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การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน*
A STUDY OF THAI LITERATURE ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS
BASED ON READER-RESPONSE THEORY
จุฬาลักษณ์ คชาชัย (JulaluxKachachai)**
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบจาลองการทดลอง (Pre Experimental Designs) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 จานวน 38 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน แบบทดสอบ
วัด ผลสั มฤทธิ์ ก่อนและหลั ง เรียนวรรณคดี ไทย และแบบสอบถามความคิด เห็น ของนักเรีย นที่ มี ต่อการเรีย น
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่านหลังเรียน (xˉ=31.92,S.D.=5.48) สูงกว่าก่อนเรียน (xˉ=25.34, S.D.= 4.82)อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
This article is a part of the study for the Degree Master of Education Program in Teaching Thai Language,
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University, Academic Year 2014 on A Study
of Thai Literature Achievement of Mathayomsuksa 3 Students Based on Reader-Response Theory.
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี การตอบสนอง
ของผู้อ่านโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (xˉ= 4.36, S.D.= 0.66)
Abstract

The purpose of pre experimental designs were to 1) compare Thai literature
achievement of mathayomsuksa 3 students before and after being taught by the readerresponse theory 2) investigate the opinions of mathayomsuksa 3 students towards readerresponse theory. The sample of this research were 38 mathayomsuksa 3/1 students of
Watnangsao school, Kratumban, SamutSakhon province in the first semester of the academic
year 2014.
The research instruments were lesson plans, pre-and post-achievement tests, and
questionnaires on student’ opinions towards reader-response theory. The data were analyzed
by mean, standard deviation, t-test dependent.
The results of this research were:
1. Thai literature achievement of mathayomsuksa 3 students after being taught by
the reader-response theory, (xˉ=31.92,S.D.=5.48)were higher than the achievement scores
before using reader-response theory (xˉ=25.34,S.D.=4.82). The scores were significantly at the
0.05 level.
2. The opinions of mathayomsuksa 3 students towards reader-response theory were
highly positive (xˉ= 4.36, S.D.= 0.66)
บทนา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน การสื่อสารดัง
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่29 กรกฎาคมพ.ศ.2505 ความว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็นทางสาหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่ง
ที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้นฉะนั้น จึงจาเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษา
ของเราเองซึ่ งต้ องหวงแหน ประเทศใกล้ เคียงของเราหลายประเทศ มีภาษาของตนเอง แต่ว่ าเขาก็ไ ม่ค่อย
แข็งแรง เขาพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคงเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ
กาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้(สมาคมครูภาษาไทย, 2544: 6)
จากพระราชดารัส ข้า งต้ น จะเห็น ว่ า นอกจากภาษาจะเป็ น เครื่องมื อที่ใช้ ในการติ ดต่ อสื่ อสารแล้ ว
ภาษาไทยยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบของวรรณคดี โดยมีการใช้ถ้อยคาที่กวีเลือกสรรแล้ววรรณคดีจึง
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านอารมณ์ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพในจิตใจและมีคุณค่าทางด้านสติปัญญา ที่กล่าวว่า
วรรณคดีถือเป็ น ศิล ปะที่ ให้คุณ ค่า ทางด้ า นอารมณ์ และก่อให้เกิด สุน ทรีย ภาพในจิ ต ใจนั้ น เนื่ องจาก ผู้ แ ต่ ง
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วรรณคดีได้เลือกสรรถ้อยคาอันเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจ ได้แก่ รัก โลภ โกรธ หลง สนุกสนาน โศกเศร้าฯลฯ มา
ร้อยเรียงในงานประพันธ์ ภาษาที่ใช้ในการแต่งวรรณคดีจึงต่างจากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวันตรงที่ว่า ภาษา
วรรณคดีเป็นภาษาที่กระทบฝังใจทาให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความสะเทือนอารมณ์และเป็นภาษาที่ผู้ประพันธ์ได้จงใจ
คัดเลือกเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจด้วย กล่าวคือ เกิด
ความรู้สึกความคิด อารมณ์ หรือเห็นภาพอย่างที่ต้องการให้ผู้รับรู้สึกหรือเห็น ทั้งนี้โดยเพ่งเล็งเรื่องสุนทรียลักษณ์
ทางภาษา เมื่อผู้อ่านได้อ่านวรรณคดี วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ย่อมเกิดความซาบซึ้งกับความงดงามทางภาษาที่ผู้แต่ง
