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This thesis aims to study the relationship between the desirable characteristics of 

primary school students and linguistic strategies of an external reading book for the primary level, in 
Grades Four to Six, as announced by the Ministry of Education. The researcher collected the data by 
selecting five books, namely Nokkangkhane, Sanonoi, Somsrimuang, Noo-Law kab Mawmaw, and 
Sithawchaotuajiew as the instrument of the study, and applied the three-dimensional framework of 
Fairclough's Critical Discourse Analysis as the framework. The findings revealed that the external 
reading book selected by the Ministry of Education were based on clear guidelines suitable for the 
education core curriculum. Therefore, every external reading book is appropriate for young students 
and can help develop their character as the targeted goal of the curriculum. These young students 
should be equipped with desirable characteristics, as required by the nation. The results of the study 
also showed three desirable characteristics: the characteristic related to good habits, good social 
manners, and loyalty to the institute. The desirable characteristics which were transferred and 
communicated through linguistic strategies were found at two levels: (1) lexical strategies included 
lexical choices, using modality, using adjectives and adverbs, using plural nouns, using valuation 
words; (2) discourse strategies included speech acts, multtivoicedness and metaphors. The results 
of the study in relation to social manners and culture showed that the external reading books took the 
role of transmitting the ideas of characteristics of good children required by the curriculum and it was 
in line with the context of Thai society. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การจัดการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาภาคบังคับ คือ 

เด็กไทยทุกคนจ าเป็นตอ้งเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้
หลักสูตรการศึกษาของรฐัที่เรียกว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยรัฐท าหน้าที่ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาสิ่ งที่ จะถ่ายทอดไปสู่ผู ้ เรียน  
เช่น จุดมุ่งหมายหลกัสูตร เนือ้หาหลกัสูตร สมรรถนะผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์การวัด
และประเมินผล นอกจากนี ้ยังมีสื่อการเรียนรู ้เช่น แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ  
ที่ถือว่าเป็นสิ่งใกลต้ัวผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะนับตัง้แต่แรกเริ่มเขา้รบัการศึกษา
ภาคบงัคบัผูเ้รียนก็ตอ้งใชแ้บบเรียนและหนงัสืออ่านประกอบทกุระดบัชัน้ไปจนจบการศึกษา  

นักภาษาศาสตรท์ี่ สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสื่อเก่ียวกับเด็ก  
เช่น หนังสือเรียน และหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ พบว่าหนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบ 
แฝงความคิดความเชื่อบางประการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูค้นในสงัคม ดงัที่ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
(2556, น.146) กล่าวว่าแบบเรียนเป็นเครื่องมือของสถาบนัทางสงัคม ไดแ้ก่ “รฐั” ที่มีอิทธิพลต่อ
สังคม เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่รัฐต้องการไปสู่ผู ้เรียน  
ดว้ยกระบวนการผลิตโดยนักวิชาการที่เป็นตัวแทนของรฐั ดังนัน้ขอ้มูลที่น าเสนอในแบบเรียนจึง
เป็นสิ่งที่ไดร้บัการยอมรบัว่าถกูตอ้งเหมาะสมส าหรบัใหค้รูน ามาใชถ้่ายทอดสูผู่เ้รียนทกุระดบัชัน้  

วิสนัต ์ สขุวิสิทธิ์ (2554, น.400-401) พบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2503 – 2544 มีการใชห้ลกัสูตร
การศึกษาภาคบังคับทั้งสิน้ 4 หลกัสูตร โดยหนังสือเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาทุกหลกัสูตร เป็น
เครื่องมือในการสอดแทรกความคิดไปสู่ผู ้เรียน กล่าวคือเพราะหนังสือเรียนผลิตขึน้โดยการ
ควบคมุดแูลของรฐั ทัง้ไดร้บัการรบัรองใหใ้ชใ้นระบบการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐัที่บงัคบัให้
เด็กทุกคนตอ้งเขา้เรียน คนในสงัคมจึงใหก้ารยอมรบัและเชื่อว่าสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านหนงัสือเรียนเป็น
สิ่งที่ถกูตอ้งและเหมาะสม  

จากผลการศึกษาดังกล่าวเป็นสิ่งสนับสนุนว่า แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ  
ที่ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมโดยสถาบนัรฐันัน้เป็นเครื่องมือของรฐัในการถ่ายทอดแนวคิด 
หรือความมุ่งหมายบางประการไปสูผู่เ้รียน 

ดงัที่กล่าวมาในเบือ้งตน้ว่า ปัจจุบนัเด็กทุกคนตอ้งผ่านการศึกษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูร 
เป็นขอ้ก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นอกเหนือจากการก าหนด
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เป้าหมายและโครงสรา้งของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับชัน้แลว้ พระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบบันี ้ยงัใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน 
อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุม่ส่งเสรมิการเรียน
การสอนและประเมินผล, 2548, น. 2) อีกดว้ย โดยถือเป็นส่วนส าคญัของการจดัการศึกษา เพราะ
การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรูแ้ละคุณธรรม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์อ้งเป็นสิ่งที่สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รียนและตอ้งมีการ
วดัและประเมินผลอย่างเหมาะสม 

ด้วยความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาของชาติในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ที่เก่ียวเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี ้ไดแ้ก่ หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 จึงก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความจ าเป็นไดต้ามความตอ้งการของสถานศึกษา ต่อมาในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์ซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ จึงเป็นหน้าที่ส  าคัญของผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษาของชาติที่ต้องมุ่งเน้น
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที่ก าหนดไวด้ว้ยกระบวนการต่าง ๆ โดยทางตรง
ด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้และทางอ้อมผ่านทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรดว้ยสื่อประกอบ เช่น หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หนงัสืออ่านนอกเวลา เป็นตน้ 

หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือที่สถาบันรฐั ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้
ผูเ้รียนอ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้ับ
ผู้เรียน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2554b) ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กล่าวถึงความส าคัญของหนงัสือ
อ่านนอกเวลาว่าเป็นหนงัสือที่มีลกัษณะน่าสนใจดว้ยเหตผุลที่สามารถสรุปได ้3 ประการ ดงันี ้

1. หนงัสืออ่านนอกเวลาเป็นเครื่องมือในการเรียนรูท้ี่มีความส าคญัมาอย่างยาวนาน 
เพราะกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ใชห้นังสืออ่านนอกเวลามาตั้งแต่หลักสูตรการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช 2518 ถึงหลกัสตูรปัจจุบนัคือหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
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พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทัง้สิน้ 5 หลกัสูตร โดยมีการประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา
เพิ่มเติมในทกุหลกัสตูรการศกึษา 

2. หนงัสืออ่านนอกเวลาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัเด็กจ านวนมากที่เขา้รบัการศึกษา เป็น
หนังสือที่มีลกัษณะในการใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตรเช่นเดียวกับหนงัสือเรียนโดย
ใหส้ถานศกึษาเลือกใชป้ระกอบการเรียนรูไ้ดท้ัง้รายวิชาพืน้ฐานและวิชาเพิ่มเติม ดงันี ้

“สถานศึกษาพิจารณาเลือกใชเ้สริมการเรียนรูเ้พื่อประกอบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดเ้หมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร” (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554b, น. 1) 

3. หนังสืออ่านนอกเวลาเป็น “เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร”  ที่จะ “สรา้งความ
เขา้ใจ” และถ่ายทอดสารบางอย่างที่รฐัมีความมุ่งหมาย อนัไดแ้ก่  “ความเป็นเอกลกัษณข์องชาติ” 
การสรา้งความเป็น “เอกภาพ” และสรา้ง “บคุลิกภาพของคนในชาติ” ดงันี ้

“เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยบรรลมุาตรฐานการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อเกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสรา้ง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหม้ีความเป็นไทย และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจและความสมัพันธท์ี่ดีต่อกันของคนในชาติ ทัง้ยังสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการ
อ่านของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาคนไทยใหม้ีความสามารถในการอ่าน มีนิสยัรกัการอ่าน
และสรา้งบรรยากาศสิ่งแวดลอ้มในการส่งเสริมการอ่าน” (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2554b, น. 1) 

ประกาศดังกล่าวไดแ้บ่งระดับชัน้ของของผูเ้รียนออกเป็น 4 ช่วงชัน้ตรงตามหลกัสูตร คือ 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3) และระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดย
ก าหนดประเภทของเนือ้หา รูปแบบค าประพันธ์ของหนังสืออ่านนอกเวลาใหเ้หมาะสมกับวัย และ
ระดับความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนแต่ละช่วงชัน้ เป็นที่น่าสนใจว่าประกาศฉบับนีเ้ริ่มให้
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาดว้ย ทัง้ที่แต่เดิมนั้นมุ่งเน้นการอ่าน
หนงัสือนอกเวลาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาเท่านัน้ 

เมื่อพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียนซึ่งเป็นผูร้บัสารจากหนังสืออ่านนอกเวลาพบว่า ผูเ้รียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นช่วงชัน้ที่มีความน่าสนใจ กล่าวคือผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีและ
ผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาการอ่าน และการคลอ้ยตามของเด็กช่วงวัยดังกล่าว ถือว่าเป็น
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ช่วงวยัก่อนวยัรุ่น เป็นช่วงวยัที่มีความอ่อนไหวต่อการคลอ้ยตามในสิ่งที่ไดร้บัรูผ้่านพฤติกรรมจาก
ผูใ้หญ่และจากสื่อต่าง ๆ  ซึ่งหนังสือนับเป็นสื่อที่ส  าคัญชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการชีน้  าแนวคิด และ
พฤติกรรมของผูเ้รียนในช่วงชัน้นีไ้ดเ้ป็นอย่างดี (ฉวีวรรณ คูหาอภินันท,์ 2542, น. 47; มะลิวัลญ ์
ศรีธวีวตัต,์ 2551; สพุรรณี วราทร และ ชลธิชา สทุธินิรนัดรก์ลุ, 2549, น. 19) 

ผูว้ิจัยได้พิจารณาเนือ้หาจากหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใน
เบือ้งตน้พบว่ามีการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคบ์างประการจากหนงัสืออ่านนอกเวลาไปสู่
ผูเ้รียน เช่น  

ตวัอย่างที่ 1 กลา่วถึงคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู ้ว่าเป็นคณุลกัษณะที่มีความส าคญั 
แต่คราวหนา้ลูกอย่าเล่นเพลินจนเกิดความเสียหายอย่างนีอี้ก เห็นไหมตอ้งเสีย

เงิน ตอ้งถูกคนอย่างยายเพ็งด่าประณาม และที่ส  าคัญวนันีลู้กยงัขาดเรียนอีก (หนูหล่อกับมอมอ
2545, น. 68) 

จากตวัอย่างที่ 1 พ่อบอกกับลกูว่า การที่ลกู “ขาดเรียน” เป็นความเสียหายที่เกิด
จากการ “เลน่เพลิน” ซึ่งเป็นความประพฤติท่ีไม่ดี และการขาดเรียนเป็นสิ่ง “ส าคญั” 

ตวัอย่างที่ 2 กล่าวถึงคณุลกัษณะการไม่ท ารา้ยผูอ่ื้น ไวว้่าคณุลกัษณะการไม่ท ารา้ยผูอ่ื้น
คือการไม่รงัแกนอ้ง เป็นคณุลกัษณะที่จะท าใหเ้ด็กไดร้บัความรกั ดงันี ้

 แม่เสียใจนกันิ่ม หนเูป็นพี่ใหญ่ก็จรงิ แต่หนจูะรงัแกนอ้งไม่ได ้ไป ไปอยู่นอกรงัแต่
ตัวเดียว แล้วรบัรู ้เสียด้วยว่า หนูไม่ได้เป็นใหญ่ในที่นี ้ แม่จะกกแต่ลูกที่ประพฤติดีเท่านั้น  (นก
กางเขน 2483, น. 49) 

จากตัวอย่างที่   2 แม่นกบอกกับลูกนกว่า ลูกนกที่ “ประพฤติดี” จะได้รบัการ 
“กก” จากแม่นก ซึ่งแทนเสียงของผูผ้ลิตตัวบทว่า เด็กที่ “ประพฤติดี” จะไดร้บั “ความรกั” แต่เด็กที่ 
“รงัแกนอ้ง” จะไม่ไดร้บัความรกัจากแม่ 

จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าหนังสืออ่านนอกเวลาน่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางประการไปสู่ผู ้เรียน ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษากับกลวิธีทางภาษาในหนังสืออ่านนอก
เวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์ทางภาษาศาสตร ์โดยมีความมุ่งหมายในการวิจัยว่าหนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์ดไปสูผู่เ้รียนและใชก้ลวิธีใดในการถ่ายทอดคณุลกัษณะดงักลา่ว 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาที่ปรากฏในหนงัสือ

อ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 
2. เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ทราบกลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

2. เป็นแนวทางในการเลือกใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับชั้นประถมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่

ผู ้วิจัยเลือกศึกษาในงานวิจัยนี ้ หมายถึง หนังสือที่ปรากฏรายชื่อตาม  ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โดยผูว้ิจยัเลือกศกึษาจ านวน 5 เลม่ ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 รายชื่อหนงัสืออ่านนอกเวลาที่ศึกษา 
 

ชื่อหนังสือ 

จ านวน
หน้า 

ชื่อผู้แต่ง 
ปี พ.ศ. 
ทีพิ่มพ ์
คร้ังแรก 

ปี พ.ศ. 
ทีพิ่มพ์
เล่มที่
ศึกษา 

1. นกกางเขน  104 กีรติวิทโยลาร (ก่ี กีรติวิทโยลาร) 
และอรา่ม สิทธิสารบิุตร 

2483 2561 

2. โสนนอ้ย  96 แมน้มาส ชวลิต 2528 2528 
3. สม้สีม่วง  180                                                                 ดาวกระจาย  2544 2544 
4. หนหูลอ่กบัมอมอ  92 สมนึก พานิชกิจ 2545 2545 
5. สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว  94 รศัมี เบื่อขนุทด 2548 2548 

 
อนึ่งในการอา้งอิงขอ้มลูที่พบในผลการศึกษา ผูว้ิจยัจะใส่ชื่อเรื่อง และตามดว้ย (ปี พ.ศ.ที่

พิมพค์รัง้แรก) เพื่อประโยชนใ์นการวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบขอ้มลูอิทธิพลของสงัคมที่มีต่อตวับท
หนงัสืออ่านนอกเวลา  โดยมีเหตผุล 2 ประการ คือ  

1. ปี พ.ศ. ที่พิมพค์รัง้แรกจะช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพแวดลอ้ม และบริบททางสงัคมของ
หนังสือที่พิมพใ์นปีนั้น ซึ่งอาจน าไปสู่ความเขา้ใจคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในหนังสือ
มากขึน้ 

2. ปี พ.ศ. ที่พิมพค์รัง้แรก แสดงใหเ้ห็นว่าหนงัสืออ่านนอกเวลาบางเล่มเป็นหนงัสือที่
ไดร้บัความนิยม มีการผลิตซ า้ และถกูเลือกใชอ้ย่างยาวนานจึงน่าจะมีความส าคญับางประการ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึน้กับเด็ก ผู้อ่านสามารถ

วิเคราะหไ์ดจ้ากการตีความขอ้มลูภาษาที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 

กลวิธีทางภาษา คือ วิธีการทางภาษาที่ใช้เพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
หนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นีใ้ชว้ิธีการวิจยัเอกสาร โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสื่อส าหรบั
เด็ก หนงัสืออ่านนอกเวลา และกลวิธีทางภาษาในสื่อส าหรบัเด็ก 

2. ก าหนดขอบเขตการศกึษา  
2.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง รายชื่อหนังสือ

อ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4 ไว้ 10 เล่ม ผู้วิจัย
จดัเรียงตาม ปี พ.ศ. ที่พิมพค์รัง้แรก ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 รายชื่อหนงัสืออ่านนอกเวลา ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
 

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส านักพิมพ ์ 

ปี พ.ศ. 
ทีพิ่มพ ์
คร้ัง
แรก 

1. นิทานสภุาษิต  สมาชิกสามคัยาจารย
สมาคม 

องคก์ารคา้ของครุุสภา 2453 

2. นกกางเขน  กีรติวิทโยลาร  
(ก่ี กีรติวิทโยลาร) และ
อรา่ม สิทธิสารบิุตร 

องคก์ารคา้ของครุุสภา 2483 

3. นิทานรอ้ยบรรทดัเลม่ 3 
ตอน ต่ืนแต่เชา้ พึ่งเทา้ ไม่พึ่ง
รถ 

หลวงส าเรจ็วรรณกิจ องคก์ารคา้ของครุุสภา 2501 

4. ภาพภาษิตไทย  กระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารคา้ของครุุสภา 2503 
5. โสนนอ้ย  แมน้มาส ชวลิต สวุีรยิาสาสน์ 2528 
6. นิยายดาว  สิงโต ปกุหุต สวุีรยิาสาสน์ 2530 
7. เลน่สนกุ เลน่แบบไทย  ตอ้ยต่ิง นานมีบุ๊คส ์ 2542 
8. สม้สีม่วง  ดาวกระจาย  อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนด์

พบัลิชชิ่ง 
2544 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส านักพิมพ ์ 

ปี พ.ศ. 
ทีพิ่มพ ์
คร้ัง
แรก 

9. หนหูลอ่กบัมอมอ  สมนึก พานิชกิจ สวุีรยิาสาสน์ 2545 
10. สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว  รศัมี เบื่อขนุทด มติชน 2548 

 
2.2 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษา 5 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง 2. นกกางเขน  

5. โสนนอ้ย 8. สม้สีม่วง 9. หนหูลอ่กบัมอมอ และ 10. สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ดว้ยเหตผุล 3 ประการ คือ 
2.2.1 เลือกศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นรอ้ยแก้ว จึงไม่ศึกษาเรื่อง 3. นิทานรอ้ย

บรรทดัเลม่ 3 ตอน ต่ืนแต่เชา้ พึ่งเทา้ ไม่พึ่งรถ เนื่องจากเป็นเลม่เดียวท่ีมีลกัษณะเป็นรอ้ยกรอง 
2.2.2 เลือกศกึษาเฉพาะเรื่องที่มีลกัษณะเป็นโครงเรื่องเดียวตลอดทัง้เรื่อง จึง

ไม่ศึกษาเรื่อง 2. นิทานสุภาษิต 4. ภาพภาษิตไทย และ 7. เล่นสนุก เล่นแบบไทย เนื่องจากทัง้ 3 
เรื่อง มีลกัษณะเป็นนิทานย่อยหลายเรื่องประกอบกนั 

2.2.3 เลือกศึกษาเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับสงัคมและวัฒนธรรมไทย จึงไม่
ศกึษาเรื่อง 6. นิยายดาว เนื่องจากมีลกัษณะเป็นนิทานกรีก 

3. วิเคราะหค์ุณลกัษณะอันพึงประสงค์กับกลวิธีทางภาษาในหนังสืออ่านนอกเวลา 
ระดับชั้นประถมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยกรอบมิติของแฟรค์ลัฟ
(Fairclough, 1995, p. 98) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการสื่อสารที่ประกอบด้วย
ความคิด ภาษา กบัสงัคม น ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาดงัขัน้ตอนการศกึษาในภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 วิธีด าเนินการวิจยั 

จากภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดของการศกึษาได ้ดงันี ้
3.1 ศึกษาการผลิตและการกระจายตัวบท และการบริโภคและตีความตัวบท

หนงัสืออ่านนอกเวลา โดยมีประเด็นการศกึษาดงันี ้
3.1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นสื่อเก่ียวกับเด็ก ไดแ้ก่ ความหมายและ

ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสัมพันธ์ของแผนการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และการศึกษาคณุลกัษณะอันพึงประสงคใ์นสื่อเก่ียวกับ
เด็ก  

3.1.2 หนังสืออ่านนอกเวลา ไดแ้ก่ ความหมายและความส าคัญของหนงัสือ
อ่านนอกเวลา ภาพรวมของตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็นตัวบทในการวิจัย ในดา้นรูปแบบ 
เนือ้หาโดยสงัเขป ประวติัความเป็นมาของหนังสืออ่านนอกเวลาและผูผ้ลิต ประกาศหนังสืออ่าน
นอกเวลา การศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาในประเด็นต่างๆ และศึกษาบริบทสภาพสังคมในปีที่
พิมพห์นงัสืออ่านนอกเวลาครัง้แรกและบริบทสภาพสงัคมในปีที่ประกาศใชห้นังสืออ่านนอกเวลา
โดยสังเขปจากแผนการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดังตาราง 3 เพื่อน าไปสู่การ
อภิปรายแนวคิดที่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลา 



  10 

ตาราง 3 ความสมัพนัธข์องหนงัสืออ่านนอกเวลากบัหลกัสตูรการศกึษา   
 

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง 
ปี พ.ศ. 
ทีพิ่มพ ์
คร้ังแรก 

แผนการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา 

1. นกกางเขน  กีรติวิทโยลาร (ก่ี กีรติวิท
โยลาร) และอรา่ม สิทธิสา
รบิตุร 

2483 แผนการศกึษาชาติ พ.ศ. 
2475 

2. โสนนอ้ย  แมน้มาส ชวลิต 2528 หลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2521 

3. สม้สีม่วง  ดาวกระจาย  2544 หลกัสตูรการศกึษาขึน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 4. หนหูลอ่กบัมอมอ  สมนึก พานิชกิจ 2545 

5. สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว  รศัมี เบื่อขนุทด 2548 

 
3.2 วิเคราะหค์ุณลกัษณะอันพึงประสงค์และกลวิธีทางภาษาจากตัวบทหนังสือ

อ่านนอกเวลา  
3.2.1 วิเคราะหค์ณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ปรากฏใน หนงัสืออ่านนอกเวลา 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
3.2.2 วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ ใช้ในการถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท์ี่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลา 
3.3 น าผลการศึกษาจากข้อ 3.1 และ 3.2 มาวิเคราะห์อิทธิพลของสังคมและ

วฒันธรรมที่สง่ผลต่อตวับท และศกึษาอิทธิพลของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นตวับทที่อาจส่งผล
ต่อสงัคม โดยการศกึษา 

3.3.1 อิทธิพลของสงัคมที่มีต่อตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลา ไดแ้ก่ ความคิด 
ความเชื่อรว่มกนัของสงัคม ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ 

3.3.2 ผลของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในหนังสืออ่านนอกเวลาที่อาจมีต่อ
สงัคม เช่น การสืบทอดความเชื่อ การใหน้ิยามแก่สิ่งต่าง ๆ การเสนอภาพสงัคม และขดัเกลาสงัคม 

4. เสนอผลการศกึษาคน้ควา้แบบพรรณนาวิเคราะห ์
 



 

บทที ่2 
แนวทางการศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงคก์ับกลวิธีทางภาษา 

ในหนังสืออ่านนอกเวลา 

แนวการศกึษาที่ปรากฏในปริญญานิพนธฉ์บบันี ้มุ่งศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษากับกลวิธีทางภาษาในหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การทบทวนวรรณกรรมในบทนีผู้ ้วิจัยจะกล่าวถึงขอ้มูล
ส าคญัที่เป็นแนวทางในการศกึษา 2 ประเด็น ดงันี ้

1. ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.1 วาทกรรม 
1.2 วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
1.3 กลวิธีทางภาษาในสื่อเก่ียวกบัเด็ก 

2. วิถีปฏิบติัทางวาทกรรม 
2.1 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นสื่อเก่ียวกบัเด็ก 
2.2 หนงัสืออ่านนอกเวลา 

1. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจยันี ้มุ่งศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษากบักลวิธีทาง

ภาษาในหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ของแฟรค์ลฟั (Fairclough) ผูว้ิจัยจึง
ทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ นิยามของวาทกรรมและวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
และแนวทางการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษาในสื่อเก่ียวกบัเด็ก ดงันี ้

1.1 วาทกรรม (discourse) 
วาทกรรม เป็นค าที่มีความหมายตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Discourse ค าศัพท์นี ้

แปลเป็นภาษาไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 โดยแปลเป็นภาษาไทยโดยใชค้ าที่แตกต่างกันไดแ้ก่ วิไล
วรรณ ขนิษฐานันท ์ใชค้  าว่า ขอ้ความต่อเนื่อง เพียรศิริ วงศว์ิภานนท ์ ใชค้  าว่า ปริจเฉท สมทรง 
บรุุษพฒัน ์ใชค้  าว่า วจนะ อมรา ประสิทธิ์รฐัสินธุ ์ใชค้  าว่าสมัพนัธสาร เริ่มมีการใชค้  าว่า วาทกรรม 
เมื่อปี 2543 โดยกฤษฎาวรรณ หงศล์ดารมภ ์(ศิรพิร ภกัดีผาสขุ, 2553, น.11) 

ค าว่า Discourse มีมิติทางความหมาย 2 มิติ (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561, น.17) 
คือมิติทางภาษาและมิติทางสงัคม ค าศพัทท์ี่แปลภาษาไทยค าว่า ขอ้ความต่อเนื่อง ปรจิเฉท วจนะ 
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สมัพนัธสาร เนน้มิติทางดา้นภาษา ที่มีความหมายว่า หน่วยภาษาในระดบัที่เหนือกว่าประโยคที่ใช้
ในการสื่อสารจริง ตรงกับการสะกดค าตามศัพทภ์าษาอังกฤษว่า discourse  ในขณะที่ค  าศัพท ์
วาทกรรม นั้น เน้นมิติทางดา้นสังคม กล่าวคือ การวิเคราะหภ์าษาร่วมกับสิ่งอ่ืนๆ ดว้ย เช่นการ
กระท า การปฏิสมัพันธ์ ค่านิยม ความเชื่อ สญัลกัษณ์ วตัถุ สถานที่ เป็นตน้  ตรงกับการสะกดค า
ตามศพัทภ์าษาองักฤษว่า Discourse จะเห็นไดว้่า discourse ในแง่ของการศึกษาภาษานัน้มีการ
สะกดค าเหมือนกนั หากเปลี่ยนรูปแบบการเขียนค าศพัทด์ว้ยค าขึน้ตน้ภาษาองักฤษ ตวัพิมพเ์ล็ก d 
จะมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับภาษาในมิติเดียว ถ้าสะกดดว้ย D ตัวพิมพใ์หญ่ จะเป็นค าศัพทพ์ืน้ฐาน
ของการศึกษาแนววาทกรรมเชิงวิพากษ์ โดยมุ่งเนน้ในการศึกษามิติทางดา้นสงัคมที่มีอิทธิพลต่อ
การใชภ้าษา ที่เกิดจากโครงสรา้งทางสงัคม อดุมการณ ์ความคิด ความเชื่อต่าง ๆ 

การศึกษาวาทกรรมเป็นแนวคิดที่คาบเก่ียวระหว่างการศึกษาทางสงัคมศาสตรแ์ละ
ภาษาศาสตร ์โดยทั้งสองศาสตร์นี ้มี รายละเอียดในการศึกษาที่ แตกต่างกัน กล่าวคือนัก
สงัคมศาสตรม์ุ่งสนใจกระบวนการสรา้งและการถ่ายทอดความหมาย ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ 
(Michel Foucault, อา้งถึงในไชยรตัน์ เจริญสินโอฬาร, 2560, 19-20) ที่เป็นผูบุ้กเบิกการศึกษา
ดา้นนีไ้ดน้ิยามความหมายของวาทกรรมไวว้่า “วาทกรรม (discourse) คือ ระบบ และกระบวนการ
ในการสรา้ง/ผลิต (constitute) เอกลกัษณ ์(identity) และความหมาย (significance) ใหก้ับสรรพ
สิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห้อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู ้ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง  
นอกจากนีว้าทกรรมยงัท าหนา้ที่ตรงึสิ่งที่สรา้งขึน้ใหด้  ารงอยู่และเป็นที่ยอมรบัของสงัคมในวงกวา้ง 
(valorize) กลายสภาพเป็นสิ่งที่ผู ้เขียนเรียกในงานศึกษานี ้ว่า “วาทกรรมหลัก” (dominant 
discourse) โดยที่วาทกรรมจะเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ ์เงื่อนไข และกลไกต่าง ๆ ในการพูด/การ
เขียน” 

แนวคิดดงักล่าวเป็นพืน้ฐานในการศึกษาวาทกรรมตามแนวภาษาศาสตร ์ดงัที่ณฐัพร 
พานโพธิ์ทอง (2556, น.6) กล่าวว่า “วาทกรรมคือวิถีปฏิบัติหรือกระบวนการในการสร้าง 
“ความหมาย” ให้แก่สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ” เรามีความคิดหรือมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
อย่างไร สว่นหนึ่งก็เป็นผลมาจากวาทกรรม” 

จากแนวคิดเรื่องการศึกษาวาทกรรมในมุมมองของนักสังคมศาสตร์ที่สนใจ
กระบวนการสรา้งและการถ่ายทอดความหมาย โดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมือนั้น จึงเป็นจุดเริ่มตน้
ความสนใจของนักภาษาศาสตรท์ี่จะศึกษาวาทกรรม ในมุมมองทางภาษาศาสตร ์โดยแฟรค์ลัฟ 
(Fairclough, อา้งถึงในณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น.7-9) นักภาษาศาสตรผ์ูบุ้กเบิกการศึกษา
วาทกรรมตามแนวภาษาศาสตร ์ได้กล่าวถึง วาทกรรม (Discourse) ไวว้่า วาทกรรม หมายถึง 
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ภาษาในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางสงัคมที่ถูกก าหนดโดยโครงสรา้งทางสงัคม กล่าวคือ ภาษาถือว่า
เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ปรากฏการณท์างภาษาที่เกิดขึน้ จึงจดัว่าเป็นปรากฏการณท์างสงัคมดว้ย 
การศึกษาวาทกรรมในที่นีจ้ึงมิไดม้ีความหมายเพียงตวับท (text) หากหมายรวมถึงทัง้กระบวนการ
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมที่เกิดขึน้ขณะใชภ้าษา การวิเคราะหว์าทกรรม (discourse analysis) จึง
มิใช่เพียงการวิเคราะหต์ัวบท (text analysis) เท่านัน้ เพราะจะตอ้งรวมถึงการพิจารณาไปถึงการ
ผลิตและการรบัตัวบทนั้น ๆ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย แนวคิดของ
แฟรค์ลฟัที่มุ่งสนใจศกึษาปรากฏการณท์างภาษารว่มกบัปรากฏการณท์างสงัคมเรียกว่า วาทกรรม
วิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1.2 วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์(Critical Discourse Analysis – CDA) 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาในฐานะที่ เป็น

องคป์ระกอบของวาทกรรม โดยมุ่งวิเคราะหบ์ทบาทของวาทกรรมในดา้นการสื่ออดุมการณท์ี่อาจมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสงัคม และอาจเกิดผลกระทบดา้นความไม่เท่า
เทียมกนัในสงัคม การศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการในการ
ใช้อ านาจ การครอบง า และความไม่เท่าเทียมกันที่ถูกผลิตและผลิตซ ้า ๆ ด้วยอิทธิพลของ
อดุมการณบ์างอย่าง (ณฐัพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น.30) 

ผู้ริเริ่มวางแนวทางในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ได้แก่ แฟรค์ลัฟ 
(Fairclough) เมื่อปี ค.ศ. 1989  โดยให้ชื่อการศึกษาในแนวทางนีว้่า Critical Language Study 
(CLS) ต่อมาในปี 1995 ไดเ้ปลี่ยนชื่อแนวทางในการศึกษาครัง้นีว้่า Critical Discourse Analysis  
(CDA) (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2553, น.14) โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาตามแนวทางนี ้ไว้ 2 
ประการ คือ 1) เพื่อช่วยใหค้นทั่วไปมองเห็นความส าคญัของภาษาในการผลิต การธ ารงรกัษา และ
เปลี่ยนแปลงความสมัพันธ์เชิงอ านาจมากขึน้ และ 2) เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักรูว้่าภาษาเป็น
เครื่องมือที่คนบางกลุ่มใชค้รอบง าหรือควบคมุคนบางกลุ่ม จนความตระหนักรูน้ีจ้ะเป็นกา้วแรกที่
จะน าไปสู่การตา้นทานและการเปลี่ยนแปลง จนสามารถเป็นอิสระจากการควบคมุครอบง านัน้ได ้
โดยสาเหตุที่   แฟร์คลัฟ  (Fairclough) เปลี่ยนมาใช้ค าว่า Critical หรือ วิพากษ์  นั้น  เพราะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความไม่เท่าเทียมกนัในเชิงอ านาจอาจถูกซอ้นหรือถูกปิดบงัไวจ้าก
การรบัรูข้องคนทั่ว ๆ ไปในรูปแบบของสามญัส านึก ที่มักถูกละเลยหรือมองขา้มไป การมองอย่าง
ลึกซึง้หรือละเอียดลออแบบการวิพากษ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยคน้หาแนวคิดหรืออุดมการณ์ที่
ซ่อนอยู่เบือ้งหลงัการใชภ้าษานัน้ (ชนกพร พวัพฒันกลุ, 2556, น.23) 
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การศึกษาตามแนวทางดังกล่าวขา้งต้น (Fairclough 1998, อา้งถึงในณัฐพร พาน
โพธิ์ทอง, 2556, 7-11) มองวาทกรรมว่าเป็นสถานการณ์สื่อสารที่มีองค์ประกอบ 3 มิติ จึงได้
ก าหนดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวบท การวิเคราะห์
กระบวนการผลิตและการบรโิภคตวับท และการวิเคราะหส์งัคม เรียกว่า “กรอบมิติทัง้สามของวาท
กรรม” ครอบคลมุสถานการณท์างการสื่อสารที่มีองคป์ระกอบ 3 มิติไดแ้ก่ ตัวบท (text) วิถีปฏิบติั
ทางวาทกรรม (discourse practice) และวิ ถีปฏิบั ติทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural 
practice) ดงัภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบมิติทัง้สามของวาทกรรมของแฟรค์ลฟั (Fairclough, 1995) 

1. ตัวบท (text) เป็นมิติองคป์ระกอบหนึ่งของวาทกรรมโดยเชื่อมโยงกบัแนวคิดเรื่อง
หน้าที่ของภาษามีหน้าที่  3 ประการ ดังนี ้ 1) หน้าที่ด้านการถ่ายทอดความคิด ( ideational 
function) คือหนา้ที่ในการสรา้งและตอกย า้ภาพแทนของสิ่งต่างๆ รอบตวัเรา 2) หนา้ที่ดา้นบุคคล
สมัพนัธ ์(interpersonal function) คือ การสรา้ง ตอกย า้ และด ารงอตัลกัษณแ์ละความสมัพนัธใ์น
สังคม และ 3) หน้าที่ด้านการเรียบเรียงความ ( textual function) คือ การประกอบตัวบทที่มี
เอกภาพและสมัพนัธภาพขึน้จากประโยคหรืออนพุากย ์

2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม คือ วิธีที่ตัวบทถูกผลิตขึน้และเผยแพร่ออกไป  และการ
ตีความตวับทจากผูร้บัสาร 

3. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม คือ ปริบท (context) 3 ระดับ ไดแ้ก่ สถานการณ ์
สถาบนั และสงัคมซึ่งแวดลอ้มวาทกรรมนัน้ๆ 
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จากองคป์ระกอบ 3 มิติที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นว่า มิติทัง้ 3 ลว้นมีความสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ปรากฏการณ์ในการใชภ้าษาของคนในสังคม ไม่อาจเกิดขึน้มาโดยไม่มี
ปัจจยัพืน้ฐานมาประกอบสรา้ง หากแต่เป็นอิทธิพลของแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรืออดุมการณท์ี่
ฝังรากอยู่ในระบบความคิดของคนในสงัคมนัน้ๆ ที่ส่งผลการต่อการผลิตตัวบท การใชภ้าษาและ
การแสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปจนถึงการเลือกรบัและตีความตัวบทดว้ย ตัวบทจึง
เป็นภาพสะทอ้นสงัคมของผูผ้ลิตตวับท ไม่ใช่ภาพสะทอ้นเพียงผูส้รา้งตวับทเท่านัน้ 

ฟาน ไดก์ (van Dijk, 2008 , อ้างถึงในณั ฐพร พานโพ ธิ์ทอง , 2556 , 10) เป็น
นกัภาษาศาสตรอี์กท่านหนึ่งที่สนใจศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ มีมมุมองต่อขอบเขตของ 
Discourse ที่เพิ่มเติมจากแฟรค์ลฟั (Fairclough 1998) กล่าวคือ วาทกรรมไม่ใช่ผลผลิตภาษาที่
อยู่โดด ๆ โดยปราศจากปรบิท แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าทางสงัคมหรือเหตกุารณส์ื่อสารที่
มีองค์ประกอบหลายอย่าง และวาทกรรมคือเหตุการณ์การสื่อสารที่ซับซ้อนประกอบด้วยผู้มี
บทบาทต่าง ๆ เช่น บทบาทผูพู้ด/ผูเ้ขียน ผูฟั้ง/ผูอ่้าน ฯลฯ ซึ่งเป็นผูม้ีบทบาทต่าง ๆ  ทางสงัคมใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มหนึ่งหรือวฒันธรรมหนึ่งดว้ย ดงันัน้ การศึกษาวาทกรรมจึงตอ้งศึกษาภาษา
ในตวับททกุระดบั ไดแ้ก่ เสียง ค าศพัท ์วากยสมัพนัธ ์ความหมายระดบัประโยค ความหมายระดบั
ตัวบท เช่น การเลือกประเด็น การเนน้ ฯลฯ) องคป์ระกอบและการจัดเรียงองคป์ระกอบในตัวบท 
กลวิธีทางวาทศิลป์ วจันกรรม กลวิธีในการปฏิสมัพนัธ ์ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนัน้จะเห็นไดว้่า นักภาษาศาสตรม์ีความคิดความเชื่อว่าวาท
กรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์นัน้ จ าเป็นตอ้งศึกษามิติทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการสรา้งตวับทภาษา
พดูและภาษาเขียนดว้ย เพราะระบบความคิดความเชื่อของสงัคม มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดต่อ
ผูส้รา้งตวับท ความคิด ความเชื่อ อุดมการณต่์าง ๆ อาจส่งผ่านมาทางตัวบทนัน้ เป็นภาพสะทอ้น
กระบวนการทางสงัคมที่ก่อใหเ้กิดวาทกรรมและอิทธิพลของวาทกรรมที่มีต่อสงัคม 

งานวิจัยนีส้นใจศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ซึ่งเป็นความคิดเก่ียวกับลกัษณะ
ของเด็กดีที่ปรากฏในหลกัสูตรการศึกษา โดยผูว้ิจัยเลือกศึกษาตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาเพราะ
เป็นขอ้มูลทางภาษาที่ถูกคดัเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการ และส่งผ่านมาใหน้ักเรียนจ านวนมาก
เป็นผู้บริโภคและตีความตัวบท เพื่อศึกษาความคิดที่แฝงอยู่ในตัวบทและกลวิธีทางภาษาที่ใช้
ถ่ายทอดความคิดเรื่องคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยมีความมุ่งหมายว่าการศึกษาตามแนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความรูค้วามเข้าใจสภาพสังคมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
หนงัสืออ่านนอกเวลา และแนวโนม้ที่หนงัสืออ่านนอกเวลาจะมีต่อเด็กช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 
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จากแนวทางการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัไดศ้กึษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในประเด็นกลวิธีทาง
ภาษาในสื่อเก่ียวกบัเด็กเพื่อใหเ้ห็นแนวทางการศกึษาวิเคราะหต์วับทที่ชดัเจนขึน้ ดงันี ้

1.3 แนวทางการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษา 
กระบวนการสื่อสาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ คือ ภาษา ความคิดของผูส้่ง

สารและรบัสาร และสงัคม ภาษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัองคป์ระกอบหนึ่ง และมีความสัมพนัธก์บั
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในลักษณะที่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นผลจากการที่ผูส้่งสารเลือกใชโ้ดย
วตัถุประสงคห์รือเจตนาที่จะถ่ายทอดความคิดบางอย่าง ซึ่งความคิดหรือเจตนาของผูส้่งสารย่อม
เป็นสิ่งที่ไดร้บัอิทธิพลจากสงัคม และในขณะเดียวกนัความคิดหรือเจตนาของผูส้่งสารก็อาจเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อสงัคม (ณฐัพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 8) สามารถแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งัภาพ 

 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงกระบวนการสือ่สาร 

 
จากความสัมพันธ์ดังกล่าว การศึกษาข้อมูลภาษา จึงอาจท าให้ผู ้ศึกษาเข้าใจ

ความคิดและสังคม ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่มีความสมัพันธ์กับภาษา ผูว้ิจัยจึงทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัแนวทางการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษาดงันี ้

กลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) หมายถึง ลักษณะภาษาที่ ใช้น าเสนอ
ขอ้ความ ซึ่งเป็นภาษาที่ “ถูกเลือก” เพื่อวัตถุประสงคบ์างอย่างในการสื่อสาร (จันทิมา อังคพณิช
กิจ, 2561, น. 180) กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในสถานการณ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน ย่อมมีความ
แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์และเจตนาของผูส้่งสาร งานวิจยันีส้นใจศึกษาคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคซ์ึ่งเป็นความคิดเก่ียวกับลกัษณะเด็กที่ดีจากหนังสืออ่านนอกเวลา ผูว้ิจัยจึงเลือกศึกษา
กลวิธีทางภาษาที่มกัพบในการวิเคราะหต์วับทที่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก พบกลวิธีต่างๆ ดงันี ้ 
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1. กลวิธีทางศัพท ์(lexical strategies)  
กลวิธีทางศัพท์เก่ียวขอ้งกับการเลือกใชค้ าศัพท์ ( lexical choice) เพื่อสื่อแทน

ความคิดหรือประสบการณ์ของผู้ส่งสาร การเลือกใชศ้ัพท์ของผู้ส่งสารย่อมแตกต่างกันไปตาม
สงัคมและวฒันธรรมของผูส้่งสาร (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561, น. 182) กลวิธีทางศพัทท์ี่มักพบ
บ่อยมีดงันี ้ 

1.1 การใชช้ื่อและการเรียกชื่อ เป็นกลวิธีการใชค้  าศัพทใ์นการตัง้ชื่อเรียกบุคคล
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นมมุมองและความคิดที่ผูส้ง่สารมีต่อสิ่งที่กลา่วถึง  

1.2 การเรียกขาน เป็นกลวิธีที่ใชใ้นการระบุตัวบุคคล และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ในการสื่อสารค าเรียกขานอาจแสดงใหเ้ห็นบทบาท สถานภาพ และมุมมองที่ผูส้่ง
สารมีต่อกนัดว้ย 

1.3 การอา้งถึง การอา้งถึงเป็นการเลือกใชค้ าที่มีความหมายอา้งถึงบุคคลต่าง ๆ
เป็นการแสดงถึงมุมมองของผูส้่งสารที่มีต่อสิ่งที่ตนเองก าลงักล่าวถึง ซึ่งแตกต่างกนัไปตามสงัคม
และวฒันธรรม  

1.4 การใชค้ ากริยา ค ากริยาเป็นค าที่ใชแ้สดงเหตุการณ์ การกระท า ความคิด 
ความรูส้ึก หรือแสดงสภาพของบุคคล สัตว ์หรือบางสิ่งบางอย่าง การวิเคราะหก์ารปรากฏของ
ค ากริยาในประโยค ตอ้งพิจารณารูปของค ากรยิาและค าที่สมัพนัธก์บักรยิานัน้ดว้ย เช่น ค านาม ค า
ขยาย เพราะมีสว่นในการสื่อความหมาย  

ในงานวิจัยของ อุมาวัลย์ ชีช้าง (2555, น. 82) พบว่า เรื่องเล่าส าหรับเด็ก
พยายามปลกูฝังลกัษณะของความเป็นเด็กดีและคนดี ผ่านพฤติกรรมต่างๆ ในดา้นดีใหแ้ก่เด็กว่า
คณุลกัษณะใดบา้งที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ชุดความคิดเรื่องเด็กดีและคนดีสามารถแบ่งออกเป็น
แนวคิดย่อย ๆ ได ้เช่น ความกตัญญูรูคุ้ณ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยดัอดออม การตัง้ใจ
เลา่เรียน เป็นตน้ การน าเสนอแนวคิดเหล่านีใ้ชก้ลวิธีการเลือกใชค้ าศพัท ์ดงัตวัอย่างการใชค้ าศพัท์
เพื่อสื่อความคิดเรื่องความกตญัญรููค้ณุ ไดแ้ก่ ความกตญัญตู่อพ่อแม่ เป็นคนกตญัญ ูรูส้ึกกตญัญ ู
มีความกตัญญู กตัญญูรูคุ้ณ ตอบแทนบุญคุณ ตอบแทนคุณ ซึ่ งเป็นค าศัพท์ที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของตวัละคร ค าศพัทก์ลุม่นีจ้ะปรากฏรว่มกบัขอ้ความในลกัษณะของการกระท าที่ดี เช่น 
ตัง้ใจเรียน เชื่อฟังค าสอนของพ่อ สละชีวิต ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

(1) “ความยากจน ความกตัญญูต่อแม่มีส่วนกระตุน้เตือนใจใหดิ้ฉันตั้งใจเรียน
อย่างดีที่สดุ ทัง้ดา้นความรูแ้ละความประพฤติ” 
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(2) “บางวนัยายก็จะโปรยขา้วสดุเหลือๆ จากกน้หมอ้ใหก้ินดว้ย แม่ไก่กบัลกูๆ ทัง้
เจ็ดจะมีความสขุมาก และรูส้กึกตญัญตู่อตายายที่เลีย้งดพูวกตนมาอย่างเมตตา” 
2. การใช้โครงสร้างประโยค  

การศึกษากลวิธีการใชโ้ครงสรา้งประโยคในสื่อส าหรบัเด็กพบว่า มักมีการเรียบ
เรียงประโยคที่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ เช่น  

2.1 โครงสรา้งประโยคที่ผูใ้หญ่มักเป็นผูก้ระท า และเด็กมกัเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน ์
หรือเป็นผูถ้กูกระท า (วิสนัต ์ สขุวิสิทธิ,์ 2554, น. 141-144) พบว่าในหนงัสือเรียน ความสมัพนัธใ์น
ประโยคเช่นนีเ้ป็นการสื่อถึงภาพของผูใ้หญ่ซึ่งเป็นวัยที่พรอ้มจะกระท าสิ่งต่าง ๆ และเป็นผูใ้ห้ที่
กระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อเด็ก ในขณะที่เด็กถูกสื่อใหเ้ห็นว่าเป็นวยัที่ยงัอ่อนแอ ยงัไม่สามารถกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ นอกจากนี ้ยังพบในเนื ้อหาที่
กลา่วถึงความสมัพนัธข์องตวัละครที่เป็นสตัวด์ว้ยเช่นกนั ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

(1) “พ่อพาลกูๆ ไปเที่ยวที่ทุ่งนาบา้ง ที่ภเูขาบา้ง บางทีก็พาไปดหูนงัสนกุๆ บางทีก็
พาไปซือ้ของที่ตลาด” 

(2) “ชา้งนอ้ยจอมซนแกว่งงวงเล่นในน า้ ตลิ่งลื่น จึงเสียหลกัเกือบตกลงไปในล า
ธาร ดีที่ปา้ชา้งหนักลบัมาเห็น ใชง้วงควา้ไวท้นั” 

2.2 โครงสรา้งประโยคแสดงเหตผุล ปรากฏตวัอย่างในผลการศกึษาของอมุาวลัย ์
ชีชา้ง (2555, น. 85-95) เรื่องเล่าส าหรบัเด็กมีการใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างประโยคแบบเหต ุ– ผล 
เพื่อสื่อถึงความคิดเรื่องความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และความมีน ้าใจขยันหมั่นเพียร ความประหยัด  
อดออม ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

(1) “เจา้หญิงมาลีและน้องเลีย้งเติบโตขึน้ ยิ่งนานวันเจ้าหญิงมาลีก็ยิ่งสวยขึน้ 
กิริยามารยาทเรียบรอ้ย โอบออ้มอารี ช่วยเหลือคนที่ทุกขย์าก มกัแบ่งขนมของกินให้
เด็กที่ยากจน เพื่อนบ้านเจ็บไข้ก็ไปเยี่ยมเยียน น าผลไม้และดอกไม้ไปให้บ้าง 
ชาวบา้นรกัใครเ่จา้หญิงมาลี จึงเรียกพระองคว์่า “นางฟ้า” 

(2) “ส่วนพ่อก็ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเหลา้ รกับา้น รกัครอบครวั ไม่สุรุ่ยสุร่าย เป็นคน
ขยนั ประหยดัและอดออม ครอบครวัจึงมีความสขุและอบอุ่น” 

