ่มิพ์ 2553          พมิพ์คร้ังที่ 1         
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2554 
 
เร่ืองย่อ 
นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของสัตวท์ั้งหลายท่ีชอบมอง ดวงดาวยิม้แป้นท่ีสวยสดงดงาม จนท า
ใหเ้กิดความอยากไดม้าเป็นของตวัเอง แต่ดวงดาวมีเพียงดวงเดียวสัตวท์ั้งหลายจึงแก่งแยง่กนั นาก
นอ้ยผูมี้ปัญญาเฉลียวฉลาด จึงเสนอความคิดวา่ เราไม่แข่ง แต่เราจะแบ่งกนั 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ตาลเด่ียวยอดกตญัญู     ผู้เขียนเร่ือง นวรัตน์ สีหอุไร   ผู้วาดภาพ นวรัตน์-อนุชา สีหอุไร                    
ส านักพมิพ์ บริษทั บ๊ิกบุค๊ เซนเตอร์ จ  ากดั    สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ   ปีทีพ่มิพ์ 2553   พมิพ์คร้ังที่ 1
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2554 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานน้ีน าเสนอเร่ืองราวของตาลเด่ียว หมานอ้ยผูน่้าสงสารถูกเจา้ของน ามาทิ้งท่ีวดั จึงได้
เจอกบัหลวงตาผูมี้จิตใจเมตตาอารี ไดอุ้ปการะตาลเด่ียวไว ้ตาลเด่ียวจึงตอบแทนบุญคุณดว้ยการเป็น
หมาวดัท่ีดีและช่วยเหลือหลวงตาต่างๆนาๆ 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ เศษกระดาษ     ผู้เขียนเร่ือง สองขา    ผู้วาดภาพ ภทัรพงษ ์พรรณา     ส านักพมิพ์ มติชน     
สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ      ปีทีพ่มิพ์ 2554      พมิพ์คร้ังที่ 1     รางวลัทีไ่ด้ รางวลัดีเด่น ปี พ.ศ.2555 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของเงาะ เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีไม่
ตอ้งการเขา เพราะพ่อและแม่อยากไดลู้กผูช้าย เงาะจึงถูกเอาไปฝากเล้ียงไวก้บัยา่ ยา่มอบความรัก 
ความใส่ใจ และดูแลเงาะเสมือนเป็นลูกแท้ๆ คนหน่ึง แต่เงาะก็ตอ้งไปเผชิญกบัโลกภายนอกเพียง
ล าพงั ในโรงเรียนท่ีเงาะมกัจะถูกกลัน่แกลง้จากเพื่อน หวัเราะเยาะเงาะ เพราะวา่เงาะตวัด าและมีทรง
ผมหยกัศกไม่น่ารักสดใสเหมือนเด็กทั่วไป บางคร้ังเงาะก็โดนล้อว่าเป็นตัวประหลาด แต่ใน
ขณะเดียวกนั เงาะก็ยงัมีเพื่อนท่ีแสนดีเขา้ใจเงาะและคอยให้ก าลงัใจ สุดทา้ยเงาะสามารถท่ีจะผา่น
ช่วงเวลานั้นมาไดด้ว้ยความเขม้แขง็ 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ก-ฮ เท่ียวงานวดั                ผู้เขียนเร่ือง พุงกลม               ผู้วาดภาพ จิราพร หนองไมง้าม                    
ส านักพมิพ์ ประภาคารพบัลิชช่ิง         สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ        ปีทีพ่มิพ์ 2554        พมิพ์คร้ังที่ 1 
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2555 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีเสนอแนวคิดท่ีปลูกฝังเร่ืองราวประเพณีและวฒันธรรมเก่าๆของไทยให้แก่เด็ก 
โดยผา่นพยญัชนะไทยทั้ง 44 ตวั ดว้ยการแฝงเขา้ไปอยูใ่นส่วนประกอบต่างๆของงานวดัท่ีจดัข้ึนสืบ
ทอดมาอยา่งยาวนาน 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ผา้ของพอ่                      ผู้เขียนเร่ือง สองขา                    ผู้วาดภาพ อริญชย ์ล้ิมพานิช  
ส านักพมิพ์ พาส แอท คิดส์         สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ         ปีทีพ่มิพ์ 2554        พมิพ์คร้ังที ่1    