สร้างขึ้น โดยที่วรรณคดีเป็นสิ่งที่นาความงามและ ความละเอียดอ่อนมาสู่ชีวิตและจิตใจมิใช่เพราะว่าวรรณคดี
สร้างโลกแห่งความฝันให้แก่ผู้ที่ต้องการจะหนีจากชีวิต แต่วรรณคดีช่วยให้เรามองเห็นความงามและความประณีต
ที่แฝงอยู่ในสิ่งทั้งหลายในชีวิต วรรณคดี ที่เป็นวรรณศิลป์สามารถยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึง
จาเป็นต้องศึกษาวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลป์(ชัตสุณี สินธุสิงห์, 2532: 65; วิภา กงกะนันทน์, 2533: 4)
นอกจากวรรณคดีจะมีคุณค่าทางด้านอารมณ์แล้ววรรณคดียังมีคุณค่าทางด้านสติปัญญาอีกด้วย
เนื่องจากสุนทรียภาพจากถ้อยคาที่ทาให้รู้สึกถึงรสแห่ งความไพเราะงดงาม รสแห่งความรัก รสแห่งความโกรธ
แค้นและรสแห่งความเศร้านั้น เป็นสิ่งที่กวีสะท้อนออกมาจากอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ปุถุชนเรื่องราวใน
วรรณคดีจึงเป็นเรื่องราวจากชีวิตมนุษย์ พฤติกรรมของตัวละครซึ่งก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ ผลของการกระทา
อันเกิดจากความรัก โลภ โกรธ หลงก็แสดงให้เห็นในวรรณคดี เรื่องราวในวรรณคดีจึงเป็นตัวอย่างชีวิตให้ผู้อ่าน
ได้เรียนรู้ ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์(2523: 3)ได้กล่าวไว้ว่า“วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่ กวีถ่ายทอดไว้
อย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ให้หยั่งเห็นแก่นแท้ของชีวิต เข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ และยังเป็นกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย” ดังนั้นวรรณคดีจึงไม่ได้เป็น
เพียงโลกสมมติ แต่มีบริบททางสังคมรองรับ ผู้ศึกษาวรรณคดีจึงสามารถประยุกต์ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีมา
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
ด้วยเหตุที่วรรณคดีเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ถ่ายทอดภาพชีวิตและสังคม แสดงให้เห็นถึงชีวิตความ
เป็ น อยู่ ค่ า นิ ย มอุด มคติ ความเชื่ อ และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย ถึง แม้ ว่ า วรรณคดี จ ะไม่ ใช่ ต าราทาง
ประวัติศาสตร์ แต่เรื่องราวในวรรณคดีก็ได้สอดแทรกค่านิยมความรู้สึกนึกคิดผ่านตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของคน
ในยุคสมัยนั้น ทาให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนใน
ชาติ วรรณคดีจึงเป็นมรดกอันมีค่า ชาติใดที่มีความเจริญย่อมมีวรรณคดีประจาชาติไว้ขัดเกลาจิตใจของคนในชาติ
ให้ประณีตอ่อนโยน (ชัตสุณี สินธุสิงห์, 2532: 75; สิทธา พินิจภูวดล, 2515: 3)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าวรรณคดีมีคุณค่าหลายประการ ทั้งด้านความไพเราะงดงามจากภาษา
ที่คัดสรรคานามาร้อยเรี ยงอย่างประณีต หรือที่เรียกว่าวรรณศิลป์ ซึ่งได้ช่วยกล่อมเกลาให้ผู้อ่านวรรณคดีเกิด
ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางสติปัญญาเนื่องจากการศึกษาวรรณคดีเป็นการเรียนรู้
เรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์
และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชาติอย่างละเอียดลออยิ่งไปกว่าที่บันทึกไว้ในวิชาประวัติศาสตร์
รวมทั้งสามารถนาแง่คิดคติสอนใจที่ได้จากการศึกษาวรรณคดีมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ในฐานะประสบการณ์โดย
อ้อมได้
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ด้วยเหตุที่วรรณคดีเป็นสิ่งที่รวบรวมความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่ยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กาหนดเนื้อหาของ
การศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมไว้คือ วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อหาข้อมูล แนวความคิดคุณค่าของงาน
ประพันธ์และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมใน
อดีตและความงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยกาหนดไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมและกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนต้อง
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)
อย่างไรก็ตามแม้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551จะให้ความสาคัญกับวรรณคดีและ
วรรณกรรม แต่ การเรียนการสอนวรรณคดีก็ ยั งไม่ประสบความสาเร็จเท่า ที่ควร จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดี ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
ของวรรณคดี ขาดความกระตือรือร้นในการสอนและการปรับปรุงวิธีสอน ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้น่าสนใจสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตในปัจจุบันของนักเรียนได้ ทาให้นักเรียนไม่
เห็นคุณค่าของการเรียนเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร ครูมักจะเป็นผู้นาความคิดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดของตนเองน้อยและมุ่งสอนอ่านเอาเรื่องให้ได้ตามเนื้อหาหลักสูตรเท่านั้น (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2544: 57;
