การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่ อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี ไทยของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอาน รวมกับการ ใชเทคนิคคำถามแบบ RCA 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
การจัด การเรียนรูตาม ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA กลุมตัวอยางที่
ใชใน การวิจัยคือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได แก
แผนการจั ด การเรี ย นรู  ต ามทฤษฎี ก าร ตอบสนองของผู  อ  า น ร ว มกั บ การใช เ ทคนิ ค คำถามแบบ RCA
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลัง เรียนวรรณคดีไทย แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนอง ของผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA การ
วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหคาเฉลี่ย (�X) และสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สอบคาทีแบบกลุมตัวอยาง
2 กลุมไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

บทนำ
ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจระหวางกัน ภาษาไทยเปน
ภาษาที่ สามารถบงบอกถึงเอกลักษณของความเปนตัวตนในภาษาไทย ทั้งยังเปนเครื่องมือในการสะทอน
วัฒนธรรม โดย ใชภาษาเปนเครื่องมือถายทอดสะทอนอารมณความรูสึก วิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ รวม
ไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยสงผานการปรากฏสิ่งตาง ๆ เหลานี้ในรูปลักษณะที่เรียกวาวรรณกรรมและ
วรรณคดี
วรรณคดีสรางสรรคขึ้นโดยอาศัยภาษาเพื่ อแสดงออกถึงความงามในการใชภาษา ความ
ไพเราะ น้ำเสียง ขอคิดสอนใจ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต พระวรเวทยพิสิฐ ( 2502 : 7 ) อธิบาย
ความหมายของ วรรณคดีวา “หนังสือที่นับวาเปนวรรณคดีตองมีลักษณะการเรียบเรียงถอยคำกะทัดรัด เกลี้ยง
เกลา เหมาะสม มีรสไพเราะ ทำใหเกิดความตรึงใจ กระทบกระเทือนอารมณผูอาน” ปญญา บริสุทธิ์ ( 2542 :
1 ) อธิบาย ความหมายของวรรณคดีวา “วรรณคดี คือ การสรางสรรคทางภาษาใหเกิดผลงาน เพื่อการอาน
การฟงและความ บันเทิงใจ ทั้งยังให ความรู และคติธรรม เปนผลพลอยได อี กดว ย” จากความหมายของ
วรรณคดีสรุปไดวา วรรณคดี ถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด คติสอนใจ ผานภาษาซึ่งการเลือกใชภาษานั้น
กวีจะมีกลวิธีที่สามารถทำให ผูอานสามารถเขาถึงความรูสึก อารมณสะเทือนใจ รวมถึงการบันทึกเรื่องราวใน
อดีต วิถีชีวิต ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรมและความเปนอยู การเรียนวรรณคดีไมไดเปนพียงการเรียนเพียงแต
ตัวบทเนื้อหาแตเปนการเรียนรู สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนเรียนรูถึงอารมณความคิด
ของมนุษยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นยัง สามารถสอนหรือใหขอคิด หรือยกระดับจิตใจของมนุษยได ซึ่งหากกลาวถึง
ระบบการศึกษาในอดีตก็มีการเรียน การสอนวรรณคดีมาอยาตอเนื่อง ในอดีตมีการทองจำวรรณคดี หรือ
อาขยานจนกระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนมาเปนลำดับ
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ใหวรรณคดีไทยอยูในสาระที่ 5 ที่ทุกระดับชั้นตองเรียน และระบุมาตรฐาน คือ “มาตรฐานที่ 5.1 เขาใจและ
แสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริ ง”
กระทรวงศึกษาธิ การ, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา ( 2552 : 3 ) ซึ่งผูเรีย นจะต องสรุป เนื ้ อ หา
วรรณคดี และวรรณกรรมที ่ อ า น วิ เ คราะหตัว ละครสำคัญ วิถีช ีว ิตไทย และคุณคาที่ไดร ับ จากวรรณคดี
วรรณกรรมและบท อาขยาน พรอมทั้งสรุปความรูขอคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงแนวคิดเกี่ยวกับ การ
เรียนการสอนวรรณคดีไทย

อยางไรก็ตาม การสอนวรรณกรรมวรรณคดีไทยยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร นักเรียน
ขาดความ ใสใจในการอาน นักเรียนไมสามารถเขาถึงเนื้อหาไดเพราะไมรูศัพทจึงทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อ
หนาย ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาไทย (พรทิพย เหลากอดี, ประภา กองบัวแกว, วิชุตา ทองคำกัลยา สัมภาษณในวันที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2559) “การสอนวรรณกรรมวรรณคดีไทยนั้นยังประสบปญหาไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร นักเรียน
