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55255308: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน / ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 จุฬาลักษณ คชาชัย: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.  ดร.  บุษบา บัวสมบูรณ, 
อ.  ดร.  อุบลวรรณ สงเสริม และ ผศ.  ดร.  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 179 หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบจําลองการทดลอง ( Pre Experimental Designs)            
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวรรณคดีไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย ( x̄) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 

ผลการวิจัย พบวา 
1.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎี   

การตอบสนองของผูอานหลังเรียน (x̄ = 31.92, S.D. = 5.48) สูงกวากอนเรียน (x̄ = 25.34, S.D. = 4.82) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี          
การตอบสนองของผูอานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 0.66)  
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552555308: MAJOR: TEACHING THAI LANGUAGE 

KEY WORD: READER-RESPONSE THEORY / THAI LITERATURE ACHIEVEMENT 

 JULALUX KACHACHAI: A STUDY OF THAI LITERATURE ACHIEVEMENT OF 

MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS BASED ON READER-RESPONSE THEORY. THESIS ADVISOR:   

ASST.  PROF.  BUSABA BUASOMBOON, Ph.D., UBONWAN SONGSERM, Ph.D., AND ASST. PROF.  

CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 179 PP.   
 

 The purpose of pre experimental designs were to 1) compare Thai literature 

achievement of mathayomsuksa 3 students before and after learning based on reader-

response theory 2) investigate the opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning 

based on reader-response theory. The sample of this research were 38 mathayomsuksa 3/1 

students of Watnangsao school, Kratumban, Samut Sakhon 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 learning based on 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 learning based 

on reader-response theory, (x̄ = 31.92, S.D. = 5.48) were higher than the achievement scores 

before learning based on reader-response theory (x̄ = 25.34, S.D. = 4.82). The scores were 

significantly at the 0.05 level. 

 2.  The opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning based on reader-

response theory were highly positive (x̄ = 4.36, S.D. = 0.66)   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.  บุษบา บัวสมบูรณ อาจารย ดร.  อุบลวรรณ สงเสริม และผูชวยศาสตราจารย ดร.  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย 
รวมทั้ง อาจารย ดร.  บํารุง ชํานาญเรือ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.     
สายวรุณ สุนทโรทก ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย 
สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน
เปนอยางสูง  
 ขอขอบพระคุณอาจารยธัญญาลักษณ สังขแกว อาจารยวงเดือน แสงผึ้ง และอาจารย    
จันทรนภา ฉิมพาลี ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทํา
วิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการสอนภาษาไทยทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนํา
และประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ
ทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ    

ขอขอบพระคุณผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฏรบํารุง) ที่ใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยศุภโชค แตงทอง ที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัยตลอด   
การทําวิจัยครั้งนี้            
 ทายที่สุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณจิรศักดิ์ และคุณประภาทิพย คชาชัย บิดามารดา
ที่ใหชีวิตและอยูเคียงขางมาโดยตลอด ครู อาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูให คุณคาหรือ
ประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยที่
อบรมส่ังสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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