ศรีวิไล ดอกจันทร์, 2529: 34; สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์, 2522: 9; สุจริตเพียรชอบ, 2536: 25)
จากสาเหตุที่เกิดจากตัวครูดังกล่าวข้างต้นนั้น ส่งผลทาให้นักเรียนขาดความสนใจและขาดการฝึกนิสัย
ในการอ่านที่ดี พื้นฐานเรื่องคาศัพท์ไม่กว้าง โดยเฉพาะศัพท์ทางวรรณคดี และนักเรียนมีประสบการณ์น้อย จึง
เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงวรรณคดีและเห็นว่าวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องเรียนวรรณคดี
อีกทั้งนักเรียนในปัจจุบันไม่มีความรักวรรณคดีไทยเหมือนคนในอดีต ทาให้ไม่สนใจที่จะเรียนวรรณคดีไทย ทา
ให้นักเรียนรู้จักวรรณคดีเฉพาะในหนังสือแบบเรียน ไม่ได้เลือกอ่านเพราะความชื่นชอบวรรณคดีเหมือ นคนใน
สมัยก่อน เมื่อถูกบังคับให้ท่องคาศัพท์และจดจาคาประพันธ์ นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าถึงความไพเราะ
ของคาประพันธ์ หรือเรื่องราวที่น่าติดตามได้ เมื่อสอบเสร็จแล้วก็ลืมเลือนไปโดยไม่สามารถนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ (ชลธิรา กลัดอยู่, 2517: 157; ประภาศรี สีหอาไพ, 2524: 350; แม้นมาส ชวลิต,
2537: 97-98)
การที่นักเรียนให้ความสาคัญกับการเรียนวรรณคดีน้อยลงดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ ประจาปีการศึกษา 2556 ที่จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้าสอบจานวนทั้งสิ้น 680,652 คน พบว่ามาตรฐาน
การเรียนรู้ ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนทาคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 34.94
ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์การผ่านครึ่ง คือ 50 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
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โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนหนึ่งที่
ประสบปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยในสาระวรรณคดีและวรรณกรรมเห็นได้จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บารุง) รายวิชาภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีผู้เข้าสอบจานวนทั้งสิ้น 106 คน พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม
ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนทาคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 40.41 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บารุง) กาหนด คือร้อยละ 50
เห็ น ได้ ว่ า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ปีการศึกษา 2556 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทั้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) นักเรี ยนส่วนใหญ่ยัง
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2557) กล่าวได้ว่า ความคาดหวังของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่บรรลุผล จึงเป็นสาเหตุที่ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทยดีขึ้น
ปัจจุบันปัญหาการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องที่มีผู้สนใจศึกษากันมากดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่อง
ที่ได้ทดลองจัดการเรียนรู้วรรณคดีในระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทาง
หนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจวรรณคดี จนทาให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีได้นั้นก็คือการทาให้
ผู้อ่านมีใจที่จะรับรู้ความรู้สึกต่างๆจากการอ่านวรรณคดี ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader Response Theory) มาจากความคิดของ Rosenblatt ซึ่ง
ได้พิมพ์หนังสือชื่อ Literature as Exploration ในปี ค.ศ. 1938 หนังสือดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงกว้างโดย
ผู้สอนวรรณคดี นักวรรณคดี และนักวิจัยในต่างประเทศต่างอ้างอิงและได้นาทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน
วรรณคดีและงานวิจัยต่างๆอย่างแพร่หลาย Rosenblatt (1995, อ้างถึงในพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2547: 36)
กล่ า วว่ า สิ่ ง แรกที่ ผู้ ส อนวรรณคดี ทุ ก คนควรยอมรั บ คื อ ธรรมชาติ ข องวิ ช าวรรณคดี จะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสบการณ์ชีวิต ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการอ่านวรรณคดี คือ ผู้อ่านจะนาประสบการณ์ชีวิตของตนเอง
มาเชื่อมโยงกับเรื่องราวในวรรณคดี Rosenblatt ได้ศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างตัวบทกับผู้อ่านและ
ยืนยันว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเข้าใจประสบการณ์ในวรรณคดี แล้วเรียกร้องให้มีการสารวจ
การตอบสนองที่ผู้อ่านมีต่อวรรณคดี โดยเน้นว่าผู้สอนวรรณคดีควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
ต่อศิลปะการใช้ถ้อยคา และแนะนาแนวทางให้ผู้เรียนได้สัมผัสมรดกทางวรรณศิลป์ด้วยประสบการณ์ของตนเอง