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2555 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก ผา่นผา้ขาวมา้ผืนเก่า ท่ีใชเ้ล้ียงดูลูก เป็นเปล
นอนและขึงกนัแดด มีประโยชน์อีกมากมาย ผา้ของพ่อจึงเปรียบเหมือนความรัก ความอบอุ่นท่ีมอบ
ใหก้บัลูก 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ เร่ืองของใบขา้ว      ผู้เขียนเร่ือง เครือรัตน์ เรืองแกว้     ผู้วาดภาพ อนุชา-นวรัตน์ สีหอุไร                     
ส านักพมิพ์ บรรณกิจ ๑๙๙๑          สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ           ปีทีพ่มิพ์ 2554         พมิพ์คร้ังที่ 1 
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2555 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของใบข้าว เด็กน้อยท่ีก าลงัพาควายคู่ใจเดินกลบับ้าน แต่
ทนัใดนั้นไดเ้จอกบัเงิน 100 บาท จึงเก็บไปคิดจะเอาเป็นของตน แต่เม่ือถึงบา้น ความกงัวลใจท าให้
ใบขา้วตอ้งครุ่นคิดอยา่งหนกัในส่ิงท่ีท าลงไป สุดทา้ยใบขา้วจึงตดัสินใจน าเงินไปคืนให้กบัเจา้ของ
เพื่อความสบายใจและเป็นการท าความดี 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ของเล่นจากไม ้          ผู้เขียนเร่ือง ปรีดา ปัญญาจนัทร์ และเกริกยุน้พนัธ์         
ผู้วาดภาพ ปรีดา ปัญญาจนัทร์         ส านักพมิพ์ แพรวเพื่อนเด็ก          สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ    
ปีทีพ่มิพ์ 2555      พมิพ์คร้ังที ่1     รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของปู่ท าของเล่นจากไม้ให้กับเด็กๆได้เล่นกันอย่าง
สนุกสนาน เช่น ลูกข่าง หนงัสต๊ิก ใบพดัไม ้เต่าไม ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นของเล่นภูมิปัญญาไทย 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ เจา้บุญหลง            ผู้เขียนเร่ือง อรเกษม รอดสุทธิ            ผู้วาดภาพ จุฑามาศ มณีปรีดา        
ส านักพมิพ์ ออฟเซ็ท เพรส       สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ          ปีทีพ่มิพ์ 2555         พมิพ์คร้ังที่ 1 
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของลูกสุนัขผูน่้าสงสารถูกเอามาทิ้งไวข้้างถนน มนัต้อง
หาทางเอาชีวิตรอดไปวนัๆอย่างยากล าบาก ไม่ว่าจะเป็นผูค้นท่ีใจร้ายค่อยจอ้งท่ีจะรังแก หมาตวั
ใหญ่เจา้ถ่ินท่ีไม่ยอมให้มนัเขา้ไปอยู่ดว้ย อีกทั้งอนัตรายจากความเหน็บหนาวท่ีตอ้งนอนตากฝน 
เศษอาหารเน่าบูดท่ีมนักิน จนกระทัง่ไปเจอกบัเจา้นายใจดีผูซ่ึ้งรับเอามนัไปเล้ียงท าให้มนัได้เจอ
เร่ืองราวใหม่ๆ ชีวิตใหม่ๆ และเพื่อนส่ีขาท่ีแสนดี แต่ถึงยงัไงชีวิตของมนัก็ตอ้งพลิกผนัเม่ือมนัตอ้ง
สูญเสียขาขา้งหน่ึงจากอุบติัเหตุ แต่ไม่วา่ยงัไงดว้ยจิตท่ีเขม้แข็งของมนั มนัก็จะไม่ยอ่ทอ้กบัปัญหา
ในคร้ังน้ี 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ อลวนส่ีขา สองหมา สามแมว  ผู้เขียนเร่ือง รัศมี เบ่ือขนุทด ผู้วาดภาพ ภทัรพงษ ์พรรณา 
ส านักพมิพ์ มติชน        สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ        ปีที่พมิพ์ 2555       พมิพ์คร้ังที ่1                                 