ขาดความใสใจในการอาน นักเรียนไมสามารถเขาถึงเนื้อหาไดเนื่องจากไมรูศัพทจึงทำใหนักเรียนเกิด ความเบื่อ
หนาย”
ปญหาดังกลาวที่มาจากการสอนวรรณคดีเปนปญหาที่ผูสนใจศึกษากันมากจะเห็นไดจากงานวิจัย
หลายเรื่องในการสอนวรรณคดีไทยมีวิธีสอนที่สามารถนำมาแกปญหาได ทฤษฎีตอบสนองของผูอานไดแกการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานเพื่อเสริมสรางความสามารถดาน
การตอบสนองวรรณคดี การอ า นเพื ่ อ ความเข า ใจและการคิ ด ไตร ต รองของนิ ส ิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย (พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 180) งานวิจัยตอมา ไดแกการใชรูปแบบการเรียน
การสอนตาม ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานที่มีตอความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและเจตคติตอ
วรรณกรรมลานนา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปาริชาต ตามวงค, 2550: 99-100) การวิจัยเรื่อง
ผลการเรียนตามทฤษฎี ตอบสนองของผูอานที่มีตอความเขาใจในการอานวรรณคดีรอยกรองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (เนตรนภา ประ
สิงห , 2553: 75) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและ
หลังเรียนที่จัดการ เรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน (ถนิมรักษ ชูชัยมงคล, 2557: 63) การศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเรียนวรรณคดี ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎี
ตอบสนองผูอาน (จุฬาลักษณ คชาชัย, 2557: 63) ทฤษฎีตอบสนองของผูอานเปนหนึ่งในวิธีการสอนที่ผูวิจัย
สนใจ ผูวิจัยมีความ สนใจทฤษฎีตอบสนองของผูอานซึ่งเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูวรรณกรรมและ วรรณคดี
ทฤษฎีตอบสนองของผูอานไดรับความนิยมในการเรียนการสอนวรรณคดีมาเปนเวลานานกวา
หก ทศวรรษ โดยเริ่มจากเมื่อ Rosenblatt ไดพิมพหนังสือชื่อ Literature as Exploration ในปค.ศ. 1938
หลังจาก นั้นนักวิชาการวรรณคดีไดนำาทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชอยางแพรหลาย ดังที่ Pugh (1988: online);
Church (1997: online) และ Hong (1997: online) ไดอธิบ ายความสำคัญของทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานของ Rosenblatt (1995 : 5 , อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547 : 36) ไดนำทฤษฎีตอบสนองของ
ผูอานไปใช ในการสอนวรรณคดีโดยจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น หาคำตอบดวยตนเองอยาง
เปนอิสระทาง ความคิด ทฤษฎีตอบสนองของผูอานนี้ยังชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การทำความเขาใจใน
วรรณคดี การแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียน และใหผูเรียนไดมากขึ้น นอกจากนี้การเรียนวรรณคดีเปนการเรียนรู
เรื่องราวของ มนุษยไมวาจะเปน วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ความรูสึกนึกคิด การประกอบอาชีพ รวมไปถึง
การเขาใจความคิด ของมนุษยที่สะทอนมาในรูปแบบของภาษาในการคัดสรรคำที่สามารถใชแทนอารมณ

ความรูสึก และเปนการ แสดงความชาญฉลาดอีกทางหนึ่ง วรรณคดียังมีหนาที่ยกระดับจิตใจของมนุษยให
เจริญขึ้น และยังสามารถนำสิ่ง เหลานี้มาประยุกตปรับใชในการดำรงชีวิตตอไปได
ความสำคัญของวรรณคดีดังกลาวยังสอดคลองกับการพัฒนาทักษะชีวิตตามคูมือแนวทางการ
พัฒนา ทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551 : 11 ) ซึ่งไดอธิบายความหมายของทักษะชีวิตวา “ทักษะชีวิต เปนความสามารถ
ของบุคคลที่จะจัดการกับปญหาตาง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัวใน
อนาคต” จะเห็นไดวาทักษะชีวิต คือการจัดการกับปญหาตางที่เกิดขึ้นรอบตัวและเปนการเตรียมความพรอม
รับกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ทักษะชีวิตมีความสัมพันธกับการเรียนวรรณคดี กลาวคือ วรรณคดีเปนการจำลอง
สถานการณใหผูเรียนไดแกปญหาในกระบวนการใชทักษะชีวิต
คูมือแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรูหลักสูตร
แกนกลาง การศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551 สำนักวิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา สำนั ก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551 : 11 ) ดังกลาวไดเสนอขั้นตอนการตั้ง
คำถามเพื่อใหเห็น กระบวนการเปนคำถาม 3 ขอ เรียกวา RCA ไดแกกระบวนการการใชทักษะชีวิตวา Reflect