เนื้อเรื่องวรรณคดีจึงดารงอยู่ในกระบวนการระหว่างผู้อ่านกับตัวบท ทั้งตัวบทและผู้อ่านเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในกระบวนการสร้างความหมายจากวรรณคดีนอกจากนี้ Pugh และ Church ได้นาทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่านไปใช้ในการสอนวรรณคดีโดยมีขั้นตอนในการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
กับวรรณคดีที่เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหาคาตอบด้วยตัวเองอย่างอิสระ
ผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎีนี้สามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการเรียนวรรณคดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด
และความรู้สึกของตนเองจากการอ่านวรรณคดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากการที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน (Church, 1997; Pugh, 1988)
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อนึ่ง ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปแบบการสอนโดย พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์
เวช (2547: 154) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี การตอบสนองของ
ผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองของวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ตรอง
ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จากการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถด้านการ
ตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ตรองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า หลักการสาคัญของการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน เน้นด้านความ
แตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น มีการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนนาประสบการณ์เดิมมา
เชื่อมโยงกับวรรณคดี จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านวรรณคดีและสร้างความเข้าใจตามศักยภาพของตน ดังนั้น การ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านจึงสอดคล้องและเหมาะสมแก่การนามาประยุกต์ใช้กับการเรียน
วรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
คัดเลือกวรรณคดีให้นักเรียนเรียนจานวน 5 เรื่อง ได้แก่ บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก นิทานคากลอนเรื่อง พระ
อภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาทบทพากย์เอราวัณและอิศรญาณภาษิต โดยใน
ภาคเรียน ที่ 1 นั้น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กาหนดให้นักเรียนเรียนจานวน 3 เรื่อง คือ บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก นิทานคา
กลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรและบทพากย์เอราวัณ ซึ่งวรรณคดีทั้งสามเรื่องนี้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงน่าจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่านที่มีแนวคิดให้ผู้อ่านเทียบเหตุการณ์ในเรื่องกับประสบการณ์ของตนเองได้ดีรวมถึงเป็น
เรื่องที่มีสถานการณ์ขัดแย้ง และตอนที่ตัดมาเรียนก็มีความสั้นกระชับ ซึ่ง สอดคล้องกับที่พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช
(2547: 105, 189)ได้เสนอแนะในการเลือกเรื่องที่จะมาสอนว่า เนื้อหาที่จะนามาเป็นบทเรียนควรมีเรื่องราวที่
เป็นสถานการณ์ขัดแย้งหรือมีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกาหนดเป็นประเด็นให้ผู้เรียนนาไปคิดพิจารณา
และผู้สอนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อแบ่งเป็นตอนๆให้เหมาะกับเวลาเรียน นอกจากนี้เนื้อหาต้องมีขนาดสั้น
เพื่อให้สะดวกในการเรียนการสอน ดังนั้นวรรณคดีทั้ง 3 เรื่องนี้จึงเหมาะสมสาหรับนามาจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่านด้วยอีกประการหนึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่านของพรทิพย์ ศิริสมบู รณ์เวช มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วรรณคดี สาหรับนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดนางสาวถาวร(ราษฎร์บารุง) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยและเป็นแนวทางสาหรับครูใน
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่าน
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 108 คน โดย
การจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถและมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บารุง) อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎี การตอบสนอง
ของผู้อ่าน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
2. ความคิด เห็น ของนักเรีย นชั้น มั ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีต่ อการเรีย นวรรณคดีไ ทยตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่าน