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวการผจญภัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างหมากับแมวใน
ครอบครัวของคน จึงเกิดเร่ืองราววา้วุน่ชวนอลวนปวดหวัต่างๆมากมาย และถึงแมว้า่แต่ละตวัจะมี
ลกัษณะนิสัยและอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่เจา้ส่ีขาพวกน้ีชอบอยูด่ว้ยกนั เล่นดว้ยกนั กินดว้ยกนั และ
สร้างเร่ืองราวความผกูพนัธ์ท่ีแสนจะน่ารักไวภ้ายใตช้ายคาเดียวกนั 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ตุก๊ตาแห่งความทรงจ า     ผู้เขียนเร่ือง ณิชา พีชวณิชย ์    ผู้วาดภาพ ลลนา มนสัสิริเกียรติ                    
ส านักพมิพ์ หอ้งเรียน              สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ            ปีทีพ่มิพ์ 2556             พมิพ์คร้ังที ่1    
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัดีเด่น ปี พ.ศ.2557 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวความรักความผูกพนัของคนภายในครอบครัวท่ีมีต่อขา้วฟ่าง 
เด็กน้อยผูน่้าสงสารท่ีไม่มีเงินซ้ือตุ๊กตา ท าให้แม่ต้องท าตุ๊กตาข้ึนมาให้ข้าวฟ่าง โดยท ามาจาก
ช้ินส่วนต่างๆของความทรงจ าจากขา้วฟ่างกบัคนในครอบครัว 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ของขวญัแด่พระราชา   ผู้เขียนเร่ือง น าบุญ นามเป็นบุญ  ผู้วาดภาพ สิทธิกร เทพสุวรรณ                    
ส านักพมิพ์ สถาพรบุค๊ส์            สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ           ปีทีพ่มิพ์ 2555           พมิพ์คร้ังที ่1  
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2556 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของความผูกพนัและความรักของพระราชากบัประชาชน ท่ี
ประชาชนตอ้งการหาของขวญัท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้แก่พระราชา โดยพยายามหาของขวญัท่ีมีราคา
และคุณค่าแพงมากท่ีสุด แต่สุดทา้ยแลว้ก็เลือกท่ีจะท าตามแนวทางการใชชี้วติท่ีเรียบง่ายตามค าสอน
ของพระราชา 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ทอ้งนา…ฟ้าสีสวย    ผู้เขียนเร่ือง ส.พุม่สุวรรณ    ผู้วาดภาพ ประภาสินี เจริญสกุลชยัพร    
ส านักพมิพ์ องคก์ารคา้ของ สกสค.     สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ      ปีทีพ่มิพ์ 2556      พมิพ์คร้ังที่ 1       
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2557 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของสังคมเมืองรุดหน้าและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เป็นไปตามความเจริญของวถีิชีวติชาวเมือง ส าหรับทอ้งนานั้นก็เปล่ียนแปลงไปเหมือนกนั แต่อยูใ่น
รูปแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป ไม่รวดเร็วจนเกินไปนกั จึงน าเสนอวิถีชีวิตของชาวชนทบท่ีเรียบง่าย หา
กินตามกบัทอ้งไร้ทอ้งนา มีวิถีชีวิตท่ีผูกพนัธ์กนัเป็นครอบครัวใหญ่ สอดแทรกความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินในการใชชี้วติกบัธรรมชาติ และเพิ่มเติมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติใหก้บัเด็ก 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ พอ่ครูครับผมจะเป็นเด็กดี    ผู้เขียนเร่ือง โชติ ศรีสุวรรณ   ผู้วาดภาพ ปาริชาติ เวยีงทอง                   