(3) “ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มีชาวนาคนหนึ่งยากจนมาก แต่เขาก็ยังสามารถเก็บ
หอมรอมริบ จนมีเงินเหลืออยู่บา้ง เขาก็เอาเงินกอ้นนีส้ง่เสียใหล้กูชายของเขาไปเรียน
หนงัสือ” 
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3. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรแ์ละวาทกรรม (discourse – pragmatic 
strategies) 

กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรแ์ละวาทกรรม (จันทิมา อังคพณิชกิจ , 2561, น. 
198) เป็นกลวิธีการวิเคราะหภ์าษาโดยตอ้งอาศยัความรู ้ความคิด และขอ้มลูทางสถานการณด์า้น
สงัคมวฒันธรรมมาช่วยในการวิเคราะหป์ระกอบไปดว้ยกลวิธีย่อย ๆ ที่พบบ่อยคือ 

3.1 การใช้ค าแสดงทัศนภาวะ เป็นการเสริมทัศนะของผู้พูดเข้าไปในข้อมูลที่
กล่าว เพื่อท าใหถ้อ้ยค าของผูพู้ดมีลกัษณะเป็นความจริง ในงานวิจยัของวิสนัต ์ สุขวิสิทธิ์ (2554, 
น. 83-86) ที่ศึกษาความคิดเก่ียวกบัเด็กในหนงัสือเรียน พบว่า ตวับทหนงัสือเรียนมีการใชค้ าแสดง
ทัศนภาวะเพื่อแสดงความผูกมัดว่า ลักษณะของเด็กดีและเด็กไม่ดีที่กล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งที่ “ตอ้ง” 
หรือ “ควร” กระท า รวมทั้งมีการใช้ประโยคเงื่อนไขเพื่อแสดงทัศนภาวะของตัวละครผู้กล่าว
ขอ้ความนีไ้ปสูผู่อ่้าน ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้  

(1) “เราตอ้งรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา” 
(2) “เสน้ทางชีวิตของเราก็เหมือนเสน้ดา้ย ถ้าเราด าเนินชีวิตอย่างไม่มี

หลกัการและระบบระเบียบ คิด ท า กิน อยู่ ไปตามอารมณ์ เมื่อเกิดปัญหาก็เก็บ
หมกัหมมเอาไวห้รือแกปั้ญหาไปแบบขายผา้เอาหนา้รอด ชีวิตย่อมยุ่งเหยิง จนใน
ที่สดุก็กลายเป็นปมเงื่อนที่รดัตวัจนตาย” 
3.2 การใชมู้ลบท การใชมู้ลบท เป็นการใชภ้าษาที่สื่อนัยว่ามีความรู ้ความคิด 

หรือเหตุการณบ์างอย่างที่เกิดขึน้มาก่อนหนา้แลว้ แฝงอยู่ในขอ้ความ จากการศึกษางานวิจยัแนว
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ในสื่อเก่ียวกับเด็ก พบว่างานวิจยัของพิชญา เชี่ยวภาษา (2559, น. 
89-91) ที่ศึกษาวาทกรรมโฆษณาสินคา้และบริการในนิตยสารครอบครวั  มีการใชมู้ลบทในการ
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับเด็ก ดว้ยการใชค้ าว่า คืน กลบัคืนมา เปิด ใหม่ เคย เพิ่มขึน้ เพื่อแสดงให้
เห็นว่า เหตกุารณก์่อนหนา้ที่จะใชส้ินคา้และบรกิารเป็นสิ่งที่ยงัไม่พงึปรารถนา แต่เมื่อใชส้ินคา้และ
บรกิารแลว้จะช่วยใหส้ิ่งที่ไม่พงึปรารถนากลายเป็นสิ่งที่พงึปรารถนา ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

(1) “เลือกผ่าคลอด อย่าลืมเลือกคืนภูมิตา้นทานใหล้กูนอ้ย ถึงจะผ่าคลอด แต่
ความฝันยิ่งใหญ่ก็ไม่สะดุดลูกนอ้ยที่เกิดจากการผ่าคลอด อาจมีโอกาสเจ็บป่วย
มากตา้นทานใหก้ับเขาไดด้ว้ยนมแม่โภชนาการขึน้ถึง 20%* เพราะเขาอาจขาด
โอกาสไดร้บัภูมิต้านทานตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต แต่คุณแม่ก็สามารถคืนภูมิที่ดี
ที่สดุซึ่งมีจลุินทรียส์ขุภาพ (โพรไบโอติก) และอาหารของจุลินทรีย ์(พรีไบโอติก) ที่
ท างานรว่มกนัแบบซิมไบโอติก สง่เสรมิภมูิตา้นทานใหก้ลบัคืนมา ” 
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(2) “หลกัเกณฑใ์นการเลือกประกนัอบุติัเหตตุุ๊กดหูลายส่วนโดยอนัดบัแรก คือ 
บรษิัทมีความมั่นคงเชื่อถือไหม ถา้มีเหตอุะไรเกิดขึน้แลว้เราจะมีปัญหาเรื่องเคลม
ไหม ประกันครอบคลุมอะไรบ้างตุ๊กเคยซือ้ประกันที่ อ่ืน แต่พอประกันธนชาติ 
Happy PA for Child ออกมาก็เห็นเลยว่าดีกว่า ดว้ยเบีย้ประกนัที่ใกลเ้คียงกนั แต่
ความคุม้ครองมากกว่า เพราะเป็นประกนัอุบติัเหตุที่คุม้ครองครอบคลมุถึงโรคที่
เด็ก ๆ เป็นบ่อย 3 โรค คือ ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ และล าไส้อักเสบ
เฉียบพลนั ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแลว้เห็นว่าคุม้ค่ามากกว่าจึงไม่ลงัเลที่จะซือ้ใหลู้ก
ค่ะ” 
3.3 การใชว้จันกรรม (speech acts) การใชว้จันกรรม คือ การใชภ้าษาเพื่อแสดง

เจตนาบางประการของผูพ้ดู เช่น ขอรอ้ง เชิญชวน เตือน สั่ง จากผลการศึกษาของวิสนัต ์ สขุวิสิทธิ์ 
(2554) พบว่าหนังสือเรียนมีการน าเสนอตัวบทในรูปแบบของนิทานและเรื่องเล่า จึงปรากฏบท
สนทนาของตวัละครต่าง มกัจะก าหนดใหต้วัละครเด็กและตวัละครใหญ่เป็นผูแ้สดงวจันกรรม โดย
มีความแตกต่างกนัดงันี ้

3.3.1. วัจนกรรมที่แสดงโดยตัวละครที่ เป็นเด็ก พบวัจนกรรม ได้แก่  
วจันกรรมการถาม วจันกรรมการขอรอ้ง วจันกรรมการขอบคณุ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

(1) “คณุครูคะ พวกเงาะอยู่ที่ไหนคะ” ดวงแกว้ถาม 
“รูปรา่งหนา้ตาเหมือนพวกเราไหมคะ” ชใูจถามบา้ง” 
(2) “อยากฟังจะ้ชูใจ” มานีพดู แลว้หนัไปหาย่าพลางขอ้รอ้งว่า “ย่ากรุณา

เล่าให้ฟังบ้างซีคะ มานีชอบฟังนิทานท่ีพระเอก มีฤทธิ์ นางเอกใจดีและมีฤๅษี
ดว้ย” 

(3) “ขอบคณุคณุครูมากครบั และขอบคณุพี่ๆ ลกูเสือทุกคน ผมจะไม่ลืม
บญุคณุที่ทกุคนมีต่อย่าและผม” นอ้ยบอก ครูตลบัและลกูเสือส ารอง” 

3.3.2. วัจนกรรมที่แสดงโดยตัวละครที่ เป็นผู้ใหญ่  พบวัจนกรรม ได้แก่  
วจันกรรมการสั่งสอน วจันกรรมการแนะน า วจันกรรมการสั่ง วัจนกรรมการต าหนิ วจันกรรมการ
ชม ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

(1) “เก่งมากลกู ลูกสามารถบอกประโยชนข์องอาหารบนโต๊ะไดถู้กตอ้ง” 
แม่กลา่วชมพฒัน”์ 

(2) “เอ้า...เด็ก ๆ เตรียมเอาผ้าพันขาได้แล้ว เราจะเดินป่าไปศึกษา
ธรรมชาติ ของพืชและสตัวก์นัอีก” เสียงพี่อว้นออกค าสั่ง 
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(3) “ระวัง ท างานใหม้ีระเบียบและไดผ้ลดีนะ” คุณครูบอก แบ่งงานกัน
เขา้ซี แลว้ท าใหเ้สรจ็โดยเรว็ที่สดุที่ท าได”้ 
3.4 การใช้อุปลักษณ์ (metaphor)  อุปลักษณ์  “เป็นการเปรียบเทียบความ

เหมือนกันของสองสิ่ง โดยทัง้สองตอ้งเป็นสมาชิกของต่างกลุ่มความหมาย สิ่งที่น ามาเป็น “แบบ” 
ในการเปรียบเทียบ เรียกว่า แบบเปรียบ (source domain/ vehicle) ส่วนสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เรา
ต้องการพูดถึง เรียกว่า สิ่งที่ถูกเปรียบ ( target domain/tenor)” (Lakoff and Johnson 1980, 
Saeed 1997, อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 99) ตัวอย่างผลการศึกษาของพิชญา 
เชี่ยวภาษา (2559, น. 88-89) พบว่า การโฆษณาสินคา้และบริการในนิตยสารครอบครวั มีการใช้
อุปลักษณ์ในการเปรียบเทียบการดูแลเด็ก คือ การท าสงคราม เพื่อแสดงให้เห็นว่า วาทกรรม
โฆษณาท าใหพ้่อแม่มองว่าสิ่งต่าง ๆ ที่จะท าใหเ้ด็กเจ็บป่วย ไม่แข็งแรงเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เป็น
ความพ่ายแพ ้ตอ้งเตรียมตวัรบัมือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้กบัเด็ก หากเกิดขึน้แลว้ก็ตอ้งก าจดัสิ่งไม่พึง
ปรารถนานัน้ แต่พ่อแม่ไม่สามารถรบัมือหรือก าจดัสิ่งไม่พึงปรารถนาไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัการ
ใชส้ินคา้และบรกิารในโฆษณาดงัตวัอย่าง  

(1) “แป้งเด็กสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องผิวจากความอับชืน้
และสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ พรอ้มส่วนผสมของ  Defensil จากสวิตเซอรแ์ลนด์ที่
ช่วยเสรมิสรา้งเกราะคุม้กนัใหก้บัผิวเป็นอย่างดี...” 

(2) “...เปิดประสบการณส์ู่โลกกวา้ง พรอ้มใหล้กูท ากิจกรรมไดอ้ย่างมั่นใจ ไม่
กลัวและไม่กังวลด้วยการเสริมสรา้ง ภูมิคุ้มกันพรอ้มเกราะป้องกันให้ผิวลูก
แข็งแรง สขุภาพดี...” 

(3) “อย่าปลอ่ยใหฝุ้่ นภมูิแพม้ารงัแกเขา” 
3.5 การใชเ้รื่องเล่า (narrative) เป็นกลวิธีทางภาษาที่มีการน าเสนอเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ที่ เกิดขึน้โดยการน าเสนอเรื่องราวโดยแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ว่าใครเป็น
ผูก้ระท า กระท าอะไร มีอะไรเกิดขึน้ ที่ไหนและเมื่อไร เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ตามล าดบัเวลา การใชเ้รื่อง
เลา่จะช่วยสรา้งความรูส้ึกรว่มและสรา้งความเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องราวของบุคคลในตวับท
กับ ผู้ รับ ส าร  จึ ง เป็ น กล วิ ธี ที่ ส ร้า งค วามน่ าสน ใจแล ะความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้กั บ ตั วบ ท  
(จนัทิมา องัคพณิชกิจ, 2561, น. 211-212) ตวัอย่างผลการศึกษาในงานวิจยัของ วิสนัต ์ สขุวิสิทธิ์ 
(2554, น. 117-118) พบว่า หนังสือเรียนใชก้ารล าดับเหตกุารณ์ของนิทานและเรื่องเล่าต่าง ๆ ใน
การโนม้นา้วใหผู้อ่้านคลอ้ยตามลกัษณะของคนดีและคนไม่ดี โดยที่นิทานและเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง
จะประกอบดว้ยเหตุการณ์ในเรื่อง 2 ประเภท คือ เหตุการณ์ที่กล่าวถึงการกระท าและพฤติกรรม
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ต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่อง ซึ่งมักกล่าวถึงลักษณะของคนดีหรือคนไม่ดีที่หนังสือเรียนต้องการ
กล่าวถึง และเหตุการณ์ที่กล่าวถึงผลที่เกิดขึน้กับตวัละครนัน้หลงัจากกระท าและมีพฤติกรรมนั้น 
เหตกุารณท์ัง้สองนีจ้ะปรากฏต่อเนื่องกนัเพื่อแสดงใหผู้อ่้านเห็นว่าเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อนนัน้เป็น
เหตใุหเ้กิดเหตกุารณท์ี่ตามมาซึ่งเป็นผล ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

1. การล าดบัเหตกุารณแ์บบพฤติกรรม - ผล 
(1) เรื่องราวของปิติที่พดูปดกบัยาย 
ปิติพดูปดกบัยายว่า ตนเองถกูมีดบาด         ปิติถกูยายต าหนิ 
(2) นิทานเรื่องสวนสม้ของลงุบญุ 
ลงุบุญรูจ้ักทางานหาเลีย้งชีพ ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก                  

             ลงุบญุมีฐานะมั่นคงและมีชื่อเสียงรูจ้กักนัทั่วทัง้จงัหวดั 
2. การล าดับเหตุการณ์แบบเปรียบเทียบ เป็นการน าการล าดับเหตุการณ์

แบบพฤติกรรม - ผลที่ตรงขา้มกัน 2 เหตุการณม์าล าดบัต่อเนื่องกัน โดยมกัเริ่มตน้จากเหตกุารณ์
แบบพฤติกรรมที่ไม่ดีของตวัละครไปสูเ่หตกุารณแ์บบพฤติกรรมที่ดีของตวัละครเสมอ ดงัตวัอย่าง 

 (3) เรื่องราวของปิติ 
ปิติเกียจครา้น เอาแต่เที่ยวเตร่   ปิติถกูยายต าหนิ  
ปิติช่วยเหลืองานบา้นอย่างขยนัขนัแข็งและมีความประพฤติดี 
พ่อไวว้างใจและอนญุาตใหปิ้ติไปเที่ยวกบัเพื่อนได ้

จากการศึกษางานวิจยัที่ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ของคณุลกัษณะของเด็กกับกลวิธี
ทางภาษาในสื่อเก่ียวกับเด็กที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นแนวทางส าหรับน ามาใช้ในการศึกษา
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 กบักลวิธีทางภาษาในหนงัสืออ่าน
นอกเวลาระดบัชัน้ประถมศกึษาตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการต่อไป 

2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม 
งานวิจัยนีป้ระยุกตใ์ชก้รอบมิติทั้งสามของวาทกรรมของแฟรค์ลัฟ  (Fairclough, 1995, 

p.59 อา้งถีงในณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น.42) ที่ประกอบดว้ยการวิเคราะหต์ัวบท วิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมเป็นกรอบในการศึกษา ในส่วนนีผู้ว้ิจัยจึงจะ
น าเสนอผลการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของหนังสืออ่านนอกเวลา  โดยน าเสนอผล
การศึกษาการผลิต/กระจายตวับท และการบริโภค/ตีความตวับทใน 2 ประเด็นคือ คณุลกัษณะอนั
พึงประสงคใ์นสื่อเก่ียวกบัเด็ก ไดแ้ก่ ความหมายและความส าคญัของคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
ความสมัพนัธข์องหลกัสตูรการศึกษากบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึง
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ประสงค์ในสื่อเก่ียวกับเด็ก และประเด็นเก่ียวกับหนังสืออ่านนอกเวลา ได้แก่ ความหมายและ
ความส าคญัของหนังสืออ่านนอกเวลา ภาพรวมของตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาที่เป็นตวับทในการ
วิจยั และการศกึษาหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเด็นต่างๆ ดงันี ้

2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นส่ือเกี่ยวกับเด็ก 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

คณุลกัษณะอันพึงประสงค ์หมายถึง ลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียน อัน
เป็นคุณลกัษณะที่สงัคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการ
สอนและประเมินผล, 2548, น. 2)  

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงความส าคัญของ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วว้่า เป็นสว่นส าคญัของการจดัการศกึษา เพราะการจดัการศกึษาตอ้ง
เน้นความส าคัญทั้งความรูแ้ละคุณธรรม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์อ้งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนและตอ้งมีการวดัและประเมินผล
อย่างเหมาะสม 

การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์หห้ลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 
2544 ก าหนดใหส้ถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นได้ตามความต้องการของสถานศึกษา ต่อมาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ว ้8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์ซื่อสตัยส์จุริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อที่  1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรทัธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

ผูท้ี่รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์คือ ผูท้ี่มีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาที่ตนนับถือ 
และแสดงความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

ขอ้ที่ 2 ซื่อสัตย ์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความ
ถกูตอ้ง ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อตนเอง และผูอ่ื้น ทัง้กาย วาจา ใจ 
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ผูท้ี่มีความซื่อสตัยส์จุรติ คือ ผูม้ีความประพฤติตรงตามความเป็นจริงทัง้ทางกาย 
วาจา ใจ และยึดหลกัความเป็นจริง ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวิต และมีความละอายและเกรง
กลวัต่อการกระท าผิด 

ข้อที่  3 มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงคม 

ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครวั โรงเรียน และสงัคมเป็นปกติวิสยัไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

ขอ้ที่ 4 ใฝ่เรียนรู ้หมายถึง คณุลกัษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน แสวงหาความรูจ้ากแหลง่เรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผูท้ี่ใฝ่เรียนรู ้คือ ผูท้ี่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้วิเคราะห์ สรุปองค์
ความรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถ่ายทอด เผยแพรแ่ละน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

ขอ้ที่ 5 หมายถึง คณุลกัษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตผุล รอบคอบ มีคณุธรรม มีภมูิคุม้กนัในตวัที่ดี และปรบัตวัเพื่ออยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

ผูท้ี่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด  าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ 
ระมดัระวงั อยู่รว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยความรบัผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคณุค่าของทรพัยากรต่าง ๆ 
มีการวางแผนปอ้งกนัความเสี่ยงและพรอ้มรบัความเปลี่ยนแปลง 

ขอ้ที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คณุลกัษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจและ
รบัผิดชอบในการท าหน้าที่การงานด้วยความพากเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตาม
เปา้หมาย 

ผูท้ี่มุ่งมั่นในการท างาน คือ ผูท้ี่มีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงความตัง้ใจปฏิบติัหนา้ที่
ที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
ใหส้  าเรจ็ลลุว่งตามเปา้หมายที่ก าหนดดว้ยความรบัผิดชอบ และมีความภาคภมูิใจในผลงาน 

ขอ้ที่ 7 รกัความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ 
เห็นคณุค่า ร่วมอนุรกัษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย 
ใชภ้าษาไทยในการสื่อสารไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
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ผูท้ี่รกัความเป็นไทย คือ ผูท้ี่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย มีความกตญัญกูตเวที ใชภ้าษาไทยในการสื่อสารอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

ขอ้ที่ 8 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือรน้โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ผูม้ีจิตสาธารณะ คือ ผูท้ี่มีลกัษณะเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความสุข
ของตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดรอ้น อาสาช่วยเหลือสังคม 
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วมสรา้งสรรคส์ิ่งที่ดี
งามใหเ้กิดในชมุชนโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

การศึกษาความหมายและความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์พบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์โดยก าหนดนิยามและล าดับความส าคัญใหเ้ป็น
รูปธรรมไว ้8 ดา้นดังกล่าวขา้งต้น และมีวิธีการถ่ายทอดไปสู่ผูเ้รียน 4 วิธีคือ บูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้8 กลุม่สาระ จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัโครงการเพื่อพฒันา และสอดแทรกใน
กิจวตัรประจ าวนั  

การศึกษาวิจยันีมุ้่งศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วง
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ผูว้ิจยัจึงสนใจว่าคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่พบในหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและล าดับความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
หลกัสตูรก าหนดไวห้รือไม่ อย่างไร 

2.1.2 ความสัมพันธข์องหลักสูตรการศึกษากับคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
กาญจนา คุณารกัษ์ (2553, 463) และธ ารง บวัศรี (2542, 74-81) กล่าวว่า การ

พฒันาหลกัสตูรตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางสงัคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
เป็นข้อมูลเบื ้องต้นในการก าหนดความมุ่ งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื ้อหาวิชาและ
ประสบการณก์ารเรียนรู ้ตลอดจนน าหลกัสตูรไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ่น และจดัระเบียบ
ใหก้บัสภาพสงัคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ จากหลกัการดงักล่าว เป็นสิ่ง
ที่เขา้ใจไดว้่าจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดไวล้ว้นเป็นภาพสะทอ้นสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
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ค่านิยมของประเทศในช่วงเวลานั้น ว่าต้องการภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเมื่อ
ส าเรจ็ตามหลกัสตูรนัน้ ๆ ใหอ้อกมาในรูปแบบใด 

การวิจัยเรื่องคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษากับกลวิ ธี
ท างภ าษาในหนั งสื อ อ่ านนอก เวลาช่ ว งชั้น ป ระถมศึ กษ าปี ที่ 4-6 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูว้ิจัยศึกษาตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลาจ านวน 5 เล่ม ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจาก
การศึกษาประวติัของการผลิตตวับท พบว่าหนงัสือเรื่องนกกางเขน ของกีรติวิทโยลาร (ก่ี กีรติวิทโย
ลาร) และอร่าม สิทธิสาริบุตร ตีพิมพค์รัง้แรกตัง้แต่ พ.ศ. 2483 เรื่องโสนนอ้ย ของแมน้มาส ชวลิต 
ตีพิมพ ์พ.ศ. 2528 เรื่องสม้สีม่วง ของดาวกระจาย ตีพิมพ ์พ.ศ. 2544 เรื่องหนูหล่อกับมอมอ ของ 
สมนึก พานิชกิจ ตีพิมพ ์พ.ศ. 2545 และเรื่องสีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ของรศัมี เบื่อขนุทด ตีพิมพ ์พ.ศ. 2548  

ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาปริบทสภาพสังคมในปีที่พิมพ์หนังสืออ่านนอกเวลาครัง้
แรก และปริบทสภาพสงัคมในปีที่ประกาศใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาโดยสงัเขปจากจุดมุ่งหมายของ
แผนการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาที่เก่ียวขอ้ง เทียบกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ก าหนดไว้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อน าไปสู่การอภิปรายแนวคิดที่
ถูกผลิตซ า้ในหนังสืออ่านนอกเวลาตัง้แต่เล่มแรกซึ่งตีพิมพใ์น พ.ศ. 2483 ถึงเล่มที่ตีพิมพใ์น พ.ศ. 
2548 

แผนการศึกษาชาติและหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาการผลิตหนงัสืออ่านนอก
เวลา มีความเป็นมา สภาพสงัคม และจดุมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียน มีรายละเอียดดงันี ้

2.1.2.1 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 
ความเป็นมาและสภาพสังคม 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 เป็นแผนการศึกษาฉบับแรกเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานรฐัธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์
ผูเ้ปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศได้ก าหนดให้หลักการศึกษาเป็น 1 ในหลัก 6 ประการที่จะ
บริหารกิจการบ้านเมืองต่อไป กระทรวงธรรมการได้กล่าวถึงหลักการศึกษาไวว้่า “ในหลักการ
ศึกษา รฐับาลนีม้ีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะใหก้ารศึกษาแก่พลเมืองทั่วไปอย่างเต็มที่ ใหไ้ดร้บั
การอบรมในระบอบการปกครองตามแบบรฐัธรรมนูญ ใหไ้ดร้บัการศึกษาทางธรรมชาติทางการ
งานและทางการสมาคม ฝึกฝนใหร้อบรู ้มีปัญญาความคิด รูจ้ักค้นควา้หาเหตุผลโดยตนเอง มี
จรรยาประกอบดว้ยก าลงักายและก าลังใจเป็นอันดี ทัง้กับไม่ใหล้ะทิง้เสียซึ่ง จริยศึกษาแห่งชาติ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย มุ่งประสงคใ์หผู้ท้ี่ไดร้บัการศึกษาแลว้สามารถประกอบการ
อาชีพ มีอนามยัและศีลธรรมอนัดีงาม” (กรมวิชาการ, 2504, 82) 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไดแ้ก่ จดุมุ่งหมายขอ้ 3. ที่กล่าวถึงการจดัการศึกษาดา้น จรยิศึกษา – อบรมใหม้ีศีลธรรมอนัดีงาม 
พทุธิศกึษา - ใหปั้ญญาความรู ้และ พลศกึษา – ฝึกหดัใหเ้ป็นผูม้ีรา่งกายบรบิรูณ ์ใหส้มดลุกนั 

2.1.2.2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
ความเป็นมาและสภาพสังคม 
หลกัสตูรประถมศึกษา พทุธศกัราช 2521 เป็นหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ใหส้อดรบั

กบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2520 ตามราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 94 ตอนที่ 31 วนัที่ 12 
เมษายน 2520 ประกาศให้ใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ระบุว่าแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับนี ้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันตลอดชีวิต เพื่อมุ่งสรา้งเสริม
คณุภาพของพลเมืองใหส้ามารถด ารงชีวิตและท าประโยชนแ์ก่สังคม โดยเนน้การศึกษาเพื่อสรา้ง
เสรมิความอยู่รอดปลอดภยั ความมั่นคง และความผาสกุรว่มกนัในสงัคมไทยเป็นประการส าคญั  

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (กรมวิชาการ, 2530, ฑ -ฒ) 
ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดกับผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณสมบัติที่ต้องการเน้น  
2. ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต 3. ชีวิตที่สงบสุข และ 4. สมาชิกที่ดีของชุมชนและ
ชาติ  

2.1.2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
ความเป็นมาและสภาพสังคม 
กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2544 ในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นหลักสูตรที่ใช้แทน
หลกัสตูรประถมศกึษา พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533) หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533) โดยปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

หลกัสตูรนีใ้ชค้  าว่าคณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นครัง้แรก ปรากฏอยู่ในส่วน
น าของจุดหมายของหลกัสตูร ว่า “หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพจึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค ์” (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2545, 1) จ านวน 9 ประการ  
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2.1.2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ความเป็นมาและสภาพสังคม 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ในโรงเรียนตน้แบบตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 
กระทั่งปีการศึกษา 2555 จึงใชค้รบทกุระดบัชัน้ในทกุโรงเรียน จุดเด่นของหลกัสตูรฉบบันีคื้อ มีการ
ก าหนดวิสยัทัศน ์หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะผูเ้รียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์มาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู ้และกิจกรรมผู้เรียน สัมพันธ์กันเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ชัดเจน เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 1-3) ลดปัญหาความลักลั่นกัน
เช่นหลกัสตูรที่ผ่านมา ซึ่งสง่ผลต่อการยา้ยโรงเรียน และการทดสอบระดบัชาติ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
จุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ และก าหนดคณุลกัษณะอันพึงประสงคไ์ว ้8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
ซื่อสตัยส์จุริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ  

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้งัเคราะหค์วามสอดคลอ้งของเป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องแผนการศึกษาและหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัปีการผลิตตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลา ดัง
ตาราง 4 
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จากตาราง 4 ความสอดคลอ้งของเป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของแผนการศึกษาและหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัปีที่ผลิตตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลา พบว่าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการใชห้ลักสูตรที่มีความคลา้ยคลึงกันมาก นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ทกุประการ เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าหนงัสืออ่านนอกเวลาที่เป็นกลุ่มขอ้มลูในการ
วิจยัครัง้นี ้น่าจะมีการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามที่หลกัสตูรตอ้งการ จึงได้
มีการก าหนดใหเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาในปัจจบุนั แมว้่าจะมีการผลิตมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 

ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหจ์ดุมุ่งหมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหลกัสตูรที่
น าเสนอมาขา้งตน้ พบว่า สามารถจดักลุม่ของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ด ้3 ประเภท เรียงล าดบั
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสยั 2) คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผู้อ่ืน และ 3) คณุลกัษณะอนั
พงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั 

2.1.3 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นส่ือเกี่ยวกับเด็ก 
ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึน้กับเด็ก พบ

ความคิด 3 ลักษณะที่พบบ่อย คือ 1. เด็กดีและเด็กไม่ดี เช่น ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร 
ความประหยัดอดออม และการตัง้ใจเล่าเรียน  2. เด็กหญิงและเด็กชาย และ 3. ความจงรกัภักดี
ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ดงันี ้

วิสันต์  สุขวิสิทธิ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ใน
หนงัสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลกัสตูรประถมศึกษา พ.ศ.2503 – 2544 : การศึกษาตามแนว
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ พบลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดกับเด็ก 10 ประการ คือ ความคิดเรื่อง
เด็กดีและเด็กไม่ดี ความสมัพนัธร์ะหว่างเด็กและผูใ้หญ่ ลกัษณะความเป็นหญิงและความเป็นชาย 
เด็กกับประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐกับประชาชน เมืองและชนบท ครูและศิษย ์
ประชาธิปไตย และคนชายขอบในสงัคมไทย 

ในประเด็นความคิดเรื่องเด็กดีและเด็กไม่ดีซึ่งมีความสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์นสื่อเก่ียวกบัเด็กที่เป็นสิ่งที่ผูว้ิจยัสนใจศึกษา พบว่าเด็กดีตอ้งมีลกัษณะดงันี ้ เด็กดี
คือสมาชิกที่ดีของสังคม คือ เด็กต้องขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบรอ้ย ซื่อสัตย ์
ประหยดั อดทน รบัผิดชอบ คล่องแคลว่ว่องไว มีความสามคัคี ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น รกัความสะอาด 
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รูจ้ักกาลเทศะ มีวาจาไพเราะ ไม่กล่าวเท็จ กลา้หาญ เที่ยงธรรม มีสติปัญญาดี สอนง่ายและมี
ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น และเป็นพลเมืองดีของชาติ  ตอ้งท าประโยชนเ์พื่อชาติและส่วนรวม รกั
และเคารพสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

อมุาวลัย ์ชีชา้ง (2555) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาษากบัอดุมการณ์ในเรื่อง
เลา่ส าหรบัเด็ก ในหนงัสือวนัเด็กแห่งชาติ พบว่าลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัเด็ก ไดแ้ก่ความคิด
เรื่อง ความสมัพันธร์ะหว่างเด็ก-ผูใ้หญ่ ความเป็นเด็กดีและคนดี  บทบาทชาย-หญิงในสงัคมไทย 
ความยดึมั่นในสถาบนัหลกัของชาติ ความคิดเรื่องการอนรุกัษธ์รรมชาติ 

ความเป็นเด็กดีในงานวิจัยขออุมาวัลย์คือ เคารพผู้อาวุโส กตัญญู รู ้คุณ 
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และมีน า้ใจ ขยนัหมั่นเพียร ประหยดัอดออม ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน ท างานที่สจุรติ รกั
ชาติบา้นเมือง ปฏิบติัตามหลกัศาสนา จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

ชิษณุพงศ ์อินทรเกษม (2557) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาษากบัอดุมการณ์
ในวาทกรรมโฆษณาสถาบนักวดวิชา พบว่า เด็กที่ดีควรมีลกัษณะใฝ่เรียนรู ้คือ นกัเรียนควรเป็นคน
เก่งและเป็นที่ 1 

พิชญา เชี่ยวภาษา (2559) ศึกษา “ความเป็นเด็ก” ในวาทกรรมโฆษณาสินคา้
และบริการในนิตยสารครอบครวั พบชุดความคิดความเป็นเด็ก 6 ชุดความคิด ดงันี ้ 1. เด็กจะตอ้ง
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  2. เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 3. เด็กจะต้องมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด เรียนเก่ง 4. เด็กจะตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นสงัคม 5. เด็กจะตอ้งมีทักษะที่
ดีรอบดา้น และ 6. เด็กจะตอ้งมีอนาคตที่ดีมั่นคง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะอันพึงประสงคใ์นสื่อเก่ียวกับ
เด็กทัง้ 4 เร่ืองพบว่า งานวิจยัของวิสนัต ์สุขวิสิทธิ์ และอุมาวลัยช์ีชา้ง ศึกษาสื่อเก่ียวกบัเด็กท่ีเป็น
กลุ่มขอ้มูลของรฐั และชิษณุพงศ ์อินทรเกษม และพิชญา เชี่ยวภาษา ศึกษาสื่อเก่ียวกบัเด็กที่เป็น
กลุ่มขอ้มูลของภาคเอกชน แต่งานวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม พบประเด็นเก่ียวกับเด็กที่มีลกัษณะร่วมกันคือ 
การตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน และการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม นอกจากนีย้งัพบประเด็นเพิ่มเติมคือ การ
เห็นความส าคญัของสถาบนัทางสงัคมไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ในสื่อที่เป็นกลุ่มขอ้มูล
ของรฐั จากผลการศึกษาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นหนงัสืออ่าน
นอกเวลา เนื่องจากกลุม่ขอ้มลูดงักลา่วน่าจะท าใหเ้ห็นภาพของเด็กที่สงัคมไทยตอ้งการชดัเจนขึน้ 

2.2 หนังสืออ่านนอกเวลา 
2.2.1 ความหมายและความส าคัญของหนังสืออ่านนอกเวลา 

หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคดัเลือกหนงัสือและประกาศใหส้ถานศึกษาเลือกใชใ้นการจัดการเรียนรู ้มีวิธีการในการ
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ใชคื้อใหส้ถานศึกษาเป็นผู้เลือกใชเ้พื่อเสริมการเรียนรูโ้ดยใหน้ักเรียนอ่านประกอบนอกเวลาเรียน 
โดยถือว่ากิจกรรมการเรียนเก่ียวกับหนังสือนี ้ เป็นส่วนหนึ่ งของการเรียนตามหลักสูตร  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) และมีจุดประสงคใ์นการใชเ้พื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร นอกจากนั้นยังมีจุดประสงค์ให้ใช้เพื่อ “แสด งความเป็น
เอกลกัษณข์องชาติ เสริมสรา้งบุคลิกภาพของคนในชาติ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจและความสมัพันธ์ที่ดีต่อกนัของคนในชาติ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2554b)  

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้นังสืออ่านนอกเวลาเป็นครัง้แรก ใน พ.ศ. 
2525 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2554a, น. 14) และต่อมามีการปรบัปรุง
เพิ่มเติมรายชื่อโดยคณะกรรมการการจดัท าหนงัสือเรียนและคู่มือครูภาษาไทย ท าใหใ้นขณะนัน้มี
หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ รวม 40 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 71 รายการ  

ในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ิจารณาปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษา
เป็น หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 มีจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรคือ “เพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ” โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี เป็น
ประธานผูพ้ิจารณาจดัท าเกณฑก์ารคดัเลือกหนงัสืออ่านนอกเวลา รว่มกบัเขตการศึกษามีหนงัสือที่
ผ่านการพิจารณาเพิ่มเติมจากบญัชีเก่าจ านวน 60 รายการ แบ่งเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เลือก อ่านภาค
เรียนละ 2 เล่ม โดยใหเ้ลือกอ่านไม่ซ  า้กนั ในหลกัสูตรดงักล่าวแบ่งเกณฑก์ารพิจารณาเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  

1. ดา้นเนือ้หา ภาษา รูปแบบ ตอ้งเป็นหนงัสือที่ช่วยเสริมการเรียนรูต้ามหลกัสตูร
ท าใหน้ักเรียนมีความรูก้วา้งขวาง พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ มีคุณค่าและ
สารประโยชน ์สามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 
เนือ้หาไม่ขัดต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของสงัคม เป็น
เรื่องใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรมไทยหรือเป็นเรื่องเก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  

ภาษาและรูปแบบการแต่งเป็นรอ้ยแก้วหรือรอ้ยกรอง มีลักษณะเป็นบันเทิงคดี
หรือสารคดี เป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องแปลก็ได ้ความสั้นยาวเหมาะสมกับเวลา 1 ภาคเรียนตามที่
หลกัสตูรก าหนด วิธีการน าเสนอเนือ้หาน่าสนใจและชวนอ่าน ถูกตอ้งตามหลกัการประพันธแ์ละมี
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วรรณศิลป์ ตอ้งใชส้  านวนภาษาถูกตอ้งและเหมาะสม มีความยากง่ายเหมาะสมกบัชัน้และวยัของ
ผูเ้รียน 

2. ด้านรูปลักษณ์ของหนังสือ ต้องมีรูปเล่มน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ขนาด
ตัวอักษรชัดเจน ค าชี ้แจง และสารบัญให้รายละเอียดชัดเจน ภาพประกอบถูกต้องเหมาะสม 
ชดัเจน  

3. ลิขสิทธิ์และการจัดพิมพจ์ าหน่าย ตอ้งเป็นหนังสือท่ีตีพิมพใ์นประเทศไทย มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอ้งสามารถพิมพ์จ าหน่ายครัง้ต่อไปได้หากไดร้บัการพิจารณาคัดเลือก และถ้าเป็น
หนงัสือที่จดัพิมพใ์นทอ้งถิ่น ตอ้งมีระบบจดัจ าหน่ายดว้ย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดท้บทวนหลกัสูตรการศึกษาอีกครัง้ 
และได้จึงได้จัดท า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 เนื่องจากหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลกัสูตรที่เปิดโอกาสในสถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระ
การเรียนรู ้ผลการเรียนรู ้การวัดและประเมินผล รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เอง ซึ่ง
สถานศึกษาก าหนดไวม้าก ท าให ้“ผลการเรียนรูแ้ละคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ม่เป็นที่น่าพอใจ” 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554a, น. 16) ในหลกัสูตร พ.ศ. 2551 นีเ้องที่มี
การก าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน 8 ประการ  

ในพ.ศ. 2554 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงได้ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 44 เล่ม แบ่งเป็นระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1-3 จ านวน 10 เล่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 10 เล่ม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1-3 จ านวน 12 เล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 จ านวน 12 เล่ม โดยมี
จดุมุ่งหมายการใช ้“เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถและพฒันาคณุลกัษณะ โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
ทุกคนมีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ได้แก่ เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 
2554a, น. 18)   

ส าหรบัหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ผูว้ิจัยสนใจ
ศกึษา ประกอบดว้ยเรื่อง นกกางเขน โสนนอ้ย สม้สีม่วง หนหูลอ่กบัมอมอ และสีเทาเจา้ตวัจิ๋ว 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัหนังสืออ่านนอกเวลาดงักล่าวขา้งตน้ แสดง
ใหเ้ห็นว่า หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้



  36 

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการประกาศหนงัสืออ่านนอกเวลาครัง้ที่ 3 มีความแตกต่างจากหนงัสือ
อ่านนอกเวลาที่เคยประกาศมาในครัง้ที่ 1 และ 2 ใน 2 ประเด็น คือ  

1. มีการประกาศหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งไม่เคย
ประกาศมาก่อนในครัง้ที่ 1 และ 2  

2. มีความสมัพนัธก์ับคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในดา้นที่หนงัสืออ่านนอกเวลา
ไม่เพียงแต่มุ่งพฒันาทกัษะความสามารถแต่ยงัมุ่งพฒันาคณุลกัษณะนิสยัของผูเ้รียนอีกดว้ย 

ลกัษณะ 2 ประการดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มตน้ใหผู้ว้ิจัยเกิดความสนใจจะศึกษา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัชัน้ประถมศกึษา  

2.2.2 ภาพรวมของตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลาทีเ่ป็นตัวบทในการวิจัย 
2.2.2.1 นกกางเขน 

หนังสือเรื่อง นกกางเขน ผลงานของหลวงกีรติวิทโยฬาร (นายก่ี กีรติวิท
โยฬาร) และนายอร่าม สิทธิสาริบุตร (หลวงกีรติวิทโยฬาร และ อร่าม สิทธิสาริบุตร , 2561)เป็น
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ตามประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐ าน 
พทุธศกัราช 2551 เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ ตีพิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ.2483 โดย
กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ ก าหนดใหใ้ชเ้ป็นหนังสือเรียน และใชเ้ป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนตน้ พุทธศักราช 
2503 และเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในหลักสูตรปัจจุบัน มีการพิมพ์ซ  า้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2558 
รวม 57 ครัง้  ฉบับที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นฉบับสองภาษา ไทย - อังกฤษ ของสมาคมนักแปล
และล่ามแห่งประเทศไทย พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ไม่ ได้จัด
จ าหน่าย 

เนือ้เรื่องนกกางเขน เริ่มตน้จากนกกางเขนตัวผู ้และนกกางเขนตัวเมีย ทั้ง
สองต่างสญูเสียนกที่เป็นคู่รกัไปดว้ยเด็กนิสยัไม่ดีท ารา้ยและอีกตัวหนึ่งตายเพราะเสียใจที่ลูกถูกงู
จับกิน นกทั้งสองรูส้ึกชอบพอกันจึงตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน สรา้งรงัและมีลูก 4 ตั ว ชื่อนิ่ม นิด 
หน่อย นอ้ย แต่ละตัวมีนิสยัแตกต่างกัน พ่อกับแม่นกพยายามสอนทัง้ทักษะชีวิต และทักษะทาง
สงัคมใหก้ับลูกนกทุกตัว จนลูกนกเติบโตและแยกจากพ่อแม่ไปใชช้ีวิตของตนเองตามวิถีของนก
กางเขนต่อไป 
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2.2.2.2 โสนน้อย 
โสนน้อย (แมน้มาส ชวลิต, 2528) เป็นงานเขียนประเภทนวนิยาย ผลงาน

ของศาสตราจารย ์คณุหญิงแมน้มาส ชวลิต ตีพิมพค์รัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยส านกัพิมพช์มรม
เด็ก และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

เนือ้เรื่องของโสนนอ้ย มีตัวละครหลกัคือเด็กหญิงจาด อาศัยอยู่ในเรือที่เป็น
เสมือนบา้น จาดใชช้ีวิตอยู่ในเรือกบัพ่อและแม่ พ่อมีอาชีพรบัจา้ง แม่สขุภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถ
ช่วยพ่อท างานได ้จาดมีบา้นทรงไทยหลงัเล็กๆ คลา้ยศาลพระภูมิ ที่เธอและเพื่อนชายคนสนิทไป
พบเขา้โดยบังเอิญ และเก็บมาไวใ้นเรือด้วย จาดรกับ้านทรงไทยหลังน้อยนีม้าก ตลอดทั้งเรื่อง
เด็กหญิงมีความรูส้กึนอ้ยเนือ้ต ่าใจที่ไม่มีบา้นอยู่บนพืน้ดินเหมือนกบัคนทั่ว ๆ ไป ครอบครวัของเธอ
ยากจน พ่อตอ้งท างานหนกัถูกเอารดัเอาเปรียบสารพดั แต่ก็พยายามสอนใหจ้าดเป็นคนดี รูจ้กัผิด
ชอบชั่ วดี เหตุการณ์ส าคัญ คือจาดกับเพื่ อนชายแอบขโมยตุ๊กตาท้าวแขนเพื่ อน ามาเป็น
เครื่องประดบับา้นทรงไทยหลงันอ้ย แต่ถูกต ารวจจบัได ้พ่อไม่ดดุ่าแต่สอนใหจ้าดเห็นถึงโทษที่เกิด
จากการเป็นขโมย พ่อและแม่เขา้ใจความรูส้ึกของจาดมาโดยตลอดว่าจาดตอ้งการมีบา้น มีเพื่อน 
จึงตดัสินใจพาจาดไปอาศยัที่ดินของญาติ ท านาและปลกูบา้นใหจ้าดอยู่  

2.2.2.3 ส้มสีม่วง 
ส้มสีม่วง (ขวัญใจ เอมใจ , 2544)เป็นวรรณกรรมเยาวชน ผลงานของ 

ดาวกระจาย ไดร้บัรางวัลนายอินทรอ์ะวอรด์ ประจ าปี 2544 ตีพิมพค์รัง้แรก พ.ศ. 2544 ฉบบัที่ใช้
ในการศึกษาตีพิมพค์รัง้ที่ 9 พ.ศ.2554 ไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 

เนือ้เรื่องของส้มสีม่วง เป็นเรื่องราวเก่ียวกับการต่อสู้ของลุงเทิด นักเขียน
วรรณกรรมเยาวชนที่ไดร้บัรางวลัดีเด่นต่อเนื่องมาถึง 25 ปี กบักองทพัปราบฝัน โดยมีเด็กชายหญิง 
2 คนคือ จอ้ยและแกม้ ซึ่งเป็นผูรู้ค้วามลบัของอาณาจักรนักปราบฝันเป็นผูช้่วย จึงสามารถขบัไล่
เหลา่ศตัรูที่คอยท าลายจินตนาการของมนษุย ์และท าใหล้งุเทิดเขียนหนงัสือเพื่อเติมความฝันใหแ้ก่
เด็ก ๆ ต่อไปได ้ 

2.2.2.4 หนูหล่อกับมอมอ 
หนูหล่อกับมอมอ (สมนึก พานิชกิจ, 2545) เป็นวรรณกรรมเยาวชนผลงาน

ของสมนึก พานิชกิจ ตีพิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยส านกัพิมพช์มรมเด็ก และไดร้บัคดัเลือกให้
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เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

เนือ้เรื่องของหนูหล่อกบัมอมอ เป็นเรื่องราวของหนูหล่อ เด็กนอ้ยที่เกิดมาใน
ครอบครวัเกษตรกรเลีย้งโคนม พ่อของหนูหล่อมีวัวตัวหนึ่งชื่อนางโจ ้คลอดลูกออกมาเป็นวัวตัวผู ้
หนูหล่อตั้งชื่อว่า มอมอ พ่อจะขายไปเพื่อน าไปฆ่าเพื่อกินเนือ้ เพราะเลีย้งไว้ไม่เกิดประโยชน ์  
หนูหล่อขอรอ้งพ่อใหเ้ลีย้งมอมอไว ้โดยสญัญาว่าจะเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานของพ่อแม่และตัง้ใจ
เรียน จะรบัผิดชอบดแูลมอมอใหดี้ที่สุด พ่อกบัแม่อนุญาต หนูหล่อตัง้ใจเลีย้งดูมอมออย่างดี และ
รบัผิดชอบตามหนา้ที่ของตนเองไดส้มกบัที่รบัปากไวก้บัพ่อ ดว้ยความเป็นเด็กเผลอปลอ่ยมอมอไป
กินขา้วในนาของชาวบา้น เกิดเรื่องราวขึน้ หนหูล่อกลวัว่าจะสญูเสียมอมอไป แต่พ่อก็ใหโ้อกาสอีก
ครัง้ มอมอรกัหนูหล่อมากปกป้องหนูหล่อจากอันตราย พ่อกับแม่จึงยอมใหห้นูหล่อกับมอมออยู่
ดว้ยกนัตลอดไป 

2.2.2.5 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว 
สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว (รศัมี เบื่อขุนทด, 2548) เป็นวรรณกรรมเยาวชน ผลงานของ

รศัมี เบื่อขุนทด ตีพิมพค์รัง้แรกปี พ.ศ.2548 โดยส านกัพิมพม์ติชน และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน
รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

เนือ้เรื่องของสีเทาเจา้ตัวจิ๋ว เป็นเรื่องราวของสีเทา คา้วคาวเด็กที่เกิดมาได้
ไม่ก่ีวนั ตอ้งพลดัพรากจากอกแม่ โดยที่ตนเองก็ยงัไม่รูว้่าเป็นสตัวอ์ะไร มาจากที่ใด การตามหาแม่
ของสีเทาไดร้บัการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบรรดาสตัวต่์าง ๆ ทั้งป้าวัว ไก่โตง้ กระรอกหางพวง  
บ่างช่างรอ่น ในที่สดุสีเทาก็รูว้่าตนเองคือคา้งคาว พยายามบินออกตามหาแม่ทุกคืน และไดพ้บกบั
แม่เพราะความมุ่งมั่นของตนเอง และความช่วยเหลือจากสตัวท์กุตวั 

จากการศึกษาภาพรวมของตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็นตัวบทในการ
วิจัย พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลาทั้ง 5 เรื่อง มีลักษณะร่วมกันคือ มีเด็กและผูใ้หญ่เป็นตัวละคร
หลกั โดยตัวละครเด็กมีทั้งที่เป็นมนุษยแ์ละสตัว ์แต่ก็เป็นเด็กในช่วงอายุเดียวกันคือไม่เกินระดับ
ประถมศึกษา และมีตัวละครผู้ใหญ่ คือ พ่อแม่ เพื่อนบ้าน และผู้อ่ืนในสังคม ที่คอยช่วยเหลือ  
ขดัเกลาหรืออบรมสั่งสอนเด็ก ลกัษณะของตัวบทดังกล่าวจึงมีความสอดคลอ้งกับบริบทของการ
สื่อสารของหนังสืออ่านนอกเวลาที่ประกอบดว้ยผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ ครู และเด็ก
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 
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2.2.3 การศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาในประเด็นต่างๆ  
ผูว้ิจยัศึกษางานวิจยัที่ศึกษาหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ

ลักษณะเฉพาะของหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มขึน้ และจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์บริบท
แวดลอ้มของหนังสืออ่านนอกเวลา และคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่ปรากฏในหนังสืออ่านนอก
เวลา ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน มีงานวิจัยที่ศึกษาหนังสืออ่านนอก
เวลาในประเด็นต่างๆ จ านวน 5 เลม่ ดงันี ้

งานวิจัยจ านวน 3 เล่ม ไดแ้ก่ งานวิจัยของ อมรา เทศกรณ์ (2520) ยุพดี ฤทธิ
สิทธิ์ (2522) และเนาวรตัน ์สวินทร ์(2525) ศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษา โดย
วิเคราะห์คุณค่าและองค์ประกอบของเรื่อง และศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออ่านนอกเวลา โดยเลือกกลุ่มขอ้มูลที่แตกต่างกันไดแ้ก่หนังสืออ่านนอกเวลาประเภท นว
นิยาย เรื่องสัน้ และสารคดี ตามล าดบั 

งานวิจยัของสุดารตัน ์ชรรินชัย (2531) ศึกษาวิเคราะหเ์นือ้หาดา้นมโนทศันท์าง
จริยธรรมในหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทนวนิยาย พบมโนทศันท์าง
จริยธรรมในหนงัสืออ่านนอกเวลา ดงันี ้การวิจารณอ์ย่างมีเหตผุล มีความเมตตาอารี ขยนั กตญัญู
กตเวที รกัและเทิดทูนศาสนา พระมหากษัตรยิแ์ละรูจ้กัตดัสินใจอย่างมีเหตผุล มีความภาคภูมิและ
รูจ้กัท านุบ ารุงทรพัยากรของชาติและกระตือรือรน้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และยึดมั่น
ในสมัมาชีพ 

งานวิจัยของอธิกมาส มากจุ้ย (2543) ศึกษาองค์ประกอบ และกลวิธีการ
ประพันธ์ในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พบว่ามีการ
น าเสนอความคิดเรื่อง การปฏิบติัหนา้ที่ของตนใหดี้ที่สดุเพื่อพฒันาและท าประโยชนแ์ก่สงัคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหนังสืออ่านนอกเวลาถูกน าไปศึกษาดว้ยวิธี
การศึกษาที่หลากหลายทั้งในด้านแนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และบทบาทในการน าไปใช ้  
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหนังสืออ่านนอกเวลาจึงท าให้เห็นแง่มุมที่
หลากหลายเก่ียวกับหนังสืออ่านนอกเวลา แต่อย่างไรก็ตามพบว่างานวิจัยเก่ียวกับหนังสืออ่าน
นอกเวลาส่วนใหญ่ศึกษาในฐานะที่หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นวรรณคดี ไม่ใช่ขอ้มูลทางภาษาและ
มักศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษา
คณุลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลาในระดับชัน้ประถมศึกษา และศึกษา
ในฐานะที่หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นขอ้มูลทางภาษา ดังเหตุผลที่ได้กล่าวในความเป็นมาและ
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ความส าคญัว่านกัเรียนชัน้ประถมศึกษาเป็นนักเรียนกลุ่มแรกที่ไดร้บัการถ่ายทอดสารจากหนังสือ
อ่านนอกเวลานั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่3 
คุณลักษณะอันพงึประสงคข์องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  

ในหนังสืออ่านนอกเวลา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะของเด็กที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน ก าหนดไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสตร ์
กษัตริย ์ซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ แต่ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัจะใชก้รอบแนวคิดทางภาษาศาสตร ์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
กลวิธีทางภาษา มาใชเ้พื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาจากตัว
บทหนงัสืออ่านนอกเวลา 

คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่ปรากฏในบทนีจ้ึงเป็นผลการศึกษาของผูว้ิจัยที่ไดจ้ากการ
วิเคราะหก์ลวิธีทางภาษา คือ วิธีการทางภาษาที่ใชเ้พื่อถ่ายทอดคุณลกัษณะอันพึงประสงคจ์าก 
ตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ  

ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ทัง้สิน้ 3 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสยั 
2. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 
3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั 

มีรายละเอียดดงันี ้

1. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่กี่ยวข้องกับอุปนิสัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เก่ียวข้องกับอุปนิสัย คือ ความคิด ความประพฤติที่เป็น

ลกัษณะเฉพาะตัวของเด็ก เป็นลกัษณะของเด็กดีที่ผูใ้หญ่ตอ้งการใหเ้ด็กเป็น จากการศึกษาพบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เก่ียวข้องกับอุปนิสัย 12 คุณลักษณะ ได้แก่ การดูแลตนเอง  
ความสุภาพ ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ การเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความใฝ่เรียนรู ้ความสนุกสนาน  
ความรบัผิดชอบ การตระหนักถึงความส าคัญของเวลา ความพยายาม ความอดทน และการมี
ความคิดสรา้งสรรค ์ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 5 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคค์ณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสัย 
 

ที ่ คุณลักษณะอนัพึงประสงคท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุปนิสัย 
นก
กาง 
เขน 

โสน
น้อย 

ส้ม 
สีม่วง 

หนู
หล่อ
กับ
มอ 
มอ 

สีเทา
เจ้า
ตัวจ๋ิว 

1 การดแูลตนเอง      
2 ความสภุาพ      
3 ความมุ่งมั่น      
4 ความกลา้หาญ      
5 การเชื่อฟังผูใ้หญ่      
6 ความใฝ่เรียนรู ้      
7 ความสนุกสนาน      
8 ความรบัผิดชอบ      
9 การตระหนกัถึงความส าคญัของเวลา      
10 ความพยายาม      
11 ความอดทน      
12 การมีความคิดสรา้งสรรค ์      

 
1.1 การดูแลตนเอง 

คือ พฤติกรรมที่เด็กเห็นความส าคัญของการรกัษาความสะอาดร่างกายของตนเอง
และที่อยู่อาศัย ท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึน้กับตนเอง
และผูอ่ื้น ดงันี ้

1.1.1 การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง 
ตัวอย่างที ่1 

วนัหนึ่ง เวลาเชา้ตรู่ แม่นกปลกุลกูๆ ใหต่ื้นนอน มนัเรียกลกูของมนัว่า “ต่ืนเถิดลกู
รกั วันนีพ้่อและแม่จะพาหนูไปดูโลกภายนอก หนูตอ้งไซข้นใหส้ะอาดหมดจด เราจะได้
รูส้กึภมูิใจ”  

(นกกางเขน, 2483: น.80) 
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จากตัวอย่างที่ 1 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการดูแลความสะอาด
ร่างกายของตนเองแก่เด็ก โดยเลือกใช้เสียงของผู้ใหญ่ คือตัวละครแม่นกที่สั่งสอนลูกนก และ
เลือกใชค้ าแสดงทัศนภาวะ “ตอ้ง” คู่กับค าศพัทท์ี่แสดงคุณลกัษณะคือ “สะอาด” และเลือกใชค้ า
ประเมินค่าคณุลกัษณะความสะอาดว่าจะท าใหเ้ด็กรูส้กึ “ภมูิใจ” 

ตัวอย่างที ่2 
แม่ตักแกงอ่อมปลาช่อนตัวโตโรยผักกะแยงหอมกรุ่นใหห้นึ่งถว้ย แลว้นั่งมองลูก

ชาย ทว้งอย่างรูท้นัว่า “ไปแวะคอกมอมอมละซี มือไมล้า้งแลว้ยงั” 
หนูหล่อยิม้แหยๆ เพิ่งนึกได ้ลกุไปลา้งมือก่อนกลบัมากินใหม่ ลา้งมือก่อนกินขา้ว

เป็นเรื่องที่หนหูลอ่ไม่อยากลืม แต่มกัจ าไม่ค่อยได ้
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.36) 

จากตัวอย่างที่ 2 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลกัษณะการดูแลความสะอาด
รา่งกาย โดยเลือกใชเ้สียงของผูใ้หญ่ คือเสียงของแม่ กลา่วประโยคที่แสดงเจตนาถาม และใชเ้สียง
ของผูเ้ล่าเรื่อง กล่าวถึงการกระท าของเด็กผ่านเด็กชายหนูหล่อ จากตัวอย่างกริยา “ลกุไปลา้งมือ
ก่อนกลบัมากินใหม่” แสดงความหมายว่าเมื่อผูใ้หญ่บอกเด็กก็ปฏิบติัตามทันทีโดยไม่ขัดขืนหรือ
ต่อตา้น 

ตัวอย่างที ่3 
“คงออกไปท างานอยู่น่ะ ท่านก็รูไ้ม่ใช่หรือว่า เกลยีดผกั เป็นหน่วยจู่โจมพิเศษของ

อาณาจักรเราที่ได้รับการฝึกหนักมาอย่างโชกโชน และท างานอย่างได้ผลมาเป็นเวลา
หลายปีดีดกัแลว้ เด็กนอ้ยคนนกัที่จะหลดุรอดจากการจู่โจมของเขาไปได ้น่ายินดีที่ เกลยีด
ผกั สามารถท าใหเ้ด็กๆ หลายคนเกลียดผกั ไม่กินผกัได ้เพราะมิเช่นนัน้แลว้ หากวนัหนึ่งมี
เด็กสกัคนล่วงรูว้่า กินผักแลว้จะท าให้พวกเขาแข็งแรง มีความคิด มีความฝันที่วิเศษละก็ 
พวกเราตอ้งท างานหนกักว่านีแ้น่ๆ เลย “ ขีเ้กียจ ตวัเป็นขน กลา่วดว้ยความหนกัใจ 

(สม้สีม่วง, 2544: น. 89) 
จากตัวอย่างที่ 3 หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องส้มสีม่วงปลูกฝังคุณลักษณะการดูแล

ตนเองโดยให้เด็กกินผัก ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้อุปลักษณ์ เปรียบเทียบ
ลักษณะ “การไม่กินผัก” ให้ชัดเจนว่าเป็น “นักรบปราบฝัน” ที่จะมาท ารา้ยเด็กๆ ชื่อว่านักรบ 
“เกลียดผกั” การใชก้ลวิธีดงักล่าวท าใหเ้ด็กเขา้ใจความส าคญัของการดแูลตนเองชดัเจน เนื่องจาก
มีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ว่า หากเด็กไม่กินผกั นั่นแสดงว่าเด็กก าลงัพ่ายแพน้กัรบเกลียดผกั ท า
ใหเ้ด็กไม่แข็งแรง ไม่มีความคิด ความฝัน และถกูท ารา้ยไดง้่าย 
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1.1.2 การดูแลทีอ่ยู่อาศัย 
ตัวอย่างที ่4 

ลูกนกกางเขนโตขึน้อย่างรวดเร็ว และไม่ชา้ขนก็ขึน้เต็มตัว แม่นกสอนใหลู้กรูจ้ัก
จดัรงัใหส้ะอาด ใหรู้จ้กัไซข้นของตวัเองใหห้มดจดเรียบรอ้ยและน่าดู 

(นกกางเขน, 2483: น.60) 
จากตัวอย่างที่ 4 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลกัษณะการดูแลความสะอาด

รา่งกายและที่อยู่อาศยัของตนเองแก่เด็ก โดยใชเ้สียงของผูใ้หญ่คือ “แม่นก” สั่งใหเ้ด็กท าดงัปรากฏ
ค าว่า “ให้” คู่กับค าที่สื่อความหมายแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ “สะอาด” “หมดจด
เรียบรอ้ย” และประเมินค่าลกัษณะดงักล่าวว่าเป็นสิ่งที่ “น่าด ู

ตัวอย่างที ่5 
มันคงปลิวมาจากที่ไหนสกัแห่ง จอ้ยบอกตัวเอง และคิดว่าควรจะช่วยแม่รกัษา

ความสะอาดของบา้นใหม่ดว้ยการเก็บเศษกระดาษเหลา่นีไ้ปทิง้ถงัขยะเสีย  
(สม้สีม่วง, 2544: น. 23) 

จากตวัอย่างที่ 5 แสดงใหเ้ห็นการถ่ายทอดคณุลกัษณะการดแูลรกัษาความสะอาดที่
อยู่อาศัย โดยใช้เสียงของเด็กคือ “เด็กชายจ้อย” ใช้ค าแสดงทัศนภาวะ “ควร” คู่กับค าที่แสดง
คุณลกัษณะคือ “รกัษาความสะอาด” ในเหตุการณ์ที่เด็กเห็นขยะปลิวอยู่ในบริเวณบา้น เขาก็คิด
ดว้ยตนเองว่าควรเก็บขยะ เพราะตอ้งการช่วยแม่รกัษาความสะอาดของบา้น 

1.1.3 การระมัดระวังอันตราย 
ตัวอย่างที ่6 

เด็กหญิงค่อยเบียดตวัไปขา้งสุ่มไก่ และพยายามเลีย้งตวัอย่างช านาญ ปากก็รอ้ง
บอกเพื่อนขา้งหลงัใหร้ะวงัที่จะตอ้งตกลงไปในคลอง 

(โสนนอ้ย, 2528: น.26) 
จากตัวอย่างที่  6 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการดูแลตนเอง ให้เด็ก

ระมัดระวงัอันตรายที่อาจเกิดขึน้กับตนเอง โดยใชเ้สียงของเด็กบอกกับเพื่อนดังปรากฏค าว่า “ให้
ระวงั” 

ตัวอย่างที ่7 
“การพิสจูนน์่ะดี แต่ก็ตอ้งใหป้ลอดภยัดว้ย” กบเขียวเริ่มออกความเห็นอีกครัง้ 
“ปลอดภัยยังไง” นกกินปลาซักกลับมา กบเขียวอึ ้งไปเพราะยังนึกไม่ออก

เหมือนกนั 
“ก็....สีเทาเดินลงมาในน า้เองสิ หากเขารูว้่าเขาอยู่ในน า้ไม่ได ้เขาก็กลบัขึน้ไปเอง” 
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ปลาเสือตอช่วยตอบกูห้นา้ใหก้บเขียว 
“ว่ายงัไงละ่...” ปา้ววักม้ลงมาถามสีเทา 
“ก็ดีนะจ๊ะ ถา้หนูเป็นสัตวน์ า้หนูจะไดไ้ม่พลาดโอกาสที่จะรูค้วามจริง คง....ไม่มี

อนัตราย”  
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น. 34) 

ตัวอย่างที่  7 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการดูแลตนเอง ให้
ระมัดระวังอันตราย โดยใช้เสียงของเด็กที่เป็นตัวละครสัตว์บอกกับเพื่อนที่เป็นเด็กเช่นกันให้
ระมัดระวงัอันตราย ดงัปรากฏค าว่า “ปลอดภัย” คู่กบัค าแสดงทศันภาวะ “ตอ้ง” และเมื่อมีผูบ้อก
ให้ระมัดระวังอันตราย เด็กก็ปฏิบัติตาม ดังปรากฏในประโยค “คง...ไม่มีอันตราย” แสดง
ความหมายว่าเด็กกลา้ตดัสินใจท าสิ่งที่อยากรูห้รือสนใจเมื่อค านึงถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้แลว้  

จากตัวอย่างที่  2 และตัวอย่างที่  7 พบว่าหนังสืออ่านนอกเวลามีการใช้เสียงที่
หลากหลายในการถ่ายทอดคุณลกัษณะทัง้เสียงของผูใ้หญ่ เสียงของเด็ก และเสียงของผูเ้ล่าเรื่อง 
และเมื่อมีผูบ้อกใหเ้ด็กท าสิ่งใดแลว้ เด็กมกัปฏิบติัตามโดยไม่ขดัขืนหรือต่อตา้น ดังตวัอย่างที่ 2 ที่
เมื่อแม่บอกให้ลูกล้างมือ ลูกก็ลุกไปลา้งทันที และในตัวอย่างที่ 7 เมื่อเพื่อนบอกให้ระมัดระวัง
อนัตรายเด็กก็ปฏิบติัตามโดยค านึงถึงอนัตรายที่จะเกิดขึน้แก่ตนเอง 

ตัวอย่างที ่8 
แม่เดินไปเปิดไฟที่ใตถุ้นบา้นก่อน เพื่อใหม้ีแสงสว่างตรงทางจะเดินไปคอกวัว มี

บางครัง้เหมือนกนัที่แม่ยอมขดันโยบายของพ่อ 
คอกววัแมจ้ะอยู่ในบริเวณเดียวกับบา้น แต่ก็อยู่ในส่วนที่เป็นสวนมีตน้ไมร้่มครึม้ 

ทางเดินออกจะมืดในยามค ่าคืน โดยเฉพาะในฤดฝูนอย่างนีเ้ดินไปมืดๆ ก็อาจลื่นลม้ได ้ 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.13) 

จากตวัอย่างที่ 8 หนงัสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคณุลกัษณะการระมดัระวงัอนัตราย 
โดยใช้เสียงของผู้เล่าเรื่องกล่าวประโยคบอกเล่า เปรียบเทียบให้เห็นความส าคัญของการ
ระมดัระวงัอนัตรายว่าส าคญักว่าบางสิ่งที่เป็นนโยบายของพ่อ แม่จึงตอ้งยอม “ขดันโยบาย” เพราะ
มีเหตผุลคือการปอ้งกนัอนัตรายจากการ  “ลื่นลม้” ที่อาจเกิดขึน้ 

ตัวอย่างที ่9 
“ปา้ววัจะช่วยหนตูามหาแม่จรงิๆ เหรอจ๊ะ” สีเทาเอ่ยขึน้อย่างต่ืนเตน้ดีใจ 
“ใช่สิ...เจ้ายังตัวเล็กมากเลยนะ จะตามหาแม่ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้หรอก 

อนัตราย”  
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.18) 
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จากตัวอย่างที่ 9 เป็นเหตกุารณท์ี่ปรากฏเสียงของผู้ใหญ่ คือ “ป้าววั” บอกกบัเด็กคือ 
“สีเทา” ว่าการไปตามหาแม่ด้วยตัวเองคนเดียว เป็นสิ่งที่ผู ้ใหญ่ประเมินแล้วว่าเด็ก “ท าไม่ได้” 
เพราะเป็นสิ่งที่ “อันตราย” ตัวอย่างนีจ้ึงแฝงการถ่ายทอดคุณลักษณะการระมัดระวังอันตราย 
เพราะปรากฏค าว่า “ตัวเล็ก” สื่อว่าเด็กยังไม่แข็งแรง ดูแลตนเองยังไม่ได ้เด็กจึงไม่ควรไปไหนมา
ไหนตามล าพงัเพราะอาจเกิดอนัตรายได ้

1.2  ความสุภาพ  
คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเรียบรอ้ย อ่อนโยน ทั้งวาจาและกริยา จาก

การศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลา
ถ่ายทอดคุณลักษณะความสุภาพโดยมุ่งให้เด็กพูดจาสุภาพ รูจ้ักการขอโทษ และขอบคุณ มี
มารยาทและรูจ้กัเกรงใจผูอ่ื้น ดงัตวัอย่าง 

1.2.1 พูดจาสุภาพ 
ตัวอย่างที ่10 

พ่อนกจึงถามว่า “ท าไมละ่ นิ่มท าผิดอะไรหรือ” 
แม่นกตอบดว้ยเสียงขุ่นๆ ว่า “เขาระรานและหยาบคายต่อนอ้งๆ ของเขามาก”  
แม่นกพูดว่า “ไม่ใช่แต่เพียงเท่านัน้ดอก นิ่มถือว่าตวัเป็นพี่ใหญ่ เมื่อเราทัง้สองไม่

อยู่เขาจะอยู่เสียตวัเดียวตัง้ครึง่รงัแลว้ยงัท าหนา้บึง้อีก แทนที่จะส านึกผิดขอโทษ 
พ่อนกจึงว่า “ฉันจะพูดกบันิ่มเอง เธอควรจะออกไปขา้งนอกเสียสกัครู่ เพราะฉัน

เห็นว่า เขาท าใหเ้ธอตอ้งช า้ใจมากพอแลว้”   
แม่นกพดูว่า “ฉนัรูส้กึไม่สบายใจจรงิๆ เทียว เพราะฉนัไม่นึกเลยว่าเขาจะประพฤติ

ชั่วถึงเพียงนี ้ทัง้ๆ ที่ฉนัไดเ้อาใจใสด่แูล และกรุณาต่อเขาดีออกอย่างนีแ้ลว้”  
(นกกางเขน, 2483: น.52) 

จากตัวอย่างที่ 10 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะความสุภาพ โดยใช้
เสียงของผูใ้หญ่คือ “แม่นก” ประเมินค่าพฤติกรรมของเด็กคือ ลกูนกชื่อ “นิ่ม” ที่แสดงพฤติกรรมคือ 
“ระราน” “หยาบคาย” ว่าเป็นการ “ประพฤติชั่ว” และเป็นพฤติกรรมที่ท าใหพ้่อแม่ “ไม่สบายใจ 

นอกจากการประเมินค่าว่าการพูดหยาบคายเป็นสิ่งที่ผิดแลว้ หนังสืออ่านนอกเวลา
ยงัใชอุ้ปลกัษณเ์ปรียบเทียบลกัษณะการพูดจาหยาบคายไดแ้ก่ การเสียดสีแดกดนั การเยาะหยัน
ถากถาง ใหม้ีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยเปรียบเทียบกับ “นักรบปราบฝัน” ที่ชื่อว่า “นักรบเสียดสี 
แดกดนั” และนกัรบ “เยาะหยนั ถากถาง” ที่คอยจะท ารา้ยเด็กๆ ดงัตวัอย่างที่ 11 และ 12 
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ตัวอย่างที ่11 
นกัรบ เสียดสี แดกดนั ถอดเสือ้คลุมออก เผยใหเ้ห็นเนือ้ตัวที่ดูคลา้ยแท่งสีเทียน

ของเขา เป็นสีเทียนที่มีหลายสีปะปะเลอะเทอะอยู่ในแท่งเดียวกนั หน าซ า้ยงับิดเบีย้ว โยเ้ย ้
ไม่กลมกลงึเหมือนสีเทียนทั่วไป เพราะว่าเขาชอบเอาล าตวัไปดนัคนอ่ืนนั่นเอง 

(สม้สีม่วง, 2544: น.81) 
ตัวอย่างที ่12  

“คิดดสูิ...เผ่าพนัธุข์องนกัรบ เยาะหยนั ถากถาง ซึ่งเป็นลกูพี่ลกูนอ้งกบัท่าน เสยีด
ส ีแดกดนั คงจะหวัเราะเยาะขา้ทัง้วนัทัง้คืน แลว้ก็คงจะเอาปากอนัคมกรบิเป็นมีดโกนของ
เขามาถากขนอนัสวยงามของขา้จนหลดุลุย่” ท่านนายพลเบป้ากดว้ยความชิงชงั 

(สม้สีม่วง, 2544: น.84) 
ลกัษณะการพูดจาไม่สุภาพดังตัวอย่างที่ 10 11 และ 12 เป็นลกัษณะที่เด็กไม่ควร

ปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะส่งผลเสียต่อตัวเด็ก และในทางตรงกันขา้มคุณลักษณะความสุภาพ ที่
แสดงออกโดยการพูด “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เป็นคณุลกัษณะที่ทัง้เด็กควรปฏิบติัเพราะจะท า
ใหเ้ด็กไดร้บัสิ่งดีๆ ไดร้บัความรกัความเอ็นดู และไดร้บัความช่วยเหลือ เหมือนกับสีเทา คา้งคาว
เด็ก ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องสีเทาเจา้ตัวจิ๋ว ที่พลดัหลงกับแม่ แต่สีเทาก็ขอความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นดว้ยความสภุาพ ขอโทษก่อนจะรบกวนผูอ่ื้น ขอบใจ และขอบคุณเมื่อผูอ่ื้นช่วยเหลือตน 
ดงัตวัอย่างที่ 13 

ตัวอย่างที ่13 
“ใช่จะ้!...ขอบคณุมากนะจ๊ะ” สีเทาดีใจที่บ่างช่างรอ่นรูจ้กัโรงนา 
“ดีเลยที่ รูจ้ัก ตกลงค ่านี ้บ่างช่างร่อนจะไปหาสีเทาที่โรงนานะ” ป้าวัวยิม้อย่าง 

โลง่อก 
“ใช่” บ่างช่างรอ่นยืนยนัเสียงหนกัแน่น 
“ขอบใจมากนะจ๊ะ...” ปา้ววักลา่วขอบคณุ แมจ้ะมองเห็นแต่โพรงตน้ไม ้
“งัน้พวกเรากลบัก่อนละ จะไม่รบกวนเวลานอนของเจา้...ขอบใจนะ...” กระรอก

หางพวงกระโดดลงมาจากตน้ไม ้
ป้าวัวกับสีเทากล่าวขอบคุณกระรอกหางพวง กระแตตัวลาย และบรรดาสตัวใ์น

สวนผลไมท้ี่มีน า้ใจช่วยเหลือสีเทา จากนัน้ปา้ววั สีเทา และหกูางก็กลบัมาที่ทุ่งหญา้  
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.61) 



  48 

นอกจากเด็กควรพูดจาสุภาพแลว้ หนังสืออ่านนอกเวลายังใชเ้สียงที่หลากหลายทัง้
เสียงของเด็กและผูใ้หญ่ ถ่ายทอดคณุลกัษณะการพดูจาสภุาพโดยใหท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่พดูขอบคณุ
และขอโทษ ดงัตวัอย่างที่ 14 และ 15 

ตัวอย่างที ่14 
“ขอบใจพวกเจา้มากนะ ที่ช่วยใหค้ าแนะน า 
ปา้ววัขอบใจเหลา่สตัวร์อบขา้งแทนสีเทาที่นอนนิ่งไปแลว้ 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.35) 
ตัวอย่างที ่15 

ตวันิ่มโอดครวญขอความเห็นใจก่อนจะขอโทษสีเทา 
“ขอโทษนะสีเทา เอ๊ะ! ...” ตวันิ่มชะงกัเสียงเมื่อหนัไปทางสีเทา 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.51) 
1.2.2 กิริยาสุภาพ 

ตัวอย่างที ่16 
ลูกนกกางเขนโตขึน้อย่างรวดเร็ว และไม่ชา้ขนก็ขึน้เต็มตัว แม่นกสอนใหลู้กรูจ้ัก

จดัรงัใหส้ะอาด ใหรู้จ้กัไซข้นของตวัเองใหห้มดจดเรียบรอ้ยและน่าด ูนอกจากนี ้ยงัสั่งสอน
ลูกๆ ว่าตอ้งท าตัวใหสุ้ภาพ ไม่ทะนงตน นกตัวผูไ้ม่ควรท าตัวอ่อนแอแต่ตอ้งแข็งแรงและ
อาจหาญเสมอ  

(นกกางเขน, 2483: น.60) 
ตัวอย่างที่ 16 หนังสืออ่านนอกเวลากล่าวถึงคุณลักษณะความสุภาพ โดยใชเ้สียง

ของผูใ้หญ่  คือ “แม่นก” สั่งสอนลกู โดยใชค้ าแสดงทศันภาวะ “ตอ้ง” คู่กบักรยิา “สภุาพ”  
นอกจากการกล่าวว่ากริยาสุภาพ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติแล้ว หนังสืออ่านนอกเวลา

ชีใ้หเ้ห็นผลเสียของการท ากิรยิาท่ีไม่สภุาพ และชีใ้หเ้ห็นผลดีของการท ากิรยิาสภุาพ ดงันี ้ 
ตัวอย่างที ่17 

นิ่มมีมารยาทไม่ดีเลย มนักระโดดลงไปในจานใส่กบัขา้วแลว้กระโดดขึน้ไปเกาะที่
ปากถว้ยน า้ชา ท าถว้ยคว ่า น า้รอ้นลวกเอาตีนของมนัเขา้ ตีนของมนัจึงเจ็บไปอีก 

(นกกางเขน, 2483: น.100) 
ตัวอย่างที่ 17 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลกัษณะความสุภาพ  โดยชีใ้หเ้ห็น

ผลเสียของการท ากรยิาไม่สภุาพ ท าใหไ้ดร้บัผลเสียคือ “น า้รอ้นลวก” “เจ็บ” 
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ตัวอย่างที ่18 
คา้งคาวหนุ่มอวยพรทัง้ๆ ที่กลว้ยยังเต็มปากอยู่ ผลก็คือส าลกั บางช่างร่อนออก

รอ่นตรงไปยงัชายป่า สีเทาบินตามไป... 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.74) 

ตัวอย่างที่ 18 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะความสุภาพโดยชีใ้หเ้ห็น
ผลเสียของการท ากริยาไม่สุภาพ คือ พูดทั้งที่มีอาหารอยู่ในปาก ท าใหผู้ท้  ากริยาดังกล่าวไดร้บั
ผลเสียคือ “ส าลกั” 

ตัวอย่างที ่19 
พ่อของหนหูล่อเอาน า้เย็นเขา้ลบู เพราะรูว้่าเถียงยายเพ็งไปก็หาประโยชนอ์ะไร

มิได ้
เสียงนุ่มอ่อนโยน บวกกบักิริยานอบนอ้มท าใหย้ายเพ็งค่อยคลายความขึง้โกรธลง

บา้งนิดหน่อย หรือไม่ก็คงเหนื่อยเต็มทีแลว้จึงไดแ้ต่หอบ หายใจถ่ีฟังอยู่ 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.65) 

ตัวอย่างที่ 19 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะความสุภาพโดยชีใ้หเ้ห็น
ผลดีของการท ากริยาสภุาพ ไดแ้ก่ “อ่อนโยน” และ “กิรยิานอบนอ้ม” ท าใหผู้ท้  ากริยาดงักล่าวไดร้บั
ผลดีคือ ท าใหผุ้ท้ี่โกรธอยู่ “คลายความขึง้โกรธ” ลงได ้

1.3 ความมุ่งมั่น  
คือความประพฤติของเด็กที่แสดงออกถึงความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการท าสิ่งต่างๆ 

จากการศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลา พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลามีความมุ่งหมายใหเ้ด็กมีความ
มุ่งมั่นโดยเป็นผูท้ี่มีความแน่วแน่ต่อสิ่งที่ท า ดงันี ้

ตัวอย่างที ่20 
“ขีเ้กียจ ตวัเป็นขน เป็นอีกหนึ่งในบรรดาหวัหนา้นกัรบที่ควบคมุไพร่พลหลายชีวิต

มาปราบฝันผูค้นบนโลกนี ้ความรา้ยกาจของเขาก็คือ ความขีเ้กียจท่ีเขาชอบปล่อยฤทธิ์

รา้ยใหแ้ผ่ซ่านอยู่ในเนือ้ตวัผูค้น จนไม่อยากจะคิดฝันถึงสิ่งใด เขามีบา้นพกัตากอากาศอยู่
ท่ีนาฬิกาปลกุ ทุกเชา้เวลาเสียงนาฬิกาปลกุรอ้งดงั แลว้มีมือใครเอือ้มมากดปุ่ ม ขีเ้กียจตวั
เป็นขน ก็จะสลดัขนยาวเฟ้ือย ปล่อยฤทธิ์ขีเ้กียจ ง่วงงุน ใหค้นคนนัน้ตะแคงหนา้ซุกหมอน
นอนต่อ จนหลายคนไปเรียนไม่ทัน ไปท างานสาย และถูกดุ นั่นละ...ขีเ้กียจตัวเป็นขน นั่ง
หวัเราะทอ้งคดัทอ้งแข็งทีเดียว” 

(สม้สีม่วง, 2544: น.70) 
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ตวัอย่างที่ 20 หนงัสืออ่านนอกเวลากล่าวถึงลกัษณะความขีเ้กียจ ซึ่งหมายถึงการมี
นิสยัไม่ชอบท างาน โดยใชอ้ปุลกัษณเ์ปรียบเทียบลกัษณะความขีเ้กียจกบัชื่อและพฤติกรรมของตวั
ละคร “นกัรบปราบฝัน” ว่าความขีเ้กียจเป็น “นกัรบขีเ้กียจตวัเป็นขน” ที่คอยจะท าใหเ้ด็กขาดความ
มุ่งมั่น ไม่คิดฝัน ต่ืนนอนสาย ง่วงนอน ไม่อยากท าสิ่งต่างๆ คุณลกัษณะที่พึงประสงคคื์อตอ้งต่อสู้
กับนักรบขีเ้กียจใหช้นะ แลว้จึงจะเป็นเด็กที่ไม่ต่ืนสาย กระตือรือรน้ และมุ่งมั่นตัง้ใจในการท าสิ่ง
ต่างๆ 

ตัวอย่างที ่21 
“ถูกต้องแล้วท่าน อย่าเสี่ยง เด็กๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวเหลือเกิน พวก

เด็กๆ ไม่เคยปล่อยปละละเลยอะไรสักอย่างเดียว มันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญส าหรบั
นกัรบเผ่าของขา้ทีเดียว ที่จะท าใหเ้ด็กสกัคนพดูค าว่า ช่างมนัเถอะ” 

 (สม้สีม่วง, 2544: น.70) 
ตัวอย่างที่ 21 หนังสืออ่านนอกเวลากล่าวถึงลักษณะการปล่อยปละละเลยซึ่งเป็น

พฤติกรรมที่ตรงขา้มกบัความมุ่งมั่น โดยใชอุ้ปลกัษณ์เปรียบเทียบ ลกัษณะการปล่อยปละละเลย
เป็น “นกัรบช่างมนัเถอะ” ที่มีนิสยัชอบปล่อยปละละเลย นกัรบช่างมันเถอะกลวัเด็กๆ มาก เพราะ
เด็กๆ มักมีคุณลักษณะมุ่งมั่น ไม่ปล่อยให้อะไรที่สงสัยผ่านไปโดยไม่หาค าตอบ จากตัวอย่าง
ดังกล่าวคุณลักษณะอันพึงประสงคคื์อเด็กตอ้งมุ่งมั่น ไม่ปล่อยปละละเลย แลว้จึงจะเป็นเด็กที่
เอาชนะสิ่งไม่ดีได ้

นอกจากนี ้ลักษณะความตั้งใจแน่วแน่ยังปรากฏในเรื่องสีเทาเจา้ตัวจิ๋ว ที่กล่าวถึง
พฤติกรรมของเด็กคือ “สีเทา” คา้งคาวเด็กที่พลดัหลงกบัแม่ สีเทาพยายามออกเดินทางตามหาแม่ 
แม้จะต้องไปตัวคนเดียว และถูกทดสอบความมุ่งมั่นโดยการที่ค้างคาวอ่ืนๆ ทวนถามถึงความ
ยากล าบากที่จะตอ้งเผชิญหลายครัง้ แต่ทุกครัง้สีเทาก็ยังยืนยนัความมุ่งมั่นตัง้ใจ ที่จะตามหาแม่ 
ดงัตวัอย่างที่ 22 – 24 

ตัวอย่างที ่22 
“มิน่า...ขา้ก็ว่าจะถามอยู่แลว้เชียวว่าแม่เจา้ไม่มาดว้ยร ึแลว้เจา้จะบินไปไหวหรือ

เปลา่ ตวัเล็กมากเลยนี่... 
“ไกลมากเลยเหรอจ๊ะ...” 
“ก็พอดเูลยละ...” 
สีเทาบินตามไปกว่าจะถึงก็หอบแฮ่ก แต่ก็ต่ืนตาต่ืนใจกับป่าที่มีผลไม้มากมาย

กว่าสวนผลไมม้าก ทัง้จ านวนและชนิดของผลไมท้ี่หลากหลาย 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.80) 
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ตัวอย่างที ่23  
“เจา้มนัลกูคา้งคาวนี่...หลงมาเหรอ...ที่ที่จะไปไม่ใช่ที่ของเด็กนะ...” 
คา้งคาวนกับู๊บอกเสียงดุๆ  มองสีเทาอย่างแปลกใจ 
“หนตูัง้ใจมาจะ้...” 
“เราจะไปสวนผลไมข้องชาวบา้นกนั ผลไมท้ี่นั่นไม่ใช่จะกินไดง้่ายๆ เหมือนที่อ่ืน

นะ เจา้กลบัไปดีกว่า..” 
คา้งคาวหนุ่มเตือน 
“หนพูลดัหลงกบัแม่จะ้ จะมาตามหาแม่” 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.81) 
ตัวอย่างที ่24  

“สวนสามฤด.ู..แน่ใจนะว่าจะไป...” 
“แน่จะ้ หนจูะไปตามหาแม่...” 
“ตามหาแม่เหรอ?...ถา้อย่างนัน้ก็ตอ้งล าบากหน่อยนะ...” 
สีเทาบินตามไป คา้งคาวสายนีแ้ทบจะพาสีเทาบินออกนอกโลก 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.84) 
1.4 ความกล้าหาญ 

คือ ความประพฤติของเด็กที่มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง ไม่เกรงกลวัต่ออนัตราย
และอปุสรรค ดงันี ้

ตัวอย่างที ่25 
นิดเอ่ยขึน้บา้งว่า “หนอูยากจะหดัรอ้งบา้ง” 
“ดีแลว้” แม่นกตอบ “พ่อของเจา้คงจะสอนใหห้รอก แน่ะ เขามาแลว้ บอกเขาซี” 
นิดพดูว่า “ไม่เอาละ หนไูม่อยากบอก” 
“ดซูิ ช่างโง่จริงๆ” แม่นกพูด “ไม่ควรจะอายพ่อเขาเลยนี่นา เมื่อลูกขอรอ้งในสิ่งที่

ถกู แม่เชื่อว่าพ่อเขาคงไม่ปฏิเสธดอก”  
(นกกางเขน, 2483: น.42) 

ตวัอย่างที่ 25 กล่าวถึงคุณลกัษณะความกลา้หาญของเด็กว่า เด็กควรจะกลา้ท าใน
สิ่งที่ถูกตอ้ง การใชเ้สียงของผูใ้หญ่ ไดแ้ก่แม่นก กล่าวค าแสดงการประเมินค่า “โง่” ประเมินค่า
พฤติกรรมที่เด็กแสดงอาการกลัว ส่งผ่านความคิดว่าการกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว เป็นเรื่องที่น่า
ต าหนิ เด็กจึงควรกลา้หาญที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ไม่ควรกลวัสิ่งใหม่ๆ  
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ตัวอย่างที ่26 
แม่นกพดูขึน้ว่า “ช่างโง่จรงิๆ นะ กลวัอะไรกนั ถา้หนูกลวัสิ่งที่ไม่เคยเห็น หนูจะไม่

เป็นสขุเลยตลอดชาติ” ... 
“เหลวไหลน่ะ” พ่อนกพูด “ถ้ามันไม่มาท าอันตรายเรา เราจะตอ้งตกใจไปท าไม

ดว้ยเลา่ เอาเถิด พ่อจะบินไปใหร้อบๆ สวน บางทีจะพบเจา้ยกัษต์นนีเ้ขา้บา้งกระมงั” 
(นกกางเขน, 2483: น.72) 

ตวัอย่างที่ 26 กล่าวถึงคุณลกัษณะความกลา้หาญของเด็กผ่านเสียงของพ่อและแม่
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่  ประเมินค่าพฤติกรรมการกลัวสิ่งที่ ไม่ เคยเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่  “โง่” และ 
“เหลวไหล” เด็กจึงควรกลา้หาญ ที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  

ตัวอย่างที ่27 
“เราไม่ไดห้ากินกะนก” จาดว่า ออกรูส้ึกใจสั่นเพราะคิดว่าเด็กใหม่คงจะหาเรื่อง

ชวนทะเลาะ การทะเลาะวิวาทท าใหจ้าดใจเตน้ระทึก ดว้ยความหวาดกลัวอยู่เสมอทัง้ๆ ที่
ใจหนึ่งของจาดคิดว่าถา้ตนเป็นฝ่ายถูกแลว้ ไม่ควรจะยอมใหใ้ครกล่าวหาโดยไม่เป็นจริง 
เมื่อคราวที่พ่อเกิดชกต่อยกบันายเงินที่สาธรนัน้ หวัใจของจาดละลายเป็นน า้เพราะกลวัพ่อ
ถูกเขาท าเอาเจ็บๆ ภาพคนชกกนัท าใหจ้าดกลวัเป็นที่สดุ แต่ใจหนึ่งของจาดก็บอกว่าเมื่อ
นายเงินมากล่าวว่าพ่อก่อนว่าเป็นคนจรจดั แถมยงัโกงเงินของพ่อไปอีกเช่นนี ้จะใหพ้่อนิ่ง
อยู่อย่างไรได ้

(โสนนอ้ย, 2528: น.17-18) 
ตัวอย่างที่  27 แสดงคุณลักษณะความกล้าที่จะต้องสู้กับความไม่ถูกต้องแม้จะมี

ความรูส้ึกกลัวอยู่ในใจ อย่างเช่นเด็กหญิงจาดที่มีความรูส้ึก “กลัว” “ใจเตน้ระทึก” “หวาดกลัว” 
การทะเลาะกบัผูอ่ื้น แต่เมื่อมีผูม้ากล่าวหาตนก็กลา้ที่จะต่อสูโ้ดยการอธิบายความจรงิว่า “เราไม่ได้
หากินกะนก” “ไม่ควรจะยอม” ใหใ้ครกลา่วหา เช่นเดียวกบัเหตกุารณท์ี่พ่อของเด็กหญิงทะเลาะกบั
นายจา้ง เด็กหญิงก็มีความรูส้ึก “กลวั” และ “กลวัเป็นที่สดุ” แต่ก็ยึดถือความถูกตอ้งว่าพ่อของตน
ไม่ไดท้ าผิด 

1.5 การเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
คือ พฤติกรรมที่เด็กปฏิบติัตามค าแนะน า การอบรมสั่งสอนของผูใ้หญ่ เพื่อจะไดเ้ป็น

เด็กดี จากการศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลาพบว่าถ่ายทอดคุณลักษณะการเชื่อฟังผู้ใหญ่โดย
กล่าวถึงเหตกุารณท์ี่เด็กระลกึถึงค าสอนของผูใ้หญ่ดว้ยตนเอง การแสดงผลดีของการเชื่อฟัง แสดง
ผลเสียของการไม่เชื่อฟัง และบอกแก่เด็กว่าผูใ้หญ่ปรารถนาดีกบัเด็ก ดงันี ้
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ตัวอย่างที ่28 
“แลว้เราจะไปเอาของเขาไดห้รือ” จาดใจเสียไปทันที รูส้ึกว่าโอกาสที่จะไดตุ้๊กตา

ขาดหายไปในอากาศ แม่และพ่อเคยสอนไวห้นกัหนาว่าไม่ใหไ้ปเอาของคนอ่ืนเขา 
(โสนนอ้ย, 2528: น.71) 

ตวัอย่างที่ 28 ถ่ายทอดคณุลกัษณะการเชื่อฟังผูใ้หญ่ โดยใชเ้สียงของเด็กระลึกถึงค า
สอนที่พ่อแม่สอนไว้ว่าไม่ให้น าของของคนอ่ืนมาเป็นของตน แสดงให้ เห็นว่าเด็กปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผูใ้หญ่โดยระลกึไดด้ว้ยตนเอง 

ตัวอย่างที ่29 
นิ่มท าตามที่พ่อนกบอกทกุอย่าง และในไม่ชา้ก็บินลงไปถึงพืน้ดินไดโ้ดยปลอดภยั 
พ่อนกรอ้งบอก “หนทู าไดดี้มาก เวลานีย้ืนเฉยๆ อยู่ที่นี่ก่อนนะลกู” 

(นกกางเขน, 2483: น.82) 
ตวัอย่างที่ 29 ถ่ายทอดคณุลกัษณะเรื่องการเชื่อฟังผูใ้หญ่ ในเหตกุารณท์ี่พ่อนกสอน

ลูกใหห้ัดบิน ลูกนกที่เชื่อฟังและท าตามที่พ่อแม่สอน จะไดร้บัผลดีคือ สามารถบินกลบัรงัไดโ้ดย
ปลอดภยั 

ตัวอย่างที ่30 
ทัง้นี ้เป็นเพราะความมีทิฐิมานะ ไม่ยอมเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ จึงตอ้งไดร้บั

บาดเจ็บ และตอ้งจากพ่อแม่พี่นอ้งของตน 
(นกกางเขน, 2483: น.100) 

ตวัอย่างที่ 30 ถ่ายทอดคณุลกัษณะเรื่องการเชื่อฟังผูใ้หญ่ ในเหตกุารณท์ี่พ่อนกสอน
ลูกให้หัดบิน ลูกนกที่ ไม่ เชื่อฟัง และไม่ท าตามที่พ่อแม่สอน ได้รับผลร้ายคือการไม่ประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่ตัง้ใจ ไม่สามารถบินกลบัรงัได ้ถกูต าหนิ และไดร้บับาดเจ็บจากความดือ้รัน้ของ
ตน 

ตัวอย่างที ่31  
ค าพดูของแม่เป็นดงัประกาศิตที่เรง่ใหจ้อ้ยเก็บ “สมบติั” ของตนเองใหเ้สรจ็

โดยเร็ว เพราะมิเช่นนัน้หากแม่เดินมาดแูลว้เห็นจอ้ยยงัคงนั่งอ่านหนงัสืออยู่อีกละ่ก็ จอ้ยรู้
ดีว่าเขาตอ้งถกูแม่บ่นอีกนานทีเดียว 

(สม้สีม่วง, 2544: น.10) 
จากตวัอย่างที่ 31 ถ่ายทอดคณุลกัษณะการเชื่อฟังผูใ้หญ่ โดยกลา่วว่า ค าพดูของแม่

เป็น “ประกาศิต” เป็นสิ่งที่เด็กตอ้งท าตามอย่างเครง่ครดัและท าโดยเรว็ เพื่อไม่ใหถ้กูแม่ต่อว่า 
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นอกจากการแสดงใหเ้ห็นผลดีของการเชื่อฟังผู้ใหญ่ และแสดงใหเ้ห็นถึงผลเสียของ
การไม่เชื่อฟังผูใ้หญ่แลว้ หนงัสืออ่านนอกเวลายงักล่าวว่าเด็กควรเชื่อฟังผูใ้หญ่ เพราะสิ่งที่ผูใ้หญ่
บอกมาจากความปรารถนาดี ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

ตัวอย่างที ่32  
“เพราะมีเรา ท่านถึงไดเ้ขา้ใจว่า ความจริงแลว้ พ่อ แม่ พี่ นอ้ง คณุครู เพื่อนๆ คน

ขา้งบา้น และใครต่อใครในโลกของท่านนั้น ไม่ไดต้ั้งใจจะท ารา้ยพวกท่าน เหมือนที่เขา
แสดงออกมาเลยสักนิดเดียว พวกเขาไม่ไดเ้ป็นคนหงุดหงิด เป็นคนชอบเสียดสีแดกดัน 
หรือว่าเป็นคนขีเ้กียจ ไม่กลา้ตัดสินใจ เป็นคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่มันเป็นเพราะ
พวกเขาถูกนกัรบปราบฝันแห่ง ‘อาณาจกัรกา้นสม้เขียวหวาน’ เล่นงานเอาต่างหาก” นาย
พลกลา่วดว้ยความภาคภมูิใจ ซี่งแผ่นซ่านออกมาบนใบหนา้ที่มีขนรุง่ริ่งของเขา 

(สม้สีม่วง, 2544: น.163) 
1.6 ความใฝ่เรียนรู้ 

คือ ความประพฤติของเด็กที่แสดงความตัง้ใจ สนใจและใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ การแสวงหาความรูต่้างๆ การศึกษาหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
พบตัวอย่างที่ถ่ายทอดคุณลักษณะความใฝ่เรียนรู ้ได้แก่ การแสดงความส าคัญของการเรียน
หนงัสือในโรงเรียนและการเห็นความส าคญัของการอ่านหนงัสือ 

1.6.1 การเหน็ความส าคัญของการเรียนหนังสือในโรงเรียน 
ตัวอย่างที ่33 

แม่โผลห่นา้ออกมาจากประทนุเรือเหมือนจะรูใ้จ แม่บอกว่า “ปีหนา้ตอ้งไปเขา้
โรงเรียนแลว้นะ นี่ก็เลยก าหนดมาเกือบสองปีแลว้ เก็บเงินค่าจากค่าไมไ้ผ่ไวซ้ือ้เสือ้ผา้ใส่
ไปโรงเรียนไม่ดีกว่าหรือ 

จาดไม่ตอบ รูอ้ยู่ว่าแม่ฝืนใจพดู เสือ้ผา้ใสไ่ปโรงเรียนจะแลกกบับา้นบนบกได้
อย่างไร 

(โสนนอ้ย, 2528: น.11) 
ตัวอย่างที่  33 ถ่ายทอดคุณลักษณะความใฝ่เรียนรู้โดยแสดงให้เห็นถึงความ

ปรารถนาของผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เด็กเรียนหนังสือในโรงเรียน จากตัวอย่าง แม่ แสดงความ
ปรารถนาใหลู้กไดเ้ขา้เรียน โดยเปรียบเทียบความส าคัญของ “การเขา้โรงเรียน” กบั “การซือ้ไมไ้ผ่
ท าบ้าน” โดยผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับการเข้าโรงเรียน โดยประเมินค่าแล้วว่าการเขา้โรงเรียน 
“ดีกว่า” การซือ้ไมไ้ผ่ 
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ตัวอย่างที ่34 
“พ่อรูแ้ลว้ละ เห็นไปใส่บาตร ก็ดีแลว้นี่ลกู ขอใหม้ีความสขุมากๆ นะ เรียนหนงัสือ

เก่งๆ ดว้ย” 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.25) 

ตวัอย่างที่ 34 แสดงความส าคญัของการเรียนหนงัสือโดยการเรียนหนังสือใหเ้ก่ง ถูก
เลือกใชใ้นบริบทของการ “อวยพร” ซึ่งสิ่งที่ผูใ้หญ่จะเลือกอวยพรใหเ้ด็กย่อมเป็นสิ่งที่ดีและมีคณุค่า 
การอวยพรใหเ้รียนหนงัสือเก่งๆ แสดงความส าคญัของการเรียนหนงัสือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคณุค่า 

ตวัอย่างที่ 33 และ 34 จึงเป็นการถ่ายทอดคุณลกัษณะการเห็นความส าคญัของการ
เรียนหนังสือในโรงเรียนโดยแสดงให้เห็นว่าการเรียนหนังสือเป็นความปรารถนาของผู้ ใหญ่ที่
ตอ้งการใหเ้ด็กปฏิบติั 

ตัวอย่างที ่35 
จอ้ยคิดว่าการไดร้บัรางวลัเป็นเรื่องน่ายินดี เหมือนเมื่อมีใครสกัคนในหอ้งสอบได้

ที่ 1 ซึ่งบอกเสียก่อนเลยว่าไม่ใช่จอ้ยอย่างแน่นอน แลว้เมื่อใครคนนัน้ออกไปรบัรางวลัจาก
คณุครูที่หนา้ชัน้ เพื่อนๆ ก็จะปรบมือเสียงดงัให ้ลงุเทิดไม่ชอบเสียงปรบมือหรือไงนะ  

(โสนนอ้ย, 2528: น.15) 
ตัวอย่างที่ 35 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลกัษณะการเห็นความส าคัญของ

การเรียนหนังสือในโรงเรียน โดยการเลือกเหตุการณ์การสอบไดท้ี่ 1 ซึ่งเป็นผลจากการเรียน เป็น
เครื่องมือเปรียบเทียบกับระดับความดีใจ ว่าดีใจมากเหมือนสอบได้ที่  1 การเลือกใชเ้ป็นแบบ
เปรียบ แสดงให้เห็นถึงการเห็นความส าคัญของการเรียน และการสอบไดท้ี่ 1และ การเลือกใช ้
“การสอบไดท้ี่ 1” เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบกับระดับความดีใจ ยังปรากฏซ า้ในหนังสืออ่านนอก
เวลาเรื่อง หนหูลอ่กบัมอมอดว้ย ดงัตวัอย่างที่  36  

ตัวอย่างที ่36 
“ขอบคุณครับพ่อ”  หนูหล่อพูดด้วยความจริงใจ และดี ใจยิ่งกว่าตอนคุณครู

ประกาศว่าเขาสอบไดท้ี่หนึ่งเสียอีก 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.29) 

1.6.2 การเหน็ความส าคัญของการอ่านหนังสือ 
หนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องสม้สีม่วง มุ่งถ่ายทอดคณุลกัษณะใฝ่เรียนรูแ้ก่เด็ก โดย

ปลกูฝังใหเ้ด็กเห็นความส าคญัของการอ่านหนงัสือ เพราะการอ่านหนงัสือเป็นเรื่องสนุก และท าให้
เด็กไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ดงัตวัอย่าง 
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ตัวอย่างที ่37 
ซ า้บางวนัเพื่อนพี่จิ๋วก็ยงัโทรมาคยุต่ออีกในตอนกลางคืน ในคืนแบบนัน้ละที่จอ้ย

ร  าคาญเสียงคยุโทรศพัทเ์หลือเกิน เพราะมนัรบกวนการอ่านหนงัสือของเขา 
(สม้สีม่วง, 2544: น.13) 

ตวัอย่างที่ 37 กล่าวถึงพฤติกรรมการอ่านหนงัสือว่า เป็นสิ่งส าคญั เพราะการท า
สิ่งอ่ืน เช่น การคยุโทรศพัทเ์ป็นสิ่งที่รบกวนการอ่านหนงัสือ 
ตัวอย่างที ่38 

จ้อยชอบวันเวลาเช่นนั้นมากที่สุด เมื่อแม่พาเขาและพี่จิ๋วไปปล่อยไว้ในรา้น
หนงัสือ แลว้ต่างคนก็ต่างแยกยา้ยไปเลือกหนงัสือที่ตวัเองตอ้งการ จอ้ยมักจะไปขลกุอยู่ที่
ชัน้หนงัสือส าหรบัเด็ก ส่วนพี่จิ๋วอยู่ที่ชัน้หนงัสือการต์นู แบบที่มีภาพวาดเด็กผูห้ญิงน่ารกัๆ 
ส าหรบัแม่นัน้ จอ้ยเห็นแม่ชอบไปยืนอยู่ที่ชัน้หนงัสือภาษาองักฤษเลม่ใหญ่ๆ เสมอ  

(สม้สีม่วง, 2544: น.14) 
ตวัอย่างที่ 38 กล่าวถึงพฤติกรรมการอ่านหนงัสือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนปฏิบติั 

ดังปรากฏค าแสดงทัศนภาวะ ค าว่า “เสมอ” และค าแสดงการประเมินค่า ค าว่า “ชอบ” ร่วมกับ
พฤติกรรม “การอ่าน” แสดงว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครวัทั้ง
ผูใ้หญ่และเด็กปฏิบติัรว่มกนัเป็นประจ า 

1.7 ความสนุกสนาน 
คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสุข ความร่าเริง จากการศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลา

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่าหนังสืออ่านนอกเวลาน าเสนอภาพของเด็กไวว้่า เด็กไม่ควร
โกรธ ไม่ควรหงุดหงิด แต่ควรเป็นวัยที่มีความสุข สนุกสนานร่าเริง โกรธง่ายหายเร็วซึ่งเป็น
คณุลกัษณะที่สมวยั และ ดงันี ้

ตัวอย่างที ่39 
“ถึงจะโกรธ แต่พวกเราก็เป็นเด็ก ท่านไม่รูห้รอกหรือคะว่าเด็กๆ น่ะโกรธง่ายหาย

เรว็ ไม่โมโหหงดุหงิดอยู่นานหรอก พวกเราเด็กๆ น่ะอารมณดี์กนัจะตายไป ไม่หงุดหงิด ไม่
อิจฉารษิยาเสียดสีแดกดนัใครดว้ย” 

(สม้สีม่วง, 2544: น.149) 
ตวัอย่างที่ 39 จะเห็นว่าหนงัสืออ่านนอกเวลา กล่าวถึงคณุลกัษณะของเด็กว่าเป็นวยั

ที่ “โกรธง่ายและหายเรว็ ไม่โมโหหงดุหงิดนาน” 
คุณลักษณะการไม่โกรธ ไม่หงุดหงิดถูกท าใหช้ัดเจนขึน้ดว้ยกลวิธีการใชอุ้ปลกัษณ์

เปรียบเทียบใหช้ดัเจนขึน้ ดงัตวัอย่างที่ 40 
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ตัวอย่างที ่40 
“หงุดหงิด งุ่นง่าน คิดว่า การที่มีตัว ง งู อยู่ถึงสี่ตัวนั้นไม่ดีเลย เพราะค าต่างๆที่

เขียนขึน้จาก ง ง ูนัน้มกัเป็นค าที่มีความหมายไปในเชิงที่ไม่ตรง ไม่มั่นคง ไม่สวยงาม ไม่ดี 
เช่น งี่เง่า โงกเงก เงื่องหงอย ง่วงงนุ งุ่มง่าม งนุงง โง่เง่า งอแง เงอะงะ หงงุหงิง” 

...แต่ก็ยงัมีค าว่างดงามนี่นา...จอ้ยรีบแยง้อยู่ในใจเมื่ออ่านมาถึงตรงนี ้
“แต่เขาลืมไปว่ายังมีค าว่างดงาม นี่ก็เป็นเพราะหงุดหงุดงุ่นง่าน ไม่เคยมองอีก

ด้านหนึ่งในชีวิตของเขาเลย เขาจึงมองเห็นแต่สิ่งที่ ไม่ ดี พานให้หงุดหงิดงุ่นง่านอยู่
ตลอดเวลา” 

(สม้สีม่วง, 2544: น. 78 
ตัวอย่างที่ 40 หนังสืออ่านนอกเวลาใช้อุปลักษณ์เพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะความ

สนุกสนานให้ชัดเจนขึน้โดยสิ่งที่ ถูกเปรียบคือ “ความหงุดหงิด” ที่ เป็นลักษณะของคนที่ไม่มี
ความสุข อารมณเ์สีย มองสิ่งต่างๆ ในดา้นลบ เปรียบเทียบกับแบบเปรียบคือ “นักรบ” ที่จะมาท า
รา้ยเด็กๆ หนังสืออ่านอกเวลาเรื่องสม้สีม่วงมีนักรบตัวหนึ่งชื่อว่า “นักรบหงุดหงุดงุ่นง่าน” นักรบ
หงุดหงิดงุ่นง่านมักจะมองสิ่งต่างๆ แต่ดา้นลบต่างจากเด็กที่มักจะมองเห็นดา้นบวกของสิ่งต่างๆ 
เสมอ 

เมื่อพิจารณาคณุลกัษณะความสนุกสนานในหนงัสืออ่านนอกเวลาเลม่อื่นๆ จะพบว่า 
หนังสืออ่านนอกเวลามีการเลือกใช้ศัพท์และข้อความที่แสดงให้เห็นความสนุกสนานอันเป็น
คณุลกัษณะที่สมวยัของเด็กในหนงัสืออ่านนอกเวลาทกุเลม่ ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่41 
แลว้พ่อนกก็รอ้งเพลงอนัไพเราะ ท าใหล้กูทัง้สี่รื่นเรงิและพอใจมาก 

(นกกางเขน, 2483: น.40) 
ตัวอย่างที ่42 

หนูหล่อคว้าคอของมันแล้วกอดปล า้หัวเราะเริงร่า  ก่อนวิ่งเหย่าเอาใบกระถิน
หลอกลอ่ใหม้อมอวิ่งตามอย่างสนกุสนาน 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.33) 
ตวัอย่างที่ 41 และ 42 ใชค้  าศพัท ์“รื่นเรงิ” “พอใจ” “หวัเราะเรงิร่า” ที่เป็นกลุ่มค าศพัท์

ที่มีความหมายเก่ียวกับความสุข สนุกสนาน บรรยายใหเ้ห็นภาพคุณลกัษณะความสนุกสนานที่
เป็นลกัษณะทั่วไปของเด็ก 
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1.8 ความรับผิดชอบ 
คือ การยอมรบัผลของการกระท าทั้งที่ดีและไม่ดีของตนเอง จากการศึกษาหนังสือ

อ่านนอกเวลาพบว่า คณุลกัษณะของเด็กที่ปรากฏคือ การที่ เด็กรบัผิดชอบหนา้ที่ของตนเอง รบัผิด
เมื่อกระท าความผิด โดยแสดงความเสียใจและกลา่วขอโทษเมื่อท าความผิด ดงันี ้

1.8.1 การรับผิดชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง 
ตัวอย่างที ่43 

เมื่อพ่อมาจอดเรือครัง้แรกที่ศาลาแดง จาดเห็นเปรมช่วยป้าเกิดโกยถ่านขึน้จาก
เรือ ใสก่ระชแุลว้ยงัช่วยแกแบกไปส่งเขาตามบา้นเสียอีก แต่เปรมไม่ใช่ลกูหลานปา้เกิด ป้า
เกิดถอยเรือไปแลว้ แต่เปรมยงัอยู่และช่วยนา้พงศก์ับนา้ปานขนกระถางดินขึน้จากเรือมา
กองไวบ้นตลิ่ง ใครๆ ในเรือแถวนัน้ชอบเปรม เพราะเปรมเป็นเด็กขยัน และไม่มือไวใจเร็ว 
ปา้เกิด นา้พงศเ์คยชวนเปรมอยู่ดว้ย ใหเ้ป็นลกูของแก แต่เปรมไม่ชอบ 

(โสนนอ้ย, 2528: น.59) 
ตัวอย่างที่ 43 แสดงคุณลักษณะความรบัผิดชอบโดยผูใ้หญ่เป็นผูใ้ชค้  าประเมินค่า 

ค าว่า “ชอบ” ประเมินพฤติกรรมของเด็กที่ขยัน เช่น เด็กชายเปรมที่ท างานไดทุ้กชนิด ทัง้โกยถ่าน 
แบกถ่าน ขนกระถางดิน ว่าจะท าไดร้บัผลดีคือ “ใครๆ ชอบ” แสดงใหเ้ห็นผลของลกัษณะของเด็กที่
รบัผิดชอบต่อหนา้ที่ว่าจะเป็นที่รกัของผูใ้หญ่นั่นเอง  

ตัวอย่างที ่44 
หนูหล่อต้องท ากับข้าวไว้คอยท่า การนึ่งข้าวเหนียวไม่ใช่เรื่องยุ่งยากส าหรับ

เด็กผูช้ายอาย ุ9 ขวบที่แข็งแรงอย่างหนหูลอ่ 
กบัขา้วง่ายๆ หนูหล่อก็ท าไดห้ลายอย่าง พ่อลงเบ็ดและวางไซไวด้กัปลาตามหวัไร่

ปลายนาหลายแห่ง และไดป้หูลามาใหห้นูหล่อท าตม้สม้ ท าปลาย่างแทบทุกเชา้ แม่ยงัชม
ฝีมือย่างปลาของหนูหล่อว่าอร่อยเลย แต่เมื่อห่อไปกินกลางวนัที่โรงเรียน นายปนูเพื่อนรกั
มักท าหน้าเบ้แล้วว่าเค็มไปบ้าง ไหม้เกรียมเกินไปจนขมบ้างละ ช่างนายปูนเถอะนะ 
คณุครูยงัชมหนูหล่อเลยว่ารูจ้กัช่วยตวัเองและพ่อแม่ ยงัใหเ้พื่อนๆ ปรบมือใหด้ังๆ จนหนู
หลอ่หนา้บานเป็นจานเปลอยู่บ่อยๆ (แมบ้างครัง้นายปนูจะไม่ปรบมือเช่นคนอ่ืนเขา) 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.30) 
จากตวัอย่างที่ 44 หนงัสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์รื่องการ

รบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองโดยปลกูฝังใหเ้ด็กภาคภูมิใจเมื่อไดท้ าหนา้ที่ของตนเอง โดยใชค้ า
แสดงทัศนภาวะ ค าว่า “ต้อง” ร่วมกับพฤติกรรมที่ เด็กต้องท าคือ “ท ากับข้าว” ท าให้เด็กรูว้่า
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พฤติกรรมดงักล่าวเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งรบัผิดชอบ และผูใ้หญ่ ไดแ้ก่แม่ และครู ใชค้  าแสดงการประเมิน
ค่า ค าว่า “ชม” ประเมินพฤติกรรมที่เด็กรูห้นา้ที่ของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ดี 

1.8.2 การรับผิดเมื่อกระท าความผิด 
ตัวอย่างที ่45 

นิ่มคอตก แลว้ท าตามค าสั่งของแม่นก แต่นิดผูน้่ารกัมีความสงสารนิ่มมาก จึงพดู
ว่า “แม่จ๋า” ยกโทษใหพ้ี่นิ่มสกัครัง้เถิดนะแม่ หนเูชื่อว่าเขาคงจะไม่รงัแกพวกหนอีูก” 

แม่นกตอบว่า “นิด หนูดีมากทีเดียว แต่นิ่มควรจะตอ้งส านึกในความผิดของเขา
เสียก่อน แลว้แม่จึงจะยกโทษให ้

(นกกางเขน, 2483: น.50) 
ตัวอย่างที่ 45 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงคเ์รื่อง การรบัผิดเมื่อกระท าความผิด

โดยในเหตุการณ์คือลูกนกชื่อนิ่ม ท าความผิดคือ การรงัแกน้องๆ จึงโดนแม่ลงโทษด้วยการไล่
ออกไปนอกรงั ไม่ได้รบัการกกให้อบอุ่นจากแม่ และไม่ได้กินหนอนเป็นอาหารเชา้ ประโยคขู่ ที่
ผูใ้หญ่ คือแม่นกขู่ว่า “ควรจะตอ้งส านึกในความผิดเสียก่อนแลว้จึงจะยกโทษให”้ แสดงใหเ้ห็นว่า
เมื่อท าความผิดแลว้ยอมรบัผิดพรอ้มขอโทษจะไดร้บัการอภยัจากผูอ่ื้น 

ตัวอย่างที ่46 
แม่นกบินกลับไปที่รงั เมื่อเขา้ไปในรงัแลว้ นิ่มก็มองดูแม่ของมันดว้ยสายตาอัน

เศรา้สลด และพูดดว้ยส าเนียงแผ่วๆ ว่า “แม่จ๋า ยกโทษใหห้นูเถิด หนูรูส้ึกเสียใจในความ
ไม่ดีของหนแูลว้ ต่อไปหนจูะพยายามท าตวัใหดี้ขึน้ จรงิๆ จะ้แม่”  

แม่นกพูดว่า “เมื่อหนูบอกว่าหนูเสียใจ และจะท าตนใหดี้ขึน้แลว้ แม่ก็จะปกป้อง
หนไูวใ้ตปี้กต่อไป”  

นิ่มรูส้ึกยินดีมากที่ไดม้าอยู่ขา้งๆ แม่ และไดร้บัความอบอุ่นใตปี้ก พ่อนกซึ่งมีใจ
กรุณารูดี้ว่านิ่มหิว จึงรีบบินไปหาหนอนตวัเขื่องมาใหน้ิ่มกินตวัหนึ่ง 

(นกกางเขน, 2483: น.56) 
ตัวอย่างที่ 46 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คือ การรบัผิดเมื่อท าความผิดและ

การรูจ้กัขอโทษซึ่งนบัเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผิดชอบ ในที่นีต้วัอย่างที่ 46 เป็นเหตกุารณต่์อเนื่อง
จากตวัอย่างที่ 45 คือ เมื่อเด็กส านึกผิด และขอโทษ ก็จะไดร้บัการใหอ้ภยัจากผูใ้หญ่ 
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ตัวอย่างที ่47 
วนัไหนแม่บ่นเพราะจาดท าผิดจริง จาดก็รูส้ึกยากที่จะยิม้ เพราะภายในใจระทม

เสียแลว้ แต่เมื่อจาดหนา้เสียเพราะส านึกผิด แม่ก็มกัจะพดูเรื่องอ่ืนกลบเกลื่อนเสีย หรือไม่
ก็แสรง้ท าเป็นขบขนั และในที่สดุจาดก็ยิม้กบัแม่ไดเ้ช่นเคย 

(โสนนอ้ย, 2528: น.46) 
จากตวัอย่างที่ 47 แสดงคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเด็กเรื่อง การรูจ้กัยอมรบัและ

รูส้กึผิดเมื่อกระท าความผิด เด็กที่มีพฤติกรรมเช่นนีจ้ึงจะไดร้บัการอภยัและความเมตตาจากผูใ้หญ่ 
ตัวอย่างที ่48 

“เลีย้งววัยงัไงหนหูลอ่ ดซูีตน้ขา้วหายไปเป็นแถบๆ” 
หนูหล่อยืนตะลึงอา้ปากคา้ง มองดูร่างสูงใหญ่ของพ่อที่ยืนแบกไซเตรียมไปดัก

ปลาทางปลายนา แลว้กม้ดมูอมอ และบิง้นา เห็นตน้ขา้วแหว่งเวา้ เหลือแต่ตอหลายตน้ ก็
เงยหนา้มองพ่ออย่างเสียใจและส านึกผิด 

... 
มอมอเองก็เสียใจ เพราะความหอมหวานเยา้ยวนของตน้ขา้วอ่อนๆ โดยแท ้มอมอ

จึงเผลอใจท าลงไป แล้วมันก็ใช้จมูกทู่ๆ มาชนๆ หนูหล่อเป็นการปลอบขวัญและให้
ก าลงัใจแบบววัๆ ของมนันั่นแลว้ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.43) 
จากตัวอย่างที่ 48 แสดงพฤติกรรมของเด็กที่รบัผิดเมื่อกระท าความผิด โดยปรากฏ

ขอ้ความ “เสียใจและส านึกผิด” แสดงพฤติกรรมของเด็กที่รูส้กึผิดและเสียใจต่อการกระท าของสิ่งที่
อยู่ในความรบัผิดชอบของตนเอง 

1.9 การตระหนักถึงความส าคัญของเวลา 
คือ คุณลักษณะของเด็กดา้นความประพฤติที่ใหคุ้ณค่าความส าคัญกับเวลา ไดแ้ก่ 

การต่ืนเชา้ การท ากิจกรรมใหเ้สรจ็ตามเวลา ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลา ดงันี ้
ตัวอย่างที ่49  

ทกุเชา้ นกดเุหว่าซึ่งอยู่ขา้งเคียงกนันัน้ ส่งเสียงรอ้งปลกุว่า “ต่ืนขึน้เถิด นกกางเขน
นอ้ยๆ สายแลว้นะจ๊ะ” เมื่อพ่อนกและแม่นกต่ืนขึน้แลว้ ลูกนกเล็กๆ ก็รอ้ง และยื่นคออา้
ปากขอเหยื่อกินอีก 

(นกกางเขน, 2483: 28) 
ตัวอย่างที่ 49 ถ่ายทอดคุณลักษณะการตระหนักถึงความส าคัญของเวลาโดยการ

แสดงถึงความส าคัญของการต่ืนเช้า เพื่อท าสิ่งต่างๆ โดยใช้ค าแสดงทัศนภาวะ “ทุก” แสดง
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ความหมายของการท าเป็นประจ า คู่กบัประโยคชกัชวน “ต่ืนขึน้เถิด...สายแลว้นะจ๊ะ” แสดงใหเ้ห็น
ว่าการนอนต่ืนเชา้เป็นพฤติกรรมที่เด็กๆ ควรท าเป็นประจ า 

ตัวอย่างที ่50 
“ออ้...เสียงพ่อไก่โตง้ไงละ่ เขาจะขนัปลกุพวกเราในตอนใกลรุ้ง่ทกุๆ วนัเชียวนะ...”
“ดีจงั...อย่างนีก้็ไม่มีใครนอนต่ืนสายสิจ๊ะ” สีเทาชกัชอบเสียงใสๆ ของพ่อไก่โตง้
แลว้สิ 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.28) 
ตวัอย่างที่ 50 หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง สีเทาเจา้ตัวจิ๋ว ใชค้  าแสดงการประเมินค่า 

“ดีจงั” คู่กบัประโยคที่มีเนือ้ความปฏิเสธ “ไม่มีใครนอนต่ืนสายสิจ๊ะ” แสดงความหมายของการไม่
นอนต่ืนสาย ว่าเป็นสิ่งที่ดี เด็กจึงควรนอนต่ืนเชา้จึงจะเป็นผูท้ี่ไดร้บัการยกย่อง 

ตัวอย่างที ่51 
“เรว็ๆ เขา้สิ เอ็งตอ้งรีบไปโรงเรียน อย่าลืมลาครูใหข้า้ดว้ยละ่” 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.60) 
ตวัอย่างที่ 51 หนงัสืออ่านนอกเวลาเลือกใชค้ าที่แสดงความหมายเก่ียวกบัการรกัษา

เวลาไดแ้ก่ค าว่า “เร็วๆ” “รีบ” คู่กับค าแสดงทัศนภาวะ “ตอ้ง” แสดงความหมายว่าตอ้งท าอย่าง
หนกัแน่น ตวัอย่างดงักลา่วจึงแสดงคณุลกัษณะที่เด็กๆ ควรใหค้วามส าคญักบัการรกัษาเวลา 

1.10 ความพยายาม 
คือ ความประพฤติของเด็กที่มีความมานะบากบั่นในการเรียนรู ้การท างานให้ส  าเร็จ

ตามเปา้หมาย ดงันี ้
ตัวอย่างที ่52  

หน่อยพดูว่า “หนคิูดว่า คงจะหดัรอ้งเพลงไม่ไดแ้น่เทียวจะ้” 
“หนเูชื่อว่า หนคูงหดัไม่ไดเ้หมือนกนัจะ้” นอ้ยพดูขึน้บา้ง 
พ่อนกพูดว่า “ไม่มีใครดอกลูกเอ๋ย ที่จะเรียนอะไรๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งล าบากเลย ถา้

หนูรอ้งเพลงไม่ได ้หนูตอ้งหัดอย่างอ่ืนที่มีประโยชน์ แม่ของหนูเขาคงจะสอนหนูเอง แน่ะ
เขามาพอดีทีเดียว” 

(นกกางเขน, 2483: น.44) 
ตัวอย่างที่  52 แสดงคุณลักษณะความพยายาม ที่เด็กควรเป็นโดยส่งผ่านค าสอน

ของพ่อนก ที่พ่อตอ้งการใหเ้ด็กมีความพยายามในการเผชิญกบัความยากล าบาก และฝึกเรียนรูส้ิ่ง
ที่จะเป็นประโยชนต่์อตนเองในอนาคต 
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ตัวอย่างที ่53 
ลกูนกแรกสอนบินใหม่ๆ ต่างก็พยายามบินไปบินมาเพื่อใหเ้กิดความช านาญ และ

กระโดดไปเที่ยวหาหนอนและแมลงกินอีกดว้ย 
(นกกางเขน, 2483: น.84) 

จากตัวอย่างที่  53 ถ่ายทอดคุณลักษณะการเป็นผู้ที่มีความพยายามและฝึกฝน
เพื่อใหต้นเองมีความช านาญและเชี่ยวชาญ ดังนั้นเด็กจึงควรมีความพยายามเหมือนกับลูกนกที่
พยายามบินไปบินมาเพื่อใหบ้ินไดช้ านาญ 

ตัวอย่างที ่54 
“เอาอย่างศาลพระภูมิไดห้รือ?” พ่อว่า หัวเราะพลางเอามือลูบศีรษะจาด “ศาล

พระภูมิน่ะเขามีไวส้  าหรบัเจา้ที่ที่เทวดารกัษาเรือน ท่านไม่ไดท้ าบา้นใหใ้ครอยู่ดอกลูก จะ
ไปเอาอย่างเรือนนอ้ยนิทานไม่ได ้เราอยากมีบา้นอยู่ เราก็ตอ้งสรา้งเอง” 

คงจะจรงิอย่างพ่อว่า จาดคิด ... 
(โสนนอ้ย,2528: น.91) 

ตัวอย่างที่ 54 ถ่ายทอดคุณลักษณะการเป็นผู้ที่มีความพยายาม ผ่านค าสอนของ
ผูใ้หญ่ ที่สะทอ้นว่าผูใ้หญ่อยากให้เด็กๆ ท าหรือสรา้งสิ่งต่างๆ ดว้ยตนเองดว้ยความพยายามและ
มุ่งมั่น คุณลักษณะนีส้่งผ่านเสียงของพ่อ โดยพ่อบอกแก่ลูกว่าการที่ลูกต้องการมีบ้านเป็นของ
ตนเอง ลูกตอ้งสรา้งเอง ไม่ใช่หวงัพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลพระภูมิใหส้รา้งบา้นให ้และลูกก็เชื่อฟัง
ตามที่พ่อสอน 

ตัวอย่างที ่55 
“ถา้แม่บินได ้ลกูก็ตอ้งบินได ้ลองหดับินดูสิสีเทา” เป็ดกา้บสนบัสนุน สีเทาชักจะ

เห็นดว้ย 
สีเทากางปีกสีด าออกกวา้ง ขยับปีกออกบิน สีเทาลอยวบูขึน้จากพืน้ บินไดจ้ริงๆ 

ดว้ย แต่บินไดส้งูเพียงคืบเดียว และไปไดไ้กลแค่วาเดียวก็หมดแรงร่วงลงมา หากแต่ไดร้บั
เสียงชื่นชมดงัเกรียวกราว สีเทาจึงมีก าลงัใจ หดัโผไปมาในระยะใกลจ้นช านาญ  

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.39) 
จากตัวอย่างที่ 55 ถ่ายทอดคุณลกัษณะความพยายามที่จะเรียนรูแ้ละฝึกฝนตนเอง

โดยสะทอ้นผ่านเหตกุารณท์ี่ สีเทาคา้งคาวเด็กพลดัหลงกับแม่ เขารูเ้พียงว่าแม่บินได ้แต่ตัวเองไม่
เคยหดับินเลย เมื่อเพื่อนๆ สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจว่าเขาท าได ้สีเทาจึงพยายามลงมือท าโดยการ
หัดบิน และประสบความส าเร็จในที่สุด ดังนั้นเด็กจึงควรมีคุณลักษณะที่มีความพยายามที่จะ
เรียนรูแ้ละฝึกฝนตนเอง 
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1.11 ความอดทน 
คือ ความประพฤติของเด็กที่ยอมรับต่อความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความ

ยากล าบากที่ตอ้งเผชิญในการใชช้ีวิต และสามารถต่อสูจ้นผ่านพน้อุปสรรคนั้นไปได ้ดังตัวอย่าง
จากเรื่อง สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ดงันี ้ 

ตัวอย่างที ่56 
สีเทาตอ้งคอยเลา่รอบแลว้รอบเลา่ว่าวนันีไ้ปที่บงึใหญ่กลางทุ่งแลว้เจออะไรมา

บา้ง และประสบความลม้เหลวในการคน้หาว่าตวัเองเป็นตวัอะไรไดอ้ย่างสะบกัสะบอม
ขนาดไหน 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว,2548: น.38) 
จากตัวอย่างที่ 56 แสดงคุณลกัษณะความอดทน โดยในตัวอย่างปรากฏค าศัพท ์3 

ค า ไดแ้ก่ ค าว่า “คอย” “ความลม้เหลว” และ “สะบักสะบอม” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเก่ียวกับ
ความผิดหวงั ความเจ็บปวด ในบริบทเหตกุารณท์ี่คา้งคาวเด็กชื่อ สีเทา พลดัหลงกบัแม่และไม่รูว้่า
ตนเองเป็นตวัอะไร และเขาก็ผ่านอปุสรรคนัน้มาไดแ้มจ้ะตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคหลายครัง้  

ตัวอย่างที ่57  
ขากลับค้างคาวน้อยบินจนปีกแทบหัก กลับถึงโรงนาอย่างกะปลกกะเปลี ้ย 

กระดูกลั่นเปรี๊ยะประทว้งที่ถูกใชง้านอย่างหนัก...สีเทาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้แสนสาหัส 
หยดุการตามหาแม่ไปสองคืน  

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว,2548: น.81) 
เสียงรอ้งตะโกนตามหลงั สีเทาไม่สนใจอะไรทัง้นัน้ ตัง้หนา้ตัง้ตาบินออกจากสวน

มหาภยัสดุก าลงั คา้งคาวนอ้ยตามหาแม่อย่างสะบกัสะบอมในสวนผลไมแ้ห่งนี.้..และกลบั
โรงนาอย่างลกูคา้งคาวขวญัผวา สีเทาหยดุการตามหาแม่สองคืนเพื่อพกัฟ้ืนจิตใจ  

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว,2548: น.84) 
พระจนัทรท์อแสงเย็นตา สีเทารีบบินออกจากสวนสามฤด ูแต่สภาพร่างกายที่ยัง

ไม่สมบูรณ์ท าใหต้อ้งหยุดพักระหว่างทางหลายครัง้...สุดทา้ยสีเทาก็ลากสังขารกลับมา
สว่างที่โรงนาพอดี คา้งคาวนอ้ยนอนซมหยดุพกัการตามหาแม่อีกสองคืน  

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว,2548: น.86) 
เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่  56 ร่วมกับตัวอย่างที่ 57 จะพบว่าหนังสืออ่านนอกเวลา

ถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าแมจ้ะตอ้งเผชิญความล าบากอีกหลายครัง้ ดังปรากฏค าศัพท ์“ปีกแทบหัก” 
“เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า” “ขวัญผวา” “นอนซม” แต่การอดทนต่ออุปสรรค ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ 
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เช่นเดียวกับคา้งคาวเด็กที่ไม่ลม้เลิกความตั้งใจ และอดทนที่จะตามหาแม่ แมจ้ะเกิดเหตุการณ์
เช่นเดิมซ า้ถึง 3 ครัง้ ดงัตวัอย่างที่  57 แต่หากเด็กไม่ย่อทอ้ก็จะท าใหเ้ด็กประสบความส าเรจ็ 

1.12 การมีความคิดสร้างสรรค ์
คณุลกัษณะมีความคิดสรา้งสรรค ์คือ พฤติกรรมที่เด็กมีความคิดริเริ่มในทางที่ดี หรือ

รเิริ่มสรา้งสิ่งใหม่ ดงัตวัอย่าง 
ตัวอย่างที ่58  

“เวลาเดินไปไหนมาไหน ท่านผูอ้าวุโสอย่าเสี่ยง ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จะค่อยๆ 
เดินไปอย่างช้าๆ ไม่ ใช่ เพราะเขาอายุมากเท่านั้น  แต่เป็นเพราะเขาไม่ชอบความ
เปลี่ยนแปลงทุกชนิด และตัวเขาเองก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรงอ่ืนไดอี้กแลว้ เป็นได้
แต่เพียงแท่งทึบตัน หนาหนัก มั่นคง และเขาจะไม่ชอบใจดว้ย หากเห็นใครที่คิดแปลก
แตกต่างออกไปจากเดิม รวมทัง้การถกเถียงหาทางเป็นไปไดอ่ื้นๆ และท าสิ่งใหม่ๆ ขึน้มา 
เขาจะปวดรา้วใจอย่างหนกัทีเดียว”  

(สม้สีม่วง, 2544: น. 73) 
ตวัอย่างที่ 58 หนงัสืออ่านนอกเวลา ถ่ายทอดคณุลกัษณะมีความคิดสรา้งสรรค ์โดย

ใชอ้ปุลกัษณ ์เปรียบพฤติกรรมการไม่คิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ว่าเป็นนกัรบชื่อว่า “นกัรบอย่าเสี่ยง ไม่มี
วนัเปลี่ยนแปลง” นกัรบนีเ้ป็นศตัรูของที่จะท าลายเด็กๆ เขามกัจะไม่ชอบใหใ้ครคิดแตกต่างจากคน
อ่ืน หรือท าสิ่งใหม่ๆ เด็กๆ จึงควรต่อสูแ้ละก าจดัลกัษณะดงักลา่วโดยการคิดสิ่งๆ ใหม่ๆ กลา้ลงมือ
ท าสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นคณุลกัษณะการคิดสรา้งสรรค ์

ตัวอย่างที ่59 
เขายังจ าไดดี้ว่า มิใช่เพียงเด็กชายเทิดคนเดียวเท่านัน้หรอก ทั่วทั้งโลกยังมีผูค้น

อีกจ านวนไม่น้อยเลยที่หลุดรอดจากการท าลายความฝันมาได้ และประดิษฐ์คิดค้น
สรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ ขึน้มากมาย ทัง้ภาพยนตรท์ี่สนุกสนาน บทเพลงอนัไพเราะ ภาพวาดที่
สวยงาม อาหารรสชาติวิเศษเอรด็อรอ่ย เกมการละเลน่อนัสนกุสนาน ทฤษฎีแปลกๆ ใหม่ๆ 
และทั้งหลายเหล่านั้นลว้นแลว้แต่สรา้งความปวดใจใหแ้ก่เหล่านักรบปราบฝันกันอย่าง
เหลือแสน 

(สม้สีม่วง, 2544: น.90) 
ตัวอย่างที่ 59 มีเนื ้อความต่อเนื่องจากตัวอย่างที่  58 โดยกล่าวถึงคุณลักษณะมี

ความคิดสรา้งสรรค ์ว่าการเริ่มเริ่มสรา้งสิ่งใหม่ ไดแ้ก่ ภาพยนตร ์บทเพลง ภาพวาด อาหาร ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีจ้ะสรา้งความสขุ ไดแ้ก่ ความสนกุสนาน ไพเราะ สวยงาม ใหแ้ก่มนษุย ์
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จากตวัอย่างขา้งตน้พบขอ้สงัเกตเมื่อพิจารณาหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4-6 เรื่องอ่ืนๆ ประกอบ พบความเปลี่ยนแปลงของการถ่ายทอดแนวคิดคือ หนังสืออ่านนอก
เวลาหลายเล่มจะมุ่งถ่ายทอดคุณลกัษณะการเชื่อฟังผูใ้หญ่แก่เด็ก ใหเ้ด็กเชื่อฟังผูใ้หญ่ คิดตามที่
ผูใ้หญ่สอน แต่หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง สม้สีม่วง น าเสนอเนือ้หาที่มุ่งส่งเสริมใหเ้ด็กมีความคิด
สรา้งสรรค ์โดยการทา้ทายคณุลกัษณะการเชื่อฟังผูใ้หญ่ ดงันี ้

ตัวอย่างที ่60 
“มีที่ไหนกนัสม้สีม่วง ไปเลยไป ไปยืนคาบไมบ้รรทดัอยู่หลงัหอ้งเลย” 
ถา้ความหลังของแม่เหมือนกับความหลังของจอ้ย ก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลย

ส าหรบั “ความหลงั” เพราะมนัผ่านไปแลว้ ทุกวันนีเ้วลาจอ้ยระบายสี สม้ของจอ้ยก็เป็นสี
ส้ม ไม่ก็ออกเขียวหน่อยๆ ไม่ได้ระบายเป็นสีม่วงอีกแล้ว และจ้อยก็ไม่เคยถูกท าโทษ
เนื่องจากเรื่องนีอี้กเลย 

(สม้สีม่วง, 2544: น.19) 
จากตัวอย่างที่ 60 แสดงแนวคิดเรื่องการคิดสรา้งสรรคโ์ดยทา้ทายคุณลกัษณะการ

เชื่อฟังผูใ้หญ่ แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านกลวิธีการใชอุ้ปลกัษณ์ ดังนี ้แบบเปรียบคือ “การ
หา้มเด็กระบายสม้เป็นสีม่วง” ซึ่งเป็นการบงัคบั อธิบายพฤติกรรมที่ผูใ้หญ่บงัคบัใหเ้ด็กเชื่อฟังโดย
ไม่มีเหตุผล หากเด็กไม่เชื่อฟังก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกับเด็กชายจ้อยที่โดนลงโทษให้คาบไม้
บรรทดั 

แต่เด็กชายจอ้ยก็ไม่เชื่อฟังครู เขาพยายามจะหาค าตอบมาตลอดว่าแทจ้ริงแลว้ เด็กๆ 
สามารถระบายสม้เป็นสีอ่ืนๆ ไดห้รือไม่ จนเขารูจ้กันกัเขียนที่ชื่อลงุเทิด เขาจึงไดรู้ว้่าแทจ้รงิแลว้เด็ก
สามารถระบายสม้เป็นสีอ่ืนๆ ได ้ผูใ้หญ่ต่างหากที่เป็นผูจ้  ากัดความคิดสรา้งสรรค์ของเด็กๆ ดัง
ตวัอย่างที่ 61ที่ใชแ้บบเปรียบคือ “ฝันมหาศาล” ซึ่งหมายถึงพลงัของเด็กๆ อธิบายพฤติกรรมที่เด็ก
มีความคิดสรา้งสรรค ์คิดสิ่งใหม่ คิดแตกต่างจากผูอ่ื้น ว่าเป็นพลงั 

ตัวอย่างที ่61 
 “หรือว่า...หรือว่า สม้เป็นสีม่วงก็ไดใ้ช่ไหมครบั” จอ้ยเสรมิอย่างขลาดๆ แต่ลงุเทิด

กลบัตอบดว้ยเสียงหนกัแน่นว่า 
“แน่นอน !”  
ถึงทีจอ้ยยิม้กวา้งจนเห็นฟันหมดปากบา้งละ 
“วิเศษ...วิเศษจรงิๆ เห็นไหมว่าเด็กๆ น่ะมีฝันมหาศาลอยู่ในตวัอย่างเหลือลน้...ถา้

หากว่าไม่โดนท าลายลงไปเสียก่อนน่ะนะ  
(สม้สีม่วง, 2544: น.116) 
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อผู้อื่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เด็กพึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน คือ ลักษณะของพฤติกรรม และ

ความคิด ที่ตอ้งการใหเ้ด็กแสดงต่อคนรอบขา้ง เช่น เพื่อน พี่ น้อง พ่อแม่ ครู จากการศึกษาพบ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 2 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ การไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น 
และการท าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น ดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 6 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคค์ณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 
 
ที ่

คุณลักษณะอนัพึงประสงคท์ีเ่ด็กพงึปฏิบัตติ่อผู้อืน่ 
นก
กาง 
เขน 

โสน
น้อย 

ส้ม 
สีม่วง 

หนู
หล่อ
กับ
มอ 
มอ 

สีเทา
เจ้า
ตัวจ๋ิว 

1 การไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น 
     1.1 ความเกรงใจผูอ่ื้น      
     1.2 การไม่ท ารา้ยเบียดเบียนผูอ่ื้น      
     1.3 การไม่โกหก      
     1.4 การไม่ลกัขโมย      
     1.5 การไม่ท าใหพ้่อแม่เป็นทกุข ์      

2 การท าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น 

     2.1 ความมีน า้ใจ      
     2.2 การยอมรบัความแตกต่างของผูอ่ื้น      
     2.3 การรกัครอบครวั      

 
2.1 การไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

คือ การไม่ละเมิด ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นใหไ้ดร้บัความทุกข ์ความล าบากทัง้ทางใจและ
กาย คุณลกัษณะนีป้ระกอบดว้ย การเกรงใจผูอ่ื้น ไม่ท ารา้ยเบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่โกหก ไม่ลกัขโมย 
ไม่อิจฉารษิยา และไม่ท าใหพ้่อแม่เป็นทกุข ์ดงันี ้
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2.1.1 ความเกรงใจผู้อื่น 
คือพฤติกรรมของเด็กที่ไม่อยากท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้นทั้งทางใจและทางกาย ดัง

ตวัอย่าง 
ตัวอย่างที ่62  

จาดใจเสีย และรูส้ึกเสียใจขึน้มาในทนัทีที่ตนไดล้ว่งล า้เขา้มาในรา้นขายของ และ
เป็นที่เกะกะแก่เจ้าของรา้นเขา ทั้งๆ ที่อยากจะยืนดูนางท้าวแขนอีกเหมือนใจจะขาด 
เด็กหญิงค่อยๆ ถอยออกมานอกรา้น 

(โสนนอ้ย, 2528: น.70) 
จากตัวอย่างที่ 62 แสดงถึงคุณลักษณะความเกรงใจผูอ่ื้น ผ่านการกระท าและ

ความรูส้ึกของเด็กหญิงจาดที่เสียใจและรูส้ึกไม่ดีที่ตนได้เข้าไปในพื ้นที่รา้นของของแล้วท าให้
เจา้ของรา้นขายไม่สะดวก 

ตัวอย่างที ่63 
“อย่าไปยุ่งกบัเขาดีกว่านะจอ้ย เขาอาจจะไม่อยากพบใคร และเราก็ตอ้งเคารพ

สิทธิสว่นบุคคลของเขาดว้ย จ าที่แม่เคยสอนไม่ไดห้รือ แลว้อีกอย่างนะ แม่คิดว่าจอ้ยอย่า
ฝันไปเลย อีตาลงุเทิดอะไรนั่นคงไม่ยอมใหใ้ครพบหนา้แน่ๆ”  

จอ้ยชะงกั ราวกบัแม่มายืนพดูถอ้ยค านีอ้ยู่ตรงหนา้นี่เอง จรงิสินะ...ลงุเทิดไม่
ออกมาพบใคร และไม่ยอมใหใ้ครพบมาตัง้ 25 ปีแลว้ 

(สม้สีม่วง, 2544: น.36) 
ตัวอย่างที่  63 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการไม่ท าให้ผู ้อ่ืน

เดือดรอ้น เด็กตอ้งมีความเกรงใจผูอ่ื้น โดยถ่ายทอดผ่านเสียงของแม่ ที่แม่เขม้งวดกบัเด็กชายจอ้ย 
ใหเ้กรงใจผูอ่ื้น ไม่ไปรบกวนลงุเทิดซึ่งเป็นนกัเขียนชื่อดงัที่ไม่ออกไปพบปะใครมาเป็นเวลานานถึง 
25 ปี เมื่อเด็กชายจอ้ยคิดจะไปพบนกัเขียนคนนัน้อีก เขาก็ตดัใจเนื่องจากคิดถึงค าที่แม่เคยสอนไว ้
กลา่วไดว้่าคณุลกัษณะ “การเป็นคนรูจ้กัเกรงใจ เป็นคณุลกัษณะที่เด็กควรจะมี  

ตัวอย่างที ่64 
สีเทาแน่ใจว่าจ าทางได้ ประกอบกับเกรงใจที่จะให้บ่างช่างร่อนย้อนกลับไป

กลบัมาเพื่อที่จะสง่สีเทา 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.72) 

ตวัอย่างที่ 64 เด็กควรมีความรูส้กึเกรงใจผูอ่ื้น คณุลกัษณะนีเ้ป็นการแสดงถึงการ
ไม่รบกวนผูอ่ื้น การไม่ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งล าบากหรือเหนื่อยยากเพื่อตนเองและควรท าสิ่งที่ตนเองท าได้
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ดว้ยตนเอง เช่นเดียวกบัคา้งคาวเด็กที่ชื่อ สีเทา ที่เกรงใจบ่างช่างรอ้นที่จะตอ้งกลบัไปส่งเขาที่บา้น 
จึงไม่ขอใหผู้อ่ื้นช่วยแต่จะท าสิ่งนัน้ดว้ยตนเอง 

2.1.2 การไม่ท าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น 
คือพฤติกรรมที่ไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดร้บับาดเจ็บหรือเสียหาย ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่65 
“จะ้ ฉันอยู่ตวัเดียวแท้ๆ  เมื่อปีกลายนี ้ฉนัอยู่กบันกตวัผูต้วัหนึ่ง และเราช่วยกนัท า

รงั เพื่อเป็นที่อาศัย มีเด็กเกเรคนหนึ่ง เอาหนังสติ๊กมายิงเขาตาย มิฉะนั้น เราคงจะอยู่
ดว้ยกนัต่อมาดว้ยความผาสกุ” 

(นกกางเขน, 2483: น.12) 
ตวัอย่างที่ 65 แสดงถึงคณุลกัษณะการไม่ท ารา้ย เบียดเบียนสตัว ์โดยใชป้ระโยค

แสดงเหตแุละผลแสดงพฤติกรรมของ “เด็กเกเร” โดยประโยคที่เป็นเหตคืุอ “เอาหนงัสติ๊กมายิงเขา
ตาย” และประโยคที่เป็นผลคือ นกตวัเมียที่เป็นคู่ของมนัไดร้บัความทกุขท์างใจ ไม่มีความสขุใจ 

การใชป้ระโยคแสดงเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าหนงัสืออ่านนอกเวลา
มุ่งสอนใหเ้ด็กไม่ท าพฤติกรรมของ “เด็กเกเร” คือ เด็กตอ้งไม่ท ารา้ยผูอ่ื้น ไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความ
ทกุข ์ 

ตัวอย่างที ่66 
“สมมติว่า มีใครจบัหนูไปขงัไวใ้นหอ้งเล็กๆ แมจ้ะมีอาหารใหก้ินอย่างบรบิูรณ ์หนู

คงไม่ชอบเป็นแน่ทีเดียว นกก็มีความรูส้ึกเช่นหนูเหมือนกัน นอกจากนี ้ แม่คิดว่านก
กางเขนคู่นีค้งจะมีลกูเพราะแม่เห็นมนัมาคู่กนัเสมอ” 

ปราณีพดูขึน้ว่า “ถา้เราขงัมนัไว ้ก็น่าสงสารมนัมากนะคะ 
(นกกางเขน, 2483: 64) 

ตวัอย่างที่ 66 แสดงคณุลกัษณะการไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความทุกขท์ัง้ทางกายและ
ทางใจผ่านเสียงของแม่ที่สอนลกูว่าเด็กควรมีความตระหนกัที่จะไม่ท าใหใ้ครเดือดรอ้นโดยนึกถึงใจ
เขาใจเรา ไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความทกุข ์และเด็กก็แสดงความเห็นดว้ยกบัสิ่งที่แม่สอน 

ตัวอย่างที ่67 
ฉันคิดว่าเราไม่ควรท ารา้ยใครขนาดนัน้ ถึงแมว้่าพวกเขาจะเป็นนกัรบปราบฝันก็

ตามที ถา้เช่นนัน้ ไดส้ิ...จอ้ย แกม้ ฉนัจะบอกเรื่องนีแ้ต่เฉพาะเด็กๆ เท่านัน้ 
(สม้สีม่วง, 2544: น.1) 

ตวัอย่างที่ 67 เป็นขอ้ความจากเรื่องสม้สีม่วง ที่ผูใ้หญ่ไดแ้ก่ลงุเทิดนกัเขียนชื่อดงั 
และเด็ก ไดแ้ก่ เด็กชายจอ้ย และเด็กหญิงแกม้ พยายามจะช่วยเหลือและปกป้องเด็กๆ ที่ถูกนกัรบ
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ปราบฝันขโมยเอาความคิดความฝันไป แต่เมื่อทัง้ 3 คนมีโอกาสที่จะท าลายอาณาจักรของนักรบ
ปราบฝันใหส้ิน้ ลุงเทิดก็เป็นผูส้อนเด็กๆ ใหป้กป้องตนเอง แต่ก็ตอ้งมีความอ่อนโยนและไม่ท ารา้ย
ผูอ่ื้น จากตัวอย่างเป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะของเด็กๆ ที่ควรดูแลปกป้องตนเองแต่ตอ้งไม่ท า
รา้ยหรือท าใหใ้ครตอ้งไดร้บัความเดือดรอ้นหรือสรา้งความทุกขใ์หก้บัผูอ่ื้นแมผู้น้ัน้จะเป็นคนไม่ดีก็
ตาม 

2.1.3 การไม่โกหก 
คือพฤติกรรมที่ เด็กไม่พูดเรื่องที่ไม่จริง ไม่พูดปด พูดเท็จให้ผู ้อ่ืนได้รับความ

เดือดรอ้น 
ตัวอย่างที ่68 

นิดตอบว่า “พี่นิ่มนะ ดีละ ชิงฟ้องก่อน ทีนี ้หนูจะฟ้องแม่บา้ง พี่นิ่มเขาจิกหนแูรงๆ 
จะ้แม่ หนูกลวัจะโดนตาหนูบอด หนูเชื่อว่าหนูแบ่งที่ในรงัใหพ้ี่พอทีเดียว แต่พี่เขากลบัพูด
ว่าเขาควรจะไดอ้ยู่ครึง่รงั และจะเป็นผูป้กครองเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ดว้ย” 

หน่อยพดูว่า “หนไูม่ชอบพดูปดเลย ที่พี่นิดพดูมานัน้ จรงิเทียวจะ้แม่”  
(นกกางเขน, 2483: น.48) 

จากตัวอย่างที่ 68 ถ่ายทอดคุณลกัษณะการไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น ดว้ยการไม่
พดูปด จากตวัอย่างเป็นการถ่ายทอดคณุลกัษณะของเด็กๆ ที่เด็กไม่ควรพดูโกหกเนื่องจากการพดู
ในสิ่งที่ไม่จรงิ โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัผูอ่ื้นอาจสง่ผลท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้นได ้

ตัวอย่างที ่69  
“ก็อย่างท่าน โป้ปดมดเท็จ ท่าน โกรธเกลียดชิงชงั ฝาแฝดกับท่าน แคน้เคือง ไง

ละ่ อีกท่านที่เห็นจะตอ้งเชิญตวัมาดว้ยก็คือ นกัรบ ปลิน้ปลอ้นตลบตะแลง กบันกัรบ พาล
พาโลพาเล” 

“โอ...ที่ท่านเอ่ยนามมานั่นน่ะ ลว้นแลว้แต่เป็นนกัรบที่เก่งกลา้สามารถ ท าหนา้ที่
คมุก าลงัพลออกไปก่อการรา้ยยงัที่อ่ืนๆ แทบทัง้นัน้ไม่ใช่หรือ” 

(สม้สีม่วง, 2544: น.170) 
จากตัวอย่างที่ 69 หนงัสืออ่านนอกเวลากล่าวถึงลกัษณะการพูดโกหก ไดแ้ก่ โป้

ปดมดเท็จ ปลิน้ปลอ้นตลบตะแลง ว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถ “ก่อการรา้ย” เป็นสิ่งไม่ดีเด็กๆ จึงไม่ควร
ท าพฤติกรรมดงักลา่วเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี 

2.1.4 การไม่ลักขโมย 
คือพฤติกรรมที่เด็กไม่สรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ยการน าสิ่งของของผูอ่ื้น

มาเป็นของตน ดงัตวัอย่าง 
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ตัวอย่างที ่70 
ทัง้สองคนรูส้ึกเหมือนใจจะหยุด ดูเหมือนว่าแขนมหึมารอ้ยแขนพันแขนตรงเขา้

ควา้ตน อารามกลัวและตกใจเปรมดิน้ และจาดก็ดิน้จะใหห้ลุดพน้จากออ้มรดัของแขน  
หอืูอ้ แต่ใจนึกอย่างเดียว หนี! หนีไปใหพ้น้  ...  