หมายถึง การสะทอนความรูสึกและความคิดที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม Connect หมายถึง การเชื่อมโยง
กับ ประสบการณในชีวิตที่ผานมาหรือที่ตนเองไดเรียนรูมาแลวเปนองคความรูใหม และ Apply หมายถึง การ
นำมาปรับใชในชีวิตประจำวันของตนเองทั้งในปจจุบันและอนาคต
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการสอนดวยทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ
พรทิพย ศิริสมบูรณเวช เปนหลัก และนำเทคนิคการตั้งคำถามแบบ RCA มาบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน วรรณคดีในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 2 เรื่อง ไดแก อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทาน
เวตาลเรื่องที่ 10 เหมาะแกการศึกษาตามทฤษฎีตอบสนองผูอานบูรณาการ กับทักษะชีวิต เนื่องจากสามารถ
นำ ความรู  ท ี ่ ไ ด จากการเรี ย นไปประยุ ก ต ในชี ว ิ ต ประจำวั น ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ พรทิ พ ย ศิ ร ิ ส มบู ร ณ เ วช
(2547:105, 189) ไดเสนอ การเลือกใชเรื่องที่สอนควรจะมีเนื้อหาที่เปนเรื่องราวมีสถานการณขัดแยง หรือมี
พฤติกรรมตัวละครที่สามารถ นำมาตั้งประเด็นใหผูเรียนนำไปพิจารณาและผูสอนสามารถวิเคราะหเนื้อหาให
เหมาะแกเวลาเรียน เนื้อหาตองมี ขนาดสั้นเพื่อสะดวกในการเรียนการสอนตอไป
จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงนำรูปแบบการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองของ
ผูอาน ของ พรทิพย ศิริสมบูรณเวช และการใชทักษะชีวิตที่ใชเทคนิคคำถามดังกลาวโดยยอวา คำถาม RCA
ของกระทรวงศึกษาธิการ มาใชในการจัดการเรียนรูวรรณคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
หนองฉางวิทยา ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เพื่อ
พัฒนา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย และเปนแนวทางที่จะการจัดการเรียนรูใหครูผูสอนจัดการเรียนรูให
บรรลุ เปาหมายตามหลักสูตร

วัตถุประสงคในการวิจัย
ผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคในงานวิจัย ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับขอคำถามงานวิจัย ผูวิจัยจึงกำหนดสมมติฐานของการวิจัยตอไปนี้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู ต าม
ทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองฉาง
วิทยา ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 6 หองเรียน
รวม 230 คน
1.2 กลุ  มตั ว อย า ง คื อ นั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรี ย นหนองฉางวิ ทยา ตำบล
หนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1 หองเรียน รวม 40
คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Samplimg) โดยการจับสลากโดยใชหองเรียน เปนหนวย
สุม
2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ วิธีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนอง
ผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
2.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎี
ตอบสนอง ผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ วรรณคดีไทยจากหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 จำนวน 2 เรื ่ อง ได แก อิ เ หนา ตอน ศึ กกะหมังกุห นิง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 กำหนดระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมี การ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 10 คาบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองของผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ
RCA
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังเรียนวรรณคดีไทย
1.3 แบบสอบถามความคิ ดเห็น ที่ มีตอการจั ดการเรีย นรู ตามทฤษฎีต อบสนองของผู อ าน
รวมกับ การใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชนสถานศึกษาของ
โรงเรียนสมุทรสาคร วิทยาลัยเนื้อหาวรรณคดี อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 การสราง
แบบทดสอบ การสราง แบบสอบถามความคิดเห็น
2. ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก
2.1 แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานแผนการจัดการเรียนรูวรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานรวมกับการใชเทคนิคคาถามแบบ RCA จานวน 2 แผนไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง จานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัด การเรียนรูที่ 2 เรื่องนิทาน