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองคือ วรรณคดีไทยจากหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
จานวน 3 เรื่อง คือ บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก นิทานคากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทร และบทพากย์เอราวัณ โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยกาหนดระยะเวลาใน
การทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบจาลองการทดลอง (Pre Experimental Designs) ใช้แบบแผนการ
วิจัยการทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลังการทดลอง(The One – Group Pretest – Posttest Design)
ซึ่งมีรูปแบบดังนี้(มาเรียมนิลพันธุ์, 2555: 144)
T1

X

T2

T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน
X คือ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจั ดการเรีย นรู้ต ามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่า น รวมทั้ง สิ้น 3 แผนๆละ 3 ชั่ วโมง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่าน 2) ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์ 3)ขั้นเรียนรู้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 4) ขั้นให้และรับข้อมูลป้อนกลับ 5) ขั้นทบทวนและเขียนบันทึกตอบสนอง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียนวรรณคดีไทยมี 2 ตอน มีคะแนนรวม 45
คะแนน โดยตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนตอนที่ 2
เป็นแบบทดสอบอัตนัยจานวน 3 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี การตอบสนอง
ของผู้อ่าน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 16 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ สุ่ ม ตั ว อย่ า งห้ อ งเรี ย นอย่ า งง่ า ย ( Simple
Random Sampling) โดยวิธีจับสลากเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1จานวน 38 คน ที่
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังการเรียน
3. ทดลองการสอนตามแผนการจัดการการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่สร้างขึ้น
จานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 9 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557โดยผู้วิจัย
เป็นผู้สอนเอง
4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เรื่องการเรียนวรรณคดีไทย โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทยซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียน
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5. นาแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง
6. ตรวจให้คะแนนการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
7. นาคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดใช้สูตร IOC (Index of Item Objective
Congruence)
2. นาข้อสอบปรนัยมาหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกโดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อและ
หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (มาเรียมนิลพันธุ์, 2555: 182)
3. นาข้อสอบอัตนัยมาหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกโดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อและ
หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) ของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 183)
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test dependent)
5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (xˉ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยระดับความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในการเรียนวรรณคดีไทย
สาหรับนักเรียน กล่าวคือ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้จัดการเรียนรู้วรรณคดี โดย
มี หลั กการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ส าคั ญ 4 ประการ ดั ง นี้ 1) หลั ก การด้ า นการสร้ า งความเข้ า ใจจาก
ประสบการณ์ คือผู้เรียนสร้างความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีจากประสบการณ์เดิมของตน 2) หลักการด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการเข้าใจวรรณคดีแตกต่างกันตามประสบการณ์
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เดิมของแต่ละคน 3) หลักการด้านการมีปฏิสัมพันธ์ กล่าวคือผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็นของตนกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองและการตอบสนอง
ต่อวรรณคดีและ 4) หลั กการด้า นการทบทวนและการคิด ไตร่ตรอง คือผู้ เรีย นแต่ ละคนควรทบทวนและคิ ด
ไตร่ต รองประสบการณ์ จ ากการอ่า นวรรณคดี และข้อมู ล ป้ อนกลั บ โดยการเขีย นบั น ทึ กการเรีย นรู้ แล้ ว จั บ คู่
แลกเปลี่ยนกันอ่าน (พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2547: 143)
จากหลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนนาประสบการณ์
เดิ ม ของตนมาเชื่ อ มโยงกั บ วรรณคดี โดยเน้ น การอ่ า นวรรณคดี อ ย่ า งละเอี ย ดและตี ค วามวรรณคดี ต าม