ส านักพมิพ์ มติชน             สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ                ปีทีพ่มิพ์ 2556           พมิพ์คร้ังที ่1     
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2557 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของโรงเรียนตั้งใหม่กลางทุ่งนาท่ีได้รับสมญาว่า โรงเรียน
โนนข้ีกล้ิง มีเพียงเพิงหลงัคาสังกะสีและฝากระดานกั้นห้อง ตั้งอยูบ่นเนินดินสูงท่ามกลางทุ่งดอก
หญา้หลากหลายสียามหน้าฝน และทุ่งขา้วสีทองในยามเก็บเก่ียว เป็นสถานท่ีท่ีเด็กทุกคนแสนรัก 
เพราะท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมเร่ืองราวทั้งสนุกซุกซน มิตรภาพระหวา่งครูกบัศิษย ์เพื่อนกบัเพื่อน ท่ี
ส าคญัโรงเรียนแห่งน้ีมีพ่อครูถึกท่ีเล่านิทานสนุก สอนเก่ง เป็นขวญัใจของเด็กนกัรียนและเพื่อนครู 
ความดีงามจากหัวใจพ่อครูชราได้ถูกถ่ายทอดไปไวใ้นหัวใจเด็กบ้านทุ่ง เพื่อรอวนัผลิใบ เติบโต 
และงอกงาม 
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ตุก๊ตาของชาลี          ผู้เขียนเร่ือง ขวญัจิตต ์เนียมเกตุ        ผู้วาดภาพ ธารทิพย ์สมบติัแกว้                    
ส านักพมิพ์ สุวริียาสาส์น        สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ        ปีทีพ่มิพ์ 2557         พมิพ์คร้ังที ่1      
รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2558 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานน้ีน าเสนอเร่ืองราวของชาลี เด็กนอ้ยซ่ึงอยากมีตุ๊กตาเหมือนกบัเพื่อนๆ แต่ดว้ยฐานะ
ทางบา้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยท าให้ชาลีตอ้งเสียใจท่ีไม่มีตุ๊กตาอยา่งใครเขา แต่ดว้ยท่ีวา่ชาลีเป็นเด็กฉลาด 
ช่างสังเกต เห็นลูกตาลท่ีตกลงมาจากตน้สามารถท่ีจะเอามาท าตุก๊ตาได ้จึงประดิดประดอยตุก๊ตาจาก
ลูกตาลและส่ิงของเหลือใชต่้างๆ จนสามารถน าไปประกวดควา้รางวลัชนะเลิศท่ีโรงเรียนมาได ้
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แบบตารางการวเิคราะห์หนังสือส าหรับเด็กประเภทบันเทงิคดีทีไ่ด้รับรางวลัระหว่าง  
ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2558 

 
ช่ือหนังสือ ลุงโทนกบัปืน         ผู้เขียนเร่ือง ปรัดา ปัญญาจนัทร์ และสุดไผท        
ผู้วาดภาพ ปรัดา ปัญญาจนัทร์    ส านักพมิพ์ คิดส์บวก     สถานทีพ่มิพ์ กรุงเทพฯ      ปีทีพ่มิพ์ 2557      
พมิพ์คร้ังที่ 1       รางวลัทีไ่ด้ รางวลัชมเชย ปี พ.ศ.2558 
 
เร่ืองย่อ 

นิทานเร่ืองน้ีน าเสนอเร่ืองราวของลุงโทนผูท่ี้เบ่ือหน่ายกบัการใชชี้วิตในเมือง แกจึงเขา้ไป
ใชชี้วิตในป่ากบับรรดาสัตวต่์างๆ อยูม่าวนัหน่ึงมีนายพรานเดินหลงทางเขา้มาลุงโทน แกจึงหาขา้ว
หาปลาให้กบันายพรานกิน นายพรานตอบแทนน ้ าใจดว้ยการมอบปืนให้กบัแก แต่เหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดก็เกิดข้ึน เม่ือลุงโทนเอาปืนออกมาเช็ดแต่ปืนเกิดลัน่ไปโดนใส่ชะนีตวัหน่ึง หลงัจากนั้นเหล่า
บรรดาสัตวจึ์งไม่ไวใ้จลุงโทนอีกต่อไป ลุงโทนจึงเอาปืนไปฝังดินและยงัพยายามสร้างมิตรภาพกบั
สัตว ์นานวนัเขา้สัตวก์็กลบัมาไวใ้จลุงโทนเหมือนเดิม 
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ภาคผนวก  ข
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