จาดไม่กลา้พดู จาดขโมยเขา จาดรู ้แลว้นี่เราจะท าอย่างไรดี 
ผูค้นส่งเสียงแซ่ เขาพูดอะไร เขาถามอะไรกัน จาดไม่รู ้เพราะหูอือ้ดว้ยความรูส้ึก

ภายใน 
“พ่อจ๋า แม่จ๋า มาช่วยจาดที นี่ถา้เขาเอาจาดไปฆ่า เพราะจาดขโมยของเขา จะท า

อย่างไร” .... 
“ของอยู่ไหนละ่” นายต ารวจถามอีก 
จาดลว้งคอเสือ้หยิบตุ๊กตาทา้วแขนสองตัวส่งให ้น า้ตาไหลพราก ทัง้นึกเสียดาย

ตุ๊กตา ทัง้นึกว่าไม่ควรเลยที่เราจะไปหยิบเขา้ นี่ถา้พ่อแม่รูเ้ขา้จะท ายงัไง 
(โสนนอ้ย, 2528: น.83-85) 

ตวัอย่างที่ 70 มุ่งถ่ายทอดคณุลกัษณะการไม่ลกัขโมย โดยใชเ้สียงของเด็กหญิง
จาด ที่แสดงความรูส้ึกส านึกเมื่อตนขโมยสิ่งของของผูอ่ื้น อีกทัง้ยงัค านึงถึงผลจากการที่ตนขโมย
ของว่าจะท าใหพ้่อแม่เสียใจ  ตัวอย่างนีจ้ึงถ่ายทอดคุณลกัษณะไม่ลกัขโมยโดยชีใ้หเ้ห็นโทษของ
การขโมยที่สง่ผลต่อทัง้ตนเองที่จะถกูลงโทษและผูอ่ื้นคือท าใหพ้่อแม่เสียใจ 

ตัวอย่างที ่71 
“ก็ท่านนั่นแหละที่ท างานพลาด ท าไมไม่เอาไปทิง้ไกลๆ กว่านีล้่ะ เห็นไหม มีเด็ก

เก็บได ้จนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึน้มาอย่างนีน้่ะ” เสียงบ่นนัน้เต็มไปดว้ยความหงดุหงิด
งุ่นง่าน  

“ขา้ขอโทษไม่รูก่ี้ครัง้แลว้ ท่านไม่ไดย้ินหรือไง จะมามวัหงดุหงิดอยู่ท าไม เอาเถอะ
น่า...เอาไวพ้รุง่นีก้็แลว้กนันะ ขา้จะจดัการขโมยตน้ฉบบัมาท าลายใหเ้กลีย้งเลย”  

 (สม้สีม่วง, 2544: น.45) 
ตวัอย่างที่ 71 แสดงถึงคณุลกัษณะการไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้นโดยการไม่ลกัขโมย

ของผูอ่ื้น คณุลกัษณะดงักลา่วถกูถ่ายทอดผ่านเสียงของ “นกัรบปราบฝัน” ชื่อว่า “หงุดหงิดงุ่นง่าน” 
ที่มีนิสัยหงุดหงุดงุ่นง่านเสมอ การขโมยเป็นพฤติกรรมของผู้ที่มีนิสัยไม่ดี เด็กๆ จึงไม่ควรท า
พฤติกรรมลกัขโมยซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดี 
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2.1.5 การไม่ท าให้พ่อแม่เป็นเป็นทุกข ์
คือพฤติกรรมที่เด็กค านึงถึงความรูส้ึกของพ่อแม่ ไม่ท าใหพ้่อแม่ไดร้บัความทุกข์

ใจจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคข์องเด็ก ดงัตวัอย่าง 
ตัวอย่างที ่72 

“ท าไมลกูไปขโมยของเขา” พ่อไม่ไดก้ราดเกรีย้วเลย เสียงพ่อเหมือนสะอืน้บอกว่า
พ่อเสียใจ 

จาดน า้ตาไหลพราก และจาดพดูไม่ออก 
ไม่ควรเลยที่เราจะรขิโมย เกือบจะถกูจบัขงั แลว้มิหน ายงัท าใหพ้่อเสียใจอีก 

(โสนนอ้ย, 2528: น.89) 
ตัวอย่างที่  72 ถ่ายทอดคุณลักษณะการไม่ท าให้พ่อแม่ได้รับความทุกข์ใจ  

ผ่านพฤติกรรมของเด็กหญิงจาด ที่ค  านึงถึงความรูส้ึกของพ่อ รูส้ึกผิดที่ตนขโมยของของผูอ่ื้นแลว้
จะท าใหพ้่อตอ้งเสียใจ จากตวัอย่างใชค้  าแสดงทศันภาวะ “ไม่ควร” คู่กบัพฤติกรรม “ขโมย” โดยใช้
เสียงของเด็กเป็นผู้กล่าวด้วยตนเอง ตัวอย่างนี ้จึงเป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะของเด็กๆ ที่
แสดงออกดว้ยตนเองว่าไม่ควรท าใหพ้่อแม่เป็นทกุข ์

ตัวอย่างที ่73 
หนหูล่อกบัปนูนั่งกม้หนา้น า้ตาคลอหน่วย ความสนกุของตนแท้ๆ  ท าใหพ้่อตอ้งมา

พลอยเดือดรอ้น ถกูคนอ่ืนก่นด่าว่ากลา่ว ต่อหนา้ธารก านลั ยงัตอ้งเสียเงินอีก ไม่น่าเลย  
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.67) 

ตัวอย่างที่ 73 ถ่ายทอดคุณลักษณะการไม่ท าใหพ้่อแม่ไดร้บัความทุกขใ์จ ผ่าน
พฤติกรรมของเด็กชายหนูหล่อและเด็กชายปูนที่ รูส้ึกเสียใจเมื่อความสนุกของตนท าให้พ่อ
เดือดรอ้น  

2.2 การท าประโยชนแ์ก่ผู้อื่น 
คือ การช่วยเหลือ แบ่งปัน ใหผู้อ่ื้นไดร้บัความสขุทัง้ทางใจและกาย  หนังสืออ่านนอก

เวลาสะทอ้นใหเ้ห็นคุณลกัษณะที่เด็กควรเป็นคนมีน า้ใจ ยอมรบัความแตกต่างของผูอ่ื้น และรกั
ครอบครวั ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

2.2.1 การมีน ้าใจ 
คือพฤติกรรมที่เด็กช่วยเหลือแบ่งปันใหผู้อ่ื้นไดร้บัความสขุ ดงัตวัอย่าง 
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ตัวอย่างที ่74 
นางนกกระจอกบอกฉันว่า เด็กในบา้นมีใจกรุณา น าเหยื่อมาเลีย้งนกต่างๆ ใน

สวนนีเ้สมอ”  
(นกกางเขน, 2483: 32) 

ตัวอย่างที่ 74 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะ การมีน า้ใจต่อผูอ่ื้น 
ผ่านเสียงของผูท้ี่ไดร้บัน า้ใจจากเด็กๆ คือ “นางนกกระจอก” ที่ไดร้บัอาหารจากเด็กๆ พฤติกรรมที่
เด็กมีน า้ใจใหอ้าหารแก่นกเป็นประจ าเช่นนีเ้ป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความกรุณา คือ ช่วยใหผู้อ่ื้นมี
ความสขุ 

ตัวอย่างที ่75 
ตะวนัแผดแสงแรงกลา้จนแดดรอ้น ทอ้งของหนูหลอ่เริ่มรอ้งประทว้งดงัจ๊อกๆ สว่น

ปนูนัน้เตรียมตวัไปเลีย้งววั ครัน้หนหูล่อบ่นหิวเขาก็มีน า้ใจปลดกระติบ๊ขา้วลงจากบ่ามาให ้
แต่หนูหล่อเกรงใจ เพราะปนูตอ้งเลีย้งววัทัง้วนัหากหนูหล่อกินขา้วนัน้เสียหมดปนูก็จะหิว
แย ่

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.60) 
ตัวอย่างที่ 75 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการมีน ้าใจ โดยใช้

เหตกุารณท์ี่เด็กชายปนู แบ่งขา้วที่ตนเองห่อมาใหเ้ด็กชายหนูหล่อกิน จากตวัอย่าง พฤติกรรมของ
เด็กชายปนู แสดงถึงการมีน า้ใจช่วยเหลือเพื่อนใหพ้น้จากความหิว 

ตัวอย่างที ่76  
“หกูางช่วยไปตามเพื่อนๆ แม่มาหน่อย...เผื่อว่าหลายๆ ตวั ช่วยกนัคิดแลว้จะมี

วิธีแกไ้ข...” 
หกูางวิ่งทั่กๆ ออกไป ทิง้ใหส้ีเทาจมอยู่ในความเศรา้ สีเทาหนัไปทางปา้ววัที่เอน

ตวัลงขา้งๆ ท่าทางป้าววัครุน่คิดหนกั ชั่วครูส่ีเทาก็ไดย้ินเสียงวิ่งทั่กๆ น าหนา้เสียงฝีเทา้
อ่ืนๆ เขา้มาหยุดใตโ้คนตน้ไมท้ี่สีเทารออยู่ 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.41) 
ตัวอย่างที่ 76 ถ่ายทอดคุณลกัษณะการมีน า้ใจช่วยเหลือเพื่อนใหพ้น้จากความ

ทกุข ์ผ่านพฤติกรรมของลกูววัชื่อหกูาง ป้าววั และสตัวต์วัอ่ืนๆ ที่มีความมุ่งหมายจะช่วยใหเ้พื่อนที่
เป็นลกูคา้งคาวชื่อสีเทา ใหพ้น้จากความเศรา้ 

2.2.2 การยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น  
คือพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกถึงความเขา้ใจ ไม่แบ่งแยก เยาะเยย้ดูถูกผูท้ี่

แตกต่างหรือดอ้ยกว่าตนเองใหไ้ดร้บัอบัอาย หรือความทกุขใ์จ ดงัตวัอย่าง 
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ตัวอย่างที ่77 
จอ้ยมีเพื่อนคนหนึ่ง หูแหว่งมาตัง้แต่เกิด เขามักอายเสมอเวลาที่ตอ้งอยู่ต่อหน้า

คนมากๆ แมจ้อ้ยจะคอยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดี ไม่เห็นมีอะไรตอ้งอายเลยก็ตาม 
(สม้สีม่วง, 2544: น.15) 

จากตัวอย่างที่ 77 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลกัษณะการยอมรบัความ
แตกต่างของผูอ่ื้นผ่านเหตกุารณท์ี่เด็กชายจอ้ยมีเพื่อนที่แตกต่างจากผูอ่ื้น คือมีลกัษณะหูแหว่ง ท า
ใหเ้พื่อนคนนั้นไดร้บัความทุกขใ์จจากความอับอายผูค้น ผูท้ี่มีความแตกต่างหรือมีลักษณะดอ้ย
กว่าผูอ่ื้นเช่นเพื่อนของจอ้ยมักเป็นผูท้ี่มีความทุกขใ์จ ดงันัน้เด็กจึงควรมีคุณลกัษณะยอมรบัความ
แตกต่างของผูอ่ื้น เพื่อสรา้งความสขุใหก้บัผูท้ี่แตกต่างหรือดอ้ยกว่า 

ตัวอย่างที ่78 
“ตวัอะไรจ๊ะแม่ สีด า...ยบัยู่ยี่...น่าเกลียดเชียว” เสียงแหลมๆ ดงันอ้ยกว่าป้าววันิด

หนึ่งดงัขึน้ 
“อย่าพดูอย่างนัน้สิจ๊ะลกู เขาชื่อสีเทานะ...ออ้สีเทาปีนขึน้มาสิ” 
ปา้ววัดหุกูางแลว้กม้ลงมาหาสีเทา  

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.18) 
ตัวอย่างที ่79 

“อย่าพดูเหมือนสีเทาเป็นสตัวป์ระหลาดอย่างนัน้สิ ใจเย็นๆ นะสีเทา พวกปา้ไม่ได้
รูจ้กัสตัวท์ุกชนิดหรอก เจา้อาจจะเป็นหนึ่งในหลายชนิดที่พวกเราไม่รูจ้กัก็ได ้เด๋ียว...พรุง่นี ้
...ป้าจะพาสีเทาไปที่บงึใหญ่กลางทุ่ง พวกกบ เขียด ป ูหลา สตัวน์ า้แถวนัน้อาจจะรูจ้กัเจา้
ก็ไดน้ะ” ป้าววัพดูอย่างจรงิจงั 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.23) 
จากตวัอย่างที่ 78 และ79 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคณุลกัษณะการยอมรบั

ความแตกต่างของผูอ่ื้น โดยใชเ้สียงของผูใ้หญ่ ไดแ้ก่แม่ววัสอนเด็ก ไดแ้ก่ลกูววัและสตัวอ่ื์นๆ ว่าไม่
ควรกลา่วต าหนิรูปรา่งหนา้ตาผูอ่ื้น 

2.2.3 การรักครอบครัว 
คือ พฤติกรรมของเด็กที่มีความปรารถนาดี เสียสละ ให้คนในครอบครัวมี

ความสขุ ดงัตวัอย่าง  
ตัวอย่างที ่80 

นอ้ยจบัหนอนไดต้วัหนึ่ง จึงคาบไปวางที่ตีนของแม่ พลางพูดว่า “แม่จ๋า โปรดรบั
ของตอบแทนเล็กนอ้ยนีด้ว้ยซีจ๊ะ” 
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แม่นกกางเขนรูส้ึกพอใจในการกระท าและความช่างคิดของน้อยยิ่งนัก จึงกิน
หนอนตวันัน้ เพื่อสนองความตัง้ใจของลกูนอ้ย แลว้พดูว่า “ขอบใจมาก ลกูรกัของแม่ โลก
นีจ้ะมีความสขุสบายสกัเพียงไหน ถา้เราพยายามท าตนใหเ้ป็นที่รกัของผูอ่ื้น เหมือนอย่าง
ที่นอ้ยไดป้ฏิบติัต่อแม่เช่นนี”้ 

(นกกางเขน, 2483: น.84) 
ตัวอย่างที่ 80 ถ่ายทอดคุณลักษณะการท าประโยชนต่์อผู้อ่ืน โดยกล่าวว่าเด็ก

ควรจะตอ้งรกัสมาชิกในครอบครวั และท าตนใหเ้ป็นที่รกั ท าสิ่งดีๆ ใหก้บัพ่อแม่ เพราะคณุลกัษณะ
ดงักลา่ว จะท าใหพ้่อแม่ “พอใจ” และท าใหโ้ลกน่าอยู่ขึน้ 

ตัวอย่างที ่81 
จาดก าลังจะอา้ปากบอกอยู่ว่า เอาเพื่อนมาดว้ย และอยากจะใหเ้ขาดูโสนน้อย

เรือนงาม แต่กลบัหนัไปบอกเพื่อนว่า “นั่งรออยู่นี่ก่อนนะ ไปช่วยแม่ซาวขา้วหน่อย” 
...แต่จาดก็รูว้่าพ่อพูดถูก ที่ว่าเกิดควรจะถูกตี ตัง้แต่เชา้จนเย็น เกิดไดแ้ต่เล่นน า้

ด าผุดด าว่าย เล่นลูกหินกับเพื่อนๆ ขุดดินมาป้ันเอาไวย้ิงเล่นกัน แม่ผ่อนตัวคนเดียวตอ้ง
แบกบุง้ก๋ีถ่านไปเที่ยวถามตามบา้นว่าใครจะตอ้งการบา้ง แลว้ก็กลบัมาขนถ่านใส่กระชุไป
ใหเ้ขา เกิดเองก็โตถึง 12 ปีแลว้ จะช่วยเหลือแรงแม่บา้งก็หาไม่ แม่ผ่อนยิ่งตี เกิดก็ยิ่งหา
เรื่องหนีงาน และจาดรูส้กึเวทยนาแม่ผ่อนเป็นก าลงั 

ความรกัเป็นสิ่งเดียวที่ท าใหจ้าดช่วยเหลือแม่เสมอ แต่บางคราวจาดก็ไดท้ าใหแ้ม่
เสียใจ เพราะจาดอยากจะเลน่ต่อ 

(โสนนอ้ย, 2528: น.28) 
ตัวอย่างที่ 81 ถ่ายทอดคุณลกัษณะการท าเพื่อคนในครอบครวั ผ่านพฤติกรรม

ของเด็กหญิงจาดที่ไม่เก่ียงงอนที่จะช่วยเหลือแม่ดว้ยความเต็มใจเพราะความรกัที่มีต่อแม่ ต่างจาก
เพื่อนชื่อเกิดที่ไม่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และมกัจะถกูตีอยู่เสมอ 

ตัวอย่างที ่82 
ไม่ใช่เรือ และไม่ใช่บา้นดอกที่ท าใหจ้าดมีความสุข พ่อและแม่ต่างหากที่ท าให้

จาดมีความอุ่นใจ และมั่นคงในชีวิต เหตุการณ์วันก่อนนีเ้องที่ท าให้เด็กหญิงได้คิด ใน
ชั่วโมงที่จาดคิดว่าวาระสดุทา้ยของตนมาถึงแลว้ พ่อและแม่เท่านัน้ที่เขา้มาช่วยชีวิตไว ้

(โสนนอ้ย, 2528: น.94) 
ตัวอย่างที่  82 ถ่ายทอดคุณลักษณะการรักครอบครัวเห็นความส าคัญของ

ครอบครวั เพราะคนในครอบครวัคือผูท้ี่มีความรกัและปรารถนาดีต่อเด็ก เด็กจึงควรรกัครอบครวัให้
มาก 
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ตัวอย่างที ่83 
เขาวางเด็กเล็กลงบนพืน้ พูดว่า “เอา้ ! คลานเสียใหเ้พลิน ตวัเองทรุดนั่งลงบนมา้ 

มองดูน้องซึ่งคลานวนเวียนอยู่ตามม้ายาว ยิม้ใหเ้ห็นฟันซี่ใหญ่สองซี่ พูดกับจาดอย่าง
ภาคภมูิใจว่า “มนัซนเป็นเซียนเลย ยงักะจบัปู่ ใสก่ระดง้” 

อีกครัง้ที่จาดรูส้กึหวามในใจ และไม่กลา้มองดหูนา้อนัผ่องใสดว้ยความภูมิใจของ
คู่สนทนา เขามีนอ้ง! เขามีผูท้ี่เขาจะไดร้กัและโอบออ้ม แต่นอ้งของจาดนัน้ ตนไม่มีโอกาส
แมแ้ต่จะไดเ้ห็น วนัหนึ่งแม่หายไป พ่อบอกว่าแม่ไปออกนอ้ง นอ้งซึ่งจาดคอยแลว้คอยเล่า 
แต่วนัหนึ่งแม่ก็กลบัมาคนเดียว เมื่อจาดถามถึงนอ้ง แม่ก็ไดแ้ต่รอ้งไห ้

ตัง้แต่ไดเ้ห็นเด็กทารกนั้น จาดรูส้ึกอยากจะไปอุม้กอดรดัและจูบเหมือนอย่างที่
จาดเคยคิดอยากจะกอดจบูนอ้งของตน 

 (โสนนอ้ย, 2528: น.20-21) 
ตัวอย่างที่ 83 แสดงคุณลกัษณะความรักพี่นอ้ง เด็กควรจะมีความรกัต่อพี่น้อง

ของตน เช่นเด็กหญิงที่พยายามดแูละความปลอดภยัของนอ้ง และเด็กหญิงจาดที่รูส้ึก “อิจฉา” คือ 
ตอ้งการมีพี่นอ้งอย่างที่เพื่อนมีบา้ง แสดงใหเ้ห็นคณุค่าของการมีพี่นอ้ง ว่าเป็นสิ่งที่ดีผูอ่ื้นจึงอยากมี
บา้ง เมื่อพี่นอ้งเป็นสิ่งที่ดีและมีค่า เด็กจึงควรมีความรกัและห่วงใยพี่นอ้ง 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อสถาบัน 
คณุลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กต่อพึงปฏิบติัต่อสถาบนั คือ ลกัษณะของพฤติกรรม และ

ความคิด ที่ต้องการให้เด็กแสดงออกต่อสถาบันส าคัญทางสังคม ได้แก่ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์ 

ผูว้ิจยันิยามความหมายของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูท้ี่รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์ตาม
นิยามของกระทรวงศกึษาธิการ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา: 2553) ผูท้ี่รกัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์หมายถึง ผูท้ี่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติ
สามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ  เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และแสดงความ
จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ 

จากการศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลา พบคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบัติต่อ
สถาบัน ได้แก่ คุณลักษณะความรักชาติ คุณลักษณะการปฏิบัติตามหลักศาสนา และความ
จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 7 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั 
 
ที ่

คุณลักษณะอนัพึงประสงคท์ีเ่ด็กพงึปฏิบัตติ่อสถาบัน 
นก
กาง 
เขน 

โสน
น้อย 

ส้ม 
สีม่วง 

หนู
หล่อ
กับ
มอ 
มอ 

สีเทา
เจ้า
ตัวจ๋ิว 

1 ความรกัชาติ      
2 การปฏิบติัตามหลกัศาสนา      
3 ความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์      

 
3.1 ความรักชาติ  
ตัวอย่างที ่84 

พ่อบอกว่า การเปิดไฟทิง้ไวห้ลายๆ ดวง เป็นการสูญเปล่า ทั้งงบประมาณของ
ครอบครวั และของประเทศชาติ  เพราะทัง้บา้นมีกนัอยู่เพียงสามคน พ่อ แม่ ลกู  

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.11) 
ตวัอย่างที่ 84 หนงัสืออ่านนอกเวลาปลกูฝังคุณลกัษณะความรกัชาติ โดยใหเ้ด็ก

ช่วยประหยดัไฟ ซึ่งเป็นทรพัยากรของชาติ  
3.2 การปฏิบัติตามหลักศาสนา 
ตัวอย่างที ่85 

ฟ้าแจ้ง แสงสีทองสาดส่องจับท้องนา เม็ดฝนที่เกาะพราวตามใบไม้ใบหญ้า
สะทอ้นแสงแดดยิบยบั หนูหล่อสะพายกระติบขา้วเหนียวรอ้นๆ ควนัฉุย หอมกรุ่น พรอ้ม
ไข่เป็ดตม้สกุจ านวน 9 ฟองเท่ากบัอายขุองตนพอดียืนคอยพระภิกษุที่จะเดินแถวผ่านหนา้
บา้นมาดว้ยใจอ่ิมเอิบ ... 

เมื่อพระสงฆเ์ดินมาถึง หนูหล่อก็นั่งยองๆ ยกกระติบขา้วจรดหนา้ผาก ก่อนหยิบ
ป้ันขา้วเหนียววางลงในบาตรพระแต่ละรูป พรอ้มไข่เป็ดตม้หนึ่งฟอง พลางอธิษฐานใหม้อ
มอโต และแข็งแรงเรว็ๆ  

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.23) 
จากตัวอย่างที่ 85 หนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องหนูหล่อกบัมอมอ มีเหตกุารณท์ี่แม่

บอกใหเ้ด็กชายหนูหล่อท าบุญตกับาตรเนื่องในวนัเกิด เมื่อถึงเวลาหนูหล่อก็ท าตามดว้ยความเต็ม
ใจ เพราะการตกับาตร ท าใหเ้ขา “อ่ิมเอิบ” ใจ และสามารถ “อธิษฐาน” ขอสิ่งที่ เขาตอ้งการใหด้ว้ย 



  77 

กล่าวคือหนงัสืออ่านนอกเวลาสง่เสรมิใหเ้ด็กปฏิบติัตามหลกัศาสนา เพราะการปฏิบติัตาขอ้ปฏิบติั
ของศาสนาจะท าใหเ้ด็กมีความสขุ 

3.3 ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
คณุลกัษณะความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิท์ี่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอก

เวลาเป็นคุณลกัษณะที่หนังสืออ่านนอกเวลาไม่ไดน้ ามากล่าวถึงโดยตรง แต่กล่าวถึงผ่านการท า
เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 

แนวคิดเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ น าไปเผยแพรเ่ป็นแนวทางปฏิบติั 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 (ศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ) หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรชัญาที่อัญเชิญมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 (ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, น. ก) ปรากฏเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่  5 “อยู่อย่าง
พอเพียง” เป็นครัง้แรกในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และปรากฏ
ในหนงัสืออ่านนอกเวลา ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่86 
พ่อของหนูหลอ่เป็นเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าร ิ

ที่ปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ผสมผสานในบริเวณเดียวกัน ขีว้ัวในคอกก็เป็นได้ทั้งปุ๋ ย และ
อาหารปลา ตน้ไมใ้บหญา้ก็เวียนมาเป็นอาหารสตัว ์ทุกอย่างพึ่งพากนัและกนัเป็นวงจรใน
อาณาจกัรเล็กๆ ของครอบครวัหนหูลอ่ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.33) 
ตัวอย่างที่  86 กล่าวถึงการท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่ เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าร ิที่เกษตรกร “ปลกูพืชและเลีย้งสตัวผ์สมผสานในบรเิวณเดียวกนั” และผลดีของการท า
การเกษตรแบบดงักลา่วปรากฏในตวัอย่างที่ 87  

ตัวอย่างที ่87 
โชคดีนกัหนาที่ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในครอบครวัยงัไม่มีมากนกั เพราะมีเป็ดมีไก่ในเลา้ 

มีขา้วในนา ปลาในหนอง และมีผกัในสวนไม่ตอ้งเดือดรอ้นซือ้หา ทัง้แม่ของหนหูล่อก็ขยนั
ท างานช่วยพ่อตวัเป็นเกลียว แม่ยงัฉลาดรูจ้กัคมุก าเนิดอีกดว้ย ไม่ยอมใหม้ีลกูเป็นโขยง
อย่างชาวบา้นอ่ืนๆ ทั่วไป ไม่เช่นนัน้พ่อคงไม่มีสิทธิ์เป็นเจา้ของนางโจต้ลอดไปเป็นแน่ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.54) 
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ตวัอย่างที่ 87 ขอ้ความที่กล่าวว่า “เพราะมีเป็ดมีไก่ในเลา้ มีขา้วในนา ปลาในหนอง 
และมีผักในสวนไม่ตอ้งเดือดรอ้นซือ้หา” ซึ่งมีความหมายสมัพันธ์กับขอ้ความ “การปลูกพืชและ
เลีย้งสตัวผ์สมผสานในบริเวณเดียวกนั” เป็นสิ่งที่ท าใหเ้กษตรกรไดร้บัสิ่งดีๆ คือ “โชคดี” ที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้ลดภาระค่าใชจ้่าย  ท าใหม้ีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้  

จากการศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดว้ยวิธีการ
วิเคราะหต์ัวบทหนังสืออ่านนอกเวลาโดยใชก้รอบแนวคิดทางภาษาศาสตร ์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
กลวิธีทางภาษา ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตที่น่าสนใจดงันี ้

1. ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบในหนังสืออ่านนอกเวลากับ
คณุลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
สรุปไดด้งันี ้ผูว้ิจยัพบคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาที่มีความสมัพนัธก์บั
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ไดแ้ก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เก่ียวขอ้งกับอุปนิสยั ไดแ้ก่ การดูแลตนเอง ความสุภาพ ความมุ่งมั่น การเชื่อฟังผูใ้หญ่ ความใฝ่
เรียนรู ้ความรับผิดชอบ การตระหนักถึงความส าคัญของเวลา ความพยายาม ความอดทน 
คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบัติต่อผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น และการท า
ประโยชนต่์อผูอ่ื้น และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อสถาบนั คณุลกัษณะที่พบเป็น
สว่นหนึ่งของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่หลกัสตูรการศกึษาก าหนดทัง้ 8 ประการ  

นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังพบคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่นอกเหนือจากที่หลักสูตรการศึกษา
ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับอุปนิสยั ไดแ้ก่ ความกลา้หาญ ความ
สนุกสนาน การมีความคิดสรา้งสรรค ์และคุณลกัษณะที่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การยอมรบั
ความแตกต่างของผูอ่ื้น 

2. ความถ่ีของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบในหนังสืออ่านนอกเวลา สรุปได้ดังนี ้
คณุลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับอปุนิสยั ไดแ้ก่ การดูแลตนเอง ความสุภาพ ความมุ่งมั่น 
ความกลา้หาญ การเชื่อฟังผูใ้หญ่ ความใฝ่เรียนรู ้ความสนุกสนาน ความรบัผิดชอบ การตระหนัก
ถึงความส าคัญของเวลา ความพยายาม และความอดทน คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึง
ปฏิบัติต่อผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น และการท าประโยชนต่์อผูอ่ื้น ปรากฏร่วมกันใน
หนังสืออ่านนอกเวลา 2 เล่มขึน้ไป คุณลกัษณะอนัดังกล่าวจึงแสดงแนวโนม้ของการสืบทอดและ
สง่ผ่านแนวคิดที่สงัคมใหค้วามส าคญั และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสยั ไดแ้ก่ 
การมีความคิดสรา้งสรรค ์และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั ไดแ้ก่ ความรกั
ชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏใน
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หนังสืออ่านนอกเวลาเพียงเล่มเดียว ขอ้สงัเกตเก่ียวกับคุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ัง้ 2 ประการ
ดงักลา่วขา้งตน้ผูว้ิจยัจะกลา่วถึงในบทอภิปรายต่อไป 

เนื่องจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่พบในบทนี ้เป็น
คณุลกัษณะที่ไดจ้ากการศึกษาตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในบทต่อไปผูว้ิจยัจึงจะน าเสนอกลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดคณุลกัษณะอันพึงประสงคใ์น
หนงัสืออ่านนอกเวลา 

 
 
 
 
 

 



 

บทที ่4 
กลวิธีทางภาษาทีใ่ช้ในการถ่ายทอดคุณลักษณะอันพงึประสงค ์

ในหนังสืออ่านนอกเวลา 

ในบทนีผู้ว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยแสดงผลการศึกษากลวิธีทางภาษา 2
ระดบั ดงันี ้

1. กลวิธีทางภาษาระดบัค า 
2. กลวิธีทางภาษาระดบัขอ้ความ 

1. กลวิธีทางภาษาระดับค า  
กลวิธีทางภาษาระดับค า คือ การเลือกใช้ค าศัพท์หรือกลุ่มค าศัพท์ (lexical choices)  

เพื่อสื่อแทนความคิดหรือประสบการณข์องผูส้ง่สาร หนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 มีการใชก้ลวิธีทางภาษาระดับค าเพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์4 กลวิธีได้แก่  
1) การเลือกใช้ค า/กลุ่มค ากริยาร่วมกับค า/กลุ่มค าที่สื่อถึงเด็ก  2) การใช้ค าแสดงทัศนภาวะ  
3) การใช้ค า/กลุ่มค าขยายค า/กลุ่มค ากริยา 4) การใช้ค า/กลุ่มค าที่แสดงความเป็นพวก  
และ 5) การใชค้ า/กลุม่ค าแสดงการประเมินค่า ดงันี ้

1.1 การเลือกใช้ค า/กลุ่มค ากริยาร่วมกับค า/กลุ่มค าทีส่ื่อถึงเด็ก  
งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์คือ ลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับ

เด็ก ผูว้ิจัยจึงพิจารณาการใชค้ าหรือกลุ่มค ากริยาที่ปรากฏร่วมกับค าที่สื่อถึงเด็ก คือ ชื่อตัวละคร
เด็ก หรือค าเรียกแทนเด็ก ทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์ เพราะค ากริยาเป็นค าที่ใช้แสดงเหตุการณ ์  
การกระท า ความคิด ความรูส้ึก หรือแสดงสภาพของบุคคล สัตว ์หรือบางสิ่งบางอย่าง (จันทิมา 
อังคพณิชกิจ: 2561, 191)  ดังนั้นการศึกษาค า/กลุ่มค ากริยาที่ปรากฏร่วมกับค าที่สื่อถึงเด็กใน
หนังสืออ่านนอกเวลาจึงน่าจะแสดงให้เห็น ความคิด ความประพฤติ ของเด็ก ซึ่งหมายถึง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัเด็ก  

จากการศึกษา จ าแนกค า/กลุ่มค ากริยาที่พบไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค า/กลุ่มค ากรยิาที่
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์เก่ียวกับอุปนิสัย ค า/กลุ่มค ากริยาที่แสดงคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น และค า/กลุ่มค ากริยาที่แสดงคุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึง
ปฏิบัติต่อสถาบัน โดยค า/กลุ่มค ากริยาทั้ง 3 กลุ่มนี ้สามารถจ าแนกกลวิธีย่อยในการเลือกใช้
ค ากริยาได ้2 กลวิธี คือ ใชค้  า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายในทางควรปฏิบัติ บอกเด็กว่าควรท า
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กริยาเช่นนั้น หากท ากริยานั้นแลว้จะได้รบัการชื่นชม และการใชค้ า /กลุ่มค ากริยาที่เด็กไม่ควร
ปฏิบติั เพื่อบอกเด็กว่าไม่ควรท ากิรยิาเช่นนัน้ หากท าแลว้จะถกูต าหนิหรือถกูลงโทษ ดงันี ้ 

1.1.1 การเลือกใช้ค า/กลุ่มค ากริยาทีแ่สดงคุณลักษณะอันพึงประสงคเ์กี่ยวกับ
อุปนิสัย  

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงการกระท า ความคิด ความรูส้ึก ที่เด็กควรปฏิบัติและไม่
ควรปฏิบติัใหเ้ป็นนิสยั เป็นพฤติกรรมส่วนตวัของเด็ก เป็นเรื่องของเด็กโดยตรง ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น 
จากการศึกษาพบค า/กลุ่มค ากริยาในกลุ่มนี ้ 12 กลุ่มความหมาย ได้แก่ ค า/กลุ่มค ากริยาที่มี
ความหมายเก่ียวกบั 1) การดแูลตนเอง 2) ความสภุาพ 3) ความมุ่งมั่น 4) ความกลา้หาญ 5) การ
เชื่อฟังผู้ใหญ่ 6) ความใฝ่เรียนรู ้ 7)ความสนุกสนาน  8) ความรบัผิดชอบ 9) การตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา 10)ความพยายาม 11) ความอดทน และ 12) การคิดสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 

1.1.1.1 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
คือ ค า/กลุม่ค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กเก่ียวกบัการดแูลรกัษารา่งกาย ที่พกั

อาศัยของตนเองใหม้ีความสะอาด และปลอดภัย ท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ ระมัดรงั
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงัตาราง 

 
ตาราง 8 ค า/กลุม่ค ากรยิาที่มีความหมายเก่ียวกบัการดแูลตนเอง 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน สะอาด แข็งแรง เติบโต รกัษาตวัเอง  
โสนนอ้ย ระวงั  
สม้สีม่วง รกัษาความสะอาด อาบน า้ กินผกั 

แข็งแรง ระวงัตวั 
มอมแมม 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

เก็บท่ีนอน แข็งแรง วิ่งเลน่ออกก าลงั 
ลา้งมือก่อนกินขา้ว 

ฟกช า้ ตกใจ 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว โตเรว็ๆ แข็งแรง ปลอดภยั ระวงัตวั 
ระมดัระวงั 

อนัตราย 

 
 
 



  82 

1.1.1.2 ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุภาพ 
คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กที่มีความสุภาพเรียบรอ้ย อ่อนโยน 

ถกูกาลเทศะ ดงัตาราง 
 

ตาราง 9 ค า/กลุม่ค ากรยิาที่มีความหมายเก่ียวกบัความสภุาพ 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความสุภาพ 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

นกกางเขน สภุาพ มีมารยาท สงบ อธัยาศยัดี หยาบคาย ท าหนา้บึง้ ยืนหนา้บึง้ 
สม้สีม่วง ปรบมือ เรียบรอ้ย ตะโกนถาม 
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ขอบคณุ น่ารกั เรียบรอ้ย  

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ขอบคณุ ขอบใจ ตะกละ 

 
1.1.1.3 ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับความมุ่งมั่น 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กเก่ียวกบัความตัง้ใจ แน่วแน่ ในสิ่งที่
ตนเองกระท าอย่างแทจ้ริง และภาคภูมิใจเมื่อสามารถท าภารกิจนั้นจนประสบความส าเร็จตาม
จดุหมาย ดงัตาราง 

 
ตาราง 10 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความมุ่งมั่น 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความมุ่งมั่น 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

โสนนอ้ย แน่ใจ ภาคภมูิใจ ภมูิใจ ดัน้ดน้ หนกั
แน่น 

ลงัเลใจ 

สม้สีม่วง มั่นใจ ตัง้ใจ ลงัเลใจ ปลอ่ยปละละเลย ไม่เป็นไร ช่าง
มนั ขีเ้กียจ ปลอ่ยปละละเลย  
บ่นเบ่ือ ท างานไม่ส  าเรจ็ 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ภาคภมูิใจ จรงิจงั มุ่งมั่น  
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความมุ่งมั่น 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ภาคภมูิใจ มั่นใจ แน่ใจ ยืนยนั ตัง้ใจ 
ใจจดใจจ่อ ตัง้หนา้ตัง้ตา 

ลงัเล ชั่งใจ 

 
1.1.1.4 ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญ 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กที่มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง ไม่
กงัวลหรือหวาดกลวัต่อสถานการณใ์หม่ที่ตนเองไม่คุน้เคย ดงัตาราง 

 
ตาราง 11 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความกลา้หาญ 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญ 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

นกกางเขน อาจหาญ เชื่อใจ กลา้  ขีข้ลาด กลวั หวั่นใจ ตกใจ อ่อนแอ  
โสนนอ้ย กลา้ หวั่นใจ หวาดกลวั กลวั 
สม้สีม่วง แสดงความคิดเห็น  ตดัสินใจ เชื่อมั่น 

มั่นอกมั่นใจ กลา้หาญ 
อาย รูส้กึหวาดๆ  กลวั เกรงกลวั ตกใจ 
กงัวล 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

กลา้หาญ ผงาด สง่างาม เกรงกลวั ขี ้อาย กลวั 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว กลา้ ออกความเห็น  ตดัสินใจ รอ้งไห ้กงัวล ตกใจ สะดุง้ ขวญักระเจิง 
ขวญัผวากระเซอะกระเซิง 

 
1.1.1.5 ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กเก่ียวกับการยอมรับ คล้อยตาม 
ประพฤติตามค าสั่งหรือค าสอนของผูใ้หญ่ รวมทัง้การเอาใจ ความเกรงกลวัผูใ้หญ่เพราะเป็นผูท้ี่
ปกปอ้งหรือลงโทษเด็กเมื่อไม่ปฏิบติัตามค าสั่งสอนได ้ดงัตาราง 
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ตาราง 12 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการเชื่อฟังผูใ้หญ่ 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน ออ้นวอน คอยด ูท าตาม บินตาม  

เชื่อฟัง เก่งเท่าพ่อแม่ 
ทุ่มเถียง ทะนงตน 

โสนนอ้ย กลวัจะถกูตี  
สม้สีม่วง เชื่อ  รบัค า ฟังแม่ พยกัหนา้รบั ถกูท าโทษ  ว่า ถกูคณุครูว่า ต่อรอง 
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

รบัค า สญัญา ขออนญุาต เซถลามา
เกาะพ่อ กม้หนา้อิงแอบอยู่ขา้งหลงัพ่อ  
ใหค้ ามั่นสญัญา 
ออดออ้น ออ้นวอน ยิม้ประจบประแจง 

เผลอไผลไปตามประสาเด็ก ต่อรอง 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว รบัปาก ท าตาม ว่าง่าย ปรกึษา  
ตกปากรบัค า ขอความเห็นใจ 

ท าผิดแบบแผน โอดครวญ 

 
1.1.1.6 ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงถึงความประพฤติของเด็กที่แสดงให้เห็นความตั้งใจ 
สนใจและใหค้วามส าคัญกับการเรียนรู ้การแสวงหาความรูต่้างๆ เห็นความส าคัญของการเรียน
หนงัสือในโรงเรียนและการอ่านหนงัสือ การตัง้ขอ้สงัเกต การตัง้ค าถาม การลงมือปฏิบติั ดงัตาราง 

 
ตาราง 13 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการเรียนรู ้
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

นกกางเขน หดัรอ้ง หดักระโดด เตรียมตวั ช านาญ  
โสนนอ้ย ถาม เขา้โรงเรียน คน้พบ สนใจ  
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

สม้สีม่วง เก็บหนงัสือ ล าเลียงหนงัสือ สงสยั  
จ าได ้นึกถึง ดปูก อ่านชื่อเรื่อง พลิก
เปิดหนา้แรก ปิดหนงัสือ เลือกหนงัสือ 
ชื่นชอบหนงัสือ รีบอ่าน สอบไดท้ี่ 1  
ท าการบา้น สนใจ จบัจอ้ง 
มีค าถาม อยากรู ้สนใจใคร่รู ้เซา้ซีจ้ะ
เอาค าตอบ เดินส ารวจ สงัเกต คน้พบ 
อ่านหนงัสือ ท าการบา้น อ่านขอ้ความ 
อยากรูอ้ยากเห็น สอดสา่ยสายตา 
สงัเกต คน้หา สนใจ 

 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ท าการบา้น อ่านหนงัสือ ไปโรงเรียน 
ลาครู 
อยากรูอ้ยากเห็น ท่องจ าบทกลอน 
ท่องสตูรคณู ฉลาด เขา้ใจ เขียน
หนงัสือ 

ขาดโรงเรียน 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ถาม ใครรู่ ้คาดไม่ถึง ซกั ลอง ลองถาม 
สงสยั พิสจูน ์ไม่พลาดโอกาส รูค้วาม
จรงิ จ าได ้อยากรูจ้กั รบัรู ้จ า ไดย้ิน หดั 
ตามประกบถาม 

 

 
1.1.1.7 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความสนุกสนาน  

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงใหเ้ห็นถึงภาพความร่าเริงบนัเทิงใจ ความเพลิดเพลิน
ใจของเด็ก การเลือกใชค้ ากริยาในกลุ่มนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งหมายของหนงัสืออ่านนอกเวลาที่
ตอ้งการใหเ้ด็กมีความสนุกสนานตามวัย เช่น เด็กควรจะ ร่าเริง ยิม้ หัวเราะ และเด็กไม่ควรโกรธ 
ซมึเศรา้ หรือกงัวลใจ ดงัตาราง 
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ตาราง 14 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความสนกุสนาน ความพอใจ 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความสนุกสนาน 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน รื่นเรงิ พอใจ สบายดี สนกุสนาน  

กระโดดโลดเตน้ 
โกรธ มีทิฐิมานะ ซุกซน ปีน 

โสนนอ้ย สบายใจ ยิม้ ข า เพลิน ต่ืนเตน้ 
กระปรีก้ระเปรา่ ต่ืนเตน้ลิงโลดใจ ดีใจ 
แปลกใจ กระตือรือรน้ เพลิดเพลิน 
ปลืม้ใจ ประหลาดใจ เที่ยว เบิกบาน 

พมึพ า เสียใจ หวามในใจ โล่งใจ อดึอดั
ใจ ความระทมทกุข ์ร  าคาญใจ ระทม 
เหงาหงอย ต ่าตอ้ยนอ้ยใจ บ่น เครียด 
รูส้กึใจสั่น โกรธ สลด หงอยเหงา ใจหาย 
ซน 

สม้สีม่วง ต่ืนเตน้ ยิม้ สบายใจ นั่งเลน่ ซน วิ่งเลน่ 
หวัเราะ ปีน ต่ืนตาต่ืนใจ สนุก ใจเตน้ 
พอใจ วิ่งเลน่ 