ประสบการณ์ของผู้เรียนเอง ตรงจุ ดนี้จะเป็นแรงกระตุ้น ให้ผู้เรียนแต่ล ะคนมีการตอบสนองต่ อวรรณคดี ซึ่ ง
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านจะให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็น และยอมรับการตอบสนองต่อวรรณคดีของผู้เรียนโดยปราศจากอคติ ทาให้ผู้เรียนสร้าง
ความเข้าใจวรรณคดีตามศักยภาพของตน โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง
นอกจากนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านยังเน้นการจัดสภาพการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชั้นเรียน เช่น การสนทนา การอภิปรายในกลุ่มย่อย การตั้งคาถามในชั้น
เรียน ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองประเด็นที่เกี่ยวกับวรรณคดี เปรียบเทียบประเด็นการตอบสนองวรรณคดีของตนเอง
กับผู้อื่น และเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้จับคู่แลกเปลี่ยนกันอ่านบันทึก
การเรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับในบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นการ
ตอบสนองเพื่อพัฒนาความเข้าใจและการตอบสนองวรรณคดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์
เวช (2547: 180) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถด้านการ
ตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต ตามวงค์ (2550: 99-100) ที่พบว่าความสามารถในการ
อ่า นเพื่ อความเข้า ใจและเจตคติ ต่ อวรรณกรรมล้ า นนาของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เมื่อจาแนกรายด้านนักเรียนมีความคิดเห็น
ระดับมากที่สุดต่อด้านการจัดการเรียนรู้ ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านเนื้อหาและด้านระยะเวลาอยู่ในระดับ
มากรองลงมาตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความคิดเห็นต่อด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
จากการอ่านวรรณคดีโดยการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจวรรณคดีตามศักยภาพของตนเอง
กล่าวคือ รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านสามารถเสริมสร้างให้เ กิด
ความสามารถในการตอบสนองต่อวรรณคดี เพราะผู้ เรียนได้ แสดงความคิด เห็นที่มีต่ อวรรณคดีโดยอิสระใน
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ปราศจากอคติ อบอุ่นและเป็นมิตร การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนและ
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เพื่อนร่วมชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนกันอ่านบันทึกการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อ
วรรณคดีได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะได้รับรู้มุมมองทางความคิด และความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อวรรณคดีเรื่องเดียวกัน
อย่างหลากหลาย นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ยังเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะให้อิสระแก่ผู้เรียนในการคิด ตีความ และทาความ
เข้าใจวรรณคดีตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดของ Livdahl (1991) ที่ว่าการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการตอบสนองต่อวรรณคดี ผู้สอนต้องยอมรับศักยภาพของผู้เรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน
รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Hancock (1991) ที่พบว่าผู้เรียนมีการตอบสนองต่อเนื้อเรื่องแตกต่างกัน แสดง
ว่าการตอบสนองมีความเป็นธรรมชาติเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแนวคิดของ Probst (1984: 33-35, 1987
อ้างถึงใน พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช,2547: 41) ที่กล่าวว่าบรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะของการร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขันในการอภิปรายไม่ควรมีการตัดสินว่าใครถูกหรือผิด แพ้หรือชนะ แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดที่ชัดเจนและพัฒนาความคิดของตน การอภิปรายในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนหรือการอภิปรายระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ควรเป็นบรรยากาศของการยอมรับความคิด และเห็นความสาคัญ
ซึ่งกันและกัน
ส าหรั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารตอบสนองของผู้ อ่ า น
รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่ได้รับ คือ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีจากประสบการณ์เดิมของตน ทาให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้สึก ความคิดเห็นของตนกับผู้อื่น ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีและทาให้นักเรียน
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น แสดงการตอบสนองต่อวรรณคดีโดยปราศจากอคติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย โดยให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการแสดงความรู้
