
   

53255307: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั:  การเรียนวรรณคดีไทย / การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 ถนิมรักษ์ ชูชัยมงคล: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์,  อ.ดร.อธิกมาส มากจุย้ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 113 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้าน กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
และ            3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
  1. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
      2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี   
การตอบสนองของผูอ่้าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                                                  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร            
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2557                                        
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1...........................  2...........................  3...........................   
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53255307: MAJOR: TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD: THAI  LITERATURE / THA READER RESPONSE  THEORY 
 THANIMRUK CHUCHAIMONGCON: A STUDY OF THAI LITERATURE 
ACHIEVEMENT OF  MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS USED THE  READER 
RESPONSE  THEORY.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, 
Ph.D.,ATIKAMAS  MAKJUI,Ph.D.,AND ASST.PROF. CHAIYOS   
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 113 pp. 
 
 The purposes of this research were to: 1) compare Mathayomsuksa 5 students Thai 
literature achievement of learning achievement in thai literature before and after instruction based 
on reader  response theory and 2) study the students’ opinions towards the instruction based on 
reader response theory was 43 Mathayomsuksa 5 students of Rattanakosinsomphod 
Bangkhunthian School in the first semester of the  academic year 2014.  The research instruments 
were: 1) lesson plans based on the reader - response theory 2) Thai  Literature achievement tests 
and 3) a questionnaire surveying the student opinions towards the instruction based on reader  
response theory. The data were analyzed by mean and standard deviation ,t-test dependent. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The Thai Literature learning achievements of Mathayomsuksa 5 students after the 
instruction based on the reader response theory was  significantly higher than before at the .01 
level. 
 
 2. The opinions of Mathayomsuksa 5 student towards the reader response theory 
were at the highest level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ ดงัน้ี     
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ อาจารย.์ดร.อธิกมาส 
มากจุย้ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสละเวลา
อนัมีค่าเพื่อให้ค  าปรึกษา และท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและตรวจแกไ้ขงานวิจยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์   
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณฑนา วฒันถนอม ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่ม
น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรชัย มีชาญ   อาจารยแ์สนประเสริฐ 
ปานเนียม และอาจารยเ์ตือนใจ คดดี ท่ีกรุณาตรวจและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เคร่ืองมือในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการธนิต  ทองธัญญะ ผูอ้  านวยโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน รองผูอ้  านวยการวิชยั จนัทวงศ ์รองผูอ้  านวยกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน ครูรัตนากร พุทธิเสาวภาคย ์หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   ครูอญัชลี บุญพิทกัษ ์รองหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ครูอาภรณ์ อรุณโชติ 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ครูเริงชัย สถิตพรบรรพต 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและให้โอกาสผูว้ิจัยได้ทดลอง
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ญัญติั เรืองศรี ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาการท าวิจยัคร้ังน้ี 
ขอบพระคุณเจา้ของหนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารและวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์
ของผูว้ิจยั มีความสมบูรณ์มากข้ึน ขอบคุณทุกก าลงัใจการช่วยเหลือจากเพื่อนท่ีท างาน เพื่อนท่ีเรียน
ปริญญาโท เพื่อนท่ีเรียนปริญญาตรีและขอบใจนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองท่ีให้ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
และขอบใจนกัเรียนท่ีใหก้ าลงัใจใหผู้ว้ิจยัท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาของผูว้ิจยั นายสุวรรณ-นางอาภรณ์ ชูชยัมงคล  
ขอบคุณนายจิรเวท อญัชันบุตร ครอบครัวของผูว้ิจยั และนางสาวปนัดดา วฒัโน เพื่อนรักท่ีให้
ค  าปรึกษา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจผูว้ิจยัตลอดการท าวิจยัคร้ังน้ี คุณความดีอนัเกิดจาก
งานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บุพการีผูใ้ห้ชีวิต และครูอาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้     
ทุกท่าน 
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