เหงา อึดอดั ถอนใจยาว กงัวล โมโห 
กราดเกรีย้ว ทกุขใ์จเสียดาย ใจหาย 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ดีใจ กระโจนลงบนัได นึกสนุก วิ่งเลน่
หยอกลอ้ กอดปล า้หวัเราะเริงรา่ ว่ิง
เลน่หวัซุกหวัซุน เลน่ ไลห่ยอกลอ้กนั
ตามประสาเด็ก  ชอบใจ เลน่ 
สนกุสนาน วิ่งเลน่ ปีนตน้ไม ้ไต่กอ้นหิน 
หลบลีห้ยอกลอ้กนั กระโดดขี่หลงั 
อบอุ่น เป็นสขุ สนุก หวัเราะลั่น ชอบ
อกชอบใจ มีความสขุ 

แคน้ใจ โมโหโกรธา กงัวล ซึมเศรา้ 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ยิม้ ซุกซน ต่ืนเตน้ดีใจ หวัเราะคิกคกั 
นึกขนั ต่ืนเตน้ ว่ิงเลน่ เรงิร่าใจ ดีใจ 
ใจเตน้ สนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจ 

จมอยู่ในความเศรา้ 
เศรา้สรอ้ย หงุดหงิด 
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ค า/กลุม่ค ากรยิาในกลุม่ความหมายนีม้ีค าที่น่าสนใจคือค าว่า “ซุกซน/ซน” ซึ่ง
ถกูเลือกใชใ้นความหมายที่ตรงขา้มกนั ดงันี ้

ในเรื่องนกกางเขน หากเด็กท ากริยาซุกซน เด็กจะตอ้งถูกต าหนิและตอ้งถูก
ลงโทษ เช่น ลงโทษดว้ยการไม่ใหก้ินอาหาร ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่1  
ในขณะนี ้พ่อนกกลบัมาที่รงั คาบหนอนตวัใหญ่มาดว้ย แลว้ก็มองหานิ่ม “ใหน้ิด

เถิดจะ้” แม่นกรอ้งบอก “เชา้วนันีต้อ้งป้อนนิ่มเป็นตวัสดุทา้ย ความจรงิ นิ่มไม่ควรจะไดก้ิน
อาหารเชา้วนันีเ้ลย นิ่มประพฤติไม่ดี”" 

“เรื่องอะไรกนัละ่” พ่อนกพดู ขณะที่นิดก าลงักินหนอน “ฉันเชื่อว่า นิ่มไม่ซุกซนเลย
นี่นา แต่เวลานี ้ฉนัจะรอฟังเรื่องยงัไม่ไดก้่อน 

(นกกางเขน, 2483: น. 50) 
ในขณะที่เรื่องสม้สีม่วง และเรื่องหนูหลอ่กบัมอมอ แสดงแนวคิดที่ต่างออกไป 

หากเด็กท ากริยาซุกซน แต่ตอ้งเป็นการซุกซนนิดๆ หน่อยๆ จะไดร้บัการชื่นชม เพราะความซุกซน
เป็นกรยิาท่ีน าไปสูก่ารคิด ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่2 
“ไม่ไดน้ะ แค่ก...เธอพดูอย่างนีไ้ม่เพราะเลย รูไ้หม แค่ก..แค่ก...ว่า เด็กๆ น่ะตอ้ง

ดือ้สกัคนละนิดละหน่อยถึงจะดีเพราะว่า...แค่ก...แค่ก...เชือ้ดือ้นี่ละ เป็นบ่อเกิดอนัแสน
วิเศษของ...แค่ก...ความคิดฝัน” ลงุเทิดพดูอย่างกระท่อนกระแท่นเต็มทน แต่ถึงอย่างนัน้
จอ้ยก็รูส้ึกต่ืนเตน้ไม่นอ้ย เขาไม่เคยคิดว่าจะไดย้ินค าพดูบอกใหล้กูหลานดือ้ออกจากปาก
ผูใ้หญ่เลยสกันิดเดียว ใครกนัแน่นะที่เขา้ใจอะไรมาผิดๆ แม่ของจอ้ยหรือว่าลงุเทิดกนัแน่ 
แต่ใจจอ้ยน่ะอยากจะคิดว่าแม่เขา้ใจผิดมากกว่า เขาออกจะเห็นดว้ยกบัลงุเทิดไม่ใช่นอ้ย 
ที่เด็กๆ จะตอ้งดือ้ ซน และเกเรบา้งนิดๆ หน่อยๆ  

(สม้สีม่วง, 2544: น. 121) 
ทัง้นีก้ารเลือกใชค้ าโดยเลือกใชค้วามหมายที่แตกต่างกันดังกล่าว อาจเป็น

เพราะหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องนกกางเขน มีแนวทางในการสอนให้เด็กเรียบร้อย และเชื่อฟัง 
ในขณะที่หนงัสืออ่านนอกเวลาในสมยัหลงัไดแ้ก่เรื่องสม้สีม่วง และเรื่องหนูหล่อกบัมอมอซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาในการตีพิมพห์่างจากหนงัสืออ่านนอนกเวลาเรื่องนกกางเขนถึง 60 ปี มีแนวทางในการ
สอนที่แตกต่างออกไป คือ มุ่งสอนใหเ้ด็กมีความคิดสรา้งสรรค ์
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1.1.1.8 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงถึงการยอมรบัผลทั้งที่ดีและไม่ดีจากการกระท าของ

ตนเองที่ไดก้ระท าลงไปหรืออยู่ในความดแูลของตน ดงัตาราง 
 

ตาราง 15 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบ 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน ส านึก ส านึกตวัขอโทษ พดูดว้ย

ส าเนียงแผ่วๆ รูส้  านึก รูส้กึเสียใจ 
 

โสนนอ้ย ส านึกผิด กลวัผิด สารภาพ เสียใจ  
สม้สีม่วง ขอโทษ  
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ขอโทษขอโพย ส านึกผิด คลายใจ  
กม้หนา้น า้ตาคลอ เสียใจ ใจเสีย  
ใจหาย 

 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ขอโทษ  

 
จากผลการศึกษาตาราง 12 ดงักล่าว ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตว่า หนงัสืออ่านนอก

เวลาไดใ้ชค้  า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบ ว่าเป็นสิ่งที่เด็กควรปฏิบติัโดย
การใหต้วัละครเด็กที่ปรากฏในเรื่องทกุเลม่ เป็นผูท้ี่ยอมรบัผิดในสิ่งที่ตนไดก้ระท าลงไป และขอโทษ
กบัสิ่งที่เกิดขึน้ 

1.1.1.9  ค า/กลุ่มค ากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการตระหนักถึง
ความส าคัญของเวลา 

คือ ค า/กลุม่ค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กที่ใหค้ณุค่าและความส าคญักบัเวลา 
ดว้ยการตรงต่อเวลา และใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน ์ดงัตาราง 
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ตาราง 16 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความส าคญัของเวลา 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับ 
การตระหนักถึงความส าคัญของเวลา 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน  สาย 
สม้สีม่วง ไม่เสียเวลา ไม่อยากเสียเวลา รีบตาลี

ตาเหลือกต่ืนตัง้แต่มืด รีบลงมาทาน
ขา้ว ถลา ผลนุผลนั 

ผดัวนัประกนัพรุง่ 

หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ต่ืนแต่เชา้ ลกุแต่เชา้   

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว  นอนต่ืนสาย 

 
1.1.1.10 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความพยายาม 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กที่มีความมานะบากบั่นในการเรียนรู ้
การใชช้ีวิต และการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ ดงัตาราง 

 
ตาราง 17 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความพยายาม 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความพยายาม 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

นกกางเขน พยายามท าใหเ้หมือน พยายามบิน 
พยายามท าตนใหเ้ป็นที่รกั พยายาม
บิน พยายามประพฤติตวัใหดี้  
พยายามท าตวัใหดี้ 

 

โสนนอ้ย พยายามจะรัง้ พากเพียร  
สม้สีม่วง พยายามนึกถึงเนือ้หา พยายามมอง

ลอดช่อง พยายามกระดืบตวัเอง 
พยายามแทรกตวั 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความพยายาม 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว พยายามตามไปหา พยายามเงี่ยหฟัูง  
พยายามแยกแยะ  พยายามจอ้งมอง 
พยายามชะเงอ้มองตาม พยายาม
อธิบาย พยายามทวนความจ า 
พยายามบินตีคู่ 

 

 
1.1.1.11 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความอดทน 

คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กในการยอมรบัและต่อสูก้บัอุปสรรค
หรือสภาพความยากล าบาก ความลม้เหลว ความเหนื่อยลา้ทางกายและใจ ที่ตอ้งเผชิญในการใช้
ชีวิต ดงัตาราง  

 
ตาราง 18 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความอดทน 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับความอดทน 
ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 

โสนนอ้ย ทนความทกุข ์  
สม้สีม่วง ยัง้ใจ ยอมแพ ้ยอมยกธงขาว หงดุหงิดงุ่นง่าน  
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

 แพ ้

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ใจเย็นๆ  ประสบความลม้เหลว สะบกัสะบอม กะ
ปลกกะเปลีย้ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้แสน
สาหสั อ่อนแรง กระท่อนกระแท่น เป๋ 
ลากสงัขาร หอบสงัขาร นอนซม 
ล าบาก ทกุขร์อ้นใจ 
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1.1.1.12 ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค ์
คือ ค า/กลุม่ค าที่แสดงพฤติกรรมของเด็กในการคิด รเิริ่มสิ่งใหม่ คิดวางแผนการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง ดงัตาราง 
 
ตาราง 19 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการคิดสรา้งสรรค ์
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค ์

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
สม้สีม่วง คิดหาหนทาง มีความคิด ประดิษฐ์

คิดคน้สรา้งสรรค ์
 

 
1.1.2 ค า/กลุ่มค ากริยาทีแ่สดงคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อ

ผู้อื่น  
คือ ค า/กลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรม ความคิดที่เด็กควรและไม่ควรปฏิบติัต่อคนรอบ

ขา้ง ดว้ยการท าประโยชนแ์ละไม่สรา้งความเดือดรอ้นต่อผูอ่ื้น ดงัตาราง 
 

ตาราง 20 ค า/กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
นกกางเขน เลีย้งด ูสงสาร กรุณา แบ่ง ให ้ปลอบ เกเร ยิง ใจรา้ย ท าลาย ทารุณ รบกวน  

ท ารา้ย ขบัไล ่ขงั เลีย้งไวด้เูล่น 
เหีย้มโหดระราน รงัแก ทะเลาะ 
จิก เบียด ฟ้อง  พดูปด ทะเลาะวิวาท  

โสนนอ้ย มีเพื่อน ช่วย รกั โอบออ้ม รูส้ึกเวทนา 
ถนอม เขา้ใจ คิดถึง มีเพื่อน  

เก ไลกี่ดกนั รอ้งหนวกห ูแย่ง แอบหยิบ 
ขโมย พดูปด อิจฉา หากินกบัความทกุข ์
หาเรื่องชวนทะเลาะ กลา่วหา ข่ม แกลง้  
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

เร่ือง 
ค า/กลุ่มค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
สม้สีม่วง เขา้ใจ ช่วยแม่ หวงัดี ใหย้ืม รกั เอาชนะ แอบขโมย ฉีกเลน่ แอบหยิบ 

เกเร บกุรุก ขโมย รบกวน อิจฉา 
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

แบ่ง ช่วยพ่อแม่ รกั เป็นเพื่อนกนั ดแูล 
กอดคอ รกัใคร ่หวงแหน เอาใจใส ่
เลีย้งด ูปลอบขวญั ใหก้ าลงัใจ 
ปลอบใจ เอาใจ สงสาร กลวัมนัจะเจ็บ 
ห่วง หวงแหน คิดถึง มีน า้ใจ ใหอ้ภยั 
เกรงใจ เขา้ใจ มีเพื่อน 

แย่ง 

สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ทกัทาย ช่วย เกรงใจ เกรงอกเกรงใจ  
อวยพร ใจดี สงสาร ปลอบโยน ให้
ก าลงัใจ มีน า้ใจช่วยเหลือ 

 

 
1.1.3 กลุ่มค ากริยาทีแ่สดงคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อ

สถาบัน  
คือ กลุ่มค าที่แสดงลกัษณะของพฤติกรรมที่เด็กปฏิบติัต่อสถาบนัหลกัทางสงัคม 

ไดแ้ก่ การรกัชาติ การปฏิบติัตามหลกัศาสนา และความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์ดัง
ตาราง 

 

ตาราง 21 กลุม่ค ากริยาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัสถาบนั 
 

เร่ือง 
ค ากริยาทีม่ีความหมายเกี่ยวกับสถาบัน 

ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
สม้สีม่วง เคารพธงชาติ  
หนหูลอ่กบั
มอมอ 

ตกับาตร  
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1.2 การใช้ค าแสดงทัศนภาวะ  
ค าแสดงทัศนภาวะ (modality) คือค าที่ผูพู้ดกล่าวเพื่อแสดงท่าทีและตัดสินเก่ียวกับ

ความเป็นไปไดห้รือความจ าเป็นของสิ่งที่ผูพู้ดกล่าว (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561, น.196-197; 
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น.73-74) ในงานวิจยัของวิสนัต ์ สขุวิสิทธิ์ (2554, น.83-86) ที่ศึกษา
ลักษณะของเด็กดีและเด็กไม่ดีในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย พบว่า มีการใชค้  าแสดงทัศน  
ภาวะเพื่อแสดงความผูกมัดว่าลกัษณะของเด็กดีและเด็กไม่ดีนัน้เป็นสิ่งที่ “ตอ้ง” “ควร” หรือ “พึง” 
ท า ซึ่งการใชก้ลวิธีดงักลา่วเป็นการชีน้  าใหเ้ด็กปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตาม 

จากการศกึษาตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ผูว้ิจยัพบการ
ใชค้ าแสดงทศันภาวะ 2 กลุ่มคือ 1) การใชค้ าว่า “อย่า” “ไม่” “ไม่ควร” “หา้ม” คู่กบักลุ่มค ากริยาใน
กลุ่มความหมายที่เด็กไม่ควรปฏิบติั และ 2) ใชค้  าว่า “ตอ้ง” “ควร” “ควรจะตอ้ง” จง” “เสมอ” “กับ
กลุม่ค ากรยิาในกลุม่ความหมายท่ีเด็กควรท า ดงันี ้

1.2.1 การใช้ค าว่า “อย่า” “ไม่” “ไม่ควร” “ห้าม” ร่วมกับกลุ่มค ากริยาในกลุ่ม
ความหมายทีเ่ด็กไม่ควรท า  

เมื่อพิจารณาการใชค้ าแสดงทัศนภาวะ ร่วมกับการพิจารณาเสียงของผู้พูดพบว่า 
เสียงที่ใชค้  าแสดงทศันภาวะ มกัเป็นเสียงของผูใ้หญ่ ที่แสดงทศันะอย่างหนกัแน่นดว้ยการเลือกใช้
ค าว่า “อย่า” “ไม่” และ “หา้ม” ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่3 
แม่ขอก าชบัพวกเจา้ว่า อย่าเขา้ไปใกลผู้ท้ี่มีนิสยัไม่ดีเช่นนัน้ 

(นกกางเขน, 2483: 52) 
ตัวอย่างที่ 3 ผู้พูดคือ แม่ กล่าวกับ ลูก ว่าลักษณะการ “เขา้ไปใกล้ผูท้ี่มีนิสัยไม่ดี” 

เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบติั กลวิธีดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการขอ้งเก่ียวกบัผูท้ี่นิสยัไม่ดี เป็นสิ่งที่ผูใ้หญ่
หา้มเด็กไม่ใหป้ฏิบติั 

 
ตัวอย่างที ่4 

อย่ายุ่งเรื่องของผูใ้หญ่ไดไ้หมจอ้ย อ่านหนงัสือของเราไปเถอะ ออ้...แลว้ขยนัอ่าน
หนงัสือเรียนใหเ้หมือนอ่านหนงัสืออ่านเล่นพวกนีก้็จะดีนะ 

(สม้สีม่วง, 2544: 11) 
ตัวอย่างที่ 4 ผู้พูดคือ แม่ กล่าวกับลูกว่า “อย่ายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่” กลวิธีดังกล่าว

แสดงใหเ้ห็นท่าทีของผูใ้หญ่ที่ตอ้งการสอนเด็กว่า พฤติกรรม “ยุ่งเรื่องของผูใ้หญ่ เป็นสิ่งที่เด็กไม่
ควรปฏิบติั 
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ตัวอย่างที ่5 
หน่อยพดูว่า “หนไูม่ชอบพดูปดเลย ที่พี่นิดพดูมานัน้ จรงิเทียวจะ้แม่ 

(นกกางเขน, 2483: 48) 
ตวัอย่างที่ 5 ผูพ้ดูคือ ลกูนกชื่อหน่อย กล่าวว่า “ไม่ชอบพดูปด” กลวิธีดงักล่าวผูพู้ดที่

เป็นเด็กแสดงท่าทีตดัสินพฤติกรรมพดูปดว่าเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรท า 
ตัวอย่างที ่6 

นกตวัผูไ้ม่ควรท าตวัอ่อนแอแต่ตอ้งแข็งแรงและอาจหาญเสมอ 
(นกกางเขน, 2483: 60) 

ตวัอย่างที่ 6 ผูพู้ดคือ แม่นกกล่าวกบัลูกนกทัง้ 4 ตวัว่า “ไม่ควรท าตัวอ่อนแอ” กลวิธี
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าท่าทีของผูใ้หญ่ที่ตอ้งการสอนเด็กว่า พฤติกรรม “ท าตัวอ่อนแอ” เป็นสิ่งที่
เด็กโดยเฉพาะ “เด็กผูช้าย” “ไม่ควร” ปฏิบติั 

ตัวอย่างที ่7 
หา้มรบกวนเวลาท างานของฉนัเด็ดขาด 

(สม้สีม่วง, 2544: 68) 
ตัวอย่างที่ 7 ผู้พูดคือ ลุงเทิด กล่าวกับเด็กชายจ้อยว่า “ห้ามรบกวนเวลาท างาน” 

ตวัอย่างดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่ใชค้  าแสดงทศันภาวะ “หา้ม” กล่าวสอนเด็กว่า การท ากวน
เวลาท างานของผูใ้หญ่เป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรปฏิบติั  

1.2.2 การใช้ค าว่า “ต้อง” “ควร” “ควรจะต้อง” “จง” “เสมอ” “ ร่วมกับกับกลุ่มค า
กริยาในกลุ่มความหมายที่เด็กควรท า ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาการใชค้ าแสดงทศันภาวะรว่มกบักลุ่มค ากริยาในกลุ่มความหมายที่เด็ก
ควรท า ก็พบว่าผูพ้ดูมกัเป็นผูใ้หญ่มากกว่าเด็ก ดงัตวัอย่าง  

ตัวอย่างที ่8  
ตอ้งท าตวัใหส้ภุาพ ไม่ทะนงตน 

(นกกางเขน, 2483: 60) 
ตวัอย่างที่ 8 ผูพ้ดูคือ แม่นกกล่าวกบัลกูนกว่า ลกู “ตอ้งท าตวัใหส้ภุาพ ไม่ทะนงตน” 

แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่ตอ้งการสอนเด็กใหท้ าตวัสภุาพ 
ตัวอย่างที ่9 

ลกูตอ้งลกุแต่เชา้เพื่อตกับาตร 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: 16) 
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ตัวอย่างที่ 9 แม่ กล่าวกับลูกว่าลูก “ตอ้งลุกแต่เชา้เพื่อตักบาตร” ตัวอย่างดังกล่าว
แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่ตอ้งการใหเ้ด็กปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของศาสนาพทุธ  

ตัวอย่างที ่10 
พ่อบอกว่า การเปิดไฟทิง้ไวห้ลายๆ ดวง เป็นการสญูเปลา่...หากหนหูล่อท า

การบา้น อ่านหนงัสือเสรจ็ก็ควรปิดไฟนอนทนัที 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: 11) 

ตัวอย่างที่  10 พ่อ กล่าวกับลูกว่าเมื่ออ่านหนังสือเสร็จ ลูก “ควรปิดไฟนอนทันที” 
ตวัอย่างดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่ตอ้งการสอนใหเ้ด็กประหยดัไฟ โดยชีใ้หเ้ห็นถึงความจ าเป็น
ของการปิดไฟดว้ยว่าเป็นสิ่งที่ตอ้งท าโดยเรง่ด่วน โดยใชค้ าว่า “ทนัที”  

ตัวอย่างที ่11 
นิ่มควรจะตอ้งส านึกในความผิดของเขาเสียก่อนแลว้แม่จึงจะยกโทษให ้

(นกกางเขน, 2483: 50) 
ตัวอย่างที่  11 แม่นก กล่าวกับลูกนกชื่อนิ่มว่า “ควรจะต้อง” ส านึกในความผิด” 

เสียก่อนแม่จึงจะยกโทษให ้ตัวอย่างดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่สอนใหเ้ด็กมีความรบัผิดชอบ 
โดยแสดงให้เห็นความจ าเป็นของการปฏิบัติตามพฤติกรรมดังกล่าว โดยใชค้ าแสดงทัศนภาวะ
ร่วมกับการใชข้อ้ความแสดงเงื่อนไขเก่ียวกับการไดร้บัความรกัจากผูใ้หญ่ ดังประโยคที่กล่าวว่า 
“แลว้แม่จึงยกโทษให”้  

ตัวอย่างที ่12 
จงพยายามท าใหเ้หมือนอย่างที่พ่อท าใหดู้ คอยดนูะ แลว้นิ่มก็ท าตามที่พ่อนก

สอน 
(นกกางเขน, 2483: 80) 

ตวัอย่างที่ 12  พ่อนกบอกใหล้กูนกชื่อนิ่มปฏิบติัตามสิ่งที่พ่อสอน ตวัอย่างดงักล่าวจึง
เป็นกลวิธีการใชค้  าแสดงทศันภาวะ จง แสดงความจ าเป็นของการเชื่อฟังผูใ้หญ่  

ตัวอย่างที ่13 
พวกเด็กๆ ในบา้นน าอาหารหลายอย่างมาเลีย้งนกที่อยู่ในสวนเสมอ 

(นกกางเขน, 2483: 31) 
ตวัอย่างที่ 13 มีเสียงในเรื่องนกกางเขนเล่าเรื่องราวที่เด็กๆ น ามาอาหารมาเลีย้งนก

เสมอ ตัวอย่างดังกล่าวแสดงการสอนให้แด็กมีน ้าใจต่อผู้อ่ืน โดยใช้ค าแสดงทัศนภาวะ ค าว่า
“เสมอ” เพื่อแสดงความจ าเป็นของการมีน า้ใจต่อผูอ่ื้นว่าเป็นสิ่งที่เด็กควรท าใหเ้ป็นประจ า หรือเป็น
นิสยั 
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ผลการศึกษาเรื่องการใชค้ าแสดงทศันภาวะในหนงัสืออ่านนอกเวลา พบว่า ในบริบท
การสื่อสารของหนงัสืออ่านนอกเวลาที่ประกอบดว้ยผูใ้หญ่กบัเด็ก ผูใ้ชค้  าแสดงทศันภาวะมักเป็น
ผูใ้หญ่ ผลการศึกษาดังกล่าวจึงอาจชีใ้หเ้ห็นว่า ผูใ้หญ่เป็นผู้แสดงท่าทีและตัดสินเก่ียวกับความ
เป็นไปไดห้รือความจ าเป็นของสิ่งที่เด็กควรปฏิบติั โดยใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาเป็นสื่อ 

1.3 การใช้ค า/กลุ่มค าขยายค า/กลุ่มค ากริยา  
นววรรณ พนัธุเมธา (2551, น. 46-52) กล่าวว่า ค ากรยิาที่ใชข้ยายค ากรยิาอ่ืนจะช่วย

ขยายความหมายของค ากรยิาอ่ืนๆ ได ้เช่น ช่วยขยายว่ามีลกัษณะอย่างไร  ช่วยขยายว่าผูท้  ากริยา
มีความสามารถที่จะท ากริยานัน้หรือไม่ ช่วยขยายว่ากรยิานัน้ส าเรจ็ผลหรือไม่ ช่วยขยายค ากริยาที่
แสดงการเคลื่อนที่ว่าเคลื่อนไปในทิศทางใด ในบางกรณี อาจมีค าแยกประเภท อย่าง อยู่ระหว่าง
ค ากรยิาหลกักบัค ากรยิาท่ีใชข้ยายก็ได ้

จากการศึกษาพบว่าหนังสืออ่านนอกเวลาใช้ทั้งค าและกลุ่มค าขยายค าและกลุ่ม
ค ากรยิาที่ตวัละครเด็กควรปฏิบติั กลวิธีดงักล่าวจึงอาจท าใหผู้อ่้านซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
เห็นรายละเอียดภาพของกริยาที่เด็กกระท าชัดเจนขึน้  กลวิธีดังกล่าวจึงอาจท าให้เด็กเข้าใจ
คณุลกัษณะที่หนงัสืออ่านนอกเวลามุ่งถ่ายทอดไดม้ากขึน้ ดงัตวัอย่างที่ 14 - 17 

ตัวอย่างที ่14 
“หนอูยู่บนหลงัป้าววัเหรอจ๊ะ” สีเทาถามอย่างใครรู่ ้
“ตวัอะไรละ่จ๊ะแม่...” เสียงหูกางที่วิ่งตามมาเซา้ซีถ้ามดว้ยความอยากรู ้

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น. 18) 
ตัวอย่างที ่15 

สีเทาท าตามอย่างว่าง่าย ผลก็คือชนพลั่ก!...เขา้กบัเตา้นมใหญ่โตของปา้ววัเขา้
อย่างจงั สีเทาสลดัหวัอย่างมึนๆ แลว้ค่อยๆ ย่ืนหนา้ขึน้ไปลองดดูจุ๊บๆ เบาๆ อย่างหยั่งเชิง 
ปรากฏว่ารสชาติดีเหมือนกนั 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น. 25) 
ตัวอย่างที ่16 

สีเทากางปีกโผบินออกนอกโรงนาอย่างเรงิรา่ใจ 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.39) 

ตัวอย่างที ่17 
ปา้ววักินหญา้เพลิน หกูางวิ่งเลน่รอบๆ ปา้ววัอย่างสนกุสนาน สว่นสีเทาเฝา้รอ

เวลากลางคืนใหม้าถึงเรว็ๆ... 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น. 61) 
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1.4 การใช้ค า/กลุ่มค าทีแ่สดงความเป็นพวก  
คือ การใชค้ าหรือกลุ่มค าที่ท าใหท้ราบว่ามีเด็กมากกว่าหนึ่งคนท ากริยาร่วมกัน เช่น 

ค าว่า “พวก...” “เด็กๆ” “เพื่อนๆ” “ทุกคน” “เหล่านัน้” และใชค้ าวิภาคสรรพนาม “กนั” รว่มกบัค าที่
สื่อถึงเด็กและค ากริยาที่แสดงการกระท าที่เด็กๆ ส่วนใหญ่หรือเด็กทุกคนท าเหมือนกนั ดงัตวัอย่าง
ที่ 18 - 20 

ตัวอย่างที ่18 
พวกเด็กๆ ในบา้นน าอาหารหลายอย่างมาเลีย้งนกที่อยู่ในสวนเสมอ 

(นกกางเขน, 2483: น.30) 
ตัวอย่างที่ 18 หนังสืออ่านนอกเวลา ใชก้ลวิธีทางภาษา การใชค้ าที่แสดงความเป็น

พวก ไดแ้ก่ค าว่า “พวกเด็กๆ” กล่าวถึงคุณลกัษณะการท าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น ว่าเป็นสิ่งที่เด็กทุกคน
ท าเหมือนกัน เพราะ “พวกเด็กๆ” จากเรื่องนกกางเขน มักจะท าประโยชน์แก่นก ด้วยการ “น า
อาหารหลายอย่างมาเลีย้งนก”  

ตัวอย่างที ่19 
เพื่อนๆ พากนักม้หนา้กม้ตาเขียนหนงัสือ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น. 45) 
ตัวอย่างที่ 19 หนังสืออ่านนอกเวลา ใชก้ลวิธีทางภาษา การใชค้ าที่แสดงความเป็น

พวก ไดแ้ก่ค าว่า “เพื่อนๆ พากัน” บอกอาการว่าเด็กๆ ทุกคนต่าง “ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือ” 
แสดงถึงความตัง้ใจในการเรียน ซึ่งเป็นคณุลกัษณะการใฝ่เรียนรู ้

ตัวอย่างที ่20 
...เมื่อสีเทาหอบสงัขารที่บอบช า้กลบัมานอนซมที่โรงนาคราวใด ปา้ววั หกูาง และ

เพื่อนๆ ป้าววัก็จะพากนัมาปลอบโยน ใหก้ าลงัใจสีเทาในการตามหาแม่ก่อนจะออกไปหา
อาหาร สีเทาจึงหลบัไปพรอ้มกบัก าลงัใจที่เพิ่มขึน้อย่างท่วนทน้...จนกระทั่งตกเย็น 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น. 89) 
ตัวอย่างที่ 20 หนังสืออ่านนอกเวลา ใชก้ลวิธีทางภาษา การใชค้ าที่แสดงความเป็น

พวก ไดแ้ก่ค าว่า “เพื่อนๆ พากนั” ท ากิรยิา “ปลอบโยน” “ใหก้ าลงัใจ” แก่ผูอ่ื้น 
จากการศึกษาเรื่องธรรมชาติ  ความต้องการ และความสนใจ ของเด็กชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6  อรนุช ลิมตศิริ (2542, น.54-56) กล่าวว่า “เด็กในช่วงวัยนีจ้ะชอบท างาน
เป็นกลุ่ม  และเพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็กมาก” การใช้กลวิธีการใช้ค าแสดงความเป็นพวกที่แสดง
คณุลกัษณะที่เด็กท าร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือเด็กส่วนใหญ่ปฏิบติัเช่นเดียวกัน จึงน่าจะเป็นกลวิธีที่มี
อิทธิพลในการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ปสู่เด็ก กล่าวคือเด็กตอ้งท าตัวใหเ้ป็นสมาชิก
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ของกลุ่ม เช่นเดียวกับพฤติกรรมของเด็กๆ ในหนังสืออ่านนอกเวลาที่เด็กส่วนใหญ่หรือทุกคนใน
เรื่องปฏิบติัพฤติกรรมเดียวกัน พฤติกรรมเช่นนัน้จึงเป็นสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติตาม เพื่อใหต้นเองได้
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่แปลกแยกแตกต่างจากเด็กคนอ่ืนๆ และหากเด็กคนใดปฏิบัติต่างจาก
พวกก็อาจจะถกูแบ่งออกจากกลุม่หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุม่  

1.5 การใช้ค า/กลุ่มค าแสดงการประเมินค่า 
การใชค้ า/กลุ่มค าแสดงการประเมินค่า คือการเลือกใชค้ าหรือกลุ่มค าที่แสดงความ

คิดเห็นหรือทศันคติของผูพ้ดูในการตดัสินคณุค่าพฤติกรรมที่เด็กกระท า ค าแสดงการประเมินค่าจะ
ปรากฏรว่มกบัค า/กลุ่มค ากรยิาที่แสดงพฤติกรรมของเด็ก เพื่อบอกว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่
พงึประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์กลวิธีดงักล่าว มีอิทธิพลในการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เนื่องจาก เป็นกลวิธีที่มีผลเก่ียวกับกับหลักจิตวิทยาของเด็กดังที่ อรนุช ลิมตศิริ (2542, น. 55) 
กล่าวถึงธรรมชาติของเด็กช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไวว้่าเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการในดา้น
ของการตอ้งการการยอมรบัจากสงัคม เด็กจะมีความสขุเมื่อไดม้ีโอกาสแสดงความสามารถ และมี
ความสขุเมื่อไดร้บัค ายกย่อง ชมเชย ดงัตวัอย่าง 

1.5.1 การใช้ค า/กลุ่มค าแสดงการประเมินค่าร่วมกับค า/กลุ่มค ากริยาทีเ่ป็น
พฤติกรรมทีพึ่งประสงค ์

ตัวอย่างที ่21 
“ใจดีจงั” ทัง้บ่างช่างร่อนแลว้ก็กระรอกหางพวง ขอบคณุมาก ฝากขอบคณุ

กระรอกหางพวงดว้ยนะจ๊ะ...ถา้ไม่มีพวกคณุ หนกู็คงไม่รูว้่าตวัเองเป็นใคร” 
“ไม่เป็นไร ขา้ช่วยไดข้า้ก็ช่วย...คืนพรุง่นีข้อใหโ้ชคดีนะสีเทา...” 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.75) 
จากตัวอย่างที่ 21 เป็นข้อความที่ลูกคา้งคาวชื่อสีเทา กล่าวกับบ่างช่างร่อนซึ่งมา

ชว่ยเหลือตนเอง โดยใชค้ าแสดงการประเมินค่า คือค าว่า “ใจดี” รว่มกบักริยาคือ การ “ช่วย” กลวิธี
ดงักล่าวอาจช่วยใหเ้ด็กช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขา้ใจว่า การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นสิ่งที่ดี ท าให้
ไดร้บัค าชมเชย การช่วยเหลือผูอ่ื้นจึงเป็นพฤติกรรมที่พงึประสงค ์

ตัวอย่างที ่22 
“พ่อรูแ้ลว้ละ เห็นไปใสบ่าตร ก็ดีแลว้นี่ลกู ขอใหม้ีความสขุมากๆ นะ เรียนหนงัสือ

เก่งๆ ดว้ย”  
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.25) 

ตวัอย่างที่ 22 เป็นขอ้ความที่พ่อกลา่วกบัลกู โดยใช้ค าแสดงการประเมินค่า คือค าว่า 
“ดี” ร่วมกบักลุ่มค ากรยิาคือ “ใส่บาตร” กลวิธีดงักล่าวอาจช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจว่า การใสบ่าตร ซึ่งเป็น
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การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของศาสนาพทุธ เป็นสิ่งที่ดีเมื่อท าแลว้จะไดร้บัการชมเชย การใสบ่าตร
จึงเป็นพฤติกรรมที่พงึประสงค ์

ตัวอย่างที ่23 
“อย่ายุ่งเรื่องของผูใ้หญ่ไดไ้หมจอ้ย อ่านหนงัสือของเราไปเถอะ ออ้...แลว้ขยนัอ่าน

หนงัสือเรียนใหเ้หมือนอ่านหนงัสืออ่านเล่นพวกนีก้็จะดีนะ”  
(สม้สีม่วง, 2544: น.11) 

จากตัวอย่างที่ 23 เป็นขอ้ความที่แม่กล่าวกับลกู โดยใช้ค าแสดงการประเมินค่า คือ
ว่าว่า “ดี” ใชร้่วมกับกริยาคือ “ขยันอ่านหนังสือเรียน” กลวิธีดังกล่าวอาจช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจว่าการ
อ่านหนงัสือเรียน เป็นพฤติกรรมที่เด็กควรท า  

1.5.2 การใช้ค าแสดงการประเมินค่าร่วมกับค า/กลุ่มค าทีเ่ป็นพฤติกรรมทีไ่ม่
พึงประสงค ์

ตัวอย่างที ่24 
แม่นกตอบดว้ยเสียงขุ่นๆ ว่า “เขาระรานและหยาบคายต่อนอ้งๆ ของเขามาก” 
แม่นกพดูว่า “ฉนัรูส้กึไม่สบายใจจรงิๆ เทียว เพราะฉนัไม่นึกเลยว่าเขาจะประพฤติ

ชั่วถึงเพียงนี ้ทัง้ๆ ที่ฉนัไดเ้อาใจใสด่แูล และกรุณาต่อเขาดีออกอย่างนีแ้ลว้” 
(นกกางเขน, 2483: 52) 

ตัวอย่างที่  24 เป็นข้อความที่แม่กล่าวถึงพฤติกรรมของลูก โดยใช้ค าแสดงการ
ประเมินค่า ค าว่า “ชั่ว” ร่วมกบักลุม่ค ากรยิา “ระรานและหยาบคาย” กลวิธีดงักล่าวอาจช่วยใหเ้ด็ก
เขา้ใจว่าการระรานและหยาบคายผูอ่ื้น เป็นพฤติกรรมที่เมื่อปฏิบติัแลว้จะถูกต าหนิ การระรานและ
หยาบคายจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์

ตัวอย่างที ่25 
แม่นกพดูขึน้ว่า “ช่างโง่จรงิๆ นะ กลวัอะไรกนั ถา้หนกูลวัสิ่งที่ไม่เคยเห็น หนจูะไม่

เป็นสขุเลยตลอดชาติ แต่แน่ะพ่อเขามาแลว้ บางทีเขาอาจจะบอกเราไดบ้า้งกระมงั ว่าเจา้
ยกัษน์ี่เป็นอะไรกนัแน่” 

“เหลวไหลน่ะ” พ่อนกพดู “ถา้มนัไม่มาท าอนัตรายเรา เราจะตอ้งตกใจไปท าไม
ดว้ย เอาเถิด พ่อจะบินไปใหร้อบๆ สวน บางทีจะพบเจา้ยกัษต์นนีเ้ขา้บา้งกระมงั 

(นกกางเขน, 2483: 72) 
ตวัอย่างที่ 25 เป็นขอ้ความที่แม่นกกล่าวกบัลกูนก โดยใชค้ าแสดงการประเมินค่า ค า

ว่า “โง่” และเหลวไหล” ร่วมกับค ากริยาของเด็กคือค าว่า “กลัว” กลวิธีดังกล่าวอาจมุ่งสอนว่า
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พฤติกรรม “กลวั” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์เด็กจึงควรปฏิบติัพฤติกรรมที่พงึประสงคคื์อความ
กลา้หาญ 

นอกจากการใชถ้อ้ยค าต าหนิแลว้ หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องนกกางเขน ยังเลือกใช้
ถอ้ยค าที่มีความหมายในเชิงขู่ใหเ้กรงกลวั ดงัตวัอย่างที่ 26 

ตัวอย่างที ่26 
“เจา้โง่อย่างนิ่มเหมือนกนั” พ่อนกพดู “ถา้เจา้ขืนอยู่นอกรงัตลอดคืน เจา้จะตอ้ง

ทนหนาวไม่ได ้นอกนัน้ ยงัมีนกเคา้แมว หนู และแมว ออกหากินในเวลากลางคืน มนัคง
ชอบใจมาก ถา้เจอะลกูนกอว้นๆ อย่างเจา้” 

(นกกางเขน, 2483: 90) 
จากตัวอย่างที่ 26 เป็นขอ้ความที่พ่อนกกล่าวกับลูกโดยใชค้ าแสดงการประเมินค่า 

ค าว่า “โง่” ร่วมกับพฤติกรรมของลูกนกที่ต้องการอยู่นอกรงั ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดต่อจาก
เหตุการณ์ที่ลูกนกไม่เชื่อฟังพ่อ ขอ้ความดังกล่าวจึงแสดงความหมายในเชิงใหเ้ด็กเชื่อฟังสิ่งที่พ่อ
สอนเพื่อใหป้ลอดภยัจากอนัตราย 

จากตัวอย่างที่ 24 -26 มีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจบางประการเก่ียวกับการใช้ค าว่า 
“ชั่ว” เนื่องจากหนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องนกกางเขนตีพิมพค์รัง้แรกในปี พ.ศ. 2483 ซึ่งค าว่า “ชั่ว” 
ถูกใชใ้นความหมายที่แตกต่างจากยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีการใชค้  าว่า “โง่ ” “ประพฤติ
ชั่ว” และ “เหลวไหล” ต าหนิพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งในปัจจุบนัทัง้ 2 ค า มีความหมายในเชิงต าหนิ
ค่อนขา้งรุนแรง หากพิจารณาตัวอย่างดังกล่าวร่วมกับตัวอย่างที่ 27 ท าใหเ้ห็นกลวิธีการสอนที่มี
ความเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

ตัวอย่างที ่27  
“พ่อครบัผมเสียใจ” 
หนหูลอ่บอกกบัพ่อเสียงเบาๆ เมื่อเดินทางกลบับา้นดว้ยกนั 
“ไม่เป็นไรหรอก” พ่อตบหัวหนูหล่อเบาๆ “แต่คราวหนา้ลูกอย่าเล่นเพลินจนเกิด

ความเสียหายอย่างนีอี้ก เห็นไหมตอ้งเสียเงิน ตอ้งถูกคนอย่างยายเพ็งด่าประณาม และที่
ส  าคญัวนันีล้กูยงัขาดเรียนอีก” 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.68) 
ตวัอย่างที่ 27 เป็นขอ้ความที่พ่อกล่าวกบัลูก โดยใชก้ลุ่มค าแสดงการประเมินค่า คือ 

“ถูก...ด่าประณาม” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผูอ่ื้นปฏิบัติต่อลูก และกลุ่มค าแสดงการประเมินค่า “ไม่
เป็นไร” ซึ่งเป็นค าที่พ่อกล่าวกับลูก ร่วมกับกลุ่มค าที่แสดงพฤติกรรมคือค าว่า “เล่นเพลินจนเกิด
ความเสียหาย” กลวิธีดงักล่าวมีความน่าสนใจเนื่องจากแสดงถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่เด็กก่อ
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ความเสียหาย พ่อต้องการสอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ดี แต่ใช้ถ้อยค าที่มีความสุภาพและ
อ่อนโยนเพื่อประเมินพฤติกรรมของลกู  

2. กลวิธีทางภาษาระดับข้อความ 
2.1 การใช้วัจนกรรม 

การใชว้ัจนกรรม (speech acts) เป็นถ้อยค าที่แสดงเจตนาของผูพู้ด ผูฟั้งจะทราบ
เจตนาของผู้พูดได้จากการตีความถ้อยค าเหล่านั้น Searle,1976 อ้างถึงในทรงธรรม อินทจักร 
(2550) แบ่งวจันกรรมออกเป็น 5 กลุม่ไดแ้ก่ วจันกรรมกลุม่บอกกลา่ว (representative/assertive) 
วจันกรรมกลุ่มชีน้  า (directive) วจันกรรมกลุ่มผูกมดั(commissive) วจันกรรมกลุ่มแสดงความรูส้ึก 
(expressive และวจันกรรมกลุม่แถลงการณ ์(declaration) 

จากการศึกษาหนงัสืออ่านนอกเวลา ซึ่งเป็นหนงัสือที่ผูส้ง่สารเป็นผูใ้หญ่และผูร้บัสาร
คือเด็กระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า มีการใชว้ัจนกรรม 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ วัจนกรรมกลุ่มชีน้  า 
และวจันกรรมกลุม่บอกกลา่ว ดงันี ้

2.1.1 วัจนกรรมกลุ่มชีน้ า 
วัจนกรรมกลุ่มชี ้น า คือถ้อยค าที่มีเนื ้อหาแสดงเจตนาของผู้ใหญ่ที่ต้องการ

ควบคุมพฤติกรรมของเด็กอย่างชัดเจน ว่าตอ้งการใหเ้ด็กประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างไร วัจนกรรม
กลุ่มชีน้  าที่พบในหนงัสืออ่านนอกเวลาไดแ้ก่ วจันกรรมการสั่ง วจันกรรมการชกัชวน วจันกรรมการ
ขู่ วัจนกรรมการทา้ทาย และวัจนกรรมการถาม เมื่อพิจารณาถอ้ยค าที่ปรากฏมักปรากฏค านาม/
กลุ่มค านาม ที่หมายถึงผู้ใหญ่ ร่วมกับค าที่มีเนือ้ความแสดงเจตนาบอกให้ท า เช่นค าว่า “ให้” 
“อย่า” “ตอ้ง”  “หา้ม” ดงัตวัอย่าง 

2.1.1.1 วัจนกรรมการส่ัง 
วัจนกรรมการสั่งที่ปรากฏในหนังสืออ่านอกเวลาใชป้ระโยคสั่งแสดงเจตนา 

นววรรณ พนัธุเมธา (2551, น.307) กล่าวว่าใชป้ระโยคสั่งเป็นประโยคที่แสดงเจตนาบงัคบัใหผู้ฟั้ง
ท าตาม  เมื่อศึกษาวจันกรรมการสั่งในหนงัสืออ่านนอกเวลา พบความสมัพันธร์ะหว่างผูใ้หญ่และ
เด็ก คือ เสียงที่เป็นผูส้ั่งจะเป็นเสียงของผูใ้หญ่สั่งใหเ้ด็กปฏิบติัตามเท่านัน้ โดยวัจนกรรมการสั่งที่
ปรากฏ มีทัง้ถอ้ยค าที่แสดงเนือ้ความสั่งโดยไม่อธิบายเหตผุล และถอ้ยค าที่สั่งโดยอธิบายเหตุผล
ประกอบดงัตวัอย่าง 
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ตัวอย่างที ่28 
เขาไดก้ าชบัลกูหลานและคนใชใ้นบา้นของเขาบ่อยๆ ใหทุ้กคนเลีย้งดนูกใน

บรเิวณบา้น และไม่ใหไ้ปท ารา้ยหรือขบัไลน่กใดๆ 
(นกกางเขน, 2483: น.18) 

ตัวอย่างที ่29 
“  แม่ขอก าชบัพวกเจา้ว่า อย่าเขา้ไปใกลผู้ท้ี่มีนิสยัไม่ดีเช่นนัน้ 

(นกกางเขน, 2483: น.52) 
ตัวอย่างที ่30 

เธอจะมีความกรุณาต่อมนั อย่าไดม้ีใจเหีย้มโหด 
(นกกางเขน, 2483: น.104) 

ตัวอย่างที ่31 
“เอาอีกแลว้นะจอ้ย แม่สอนก่ีครัง้ก่ีหนแลว้ว่าอย่าวิ่งขึน้บนัได น่าเบื่อนกัเชียว” 

(สม้สีม่วง, 2544: น.43) 
ตวัอย่างที่ 28 - 31 เป็นวจันกรรมการสั่ง เนื่องจากปรากฏค าว่า “ก าชบั” “ให”้ “อย่า” 

ที่แสดงเจตนาบอกใหท้ า บงัคบัใหผู้ฟั้งท าตามโดยไม่อธิบายเหตผุลประกอบ  
ตัวอย่างที ่32 

“ตื่นแลว้หรือจ๊ะสีเทา เด๋ียวแม่ออกไปหาอาหารนะ ลกูอยู่นิ่งๆ อย่าซุกซนไปไหน
ละ่ เดี๋ยวจะพลดัรว่งลงไปนะจ๊ะ....” เสียงแม่ก าชบัเหมือนทกุครัง้ที่แม่จะออกไปหาอาหาร 

(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.15) 
ตัวอย่างที ่33 

หนตูอ้งไซข้นใหส้ะอาดหมดจด เราจะไดรู้ส้ึกภมูิใจ 
(นกกางเขน, 2483: น.80) 

ตัวอย่างที ่34 
แม่กลบัพดูเสียงดงั เขม้งวด “อย่าไปยุ่งกบัเขาดีกว่านะจอ้ย เขาอาจจะไม่อยาก

พบใคร และเราก็ตอ้งเคารพสิทธิสว่นบุคคลของเขาดว้ย 
(สม้สีม่วง, 2544: น.30) 

ตัวอย่างที ่35 
“ไดส้ิ...แต่หา้มรบกวนเวลาท างานของฉนัเด็ดขาด รูไ้หม เพราะการเปิดโปง

อาณาจกัรของนกัรบปราบฝันเป็นเรื่องส าคญั...” 
(สม้สีม่วง, 2544: น.67) 
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ตัวอย่างที่ 32 - 35 เป็นวัจนกรรมการสั่ง ที่แสดงเหตุผลประกอบการบังคับใหเ้ด็ก
ปฏิบติัตาม 

2.1.1.2 วัจนกรรมการชักชวน 
วัจนกรรมการชักชวน แสดงเจตนาบอกใหท้ าคลา้ยกับประโยคสั่ง ลักษณะ

เนือ้หาของวจันกรรมการชกัชวนจะไม่ใช่การบงัคบั แต่เป็นการชกัชวนผูฟั้งใหท้ าตาม มกัปรากฏค า
ว่า “ควร” “นะ” ดงัตวัอย่างที่ 36 

ตัวอย่างที ่36 
พ่อบอกว่า การเปิดไฟทิง้ไวห้ลาย ๆ ดวง เป็นการสญูเปล่า ทัง้งบประมาณของ

ครอบครวั และของประเทศชาติ เพราะทัง้บา้นมีกนัอยู่เพียงสามคน พ่อ แม่ ลกู หากหนู
หลอ่ท าการบา้น อ่านหนงัสือเสรจ็ก็ควรปิดไฟนอนทนัที 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.11) 
ตัวอย่างที่ 36 ใชป้ระโยคชักชวน ที่ปรากฏค าว่า “หาก...ควร” แสดงเจตนาบอกให้

ประหยดัไฟ เพื่อช่วยประหยดังบประมาณของชาติ วจันกรรมการชกัชวนดงักล่าวแสดงถึงเจตนาที่
จะถ่ายทอดคณุลกัษณะความรกัชาติ 