ความเข้าใจ และความคิดเห็นของตนที่มีต่อวรรณคดี ผู้สอนสนใจพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลมากกว่า
การเปรียบเทียบกับศักยภาพของผู้เรียนคนอื่น มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากการอ่านวรรณคดี โดยการเรียนรู้ร่วมกัน และส่ง เสริมให้ผู้เรีย น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านวรรณคดีโดยการให้และรับข้อมูลป้อนกลั บ (feedback) ซึ่งกันและกันในชั้น
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rosenblatt ผลการวิจัยของ Pugh และ Church (Church, 1997; Pugh,
1988; Rosenblatt, 1995) ที่พบว่า ทฤษฎีการตอบสนองต่อผู้อ่านสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการเรียน
วรรณคดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและความรู้สึกของตนเองจากการอ่านวรรณคดี ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากการที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตร
นภา ประสิงห์ (2553: 75) ที่พบว่า ความสามารถในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สูงขึ้นหลังจาก
ได้รับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติของผู้เรียนดีขึ้น
หลังจากได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
ด้านต่อมาคือด้านเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีตาม
ทฤษฎีการตอบสนองต่อผู้อ่านว่ามีความยาวเหมาะสม ชัดเจนไม่สับสน สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อาจเป็นเพราะวรรณคดีทั้งสามเรื่ องคือ บทละครพูด เรื่อง เห็น
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แก่ลูก นิทานคากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรและบทพากย์ เอราวัณ เป็ น
วรรณคดีที่ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านที่มีแนวคิดให้ผู้อ่านนาประสบการณ์เดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี อีกทั้งตอนที่
ตัดมาเรียนก็มีความสั้นกระชับ รวมถึง เป็นเรื่องที่มีสถานการณ์ขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับที่พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช
(2547: 105, 189) ได้เสนอแนะในการเลือกเรื่องที่จะมาสอนว่า เนื้อหาที่จะนามาเป็นบทเรียนควรมีเรื่องราวที่
เป็นสถานการณ์ขัดแย้งหรือมีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกาหนดเป็นประเด็นให้ผู้เรียนนาไปคิดพิจารณา
และผู้สอนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อแบ่งเป็นตอนๆให้เหมาะกับเวลาเรียน นอกจากนี้เนื้อหาต้องมีขนาดสั้น
เพื่อให้สะดวกในการเรียนการสอน ดังนั้นวรรณคดีทั้ง 3 เรื่องนี้จึงเหมาะสมสาหรับนามาจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่าน
ด้านสุดท้ายคือด้านระยะเวลา นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้วรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนกับวรรณคดี มีอิสระ
ในการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น เน้นกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี มี
จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
สร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่าน ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์ ขั้นที่ 3 เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ขั้นที่ 4 ให้
และรับข้อมูลป้อนกลับ และขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองต่อผู้อ่านของพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2547: 153) ที่พบว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านเนื้อเรื่องวรรณคดีมา
ก่อนล่วงหน้าตามการมอบหมายของผู้สอนและสามารถอภิปรายและนาเสนอผลการอภิ ปรายได้ภายในเวลาที่
กาหนด
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าว เป็นเหตุผลสาคัญที่สนับสนุนว่าผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ค้ น พบข้อ สั ง เกตจากประสบการณ์ ต รงที่ อ าจก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. วรรณคดีที่นามาใช้ในการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสอบสนองของผู้อ่าน ควรเป็นวรรณคดีที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์ความขัดแย้ง มีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกาหนด
เป็นประเด็นให้ผู้เรียนนาไปคิดพิจารณา และเป็นวรรณคดีที่ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
2. ครูควรเน้นให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องวรรณคดีมาก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถอภิปรายและ
นาเสนอผลการอภิปรายได้ภายในเวลาที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่าน ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดลักษณะอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ เช่น สาระการอ่าน เป็นต้น
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