ตัวอย่างที ่37 
“พรุง่นีแ้ม่จะท าขา้วเม่าใสก่ะทิไวใ้สบ่าตร หนูหลอ่ต่ืนแต่เชา้หน่อยนะ” 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.75) 
ตวัอย่างที่ 37 ใชว้จันกรรมการชกัชวน ที่ปรากฏค าว่า “หน่อยนะ” แสดงเจตนาใหต่ื้น

แต่เชา้เพื่อใส่บาตร ประโยคดังกล่าวจึงแฝงการถ่ายทอดการชักชวนให้เด็กมีคุณลักษณะการ
ปฏิบติัตามหลกัศาสนา 

2.1.1.3 วัจนกรรมการขู ่
วัจนกรรมการขู่ เป็นประโยคที่แสดงเจตนาบอกใหท้ า โดยการบอกผลของ

การไม่ปฏิบัติตาม เสียงที่มีอ  านาจในการขู่ จะเป็นเสียงของผูใ้หญ่ขู่เด็ก ดังตัวอย่าง ที่ 44 และ
ตวัอย่างที่ 45 

ตัวอย่างที ่38 
“พรุง่นีล้กูตอ้งไปโรงเรียน ต่ืนสายเด๋ียวไปไม่ทนั คณุครูจะดเุอา กลบัไปพรอ้มกบั

แม่ดีกว่านะพ่อว่า” 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.16) 

ตัวอย่างที่ 38 แสดงเจตนาที่จะใหเ้ด็กต่ืนไปโรงเรียนแต่เชา้ใหท้ัน โดยบอกผลของ
การต่ืนสายแลว้ไปโรงเรียนไม่ทนัว่า จะท าใหไ้ดร้บัผลคือถกูคุณครูด ุ 
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ตัวอย่างที ่39 
“ลกูตอ้งการเป็นเจา้ของววันอ้ยตวันีจ้รงิ ๆ หรือ” 
“ครบัพ่อ” หนหูล่อรีบตอบแข็งขนัชดัถอ้ยชดัค า 
“อืม...แต่ลูกตอ้งเอาใจใส่หาอาหารใหม้ันกินเองนะ มันมีสิทธิ์กินนมแม่เพียงสิบ

วนัเท่านัน้ สว่นอาหารผสมก็แพงเกินไป พ่ออยากเอาไวใ้หเ้ฉพาะนางจดีู ้และนางโจเ้ท่านัน้ 
แต่...เอาเถอะหลงัจากสิบวนัพ่อจะใหน้มผสมมนัไปสกัเดือนหนึ่งก็แลว้กนั” 

นั่นนับว่าพ่อกรุณามากแลว้ พ่อรูว้่านมแม่สิบวนัแรกนัน้จ าเป็นส าหรบัลกูววัมาก 
มนัจะไดม้ีภูมิคุม้กันตา้นทานโรค อย่างนอ้ยมันตอ้งไดด่ื้มนมแม่ของมันในสิบวนัแรกเกิด
ของมนั 

“ขอบคุณครบัพ่อ” หนูหล่อพูดอย่างดีใจ และดีใจยิ่งกว่าตอนที่คณุครูประกาศว่า
เขาสอบไดท้ี่หนึ่งเสียอีก 

“ก็มนัเป็นของขวญัวนัเกิดของลกูไง” เสียงพ่ออ่อนโยนแต่กลบัตอกย า้คาดคัน้ว่า 
“จ าไวน้ะหากลกูเลีย้งมนัไม่ไหวพ่อจะขายมนัออกไปทนัที” 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.29) 
ตวัอย่างที่ 39 แสดงเจตนาที่จะถ่ายทอดคุณลกัษณะความรบัผิดชอบ โดยบริบทคือ

เมื่อเด็กรอ้งขอที่จะเป็นเจา้ของสตัวเ์ลีย้ง ผูใ้หญ่บอกเงื่อนไขของการเลีย้งสตัวคื์อ “ตอ้งเอาใจใส่หา
อาหารใหม้นักิน” และบอกผลของการไม่ปฏิบติัตามในประโยคที่กลา่วว่า “จ าไวน้ะหากลกูเลีย้งมนั
ไม่ไหวพ่อจะขายมนัออกไปทนัที” 

2.1.1.4 วัจนกรรมการท้าทาย 
วจันกรรมการทา้ทาย เป็นประโยคที่มีเจตนาบอกใหท้ า มีลกัษณะคลา้ยกับ

ประโยคขู่ แต่ต่างกบัประโยคขู่คือ ประโยคแรกจะบอกเนือ้ความตรงขา้มกบัที่ตอ้งการใหเ้ด็กปฏิบติั
ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่40 
“คงออกไปท างานอยู่น่ะ ท่านก็รูไ้ม่ใช่หรือว่า เกลยีดผกั เป็นหน่วยจู่โจมพิเศษของ

อาณาจักรเราที่ได้รบัการฝึกหนักมาอย่างโชกโชน และท างานอย่างได้ผลมาเป็นเวลา
หลายปีดีดกัแลว้ เด็กนอ้ยคนนกัที่จะหลดุรอดจากการจู่โจมของเขาไปได ้น่ายินดีที่ เกลยีด
ผกั สามารถท าใหเ้ด็กๆ หลายคนเกลียดผกัไม่กินผกัได้ เพราะมิเช่นนัน้แลว้ หากวนัหนึ่งมี
เด็กสกัคนล่วงรูว้่า กินผักแลว้จะท าใหพ้วกเขาแข็งแรง มีความคิด มีความฝันที่วิเศษละก็ 
พวกเราตอ้งท างานหนกักว่านีแ้น่ๆ เลย” ขีเ้กียจ ตวัเป็นขน กลา่วดว้ยความหนกัใจ 

(สม้สีม่วง, 2544: น.89) 
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ตวัอย่างที่ 40 หนงัสืออ่านนอกเวลาตอ้งการชักจูงใหเ้ด็กกินผัก จึงใชว้ิธีการบอกผล
ของกระท าที่ตรงกันขา้ม คือการไม่กินผัก ว่าการที่เด็กไม่กินผักท าใหน้ักรบท างานสบายขึน้  และ
ถา้หากเด็กรูว้่ากินผักแลว้จะท าใหแ้ข็งแรง มีความคิด มีความฝัน เด็กก็จะเป็นผูช้นะ และท าให้
นกัรบเกลียดผกัท างานหนกั 

ตัวอย่างที ่41 
“ถึงจะโกรธ แต่พวกเราก็เป็นเด็ก ท่านไม่รูห้รอกหรือคะว่าเด็กๆ น่ะโกรธง่ายหาย

เรว็ ไม่โมโหหงดุหงิดอยู่นานหรอก พวกเราเด็กๆ น่ะอารมณดี์กนัจะตายไป ไม่หงุดหงิด ไม่
อิจฉารษิยาเสียดสีแดกดนัใครดว้ย” 

“รอให้โตกว่านีส้ักหน่อยเถอะ เธอก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่โมโหรา้ย ขีห้งุดหงิด 
อิจฉารษิยา และชอบเสียดสีแดกดนั”  

อิจฉาริษยา จอ้งมองดูแกม้อย่างหมายมั่นนัก พลางหันไปขอค าสนบัสนุนจากเพื่อน
นกัรบ 

(สม้สีม่วง, 2544: น.149) 
ตวัอย่างที่ 41 หนังสืออ่านนอกเวลาตอ้งการชกัจูงใหเ้ด็กมีมารยาทดี ไม่โมโหรา้ย ขี ้

หงุดหงิด อิจฉาริษยา และชอบเสียดสีแดกดัน จึงใช้ขอ้ความแสดงเจตนาทา้ทายเด็กว่าเมื่อโตขึน้ 
เด็กจะเป็นเช่นนัน้ 

นอกจากการใชว้จันกรรมการสั่ง วจันกรรมการชกัชวน วจันกรรมการขู่ วจันกรรม
การทา้ทาย เป็นวจันกรรมตรงแสดงเจตนาบอกใหท้ าอย่างตรงไปตรงมาแลว้ หนงัสืออ่านนอกเวลา
ยงัใชว้จันกรรมการถาม ที่มีโครงสรา้งและเนือ้ความคลา้ยประโยคถามใหต้อบ เพื่อแฝงเจตนาชีน้  า
ให้ให้ปฏิบัติตาม กลวิธีดังกล่าวอาจท าให้การถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความ
แนบเนียนและไม่แสดงเจตนาบังคับ หรือสั่งใหท้ าอย่างชัดเจน ซึ่งอาจช่วยลดความรูส้ึกต่อตา้น 
และชกัจงูเด็กใหป้ฏิบติัตามไดง้่ายขึน้ ดงันี ้

2.1.1.5 วัจนกรรมการถาม 
วัจนกรรมการที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลา มีโครงสรา้งและเนือ้ความ

เป็นประโยคค าถาม แต่ก็แฝงเจตนาชีน้  าใหป้ฏิบติัตาม ดงัปรากฏในตวัอย่าง 
ตัวอย่างที ่42 

เอาอย่างศาลพระภมูิไดห้รือ?” พ่อว่า หวัเราะพลางเอามือลบูศีรษะจาด “ศาลพระ
ภมูิน่ะเขามีไวส้  าหรบัเจา้ที่ที่เทวดารกัษาเรือน ท่านไม่ไดท้ าบา้นใหใ้ครอยู่ดอกลกู จะไป
เอาอย่างเรือนนอ้ยในนิทานไม่ได ้เราอยากมีบา้นอยู่ เราก็ตอ้งสรา้งเอง” 

(โสนนอ้ย, 2528: น.59) 
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ตัวอย่างที ่43 
“เธอเคยไหมละ่จอ้ย ที่ตัง้ใจว่าจะพดูอย่างนึงและไม่ไดต้ัง้ใจจะท ารา้ยใครเลย แต่

พอค าพดูนัน้ไปถึงคนฟัง เขากลบัโกรธเรา ในทางกลบักนัก็เหมือนกนั เธอเคยรูส้ึกโกรธ
เพื่อนบางคนที่พดูจารา้ยๆ ใสเ่ธอไหมละ่จอ้ย ฉนัจะบอกเธอว่าจรงิๆ แลว้พวกเขาไม่ไดคิ้ด
จะพดูค ารา้ยเหลา่นัน้ใสเ่ธอเลย แต่นกัรบปราบฝันน่ะสิที่ไดเ้ขา้มาบิดเบือน ปรุงแต่ง ใน
ระหว่างที่ค  าพดูเหลา่นัน้เดินทางจากปากมาถึงห”ู 

(สม้สีม่วง, 2544: น.104) 
ตัวอย่างที่ 42 และ 43 เป็นขอ้ความที่ผู ้ใหญ่ เป็นผูถ้ามเด็ก เก่ียวกับความคิดหรือ

พฤติกรรมบางอย่างเช่น ตัวอย่างที่ 42 กล่าวถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นที่จะสรา้งบา้นของตัวเอง 
และตวัอย่างที่ 43 กลา่วถึงพฤติกรรมความสภุาพ ไม่พดูจาหยาบคายท ารา้ยผูอ่ื้น ผูใ้หญ่ไดแ้ก่ พ่อ 
และลงุเทิด เป็นผูถ้ามเด็ก และในขณะเดียวกันผูถ้ามซึ่งเป็นผูใ้หญ่ก็เป็นผูต้อบค าถามเสียเองโดย
ไม่ได้รอค าตอบของเด็ก ลักษณะการถามเองและตอบเองเช่นนี ้แสดงถึงการแฝงเจตนาชี ้น า
มากกว่าการถามเพื่อตอ้งการค าตอบ 

2.1.2 วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 
วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าวในหนังสืออ่านนอกเวลา มักเป็นขอ้ความที่มีเนือ้ความ

บอกเล่าคุณลักษณะของเด็ก โดยใช้ 2 กลวิธีคือ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ที่มีเจตนาบอกเล่า
คุณลกัษณะของเด็กดี และ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ที่มีเจตนาปฏิเสธลกัษณะที่ไม่พึงประสงค ์
ดงันี ้

2.1.2.1 วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ทีม่ีเจตนาบอกเล่าคุณลักษณะของเด็กดี 
การใชว้ัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ที่มีเจตนาบอกเล่าคุณลักษณะของเด็กดี 

ในหนังสืออ่านนอกเวลา บอกเล่ากิริยาของเด็ก และใชค้ าเชื่อม “ท าให”้ “เพราะ” “จะ” “แลว้จึง” 
“มิฉะนัน้” “ถา้...แลว้” “เมื่อ...ก็จะ...” เพื่อบอกผลดีที่เด็กจะไดร้บัจากการปฏิบติัพฤติกรรม เช่นนัน้ 
ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่44 
พ่อของหนูหล่อเอาน า้เย็นเขา้ลูบ เพราะรูว้่าเถียงยายเพ็งไปก็หาประโยชนอ์ะไร

มิได ้เสียงนุ่มอ่อนโยน บวกกับกิริยานอบนอ้ม ท าใหย้ายเพ็งค่อยคลายความขึง้โกรธลง
บา้งนิดหน่อย หรือไม่ก็คงเหนื่อยเต็มทีแลว้จึงไดแ้ต่หายใจถ่ีฟังอยู่ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.67) 
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ตัวอย่างที่ 44 ใชค้  าเชื่อม “ท าให้” แสดงเหตุผล โดยเชื่อมระหว่างประโยคที่ 1 ที่มี
เนือ้ความกล่าวถึงพฤติกรรม “เสียงนุ่มอ่อนโยน” และประโยคที่ 2 ที่มีเนือ้ความกล่าวถึงผลดีจาก
การปฏิบติัคือ ไดร้บัความเอ็นดจูากผูใ้หญ่ 

ตัวอย่างที ่45 
ใครๆ ในเรือแถวนัน้ชอบเปรม เพราะเป็นเด็กขยนั และไม่มือไวใจเรว็ 

(โสนนอ้ย, 2528: น.59) 
ตัวอย่างที่ 45 ใชค้  าเชื่อม “เพราะ” เพื่อแสดงเหตุผล โดยเชื่อมระหว่างประโยคที่มี

เนือ้ความกล่าวถึงพฤติกรรมของเด็ก ไดแ้ก่ “ความขยัน” และ “ไม่มือไวใจเร็ว” ท าใหไ้ดร้บัผลดีคือ
เป็นที่รกัของผูใ้หญ่ 

ตัวอย่างที ่46 
แม่นกพดูว่า “แม่เสียใจนกันิ่ม หนเูป็นพี่ใหญ่ก็จริง แต่หนูจะรงัแกนอ้งไม่ได ้ไป ไป

อยู่นอกรังแต่ตัวเดียว แล้วรับรูเ้สียด้วยว่า หนูไม่ได้เป็นใหญ่ในที่นี ้ แม่จะกกแต่ลูกที่
ประพฤติดีเท่านัน้” 

(นกกางเขน, 2483: น.48) 
ตัวอย่างที ่47 

เมื่อหนบูอกว่าหนูเสียใจ และจะท าตนใหดี้ขึน้แลว้ แม่ก็จะปกป้องหนไูวใ้ตปี้ก
ต่อไป 

(นกกางเขน, 2483: น.56) 
ตัวอย่างที ่48 

แต่นิ่มควรจะตอ้งส านึกในความผิดของเขาเสียก่อน แลว้แม่จึงจะยกโทษให ้
(นกกางเขน, 2483: น.50)  

ตวัอย่างที่ 46 – 48 เป็นประโยคที่ใชป้ระโยค 2 ประโยคแสดงเงื่อนไข โดยประโยคที่ 
1 มีเนือ้ความแสดงเหต ุคือ พฤติกรรมของเด็ก ไดแ้ก่ “รังแกนอ้งไม่ได”้ “ประพฤติดี” “เสียใจและจะ
ท าตนให้ดีขึน้” “ส านึกในความผิด” ที่จะส่งผลใหไ้ด้รบัความรูส้ึกดีๆ จากแม่ ดังปรากฏค านาม 
“แม่” คู่กับค ากริยาที่มีเนือ้ความแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับความรกั ได้แก่ “กก” ให้ความอบอุ่น 
“ปกปอ้ง” และ “ยกโทษให”้  
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2.1.2.2 วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ทีม่ีเจตนาปฏิเสธลักษณะทีไ่ม่พึง
ประสงค ์

การใชว้ัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ที่มีเจตนาปฏิเสธลักษณะที่ไม่พึงประสงค ์
ในหนังสืออ่านนอกเวลา บอกเล่ากิริยาของเด็ก และใชค้ าเชื่อม “ท าให”้ “เพราะ” “จะ” “แลว้จึง” 
“มิฉะนั้น” “ถ้า...แล้ว” “เมื่อ...ก็จะ...” เพื่อบอกผลเสียที่เด็กจะได้รบัจากการปฏิบัติพฤติกรรม
ดงักลา่ว 

ตัวอย่างที ่49 
นิดค่อนขา้งกลวั ท าใหพ้่อนกรูส้กึร  าคาญใจมาก 

(นกกางเขน, 2483: น. 82) 
ตวัอย่างที่ 49 กล่าวถึงพฤติกรรม “กลวั” ซึ่งท าใหไ้ดร้บัผลคือ สรา้งความร าคาญใจ

ใหแ้ก่พ่อ พฤติกรรมกลวัจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์เพราะก่อความร าคาญใจใหก้บัพ่อแม่ 
ตัวอย่างที ่50 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะความมีทิฐิมานะ ไม่ยอมเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ จึงตอ้งไดร้บั
บาดเจ็บ และตอ้งจากพ่อแม่พี่นอ้งของตน 

(นกกางเขน, 2483: น.100) 
ตวัอย่างที่ 50 กล่าวถึงพฤติกรรม “มีทิฐิมานะ” และ “ไม่ยอมเชื่อฟัง” ท าใหเ้ด็กไดร้บั

ผลเสียคือ “ได้รบับาดเจ็บ” “ต้องจากพ่อแม่พี่น้อง” พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคเ์พราะเมื่อปฏิบติัแลว้เด็กจะไดร้บัผลเสีย 

ตัวอย่างที ่51 
หนไูม่ชอบพดูปดเลย 

(นกกางเขน, 2483: น. 48) 
ตวัอย่างที่ 51 บอกเล่าพฤติกรรมของเด็กในเรื่องนกกางเขนใหผู้อ่้านซึ่งเป็นเด็กช่วง

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทราบว่าเด็กไม่ชอบพูดปด พฤติกรรม “พูดปด” เป็นพฤติกรรมที่เด็กใน
เรื่องนกกางเขนไม่ชอบ จึงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์

ตัวอย่างที ่52 
ภาพคนชกกนั ท าใหจ้าดกลวัเป็นที่สดุ 

(โสนนอ้ย, 2528: น.18) 
ตวัอย่างที่ 52 กล่าวถึงพฤติกรรม “ชกกนั” ท าใหเ้ด็กรูส้ึกกลวั พฤติกรรมชกกนัจึงเป็น

พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคเ์พราะสรา้งความรูส้กึไม่ดีใหแ้ก่เด็กในเรื่อง 
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จากการศึกษาพบว่า การใช้วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวในหนังสืออ่านนอกเวลา มี
โครงสร้างและเนื ้อความแสดงเจตนาแจ้งให้ทราบแต่อาจเป็นข้อความที่แฝงเจตนาชี ้น า 
เนื่องจากวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวในหนังสืออ่านนอกเวลา มักเป็นขอ้ความที่มีเนือ้ความแสดง
เงื่อนไขเก่ียวกบัผลจากการปฏิบติัตนของเด็ก เช่น เด็กจะไดร้บัความรกัจากผูใ้หญ่ เมื่อเชื่อฟัง หรือ
ไดร้บับาดเจ็บ ไม่ไดร้บัความรกั เมื่อดือ้หรือซุกซน เป็นตน้ 

2.2 การใช้เสียงทีห่ลากหลาย 
วิสันต์  สุข วิสิท ธิ์  (2554 , น.108 -109) กล่าวถึ งการใช้เสี ยงที่ หลากหลาย 

(multtivoicedness) ตามแนวคิดของเวิรธ์แธมและลอชเชอร ์(Worrham and Locher) ไวว้่า การ
ใชเ้สียงที่หลากหลายประกอบดว้ย 1) การอา้งถึงโดยการใชเ้สียงของผูอ่ื้น (voice) หมายถึง การ
ยกขอ้ความของผูอ่ื้นมาประกอบอยู่ในค าพูดใหม่ที่ผูพู้ดกล่าว และ 2) การอา้งถึงโดยการเลียน
เสียง (ventriloquation) หมายถึง การน าความคิดหรือค าพดูของตนใส่เป็นค าพดูของตวัละครหรือ
ผูอ่ื้น 

การศึกษาการใชเ้สียงที่หลากหลาย ในประเด็นการอา้งถึงโดยการเลียนเสียง ที่สนใจ
ศึกษาค าพูดของตัวละครดังกล่าวขา้งตน้ มีความเชื่อมโยงกับแนวทางการวิเคราะห์เรื่องเล่า ใน
ประเด็นของการศึกษาผู้เล่าเรื่อง (narrator) ซึ่งอิราวดี ไตลังคะ (2543 , น.28-40) กล่าวว่า 
การศกึษาผูเ้ลา่เรื่องสนใจศึกษาว่าใครเป็นผูเ้ห็นเรื่องที่เลา่ และใครเป็นผูเ้ล่าเรื่อง(หมายถึงบางครัง้
ผูเ้ลา่อาจไม่ไดเ้ห็นเหตกุารณด์ว้ยตนเอง) โดยจ าแนกผูเ้ลา่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้ลา่เรื่องที่เป็นตวั
ละครในเรื่อง (internal narrator) และ ผูเ้ลา่เรื่องที่ไม่ใช่ตวัละครในเรื่อง (external narrator) 

ส าหรบัการวิจยันี ้เมื่อผูว้ิจยัศึกษาบริบทการสื่อสารของหนงัสืออ่านนอกเวลา พบว่า 
หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นตัวบทที่เก่ียวขอ้งกับผู้ร่วมสื่อสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและผู้ใหญ่ โดย
ผูใ้หญ่เป็นผูเ้ขียนและคัดเลือกหนงัสือดงักล่าวใหเ้ด็กอ่าน ความคิดหรือค าพูดที่ปรากฏในหนงัสือ
จึงเป็นค าพดูของผูใ้หญ่ 

กลวิธีดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิสนัต ์ สุขวิสิทธิ์ (2554, น.108-114) ที่
ศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทยแลว้พบว่า การเลือกใชต้ัวละครผู้ใหญ่และเด็กมีผลต่อการรบัรูท้ี่
ต่างกนัคือ หากใชต้วัละครผูใ้หญ่ เสียงที่ถ่ายทอดก็จะน่าเชื่อถือ แต่หากเลือกใชต้วัละครเด็ก เสียง
ที่ถ่ายทอดก็จะมีผลท าใหผู้ ้อ่านที่เป็นเด็กรูส้ึกคล้อยตามเพราะเป็นสิ่งที่เด็กเช่นเดียวกับตนคิด 
ดงันัน้การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงสนใจศกึษาว่า หนงัสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดความคิดหรือค าพดูของ
ผูใ้หญ่ไปสู่ผูอ่้าน คือ เด็กช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยผ่านเสียงของตัวละครในเรื่อง ที่เป็น
ผูใ้หญ่ เด็ก หรือตวัละครอ่ืนๆ หรือถ่ายทอดผ่านเสียงไม่ใช่ตวัละครในเรื่องอย่างไร 
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จากการศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลา ผู้วิจัยพบว่า มีการใช้เสียง 4 เสียง ในการ
ถ่ายทอดคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชเ้สียงของผูใ้หญ่ การใชเ้สียงของเด็ก การใชเ้สียงของตัวละคร
อ่ืนๆ และการใชเ้สียงที่ไม่ใช่ตวัละครในเรื่อง ดงันี ้ 

2.2.1 การใช้เสียงของผู้ใหญ่ 
การใช้เสียงของผู้ใหญ่ถ่ายทอดคุณลักษณะในหนังสืออ่านนอกเวลา จะมี

เนือ้ความที่ผูใ้หญ่ประเมินค่าและบอกผลของสิ่งที่เด็กควรปฏิบติั และไม่ควรปฏิบติั ชีใ้หเ้ด็กเห็นว่า 
สิ่งใดผิด สิ่งใดถกู สิ่งใดที่เด็กควรท า และชีใ้หเ้ห็นเหตแุละผลว่าหากเด็กปฏิบติัเช่นนัน้แลว้จะสง่ผล
ต่อตวัเด็กอย่างไร การใชเ้สียงของผูใ้หญ่จึงประกอบดว้ยกลวิธีย่อย 2 การเสียงของผูใ้หญ่ถ่ายทอด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการใชเ้สียงของผูใ้หญ่กลา่วถึงลกัษณะที่ไม่เหมาะสม ดงัตวัอย่าง 

2.2.1.1 การใช้เสียงของผู้ใหญ่ถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตัวอย่างที ่53 

นอ้ยจบัหนอนไดต้วัหนึ่ง จึงคาบไปวางที่ตีนของแม่ พลางพูดว่า “แม่จ๋า โปรดรบั
ของตอบแทนเล็กนอ้ยนีด้ว้ยซีจ๊ะ” 

แม่นกกางเขนรูส้ึกพอใจในการกระท าและความช่างคิดของน้อยยิ่งนัก  จึงกิน
หนอนตัวนั้น เพื่อสนองความตั้งใจของลูกน้อย แล้วพูดว่า “ขอบใจมาก ลูกรกัของแม่  
 

โลกนีจ้ะมีความสขุสบายสกัเพียงไหน ถา้เราพยายามท าตนใหเ้ป็นที่รกัของผูอ่ื้น 
เหมือนอย่างที่นอ้ยไดป้ฏิบติัต่อแม่เช่นนี”้ 

(นกกางเขน, 2483: น.84) 
ตัวอย่างที่ 53 ใชเ้สียงของผูใ้หญ่ คือ “แม่” ถ่ายทอดคุณลกัษณะความกตัญญู โดย

การให ้“ของตอบแทน” แก่แม่ และการกระท าเช่นนัน้ท าใหแ้ม่รูส้กึ “พอใจ” 
ตัวอย่างที ่54 

“ฉนัก าลงักลุม้ใจอยู่ทีเดียว เพราะถา้หากหาตน้ฉบบัไม่เจอ หรือว่าคิดถอ้ยค าไม่
ออก ฉนัก็จะไม่มีหนงัสือเลม่ใหม่ออกมาตามสญัญาที่ใหไ้วก้บัเด็กๆ” 

“แต่เลื่อนไปสกัหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ครบั” จอ้ยพยายามปลอบใจ 
“ไม่เป็นไร ?” ลงุเทิดย า้ค าของจอ้ยดว้ยเสียงสงู “นี่ ช่างมนัเถอะ ไดแ้ผลงฤทธิ์ใส่

เธอไปเสียแลว้หรือ โอชกัจะก าแหงกนัมากขึน้ทกุวนัแลว้ ดสูิ...พวกเขาเริ่มคืบคลานขยบั
มาปราบฝันของเด็กอย่างเธอกนัแลว้หรือนี่...ชา้ไม่ไดแ้ลว้ ขีเ้กียจไม่ไดแ้ลว้ ปลอ่ยปละ
ละเลยไม่ไดแ้ลว้ เห็นทีฉนัจะตอ้งรีบลงมือท างานเสียที” 

(สม้สีม่วง, 2544: น.64) 
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ตัวอย่างที่ 54 ผูใ้หญ่ คือ ลุงเทิดบอกกับเด็กชายจอ้ยว่า เขาจะ “ตอ้งลงมือท างาน” 
ไม่ควร “ขีเ้กียจ” “ปล่อยปละละเลย” การใช้เสียงของผู้ใหญ่กล่าวข้อความดังกล่าวแสดงการ
ถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์รื่องความมุ่งมั่น 

ตัวอย่างที ่55 
“อือ้หือ ทัง้สตัวก์ลางวนัและสตัวก์ลางคืนลว้นมีน า้ใจช่วยเหลือลกูมากเลยนะสี

เทา แม่ตอ้งตามไปขอบคณุทุกๆ ตวัแลว้ละ...โดยเฉพาะป้าววักบับ่างช่างร่อน...” 
“ไม่เป็นไรหรอกน่า ขา้เห็นสีเทายงัตวัเล็กๆ น่าสงสารก็เลยช่วย...” 

บ่างช่างรอ้นยิม้เขินๆ แม่เอ่ยขอบคณุอย่างตืน้ตนั 
(สีเทาเจา้ตวัจิ๋ว, 2548: น.93) 

ตัวอย่างที่ 55 ผูใ้หญ่ คือ “แม่คา้งคาว” ถ่ายทอดคุณลกัษณะ การมีน า้ใจช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น และความกตญัญรููค้ณุโดยการแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูท้ี่มีน า้ใจช่วยเหลือผูอ่ื้นว่า “แม่” 
จะตอ้งไป “ขอบคณุ”  

2.2.1.2 การใช้เสียงของผู้ใหญ่กล่าวถึงลักษณะทีไ่ม่เหมาะสม 
ตัวอย่างที ่56 

แม่นกพดูขึน้ว่า “ช่างโง่จรงิๆ นะ กลวัอะไรกนั ถา้หนกูลวัสิ่งที่ไม่เคยเห็น หนจูะไม่
เป็นสขุเลยตลอดชาติ แต่แน่ะพ่อเขามาแลว้ บางทีเขาอาจจะบอกเราไดบ้า้งกระมงั ว่าเจา้
ยกัษน์ี่เป็นอะไรกนัแน่” 

 “เหลวไหลน่ะ” พ่อนกพดู “ถา้มนัไม่มาท าอนัตรายเรา เราจะตอ้งตกใจไปท าไม
ดว้ย เอาเถิด พ่อจะบินไปใหร้อบๆ สวน บางทีจะพบเจา้ยกัษต์นนีเ้ขา้บา้งกระมงั” 

(นกกางเขน, 2483: น.72) 
ตวัอย่างที่ 56 ใชเ้สียงของผูใ้หญ่ คือ “แม่” และ “พ่อ” กล่าวถึงลกัษณะที่ไม่เหมาะสม

ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ “กลวัสิ่งที่ไม่เคยเห็น” และประเมินค่าพฤติกรรมดงักลา่วว่าเป็นสิ่งที่ “โง่” และ 
“เหลวไหล ตัวอย่างดงักล่าวจึงถ่ายทอดคุณลกัษณะความกลา้หาญซึ่งเป็นลกัษณะที่ตรงขา้มกับ
ความกลวั 

ตัวอย่างที ่57 
“ไม่ดีมัง้” พ่อมองหนหูล่อยิม้ๆ เอือ้มมือมาขยีผ้มหนหูลอ่แรงๆ “พรุง่นีล้กูตอ้งไป

โรงเรียน ต่ืนสายเด๋ียวไปไม่ทนั คณุครูจะดเุอา กลบัไปพรอ้มกับแม่ดีกว่านะพ่อว่า” 
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.16) 
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ตวัอย่างที่ 57 เป็นการใชเ้สียงของผูใ้หญ่ถ่ายทอดคณุลกัษณะที่ไม่เหมาะสมคือ “การ
ต่ืนสาย” โดยชี ้ให้เห็นผลคือ การต่ืนสายจะท าให้ไปโรงเรียนไม่ทันจะท าให้เด็กถูกดุ  ใน
ขณะเดียวกนัก็ชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของการเรียนรูด้ว้ย 

2.2.2 การใช้เสียงของเด็ก 
การใช้เสียงของเด็กถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกลวิธีที่จะท าให้

ความคิดที่ตอ้งการถ่ายทอดส่งผ่านไปยงัเด็กที่เป็นผูอ่้านหนังสืออ่านนอกเวลาคลอ้ยตาม และไม่
ต่อตา้นสิ่งที่ผูใ้หญ่ตอ้งการสอนเช่นเดียวกับตวัละครเด็กในเรื่อง ประกอบดว้ยกลวิ ธีย่อย 3 กลวิธี 
คือ การใชเ้สียงเด็กถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ การใชเ้สียงของเด็กกล่าวถึงลกัษณะที่ไม่
เหมาะสม การใชเ้สียงของเด็กแสดงความคลอ้ยตามสิ่งที่ผูใ้หญ่บอกหรือสอน  

2.2.2.1 การใช้เสียงเด็กถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
การใช้เสียงของเด็กถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาจเป็นการใช้

เสียงพูด หรือการแสดงความคิดของเด็กถ่ายทอดคุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กควรปฏิบติั ดัง
ตัวอย่างที่ 68 ที่เด็กชายจอ้ยคิดว่าเขาควรจะช่วยแม่รกัษาความสะอาดและและตัวอย่างที่ 59 ที่
เด็กชายจอ้ยรูส้กึเกรงใจผูอ่ื้น 

ตัวอย่างที ่58 
มนัคงปลิวมาจากท่ีไหนสกัแห่ง จอ้ยบอกตวัเอง และคิดว่าควรจะช่วยแม่รกัษา

ความสะอาดของบา้นใหม่ดว้ยการเก็บเศษกระดาษเหลา่นีไ้ปทิง้ถงัขยะเสีย 
(สม้สีม่วง, 2544: น.23) 

ตัวอย่างที ่59 
แมจ้อ้ยจะรูส้กึเสียดายและคิดว่าเพิ่งคยุกบันกัเขียนคนโปรดไดเ้ด๋ียวเดียวเท่านัน้ 

แต่เขาก็คิดว่าไม่ควรรบกวนชายสงูวยัไปมากกว่านีแ้ลว้ 
(สม้สีม่วง, 2544: น.66) 

นอกจากการใช้เสียงของเด็กถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เด็กควร
ปฏิบติัแลว้ยงัมีกลวิธีการใชเ้สียงของตวัละครเด็กหลายคนถ่ายทอดคณุลกัษณะเดียวกนัคือ การใช้
เสียงของตวัละครเด็กหลายๆ คนในเรื่อง คิดหรือพดูในเรื่องเดียวกนั ซึ่งกลวิธีดงักล่าวจะท าใหเ้ด็ก
ที่เป็นผูอ่้านหนังสืออ่านนอกเวลาคลอ้ยตามไดง้่ายว่า เด็กๆ หลายคนย่อมปฏิบติัเหมือนๆ กนั ดัง
ตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่60 
ไม่ควรเลยที่เราจะรขิโมย เกือบจะถกูจบัขงั แลว้มิหน ายงัท าใหพ้่อเสียใจอีก 

(โสนนอ้ย, 2528: น. 89) 
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เปรมก็ชกัใจไม่ดี ร  าลกึขึน้ไดว้่า ทัง้จาดและตนไดแ้อบหยิบตุ๊กตาแขนอ่อนจาก
ศาลพระภมูิรมิถนน เปรมจะพดูไดอ้ย่างไรว่าตนมิไดข้โมย ไม่มีคนเห็น ต ารวจไม่ไดจ้บั แต่
เปรมก็ท าผิดอยู่นั่นเอง 

และจาดก็นึกขึน้ไดว่้า ตนยงัมีตุ๊กตาทา้วแขนอยู่อีกถึงสองตวั โดยตนไม่มีสิทธิ์เป็น
เจา้ของ 

(โสนนอ้ย, 2528: น. 91) 
ตวัอย่างที่ 60 เป็นตัวอย่างการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ากเรื่อง

โสนนอ้ยโดยผ่านเสียงของเด็ก คือ เสียงความคิดของเด็กหญิงจาด ซึ่งเป็นตวัละครเอกของเรื่อง ว่า
ไม่ควรลกัขโมย และใชเ้สียงของเด็กชายเปรมแสดงความเห็นดว้ยกับคุณลกัษณะดังกล่าว เสียง
ขา้งตน้ถ่ายทอดคุณลักษณะการไม่ลักขโมยของของผูอ่ื้น ผ่านความคิดที่เด็กหญิงจาดคิดอยู่คน
เดียวในหัว และหนังสืออ่านนอกเวลายังใชก้ลวิธีการใชเ้สียงท าใหคุ้ณลักษณะดังกล่าวมีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ โดยใชเ้สียงในความคิดของเด็กชายเปรมคิดเรื่องเดียวกนั 

2.2.2.2 การใช้เสียงของเด็กกล่าวถึงลักษณะทีไ่ม่เหมาะสม  
การใชเ้สียงของเด็กกล่าวถึงลกัษณะที่ไม่เหมาะสมมกัจะปรากฏคู่กบัใชเ้สียง

อีกเสียงหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเสียงของเด็ก เสียงของผูใ้หญ่ หรือเสียงของผูเ้ล่า ถ่ายทอดคณุลกัษณะที่
เหมาะสมโดยโดยแก้ไขความเขา้ใจที่ผิดใหถู้ก หรือถ่ายทอดคุณลักษณะใหแ้ก่เด็ก ดังตัวอย่างที่ 
61 ที่เด็กชายประนอมตอ้งการจะจบันกไปขงัแต่เด็กหญิงปราณีคดัคา้นการกระท าเช่นนัน้  

ตัวอย่างที ่61 
“แหม!  ช่างน่ารกัจรงิ” ประนอมรอ้งขึน้ “เออ มีตัง้สี่ตวัแน่ะ ผมอยากจบัเอามนัไป

บา้นเราใหห้มด” 
ปราณีคา้นว่า “ท าอย่างนัน้ไม่ไดห้รอก ประนอมลงมาเถอะ อย่าไปกวนใหม้นั

ตกใจเลย” 
(นกกางเขน, 2483: น.76) 

2.2.2.3 การใช้เสียงของเด็กแสดงความคล้อยตามส่ิงทีผู่้ใหญ่บอกหรือ
สอน  

การใชเ้สียงของเด็กแสดงความคลอ้ยตามสิ่งที่ผูใ้หญ่บอกหรือสอนคือ การใช้
เสียงของผูใ้หญ่สอนสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติซึ่งจะท าใหพ้ฤติกรรมดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และใช้
เสียงของเด็กแสดงความคลอ้ยตาม กลวิธีดังกล่าวอาจช่วยใหค้วามคิดที่ตอ้งการถ่ายทอดส่งผ่าน
ไปยังเด็กที่เป็นผู้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาคล้อยตาม และไม่ต่อต้านสิ่งที่ผู ้ใหญ่ต้องการสอน
เช่นเดียวกบัตวัละครเด็กในเรื่องที่เชื่อสิ่งที่ผูใ้หญ่ก าลงัสอน ดงัตวัอย่างที่ 62 -63 
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ตัวอย่างที ่62 
มารดาของเด็กทัง้สองพดูว่า “หนอูยากจะขงันกสวยๆ เหล่านีไ้วใ้นกรง แลว้เลีย้ง

ไวด้เูลน่หรือ ถา้หนทู าเช่นนัน้ ไม่ชา้มนัจะเหงาตาย” 
“สมมติว่า มีใครจบัหนไูปขงัไวใ้นหอ้งเล็กๆ แมจ้ะมีอาหารใหก้ินอย่างบริบรูณ ์หนู

คงไม่ชอบเป็นแน่ทีเดียว นกก็มีความรูส้ึกเช่นหนเูหมือนกนั นอกจากนี ้แม่คิดว่านก
กางเขนคู่นีค้งจะมีลกูเพราะแม่เห็นมนัมาคู่กนัเสมอ” 

ปราณีพดูขึน้ว่า “ถา้เราขงัมนัไว ้ก็น่าสงสารมนัมากนะคะ” 
(นกกางเขน, 2483: 62) 

ตัวอย่างที่ 62 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการไม่ท าให้
ผูอ่ื้นเดือดรอ้น โดยใชเ้สียงของ “แม่” สอนลกูว่า นกก็มีความรูส้ึก การขงัมนัไวจ้ะท าใหม้นัเหงาตาย 
และใชเ้สียงของ “ปราณี” ซึ่งเป็นเสียงของ “เด็ก” ผูห้ญิง กลา่วรบัค าว่า “ถา้เราขงัมนัไว ้ก็น่าสงสาร
มนัมากนะคะ”  

ตัวอยา่งที ่63  
“เอาอย่างศาลพระภมูิไดห้รือ?” พ่อว่า หวัเราะพลางเอามือลบูศีรษะจาด “ศาล

พระภมูิน่ะเขามีไวส้  าหรบัเจา้ที่เทวดารกัษาเรือน ท่านไม่ไดท้ าบา้นใหใ้ครอยู่ดอกลกู จะไป
เอาอย่างเรือนนอ้ยในนิทานไม่ได ้เราอยากมีบา้นอยู่ เราก็ตอ้งสรา้งเอง” 

(โสนนอ้ย, 2528: น. 91) 
คงจะจรงิอย่างพ่อว่า จาดคิด และพรอ้มกนันัน้เอง เด็กหญิงก็คิดไวว้่าควรจะ

สารภาพแก่พ่อแม่เสียว่าตนไดไ้ปหยิบตุ๊กตาทา้วแขนสองตวัมาจากศาลพระภมูิขา้งทาง
ดว้ย “เราจะตอ้งเอาตุ๊กตาไปคืนเสีย” เด็กหญิงนึก 

(โสนนอ้ย, 2528: น. 91) 
ตัวอย่างที่  63 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะความพยายาม

พึ่งพาตนเอง โดยใชเ้สียงของผูใ้หญ่ คือ “พ่อ” สอนลกู และเด็กก็แสดงความคลอ้ยตามดงัปรากฏ
ในขอ้ความที่กลา่วว่า “คงจะจรงิอย่างพ่อว่า”  

ตัวอย่างที ่64   
“พรุง่นีแ้ม่จะท าขา้วเม่าใสก่ะทิไวใ้สบ่าตร หนูหลอ่ต่ืนแต่เชา้หน่อยนะ” 
“ครบั” หนหูล่อรบัค าเต็มอกเต็มใจ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.75) 
ตัวอย่างที่ 64 หนังสืออ่านนอกเวลาถ่ายทอดคุณลักษณะการปฏิบัติตาม

หลักศาสนาโดยใช้เสียงของผู้ใหญ่  คือ “แม่” บอกกล่าวแก่เด็กให้ “ต่ืนแต่เช้าเพื่อใส่บาตร”  
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และเด็กชายหนูหล่อก็แสดงความคลอ้ยตามโดยการรับค าในขอ้ความที่กล่าวว่า “ “ครบั” หนูหล่อ
รบัค าเต็มอกเต็มใจ” 

2.2.3 การใช้เสียงของตัวละครอื่นๆ  
การใชเ้สียงของตัวละครอ่ืนๆ ถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ การใช้

เสียงของตัวละครที่ไม่ใช่พ่อ แม่ ครู หรือผูใ้หญ่ ถ่ายทอดคุณลักษณะ แต่เป็นการใชเ้สียงของตัว
ละครอ่ืนเช่น นักรบปราบฝัน หรือสัตว ์ช่วยสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่ ใหเ้ด็ก
เขา้ใจความหวงัดีที่ผูใ้หญ่มีต่อเด็ก ถึงแมว้่าบางครัง้การแสดงความหวงัดีของผูใ้หญ่จะแสดงออก
ในรูปแบบของการต่อว่า หรือต าหนิ ดงัตวัอย่างจากเรื่องสม้สีม่วงและท าใหเ้ด็กมีความเขา้ใจผูอ่ื้น
มากขึน้เพราะกลวิธีดังกล่าวมักบอกให้เด็กล่วงรูถ้ึงความคิดของผู้อ่ืนที่เด็กไม่เคยรูม้าก่อน ดัง
ตวัอย่างที่ 65 

ตัวอย่างที ่65 
“เพราะมีเรา ท่านถึงไดเ้ขา้ใจว่า ความจริงแลว้ พ่อ แม่ พี่ นอ้ง คณุครู เพื่อนๆ คน

ขา้งบ้านและใครต่อใครในโลกของท่านนั้น ไม่ได้ตั้งใจจะท ารา้ยพวกท่านเหมือนที่เขา
แสดงออกมาเลยสักนิดเดียว พวกเขาไม่ไดเ้ป็นคนหงุดหงิด เป็นคนชอบเสียดสีแดกดัน 
หรือว่าเป็นคนขีเ้กียจ ไม่กลา้ตัดสินใจ เป็นคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่มันเป็นเพราะ
พวกเขาถูกนกัรบปราบฝันแห่ง ‘อาณาจกัรกา้นสม้เขียวหวาน’ เล่นงานเอาต่างหาก” นาย
พลกลา่วดว้ยความภาคภมูิใจ ซึ่งแผ่ซ่านออกมาบนใบหนา้ที่มีขนรุง่ริ่งของเขา 

(สม้สีม่วง, 2544: น. 163) 
จากตัวอย่างที่  65 ใช้เสียงของตัวละครนักรบปราบฝันกล่าวถึงลักษณะ 

การ “เป็นคนหงดุหงิด เป็นคนชอบเสียดสีแดกดนั หรือว่าเป็นคนขีเ้กียจ ไม่กลา้ตดัสินใจ เป็นคนไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นค าศัพทท์ี่มีความหมายตรงขา้มกับความสนุกสนาน ความสุภาพ 
ความกลา้หาญ และการมีความคิดสรา้งสรรค ์ตัวอย่างดังกล่าวจึงแสดงการปลูกฝังคุณลกัษณะ
การเป็นเด็กสนกุสนาน สภุาพ กลา้หาญ และการมีความคิดสรา้งสรรค ์ 

ตัวอย่างที ่66 
มีเด็กเกเรคนหนึ่ง เอาหนงัสติก๊มายิงเขาตาย มิฉะนัน้ เราคงจะอยู่ดว้ยกนัต่อมา

ดว้ยความผาสกุ 
(นกกางเขน, 2483: น.12) 

ตัวอย่างที่  66  ใช้เสียงของ “นกกางเขน” ซึ่ งเป็นตัวละครสัตว์ถ่ายทอด
คุณลกัษณะการมีไม่ท ารา้ยรา้ยเบียดเบียนผูอ่ื้น โดยการกล่าวถึงความรูส้ึกของนกกางเขนที่รูส้ึก
เป็นทุกข์เพราะถูกเด็กยิงหนังสติ๊กใส่คู่ของมันจนตาย กลวิธีการใช้เสียงของตัวละครสัตว์ใน  
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การสื่อสาร ปรากฏในเรื่องนกกางเขน สีเทาเจา้ตัวจิ๋ว และหนูหล่อกับมอมอ อาจเนื่องจากกลวิธี
ดงักลา่วจะท าใหเ้ด็กเรียนรูก้ารเขา้ใจผูอ่ื้น ทัง้คนและสตัวน์ั่นเอง 

2.2.4 การใช้เสียงทีไ่ม่ใช่ตัวละครในเร่ือง 
การใชเ้สียงที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องเป็นการใชเ้สียงถ่ายทอดความคิดของผูใ้หญ่ 

โดยใชเ้สียงที่ไม่ใช่เสียงของตวัละครในเรื่อง บรรยายพฤติกรรม หรือเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในหนงัสือ
อ่านนอกเวลา ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที ่67 
ฟ้าแจ้ง แสงสีทองสาดส่องจับท้องนา เม็ดฝนที่เกาะพราวตามใบไม้ใบหญ้า

สะทอ้นแสงแดดยิบยบั หนูหล่อสะพายกระติบขา้วเหนียวรอ้นๆ ควนัฉุย หอมกรุ่น พรอ้ม
ไข่เป็ดตม้สุกจ านวน 9 ฟอง เท่ากับอายุของตนพอดี ยืนคอยพระภิกษุที่จะเดินแถวผ่าน
หนา้บา้นมาดว้ยหัวใจอ่ิมเอิบ เสียงมอมอดงัแว่วมาใหไ้ดย้ินเป็นระยะๆ สมแลว้ที่หนูหล่อ
ตัง้ชื่อใหม้นัว่ามอมอ 

(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.23) 
กลวิธีการใชเ้สียงที่ไม่ใช่ตวัละครในเรื่องบรรยายพฤติกรรมหรือเหตกุารณใ์นเรื่อง

ที่เกิดขึน้ดังตัวอย่างที่ 67 อาจท าใหเ้ด็กเห็นภาพวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และท าให้ไม่รูส้ึกว่าถูก
บงัคบัหรือสั่งใหป้ฏิบติัตาม  

2.3 การใช้อุปลักษณ ์
ผู้วิจัยนิยามตามณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556, น.99-100) ว่าอุปลักษณ์เป็นการ

เปรียบเทียบของสองสิ่ง โดยน าสิ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เรียกว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ (target 
domain)” ไปเปรียบเทียบกบัสิ่งที่มีลกัษณะเป็นรูปธรรมมากกว่า ซึ่งเรียกว่า “แบบเปรียบ (source 
domain)” การใชอุ้ปลักษณ์จะช่วยให้ผูใ้ชภ้าษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับบางสิ่งมาก่อน 
เขา้ใจความหมายของ “สิ่งที่ถกูเปรียบ (target domain)” ไดช้ดัเจนขึน้  

จากการศกึษาตวับทหนงัสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่  4-6 ผูว้ิจยัพบการ
ใชอุ้ปลกัษณ์ 4 ประการ ไดแ้ก่ ความรูเ้ป็นของมีค่า ลกัษณะของเด็กไม่ดีเป็นสิ่งสกปรก/เป็นศัตรู 
การต่อสูก้บัลกัษณะของเด็กไม่ดีเหมือนการท าสงคราม และความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นอาวธุ ดงันี ้
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2.3.1 ความรู้เป็นของมีค่า 
จากการวิ เคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ในหนังสืออ่านนอกเวลาพบ 

มโนอปุลกัษณ ์“ความรูเ้ป็นของมีค่า”  เช่น “มนตว์ิเศษ” “สมบติั” เป็นแบบเปรียบและ “ความรูท้ี่ได้
จากหนงัสือ” เป็นสิ่งที่ถกูเปรียบ ดงันี ้

ตัวอย่างที ่68 
แค่เปิดไปหนา้แรก แลเห็นตวัหนงัสือเรียงเป็นพืด และแค่จอ้ยลองไลส่ายตาอ่าน

ไปทีละค า ทีละค า เท่านัน้เอง เขาก็รูส้กึเหมือนมีมนตว์ิเศษแผ่ซ่านออกมาจากตวัหนงัสือ
เหลา่นัน้ หน่วงเหนี่ยวเขาจนติดหนึบ และไม่สามารถปิดหนงัสือเลม่นัน้ลงได้ 

(สม้สีม่วง, 2544: น.1) 
ตัวอย่างที ่69 

มนตว์ิเศษของหนงัสือเขา้ครอบง าจอ้ยอีกครัง้ เขาเอนหลงัพิงโคนตน้ไมใ้หญ่ 
สายตาจบัจอ้งอยู่ที่หนา้กระดาษ ไม่สนใจสิ่งอื่นใดอีกต่อไป ไม่สนใจแมก้ระทั่งว่า ดา้นหลงั
โคนตน้ไมซ้ึ่งเขาพิงอยู่นัน้มีโพรงลกึมืดทบึอยู่โพรงหนึ่ง 

(สม้สีม่วง, 2544: น.69) 
ตวัอย่างที่ 68 และตวัอย่างที่ 69 หนงัสืออ่านนอกเวลา เปรียบเทียบ “ความรูจ้าก

การอ่านหนังสือ” ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมกับ “มนตว์ิเศษ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีลกัษณะเป็นรูปธรรม
มากกว่า คือเด็กสามารถเขา้ใจความหมายของค าดงักลา่วไดว้่าเป็นค าที่มีความหมายในทางที่เป็น
สิ่งท่ีดี  สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งท่ีพึงปรารถนาของผูค้น การเปรียบเทียบความรูจ้ากการอ่านกบัสิ่งที่มี
ค่าจึงถ่ายทอดคุณลักษณะความใฝ่เรียนรู ้โดยขยายความใหผู้อ่้านซึ่งเป็นเด็กชั้นประถมศึกษา
เขา้ใจความส าคัญของการอ่านหนังสือชดัเจนขึน้ ลกัษณะที่ไม่ดีเป็นศตัรู/เป็นสิ่งสกปรก การต่อสู้
กบัสิ่งไม่ดีเหมือนการท าสงคราม  

ตัวอย่างที ่70 
“จอ้ย ! เก็บสมบติัของเราเสร็จหรือยงั อย่ามวัโอเ้อเ้อาแต่อ่านหนงัสืออยู่ละ่” 
ค าพดูของแม่เป็นดงัประกาศิตที่เรง่ใหจ้อ้ยเก็บ “สมบติั” ของตนเองใหเ้สรจ็

โดยเร็ว  
(สม้สีม่วง, 2544: น.10) 

จอ้ยปิดหนงัสือเลม่นัน้แลว้วางไวใ้นกลอ่งอย่างทะนถุนอมเหมือนหนงัสือเลม่อ่ืนๆ 
ของเขา 

(สม้สีม่วง, 2544: น.10) 
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“สมบติั” ของจอ้ยมีอยู่เท่านัน้ คือของเลน่ 1 กลอ่ง และหนงัสือ 2 กล่อง 
(สม้สีม่วง, 2544: น.13) 

จากตวัอย่างที่ 70 หนงัสืออ่านนอกเวลา เปรียบเทียบ “หนงัสือ” กบั “สมบติั” ซึ่ง
ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง ทรพัยส์ิน เงินทอง สิ่งของ เมื่อน าหนงัสือไปเปรียบกบัสมบติั จึงช่วย
ใหเ้ด็กเขา้ใจว่าหนังสือเป็นสิ่งมีค่า ตัวอย่างดังกล่าวจึงถ่ายทอดคุณลกัษณะความใฝ่เรียนรูโ้ดย
ช่วยขยายความใหเ้ด็กเขา้ใจความส าคญัของการอ่านหนงัสือ เห็นคณุค่าของการอ่านหนงัสือ 

2.3.2 ลักษณะของเด็กไม่ดีเป็นส่ิงสกปรก/เป็นศัตรู 
จากการวิ เคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ในหนังสืออ่านนอกเวลาพบ 

มโนอปุลกัษณ ์“ลกัษณะของเด็กไม่ดีเป็นสิ่งสกปรก/เป็นศตัรู” เช่น “การกระโจนลงบ่อโคลน” “ปลา
รา้” “นักรบ ชื่อ นายพลขีเ้กียจคิด ขีเ้กียจฝัน” “สิ่งเลอะเทอะมอมแมม” “สิ่งเกรอะกรงัน่ารงัเกียจ” 
เป็นแบบเปรียบและ “การทะเลาะกับคนนิสยัไม่ดี” “คนที่พูดจาไม่ดี” “ความขีเ้กียจ” เป็นสิ่งที่ถูก
เปรียบ ดงันี ้

ตัวอย่างที ่71 
การทะเลาะกบัยายเพ็งที่ใครๆ ใหฉ้ายาไวว้่า “ปากปลารา้” นัน้ ก็เหมือนอยู่ดีๆ 

กระโจนลงไปในบ่อโคลนนั่นแหละ รงัแต่จะเปรอะเปื้อนหาประโยชนอ์ะไรไม่ได ้
(หนหูลอ่กบัมอมอ, 2545: น.63) 

จากตัวอย่างที่ 71 หนังสืออ่านนอกเวลา เปรียบเทียบลกัษณะที่ไม่ดีของเด็กคือ 
“การทะเลาะกบัคนนิสยัไม่ดี” กบั “การกระโจนลงบ่อโคลน” และเปรียบเทียบ “คนที่พดูจาไม่ดี” กบั 
“ปลารา้” ทัง้ปลารา้และบ่อโคลนเป็นสิ่งที่มีกลิ่น ท าใหเ้ปรอะเป้ือน ตัวอย่างดังกล่าวจึงถ่ายทอด
คุณลกัษณะการไม่ทะเลาะวิวาทกับผูอ่ื้น โดยชีใ้หเ้ห็นว่าการทะเลาะวิวาทก็เหมือนท าใหต้นเอง
แปดเป้ือนกบัสิ่งสกปรก 

ตัวอย่างที ่72 
น า้เสียงของนายพล ขีเ้กียจคิด ขีเ้กียจฝัน เต็มไปดว้ยความมุ่งมาดปรารถนา และ

ปลกุเรา้เหล่านกัรบแห่งกองทพัปราบฝันใหฮ้ึกเหิม 
“วนัใหม่ที่สวยงามนัน้ไม่มีอยู่จรงิอย่างที่เหลา่มนุษยช์อบคิดฝัน ตราบใดที่พวกเรา

ยงัสามารถท าลายวนันี ้เด๋ียวนีข้องพวกเขาใหเ้ลอะเทอะมอมแมมไปดว้ยความขีเ้กียจ การ
ปลอ่ยปละละเลย หนกัหน่วงไปดว้ยความกลวัการเปลี่ยนแปลงและเกรอะกรงัน่ารงัเกียจ
ไปดว้ยความหงดุหงิด งุ่นง่าน เสียดสี แดกดนั อิจฉารษิยา โกหกพกลม วนัใหม่ที่สวยงาม 
น่าชิงชงัจะไม่มีวนัเกิดขึน้ไดเ้ลย”  
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นายพล ขีเ้กียจคิด ขีเ้กียจฝัน เชิดหนา้ขึน้เล็กนอ้ย ขนรุงรงัของเขาปลิวไสวเล่นลม
อย่างสง่างาม  

(สม้สีม่วง, 2544: น.95) 
ตวัอย่างที่ 72 หนงัสือนอกเวลาเปรียบเทียบลกัษณะที่ไม่ดีของเด็กกับสิ่งสกปรก 

โดยเปรียบ “ความขีเ้กียจ การปล่อยปละละเลย” เป็นสิ่งที่สกปรกท าให้ “เลอะเทอะมอมแมม” 
เปรียบ “ความหงุดหงิดงุ่นง่าน เสียดสีแดกดัน อิจฉาริษยา โกหก” เป็นสิ่งสกปรกที่ท าให ้“เกรอะ
กรงัน่ารงัเกียจ” นอกจากลกัษณะที่ไม่ดีดังกล่าวจะเป็นสิ่งสกปรกแลว้ยังเป็นลกัษณะสิ่งมีชีวิตที่
เรียกว่า “นักรบปราบฝัน” ที่จะมาท าลายผูค้นและโลก เป็นศัตรูของมนุษยแ์ละเด็กๆ ที่เด็กตอ้ง
ช่วยกนัต่อสูเ้พื่อปกปอ้งผูค้น เด็กจะเอาชนะนกัรบปราบฝันไดด้ว้ยการมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ไดแ้ก่ ความสภุาพ การไม่โกหก ไม่อิจฉารษิยา ซึ่งเป็นลกัษณะที่ตรงกนัขา้มกบันกัรบปราบฝัน  

2.3.3 การต่อสู้กับลักษณะของเด็กไม่ดีเหมือนการท าสงคราม 
จากการวิ เคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ในหนังสืออ่านนอกเวลาพบ 

มโนอุปลกัษณ์ “การต่อสูก้บัลกัษณะของเด็กไม่ดีเหมือนกนัท าสงคราม” ลกัษณะของเด็กไม่ดี”ใน
หนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องสม้สีม่วง เป็นสิ่งที่ถกูเปรียบ น าไปเปรียบกบัแบบเปรียบคือ “กองทพัของ
นกัรบปราบฝัน” ที่ประกอบดว้ยนายทหารในล าดบัยศต่างๆ เช่น นายพลขีเ้กียจคิดขีเ้กียจฝัน (นาย
พลขีเ้กียจ ตัวเป็นขน) นายช่างใหญ่แห่งอาณาจักร ช่างมันเถอะ ท่านผูอ้าวุโส อย่าเสี่ยง ไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลง นกัรบบ่นพึมพ ากระปอดกระแปด นกัรบผดัวนัประกนัพรุ่ง  นกัรบเกลียดผกั นกัรบไม่
มีทางเลือก นกัรบหงุดหงิด งุ่นง่าน นักรบอิจฉาริษยา นกัรบเสียดสี แดกดัน นักรบเยาะหยัน ถาก
ถาง นักรบโกหก พกลม นักรบไม่ไวเ้นือ้เชื่อใจ นักรบ‘ฆ่าเวลา’ นักรบเหล่านีเ้ป็นศัตรูที่จะขโมย
ความคิด ความฝัน และขัดความความส าเร็จของเด็กๆ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่จึงตอ้งร่วมมือกันเพื่อ
ก าจดันกัรบดงักลา่ว ดงัตวัอย่างที่ 73  
 ตัวอย่างที ่73 
  “สว่นหอ้งยายจิ๋วน่ะมีแต่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา ช่วยเอาออกมาปัดฝุ่ นมั่งก็ดี” 

 ฟังมาถึงตรงนี ้จอ้ยรูส้ึกเหมือนหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ มันสะดดุหยุดกึก ก่อนจะเตน้
แรงรวัเร็ว โอ...นี่หมายความว่าแม่ล่วงรูถ้ึงร่องรอยของเหล่านักรบปราบฝันงัน้หรือ ถึงได้
บอกใหพ้ี่แตงอ่อนคอยก าจดัน่ะ... แม่รู ้และแม่ก็ตอ้งการจะขบัไลน่กัรบปราบฝันใหไ้ปไกล
จากชีวิตของลกูๆ ใช่ไหม 

“ไปเถอะ ไปอุ่นแกงจืดต าลงึเถอะ แลว้ช่วยเอาผกัในตูเ้ย็นออกมาหั่นดว้ยนะ เด๋ียว
ฉนัจะผดัผกัเอง” 
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นี่ก็อีก ! ใช่แลว้ ! จอ้ยคิดดว้ยความตื่นเตน้ แม่ตอ้งรูจ้กันกัรบ เกลยีดผกั แน่ๆ เลย 
รูว้่าเขาคอยยุแยงใหเ้ด็กๆ ไม่ชอบกินผัก เพื่อที่จะไดไ้ม่มีเรี่ยวแรงคิดฝัน แม่รู ้ แม่จึงคอย
บังคับใหเ้ขากับพี่จิ๋วกินผักทุกวัน...โอ...แม่ฮะ ขอบคุณนะครบัแม่ จอ้ยคิดอยู่ในใจก่อน
บอกแม่ว่า 

“วันนี ้ผมจะกินแกงจืดต าลึงกับผัดผักให้หมดเลย” นัยน์ตาจ้อยเป็นประกาย
ทีเดียว 

(สม้สีม่วง, 2544: น.105-106) 
ตัวอย่างที่ 73 เปรียบเทียบลักษณะของเด็กไม่ดี “คือการไม่กินผัก” เป็นนักรบ

ปราบฝันชื่อว่า “นักรบเกลียดผกั” การจะเอาชนะนกัรบดงักล่าวเด็กตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูใ้หญ่
คือตอ้งกินผกัเพื่อใหร้่างกายแข็งแรง ตวัอย่างดงักล่าวจึงถ่ายทอดคณุลกัษณะการดแูลตนเอง โดย
ขยายความใหเ้ด็กเห็นความส าคญัของการกินผกัว่าเป็นการต่อสูก้บันกัรบปราบฝัน  

2.3.4 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอาวุธ 
จากการวิ เคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ ในหนังสืออ่านนอกเวลาพบ 

มโนอปุลกัษณ ์“ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นอาวธุ” โดย อาวธุ คือ “ฝันมหาศาล” เป็นสิ่งที่ท าใหศ้ตัรูคือ
นักรบปราบฝันกลวั “ฝันมหาศาล” จึงเป็นแบบเปรียบและ ลกัษณะของเด็กดีที่มีความฝัน และมี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์ป็นสิ่งที่ถกูเปรียบ ดงันี ้

ตัวอย่างที ่74 
“นั่นละเป็นเรื่องยากที่สดุเลย ท าไมพวกเด็กๆ ช่างมีฝันมหาศาลอยู่ในตวักนั

มากมายขนาดนีน้ะ เอ๊ะ...ในกองทพัปราบฝันน่ะ ฉันเขียนบอกเอาไวห้รือเปล่านะว่า นกัรบ
ปราบฝันน่ะกลวั ‘ฝันมหาศาล’ ของเด็กๆ กนัมากทีเดียว” 

“ท าไมนกัรบปราบฝันถึงไดก้ลวัฝันมหาศาลของเด็กๆ ละ่ครบั” จอ้ยรูส้ึกว่าตวัเอง
เป็นคนที่กระหายหิวค าตอบ และลงุเทิดก็ไม่รอชา้ที่จะปรนเปรอเขาดว้ยค าตอบใหอ่ิ้มหน า 
ไม่...แมแ้ต่จะหงุดหงิดร  าคาญใจกบัค าถามมากมาย  

“ก็เพราะมนัเป็นฝันที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีกรอบใดๆ มาขดัขวางเอาไวไ้ดเ้ลยน่ะสิ...
พอไม่มีกรอบ ไม่มีขอบเขต มนัก็ง่ายมากที่จะคิดฝันไปใหไ้กล ไกลเกินกว่าโลกกลมเหมือน
ผลสม้ไปไม่รูเ้ท่าไหร”่ 

(สม้สีม่วง, 2544: น.116) 
ตัวอย่างที่  74 หนังสืออ่านนอกเวลาเปรียบเทียบคุณลักษณะ “ฝันมหาศาล” ซึ่ง

หมายถึงการมีความคิดสรา้งสรรค์ เป็นอาวุธที่นักรบปราบฝันกลัว นอกจากการมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ลว้คุณลกัษณะอันพึงประสงคอ่ื์นๆ เช่น ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความกลา้หาญ 
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ความสุภาพ การตระหนักถึงความส าคัญของเวลา ซึ่งลกัษณะเหล่านีจ้ะตรงขา้มกับลกัษณะของ
นกัรบปราบฝัน ก็เป็นอาวธุของเด็กๆ ดว้ย ตวัอย่างดงักล่าวจึงเป็นการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องเด็กโดยขยายความใหเ้ด็กเห็นความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่จะเป็น
เครื่องมือช่วยปอ้งกนัเด็กๆ จากศตัรูและอนัตราย 

จากการศึกษาการใชอ้ปุลกัษณ ์พบว่าการใชอ้ปุลกัษณเ์ป็นเครื่องมือทางภาษาอย่าง
หนึ่งที่ใชเ้รื่องที่ใกลต้ัวเด็กช่วยถ่ายทอดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์เนื่องจากเด็กซึ่งเป็นผูร้บัสาร
เป็นเด็กระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส าหรบัเด็กช่วงวยันีก้ารรบัรูเ้รื่องที่ เป็นนามธรรมมากๆ เด็ก
อาจจะไม่เขา้ใจ ผูเ้ขียนจึงตอ้งพยายามเลือกใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เป็นสิ่งที่ใกลต้ัวเด็ก มีลกัษณะ
เป็นรูปธรรมมาอธิบายเพื่อสื่อสารสิ่งที่ตอ้งการใหเ้ด็กท าและไม่ท าสิ่งใด เช่น การทะเลาะกนัเป็นสิ่ง
สกปรก เด็กอาจจะเขา้ใจไดแ้ละไม่อยากท าสิ่งสกปรก หรือความรูเ้หมือนแกว้แหวนเงินทอง เป็นสิ่ง
ที่ดีและมีค่าเด็กจึงต้องหาความรู ้เปรียบเทียบกับการสอนในสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรูม้ี
ประโยชน ์เด็กอาจไม่เขา้ใจความหมายของประโยชนท์ี่ผูใ้หญ่ตอ้งการจะสื่อ 

จากผลการศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษากับกลวิธีทาง
ภาษาในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งผูว้ิจัยไดก้ล่าวไวใ้นบทที่ 3 และ 4 
พบความสมัพนัธข์องคณุลกัษณะอนัพงึประสงคก์บักลวิธีทางภาษา ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 22 ความสมัพนัธข์องคณุลกัษณะอนัพงึประสงคก์บักลวิธีทางภาษา 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

กลวิธีทางภาษา 
ระดับค า ระดับข้อความ 

กา
รเล

ือก
ใช
ค้ า
/ก
ลุ่ม
ค า
รว่
มก
บัค

 า/ก
ลุ่ม
ค า
ที่ส
ื่อถ
ึงเด

็ก 

กา
รใ
ชค้
 าแ
สด
งท
ศัน
ภา
วะ

 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
ขย
าย
ค า
/ก
ลุ่ม
ค า
กร
ิยา

 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
แส
ดง
คว
าม
เป็
นพ

วก
 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
แส
ดง
กา
รป
ระ
เมิ
นค
่า 

การใชว้จันกรรม การใชเ้สียงที่
หลากหลาย 

กา
รใ
ชอ้
ปุล
กัษ

ณ
 ์

กลุ่มชีน้  า 

กล
ุ่มบ

อก
กก
ล่า
ว 

ผูใ้
หญ

 ่

เด
็ก 

ตวั
ละ
คร
อื่น
ๆ  

เส
ียง
ที่ไ
ม่ใ
ช่ต
วัล
ะค
รใ
นเ
รื่อ
ง  

กา
รส
ั่ง 

กา
รช
กัช
วน

 

กา
รข
ู ่

กา
รท
า้ท
าย

 

กา
รถ
าม

 

1. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ก่ียวข้องกับอุปนิสัย 
1.1 การดแูลตนเอง                 
1.2 ความสภุาพ                 
1.3 ความมุ่งมั่น                 
1.4 ความกลา้หาญ                 
1.5 การเชื่อฟังผุใ้หญ่                 

1.6 ความใฝ่เรียนรู ้                 

1.7 ความสนกุสนาน                 

1.8 ความรบัผิดชอบ                 

1.9 การตระหนกัถึง
ความส าคญัของเวลา 

                

1.10 ความพยายาม                 
1.11 ความอดทน                 
1.12 การมีความคิด
สรา้งสรรค ์
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

กลวิธีทางภาษา 
ระดับค า ระดับข้อความ 

กา
รเล

ือก
ใช
ค้ า
/ก
ลุ่ม
ค า
รว่
มก
บัค

 า/ก
ลุ่ม
ค า
ที่ส
ื่อถ
ึงเด

็ก 

กา
รใ
ชค้
 าแ
สด
งท
ศัน
ภา
วะ

 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
ขย
าย
ค า
/ก
ลุ่ม
ค า
กร
ิยา

 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
แส
ดง
คว
าม
เป็
นพ

วก
 

กา
รใ
ชค้
 า/ก

ลุ่ม
ค า
แส
ดง
กา
รป
ระ
เมิ
นค
่า 

การใชว้จันกรรม การใชเ้สียงที่
หลากหลาย 

กา
รใ
ชอ้
ปุล
กัษ

ณ
 ์

กลุ่มชีน้  า 

กล
ุ่มบ

อก
กก
ล่า
ว 

ผูใ้
หญ

 ่

เด
็ก 

ตวั
ละ
คร
อื่น
ๆ  

เส
ียง
ที่ไ
ม่ใ
ช่ต
วัล
ะค
รใ
นเ
รื่อ
ง  

กา
รส
ั่ง 

กา
รช
กัช
วน

 

กา
รข
ู ่

กา
รท
า้ท
าย

 

กา
รถ
าม

 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
2.1 การไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
2.1.1 ความเกรงใจผูอ่ื้น                 
2.1.2 การไม่ท ารา้ย
เบียดเบียนผูอ่ื้น 

                

2.1.3 การไม่โกหก                 
2.1.4 การไม่ลกัขโมย                 
2.1.5 การไม่ท าใหพ้่อ
แม่เป็นทกุข ์

                

2.2 การท าประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืน 
2.2.1 ความมีน า้ใจ                 
2.2.2 การยอมรบัความ
แตกต่างของผูอ่ื้น 

                

2.2.3 การรกัครอบครวั                 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ีเ่ด็กพึงปฏิบัติต่อสถาบัน 
3.1 ความรกัชาติ                 
3.2 การปฏิบตัิตามหลกั
ศาสนา 

                

3.3 ความจงรกัภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

                

 
 



 

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจยัเรื่องคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษากับกลวิธีทางภาษา

ในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษากับกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 โดยเลือกศึกษาเฉพาะค าประพนัธป์ระเภทรอ้ยแกว้ที่มีลกัษณะเป็นเรื่องยาว ไม่เป็นเรื่อง
ย่อยหลายเรื่องประกอบกนัในหนงัสือ 1 เล่ม และไม่เป็นเรื่องแปล ไดห้นงัสืออ่านนอกเวลา 5 เล่ม 
ไดแ้ก่ เรื่อง นกกางเขน โสนนอ้ย สม้สีม่วง หนหูล่อกบัมอมอ และสีเทาเจา้ตวัจิ๋ว 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชใ้นการศึกษาคือวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกลวิธีทาง
ภาษา ตามมุมมองความสัมพันธ์ของความคิดกับกลวิธีทางภาษา โดยน าแนวคิดของแฟรค์ลัฟ 
(Fairclough, 1995, 98) ที่กล่าวถึงความสมัพนัธข์องกระบวนการสื่อสารที่ประกอบดว้ยความคิด 
ภาษา กบัสงัคม มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห ์โดยศกึษาการผลิตและการกระจายตวับท และ
การบริโภคและตีความตัวบทหนังสืออ่านนอกเวลา โดยศึกษาประวัติความความเป็นมาของ
หนงัสืออ่านนอกเวลาและผูผ้ลิต บริบทสภาพสงัคมในปีที่พิมพห์นงัสืออ่านนอกเวลาครัง้แรก และ
บริบทสภาพสังคมในปีที่ประกาศใช้หนังสืออ่านนอกเวลาโดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
จดุมุ่งหมายของแผนการศกึษาและหลกัสตูรการศึกษาที่เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาที่มีการตีพิมพห์นงัสือ
อ่านนอกเวลา และวิเคราะหค์ณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกลวิธีทางภาษาจากตวับทหนงัสืออ่าน
นอกเวลา จากนัน้จึงวิเคราะหอิ์ทธิพลของสงัคมและวฒันธรรมที่สง่ผลต่อตวับท และศึกษาอิทธิพล
ของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นตวับทที่อาจสง่ผลต่อสงัคม 

จากการศกึษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษากบักลวิธีทางภาษา
ในหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้

1. ผลการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 ที่ปรากฏ
ในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกับ
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จดุมุ่งหมายของแผนการศกึษาและหลกัสตูรการศึกษาที่เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาที่มีการตีพิมพห์นงัสือ
อ่านนอกเวลาพบว่า 

1.1 หนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -6 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
ผ่านกลวิธีทางภาษาที่พบในบทที่ 3 ทัง้สิน้ 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสยั 2) คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น และ 3) คณุลกัษณะอนั
พงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั ดงันี ้

1.1.1 คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับอุปนิสยั คือ ลกัษณะเฉพาะตัว
ของเด็ก ความประพฤติ และความคิด ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับเด็ก จากการศึกษาพบคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ที่ เก่ียวข้องกับอุปนิสัย 12 คุณลักษณะ ได้แก่ การดูแลตนเอง ความสุภาพ  
ความมุ่งมั่น ความกลา้หาญ การเชื่อฟังผูใ้หญ่ ความใฝ่เรียนรู ้ความสนุกสนาน  ความรบัผิดชอบ 
การตระหนกัถึงความส าคญัของเวลา ความพยายาม ความอดทน และการมีความคิดสรา้งสรรค ์

1.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เด็กพึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน คือ ลักษณะของ
พฤติกรรม และความคิด ที่ต้องการให้เด็กแสดงต่อคนรอบข้าง เช่น เพื่อน พี่  น้อง พ่อแม่ ครู  
จากการศึกษาพบคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 2 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ การไม่
ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น ประกอบดว้ย ความเกรงใจผูอ่ื้น การไม่ท ารา้ยเบียดเบียนผูอ่ื้น การไม่โกหก 
การไม่ลักขโมย การไม่ท าใหพ้่อแม่เป็นทุกข ์และการท าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น ประกอบดว้ย ความมี
น า้ใจ การยอมรบัความแตกต่างของผูอ่ื้น และการรกัครอบครวั 

1.1.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เด็กต่อพึงปฏิบติัต่อสถาบนั คือ ลกัษณะของ
พฤติกรรม และความคิด ที่ต้องการให้เด็กแสดงออกต่อสถาบันส าคัญทางสังคม ได้แก่ ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์จากการศกึษาหนงัสืออ่านนอกเวลา พบคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่
เด็กพึงปฏิบติัต่อสถาบนั ไดแ้ก่ คณุลกัษณะความรกัชาติ คณุลกัษณะการปฏิบติัตามหลกัศาสนา 
และความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

1.2 ผลการศึกษาจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาที่เก่ียวขอ้ง
ในช่วงเวลาที่มีการตีพิมพ์หนังสืออ่านนอกเวลา พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏใน
หนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 มีความสอดคล้องของเป้าหมายและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องแผนการศึกษาและหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกับปีที่ผลิตตัวบทหนังสือ
อ่านนอกเวลา โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



  126 

พุทธศักราช 2551 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการใช้หลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันมาก 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทุกประการ เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าหนงัสืออ่านนอกเวลาที่
เป็นกลุ่มขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้น่าจะมีการถ่ายทอดคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามที่
หลกัสตูรตอ้งการ จึงไดม้ีการก าหนดใหเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาในปัจจุบนั แมว้่าจะมีการผลิตมา
เป็นระยะเวลานานแลว้ สามารถจดักลุ่มของคณุลกัษณะอันพึงประสงคไ์ด ้3 ประเภท เรียงล าดับ
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เก่ียวขอ้งกบัอปุนิสยั 2) คณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น และ 3) คณุลกัษณะอนั
พงึประสงคท์ี่เด็กพงึปฏิบติัต่อสถาบนั 

2. ผลการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นการถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงคข์อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 พบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษา 2 ระดับ คือ 1) กลวิธีทาง
ภาษาระดบัค า 2) กลวิธีทางภาษาระดบัขอ้ความ ดงันี ้

2.1 กลวิธีทางภาษาระดับค า พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  
4-6 มีการใช้กลวิธีทางภาษาระดับค าเพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 กลวิธีได้แก่  
1) การเลือกใช้ค า/กลุ่มค ากริยาร่วมกับค า/กลุ่มค าที่สื่อถึงเด็ก 2) การใช้ค าแสดงทัศนภาวะ  
3) การใช้ค า/กลุ่มค าขยายค า/กลุ่มค ากริยา 4) การใช้ค า /กลุ่มค าที่แสดงความเป็นพวก  
และ 5) การใชค้ า/กลุม่ค าแสดงการประเมินค่า 

2.3 กลวิ ธีทางภาษาระดับข้อความ  พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการใช้กลวิธีทางภาษาระดับข้อความเพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์3 กลวิธีไดแ้ก่ 1) การใช้วัจนกรรม ประกอบด้วย วัจนกรรมกลุ่มชีน้  า ได้แก่ วัจนกรรม 
การสั่ง วัจนกรรมการชักชวน วัจนกรรมการขู่ วัจนกรรมการท้าทาย และวัจนกรรมการถาม  
และวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 2) การใชเ้สียงที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การใชเ้สียงของผูใ้หญ่ การใช้
เสียงของเด็ก การใชเ้สียงของตวัละครอ่ืนๆ และการใชเ้สียงที่ไม่ใช่ตวัละครในเรื่อง และ 3) การใช้
อปุลกัษณ ์

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ใน

หนังสืออ่านนอกเวลา ผูว้ิจัยจะอภิปรายความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่พบใน
หนงัสืออ่านนอกเวลากบัคณุลกัษณะคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ก าหนดไว ้8 ประการ ดงันี ้
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1. คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่พบมากเป็นอันดับแรกคือ คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่
เก่ียวขอ้งอปุนิสยั สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรดงันี ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การดูแลตนเอง ความสุภาพ การเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
ความรับผิดชอบ และการตระหนักถึงความส าคัญของเวลา สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขอ้ที่ 3 คือ มีวินยั 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความพยายาม และความอดทน 
สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ขอ้ที่  6 คือ มุ่งมั่นในการท างาน 

คุณลกัษณะความใฝ่เรียนรู ้สอดคลอ้งกับคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขอ้ที่ 4 คือ ใฝ่เรียนรู ้

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เด็กพึงปฏิบัติต่อผูอ่ื้น สอดคลอ้งกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสตูร ดงันี ้

คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความเกรงใจผูอ่ื้น การไม่ท ารา้ยเบียดเบียนผูอ่ื้น 
การไม่โกหก และการไม่ลกัขโมย สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขอ้ที่ 2 ซื่อสตัยส์จุรติ 

คณุลกัษณะอันพึงประสงค ์ไดแ้ก่ การไม่ท าใหพ้่อแม่เป็นทุกข ์และการรกัครอบครวั 
สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ขอ้ที่ 7 รกัความเป็นไทย ซึ่งนิยามครอบคลมุถึงความกตญัญู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีน า้ใจ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขอ้ 8 มีจิตสาธารณะ 

3. คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อสถาบนั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความรกัชาติ 
การปฏิบัติตามหลักศาสนา และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขอ้ที่ 1 
รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์และขอ้ที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

ผลการศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาในหนงัสืออ่านนอก
เวลาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ดังกล่าวอภิปรายได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พบใน
หนงัสืออ่านนอกเวลาเป็นสว่นหนึ่งคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551 ทุกประการ แต่มีล  าดับความส าคัญที่ต่างจากคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง กล่าวคือ คุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อสถาบัน  
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ซึ่งสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสูตรขอ้ที่ 1 เป็นคุณลกัษณะที่พบน้อยที่สุด 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุ่มขอ้มูลของหนงัสือที่ใชใ้นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และมีลกัษณะเป็นบนัเทิงคดี คณุลกัษณะรกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์จึงอาจปรากฏมากใน
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่มุ่งสอนเรื่องนีโ้ดยตรง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

อนึ่งคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์งักล่าวอาจมีความเป็นนามธรรมค่อนขา้งสงู จึงไม่เหมาะ
กบัเด็กในช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีอายุประมาณ 9-12 ปี เพราะตามทฤษฎีพฒันาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก์ (น. 55-56) กล่าวว่า เด็กอายุ 7-12 ปี สามารถคิดตามหลักเหตุผล คิด
เก่ียวกบัสิ่งที่ถกู-ผิดได ้แต่จ ากดัอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นรูปธรรม ไม่สามารถเขา้ใจกฎเกณฑข์อง
สงัคมอย่างเป็นระบบ และเด็กจะคิดเชิงนามธรรมและเขา้ใจกฎเกณฑข์องสงัคมเมื่อมีอาย ุ12 ปีขึน้
ไป 

นอกจากผลการศึกษาดังกล่าวแลว้ ผลการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังพบคุณลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่นอกเหนือจากที่หลักสูตรการศึกษา
ก าหนดไว ้8 ประการ จ านวน 4 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ คณุลกัษณะความกล้าหาญ ความสนุกสนาน 
การมีความคิดสรา้งสรรค์ และการยอมรบัความแตกต่างของผูอ่ื้น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็น
ลกัษณะของเด็กที่มีความสุข แมจ้ะไม่ไดถู้กก าหนดไวช้ัดเจนในคุณลักษณะอันพึงประสงคต์าม
หลกัสตูร 8 ขอ้ แต่ก็มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรที่มุ่งพัฒนาใหเ้ด็ก “มีความสขุ” 
(น. 63) และมีความสมัพนัธก์บับรบิทสงัคม ซึ่งผูว้ิจยัจะอภิปรายในหวัขอ้มมุมองเก่ียวกบัวิถีปฏิบติั
ทางสงัคมและวฒันธรรม ดงัต่อไปนี ้

จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีมมุมองเก่ียวกบัวิถีปฏิบติัทางสงัคมและวฒันธรรมเก่ียวกบัหนงัสือ
อ่านนอกเวลา ดงันี ้ 

1. ดา้นผลการศึกษาการผลิตและการกระจายตวับท การบริโภคและตีความตัวบท พบว่า
หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นหนงัสือที่ถูกคัดเลือกโดยรฐัใหเ้ด็กอ่าน เป็นตัวบทที่ถูกผลิตขึน้ในบริบท
สงัคมที่ค่อนขา้งแตกต่างกัน คือหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องนกกางเขน ตีพิมพค์รัง้แรกในปี พ.ศ. 
2483 และเรื่องที่ตีพิมพเ์รื่องลา่สดุคือเรื่องสีเทาเจา้ตวัจิ๋ว ตีพิมพค์รัง้แรกในปี พ.ศ. 2548 จะเห็นว่า
หนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องนกกางเขน ถูกเลือกใชอ้ย่างยาวนาน เนื่องจากหนงัสืออ่านนอกเวลาทัง้ 
5 เลม่ ถกูเลือกใชเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาส าหรบัเด็กร่วมกนัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่ยงัใชจ้ดัการเรียนรูใ้หเ้ด็กอยู่ในปัจจบุนั 
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จากผลการศึกษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาที่พบในหนงัสือ
อ่านนอกเวลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่พบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่เก่ียวขอ้งกับ
อปุนิสยั มีคุณลกัษณะย่อยทัง้สิน้ 12 คุณลกัษณะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืน มีคุณลักษณะย่อย 2 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เก่ียวข้องกับอุปนิสัย 11 
คณุลกัษณะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่เด็กพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นทัง้ 2 ประการ ปรากฏร่วมกัน
ในหนงัสืออ่านนอกเวลา 2 เลม่ขึน้ไปนัน้  

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นแนวโน้มของหนังสืออ่านนอกเวลาที่จะมีผลต่อสงัคม 
กล่าวคือแสดงทิศทางที่แนวคิดที่ปรากฏในหนังสือหนังสืออ่านนอกเวลาจะยังคงมีบทบาทต่อ
สงัคม ในการสง่ผ่านแนวคิดของผูใ้หญ่ในสงัคมไทยไปสูเ่ด็ก แมว้่าหนงัสืออ่านนอกเวลาจะถกูผลิต
ขึน้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 4 หลักสูตร ตั้งแต่ยุคแผนการศึกษาชาติ 2475 จนถึงหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 แต่มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ปรากฏร่วมกนั
และยงัคงไดร้บัการถ่ายทอดไปสู่เด็กในสงัคมปัจจุบนัดว้ยการที่รฐัคดัเลือกมาใชก้ าหนดเป็นรายชื่อ
หนังสืออ่านนอกเวลาส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  สอดคล้องกับ อุมาวัลย ์ชีช้าง 
(2555, 229) ที่กล่าวว่า หนังสือแบบเรียนนั้นผลิตโดยรัฐและบังคับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานนับสิบปีกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ท าใหอุ้ดมการณ์ที่พบนัน้จะครอบคลมุรอบดา้นและ
บางเรื่องก็สอดคลอ้งกบันโยบายรฐั 

อนึ่ง ผูว้ิจยัพบว่าคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลาที่ไดร้บัการ
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันไดแ้ก่ คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกับอุปนิสัย
ประการที่ 12 คือ คุณลกัษณะมีความคิดสรา้งสรรค ์เป็นคณุลกัษณะที่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอก
เวลาเรื่อง สม้สีม่วงเท่านัน้ ไม่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องอื่นๆ เมื่อศึกษาความสมัพนัธก์บั
หลกัสตูรการศึกษาพบว่า คณุลกัษณะการมีความคิดสรา้งสรรค ์เป็นคณุลกัษณะที่ปรากฏครัง้แรก
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ,2545: 1) คุณลักษณะ 
มีความคิดสรา้งสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลง
ความมุ่งหมายท่ีผูใ้หญ่ตอ้งการจะก าหนดเด็กในสงัคมยุคใหม่  

ประเด็นนี ้วิสันต์  สุขวิสิทธิ์  (2554, 505) ได้ตั้งข้อสังเกตในงานวิจัยของเขา เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ.2503 – 2544: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  สรุปได้ว่า
หนังสือเรียนในหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ไดแ้ก่ ฉบับ พ.ศ.2503 ฉบับ พ.ศ.2521 และฉบับ พ.ศ.
2535 มีการเลือกใชค้ าศัพทท์ี่มีความหมายเก่ียวกับการเชื่อฟังและการกระท าตาม เช่น เชื่อฟัง 
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สอนง่าย หลาบจ า ท าตาม และปฏิบติัตามเพื่อสื่อภาพของเด็กดีและภาพของเด็กไปยงัผูอ่้าน โดย
ไม่พบค าศัพทท์ี่กล่าวถึงการมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคป์รากฏในตัวบทหนังสือเรียน จะพบก็แต่
เพียงค าศพัทท์ี่แสดงถึงความมีปฏิภาณไหวพรบิเท่านัน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ลกัษณะของเด็กและเด็กดี
ที่หนังสือเรียนสื่อไปยังผูอ่้านผ่านกลวิธีทางภาษานั้นเน้นคุณสมบัติของการเป็นผูท้ี่เชื่อฟังและ
กระท าตามผูใ้หญ่มากกว่าการมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

2. ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ที่เด็กพึงปฏิบติัต่อสถาบนั เป็นคณุลกัษณะอีกประการ
ที่ปรากฏในหนงัสืออ่านนอกเวลาเรื่อง หนหูลอ่กบัมอมอเท่านัน้ เมื่อพิจารณาสภาพสงัคม ในช่วงปี 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นปีที่ตีพิมพห์นงัสืออ่านนอกเวลาเรื่องดงักล่าวเป็นครัง้แรก พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 
2540 เป็นตน้มา เป็นยุควิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตก หรือที่สังคมไทยเรียกว่ายุคตม้ย ากุง้ ผูค้นที่
เคยท างานในภาคอุตสาหกรรมต้องตกงานเป็นจ านวนมาก สถานการณ์นั้นส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แนวคิดเรื่อง
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงพระราชทานใหส้  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ น าไปเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 นั้น (ศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มลูนิธิยุวสถิรคณุ) จึงเป็นที่สนใจของหน่วยงานทางภาครฐัส าหรบัการน ามา
เป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมใหพ้น้จากวิกฤตการนัน้ได ้ โดยน ามาก าหนดไว้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 (ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, น.ก) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้
น ามาก าหนดเป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ขอ้ที่ 5 “อยู่อย่างพอเพียง” 

จากแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดของพระมหากษัตริย ์
นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยควรส านึกและเทิดทูน ลกัษณะดังกล่าวส่งผลต่อ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ความรกัชาติและความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริยด์ว้ยการ
ส่งเสริมให้เด็กรูจ้ักการประหยัดงบประมาณชาติ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นคณุลกัษณะที่เป็นภมูิคุม้กนัในการแกปั้ญหาเมื่อตอ้งประสบกบัภาวะวิกฤตินั่นเอง 

3. ดา้นกลวิธีทางภาษา แมผ้ลการศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงคจ์ะพบคุณลักษณะ
ส่วนมากปรากฏซ า้กนัในหนังสืออ่านนอกเวลาทัง้ 5 เล่ม แต่ผลการศึกษากลวิธีทางภาษาที่พบใน
หนังสืออ่านนอกเวลาระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า การส่งผ่านแนวคิดเดียวกันในหนังสือ
อ่านนอกเวลาที่ต่างยุคกันเลือกใช้กลวิธีที่แตกต่างกัน คือ หนังสืออ่านนอกเวลาที่ถูกผลิตใน
หลักสูตรการศึกษาแรกๆ ได้แก่เรื่อง นกกางเขน และโสนน้อยมักใชว้ิธีการสอนโดยตรงดว้ยกล
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วิธีการใชค้  าแสดงทศันะภาวะ “ตอ้ง” “อย่า” “ไม่” การวจันกรรมการสั่ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของอุมาวัลย ์ชีชา้ง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่า
ส าหรบัเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 – 2553 ที่พบว่า กลวิธีทางภาษาที่น าเสนอ
อดุมการณเ์ก่ียวกบัความสมัพันธร์ะหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ ดว้ยการใชโ้ครงสรา้งประโยค ปรากฏการ
ใชป้ระโยคค าสั่ง การใชโ้ครงสรา้งประโยคค าสั่งที่ขึน้ตน้ดว้ย “ให”้ และการใชป้ระโยคกรรม 

ในขณะที่หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องสม้สีม่วง หนูหล่อกบัมอมอ และสีเทาเจา้ตวัจิ๋วซึ่งเป็น
หนงัสืออ่านนอกเวลาที่ถูกผลิตขึน้ในระยะหลงั มีการเลือกใชก้ลวิธีทางภาษาที่แฝงการสอนอย่าง
แยบยล ได้แก่ การใช้วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว การใช้อุปลักษณ์ ทั้งนี ้อาจเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ใหเ้ด็กคิดมากขึน้ ตัง้แต่หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551  ที่ก าหนดสมรรถนะส าคัญของ
ผูเ้รียนไวว้่า “หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพัฒนาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการ
คิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การคิดอย่างสรา้งสรรค ์การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ น าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เก่ียวกับตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 6) 
การใชว้ิธีการสอนดว้ยการบงัคบัหรือสั่งจึงอาจไม่เหมาะกบัลกัษณะของเด็กในหลกัสตูรการศึกษา
ปัจจบุนั  

การใช้กลวิธีทางภาษาที่แฝงการสอนอย่างแยบยล เช่น วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว  
เป็นวัจนกรรมที่มีความน่าสนใจเนื่องจากหากพิจารณาในส่วนของถอ้ยค า วัจนกรรมดังกล่าวมี
เนือ้ความคลา้ยการบอกเล่าเรื่องราวของหนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งเป็นตัวบทที่มีลกัษณะเป็นเรื่อง
เล่า แต่หากตีความเจตนาของถอ้ยค าจะพบว่าถอ้ยค าดงักล่าวแฝงเจตนาชีน้  าโดยใชก้ลวิธีการให้
เหตผุลประกอบว่าถา้ท าเหตไุม่ดีก็จะไดผ้ลไม่ดี ดงัตวัอย่างประโยคที่กล่าวว่า “นิดค่อนขา้งกลวั ท า
ใหพ้่อรูส้ึกร  าคาญ” พฤติกรรมดงักลา่วเป็นการท าสิ่งที่ผูใ้หญ่มองว่าไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมหรือสิ่ง
ที่ท าอยู่เป็นสิ่งที่ท าใหผู้ใ้หญ่ไม่ชอบ ซึ่งก็คือเป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงคน์ั่นเอง หรือตัวอย่าง
ประโยค “หนูไม่ชอบพูดปด” คือการใชค้ าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี ไม่พึงประสงค ์การใชก้ลวิธีทางภาษา
โดยการอา้งถึงผู้ใหญ่ หรืออา้งถึงผลไม่ดีที่จะเกิดกับเด็กดังกล่าวขา้งต้นเป็นกลวิธีทางภาษาที่
ผูใ้หญ่มกัใชเ้พื่อแฝงเจตนาชีน้  า สอดคล้องกบังานวิจัยของสิทธิธรรม อ่องวฒุิวัฒน ์(2552, น.59-
62) ที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชใ้นวจันกรรมการตกัเตือนในภาษาไทย โดยศึกษาจากกลุ่มครูและ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาพบว่าวจันกรรมการตักเตือนมีการใชก้ลวิธีทางภาษาแบบออ้ม ที่หมายถึง
กลวิธีถอ้ยค าที่ตอ้งอาศยัการตีความจึงจะทราบเจตนามากกว่าการใชก้ลวิธีทางภาษาแบบตรง ที่
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หมายถึงการใชถ้อ้ยค าที่ผูพู้ดแสดงเจตนาอย่างตรงไปตรงมา ผลการวิจัยของสิทธิธรรมพบกลวิธี
ทางภาษาแบบอ้อมเช่น การอ้างบุคคลอ่ืนเพื่อแสดงว่าการกระท านั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  
การบอกผลรา้ยหรืออนัตรายของการกระท านัน้ การแสดงความผิดหวงัต่อการกระท านัน้ การแสดง
ว่าไม่ชอบการกระท านัน้ เป็นตน้ การใชว้ัจนกรรมที่อาจไม่ไดส้ื่อเจตนาโดยตรงดังกล่าวจึงแสดง
บทบาทของหนงัสืออ่านนอกเวลาในการเป็นเครื่องมือในการชีน้  าว่าพฤติกรรมใดดี และพฤติกรรม
ใดไม่ดี หรือพฤติกรรมใดควรท า พฤติกรรมใดไม่ควรท า ซึ่งเป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ก่เด็กอย่างแยบยลนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะ  
ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นน่าสนใจที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาในหนังสืออ่านนอกเวลา ช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ตาม
ประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้

1. จากผลการศึกษาที่พบว่าหนังสืออ่านนอกเวลาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
คณุลกัษณะอันพึงประสงคท์ี่ทุกหลกัสูตรตอ้งการใหเ้กิดกับนกัเรียน เป็นไปไดว้่าหนังสือประกอบ
หลกัสตูรต่าง ๆ ที่กระทรวงก าหนดใหใ้ชใ้นการจดัการเรียนการสอน เช่น หนงัสือเสรมิประสบการณ ์
คู่มือครู หรือหนังสือที่ไดร้บัรางวลัการประกวดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
น่าจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่หลกัสตูรตอ้งการดว้ยเช่นกนั 

2. ปัจจุบันหลายโรงเรียนมีการใช้หนังสือเรียนหรือหนังสือประกอบหลักสูตรของ
ส านักพิมพเ์อกชน ที่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นโรงเรียน อย่างแพร่หลาย ควรศึกษาความสอดคลอ้ง
ระหว่างกลวิธีทางภาษากับ การน าเสนอแนวคิดหรือคุณลกัษณะของเด็กในสื่อสิ่งพิมพเ์หล่านั้น 
เพื่อใหเ้ห็นแนวคิดและกลวิธีทางภาษาในการน าเสนอแนวคิดหรือคณุลกัษณะของเด็ก อนัจะเป็น
ประโยชนใ์นการเลือกสรรสื่อการสอนที่มีคณุภาพแก่เด็กในโอกาสต่อไป 
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