เวตาลเรื่องที่ 10 จานวน 4 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง โดยใชเนื้อหาวรรณคดีไทย อิเหนา ตอนศึกกะหมัง
กุหนิง และนิทานเวตาลเรื่อง 10 นำแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผู  เ ชี ่ ย วชาญเพื ่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งเพื ่ อ ตรวจสอบค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเรี ย นรู (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากนั้นปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนา และนำไปใช
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง ผลการพิจารณาผลคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยมี 2 ตอน มีคะแนนรวม 30 คะแนนโดย
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ขอ ขอละ 1 คะแนน ตอนที่ 2 เปน
แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน ผูวิจัยจะนำมาแปลงคะแนนทั้ง 2 ขอ ใหเปนขอละ 3
คะแนน รวม 6 คะแนน เพื่อใหน้ำหนักคะแนนสอดคลองกับโครงสรางสรางรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.2.1 นำแบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก ที ่ ส ร า งขึ ้ น นำเสนอต อ
ผู  เ ชี ่ ย วชาญเพื ่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง เพื ่ อ ตรวจสอบค าดั ช นี ค วามสอดคล อ งเรีย นรู (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากนั ้ น ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขตามคำแนะนำ และนำไปใช ก ั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4/2 จำนวน 40 คน ผลการพิจารณาผลคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ซึ่งเปนขอสอบ
ปรนัยมาวิเคราะหคุณภาพรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) โดยเลือกขอสอบ
จำนวน 24 ขอ ที่มีคาความยากง าย (p) 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอำนาจจำแนก (r) 0.20 ขึ้นไป ซึ่งผลการ
วิเคราะหคุณภาพรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.28 ถึง 0.78 และมีคาอำนาจจำแนก (r) อยู
ระหวาง 0.30 ถึง 0.75 คำนวณหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบปรนัยโดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson 20) ซึ่งผลการคำนวณหาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
2.2.2 นำแบบทดสอบอั ตนั ย จำนวน 2 ข อ สรางขึ้น นำเสนอตอผูเชี่ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความถู ก ต อ ง เพื ่ อ ตรวจสอบค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเรี ย นรู (Index of Item Objective
Congruence: IOC) จากนั้นปรับปรุงและแกไขตามคำแนะนำ และนำไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
จำนวน 40 คน ผลการพิจารณาผลคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทย ตอนที่ 2 ขอสอบแบบอัตนัย จำนวน 2 ขอ มาตรวจใหคะแนน โดยผูวิจัย และครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบวาเกณฑการใหคะแนน (Rubric) ที่สรางขึ้นสามารถนำไปใชได
หรือไม โดยพิจารณาค าสั มประสิทธิ ์สหสัมพั นธ แบบเพีย รสั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ผลปรากฏวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.83
2.3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานรวมกับเทคนิคการใชคำถามแบบ RCA เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข
2.4 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอาน รวมกับเทคนิคการใชคำถามแบบ RCA เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองเรียนรู
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการพิจารณาผลคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0
3. ขั้นดำเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยตามแบบการวิจัยแบบจำลองการทดลอง (Pre Experimental Designs) มี
วิธีการดังนี้
3.1 เลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสุมตัวอยางหองเรียนอยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีจับสลากเปนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 จำนวน 40 คน ที่
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานรวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
3.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังการเรียน

3.3 ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานที่สร างขึ้น
จำนวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดย
ผูวิจัยเปนผูสอนเอง
3.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เรื่องการเรียนวรรณคดีไทย โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนวรรณคดีไทยซึ่งเปนชุดเดียวกับกอนเรียน
3.5 นำแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง
3.6 ตรวจใหคะแนนการทำขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
3.7 นำคะแนนมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล
4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานรวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณา ความคิดเห็นรายดาน พบวา ดานเนื้อหาอยูในระดับ
มากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.34) รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ ( = 4.48, S.D. = 0.65) ดานระยะเวลา
( = 4.43, S.D. = 0.45) และดานการจัดการเรียนรู ( = 4.35, S.D. = 0.52) อยูในระดับมากตามลำดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นรายดาน พบวา ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับ ดาน
ระยะเวลา และดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากตามลำดับ
อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ยเรื่ องการเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์การเรีย นวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
สามารถนำไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัด การเรียนรูวรรณคดีไทยสำหรับ
นักเรียน กลาวคือ มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมในการนามาใชจัดการเรียนรูวรรณคดี โดยมี
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) หลักการดานการสรางความเขาใจจาก
ประสบการณ คือผูเรียนสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตน 2) หลักการดาน
ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล คื อ ผู  เ รี ย นแต ล ะคนมี ศ ั ก ยภาพในการเข า ใจวรรณคดี แ ตกต า งกั น ตาม
ประสบการณ เ ดิ มของแต ล ะคน3) หลั กการดานการมีป ฏิส ัมพัน ธ กลาวคือ ผูเรีย นควรมีสว นรวมในการ
กระบวนการเรียนรู โดยการแลกเปลี่ยนความรูสึก ความคิดเห็นของตนกับผูอื่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดไตรตรองและการตอบสนองตอวรรณคดีและ 4) หลักการดานการทบทวนและการคิดไตรตรอง คือ ผูเรียน
แตละคนควรทบทวนและคิดไตรตรองประสบการณจากการอานวรรณคดีและขอมูลปอนกลับ โดยการเขียน
บันทึกการเรียนรูแลวจับคูแลกเปลี่ยนกันอาน (พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 143) และยังแทรกการใช
เทคนิคคำถามแบบ RCA ยอมาจาก “ทักษะชีวิตเปนวิธีการสะทอน (Reflect) ความรูสึกและความคิดที่ไดรับ
จากการปฏิบัติกิจกรรม เชื่อมโยง (Connect) กับประสบการณในชีวิตที่ผานมาหรือที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว
เป น องค ความรู  ใหม แล ว นำมาปรั บ ใช (Apply) ในชีว ิตประจำวัน ของตนเองทั้งในปจ จุบ ัน และอนาคต”
นอกจากกระบวนการดั ง กล า วครู ผ ู  จ ั ด กิ จ กรรมการเรี ย นจะเป น ผู  ต ั ้ ง ประเด็ น คำถาม หลั ง จากเสร็ จ สิ้น
กระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตรแลว เพื่อใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผานการ
สะทอนความรูสึกหรือมุมมอง (Reflect) ไดคิดเชื่อมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิมของผูเรียน (Connect)
และไดประยุกตความรูนั้น (Apply) ไปใชในชีวิตจริงของผูเรียน เรียกคำถามดังกลาวโดยยอวา คำถาม RCA ซึ่ง
ย อมาจาก Reflect : สะทอน Connect : เชื่อมโยง Apply : ปรั บ ใช ห รื อประยุ กต ใช การใชคำถาม RCA
กิจกรรมที่กำหนดใหมีการอภิปรายแสดงความรูสึกนึกคิดและการประยุกตความคิดอยางมีประสิทธิภาพหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้ง ดวยประเด็นคำถามสะทอน เชื่อมโยงปรับใช เพื่อใหผูเรียนไดเรีย นรู
บทเรียนสำคัญ ที่จะพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับตัวผูเรียนไดตระหนักรู และเห็นคุณคาในตนเองและ
ผูอาน รูจักการจัดการกับอารมณและความเครียดอยางเหมาะสมและรูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอาน รูจัก
คิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค
จากหลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาว มุงเนนการจัดสถานการณใหผูเรียนนำ
ประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี โดยเนนการอานวรรณคดีอยางละเอียดและตีความวรรณคดี

ตามประสบการณของผูเรียนเอง ตรงจุดนี้จะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนแตละคนมีการตอบสนองตอวรรณคดี
นอกจากนี้ ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานจะใหเสรีภาพแกผูเรียนใน
การแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และยอมรับการตอบสนองตอวรรณคดีของผูเรียนโดยปราศจากอคติ ทำให
ผูเรียนสรางความเขาใจวรรณคดีตามศักยภาพของตน โดยใชการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแสวงหาคำตอบ
ดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Miller (2003) ที่วิจัยเกี่ยวกับการใชการอภิปรายกลุมในประเด็นดาน
วั ฒ นธรรมที ่เ ชื ่ อมโยงวรรณกรรมสำหรั บ เด็ก ในชั้น เรี ย นระดับ ปฐมวัย โดยใชทฤษฎีการตอบสนองของ
Rosenblatt และทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสังคมของ Vygotsky ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถพัฒนาความคิด
อยางมีวิจารณญาณไดดี โดยใชการวิเคราะหวัฒนธรรมในวรรณคดี
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ พร
ทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีตอบสนอง
ของผูอานเพื่ อเสริมสร างความสามารถดานการตอบสนองวรรณคดี การอานเพื่อความเขาใจและการคิ ด
ไตรตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนน
ความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพื่อความเขาใจและการคิดไตรตรองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ คชาชัย (2557) ไดวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน ผลจากการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานวรรณคดีรอยกรองเพื่อความ
เขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบำรุง) อำเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และเจตคติของผู เรีย นดีขึ้น หลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผู อาน ยังสอดคล องกั บ
งานวิจัยของปาริชาต ตามวงค (2550: 99-100) ที่พบวา ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและเจตคติ
ตอวรรณกรรมลานนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และงานวิจัยของถนิมรักษ ชูชัยมงคล (2557) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนที่จัด การเรียนรูตามทฤษฎีตอบสนองผูอาน ผลจากการ
วิจัยพบวา ความสามารถในการอานวรรณคดีรอยกรองเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รัตนโกสินทรสมโภช สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอาน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติของผูเรียนดีขึ้น หลังจากไดรับการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
2. จากผลการวิจัยที่พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA ในภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อจำแนกรายดานนักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดตอ ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานประโยชนที่ไดรับ ดานระยะเวลา และดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากตามลำดับโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ความคิดเห็นดานตอมาคือดานเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นตอดานเนื้อหาในการจัดการ
เรียนรูวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองตอผูอานวามีความยาวเหมาะสม ชัดเจนไมสับสน สอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียนและกอใหเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง อาจเปนเพราะวรรณคดีทั้ง 2 เรื่อง
คือ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 เปนวรรณคดีที่ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได จึงเหมาะกับการจัดการเรียนรูดวยทฤษฎีตอบสนองของผูอานที่ใชรวมกับการ
ใชเทคนิคคาถามแบบ RCA ซึ่งจะกระตุนใหเกิดแนวคิดแกผูอานนาประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับ
วรรณคดี อีกทั้งตอนที่ตัดมาเรียนก็มีความสั้นกระชับ รวมถึงเปนเรื่องที่มีสถานการณขัดแยง ซึ่งสอดคลองกับที่
พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 105, 189) ไดเสนอแนะในการเลือกเรื่องที่จะมาสอนวา เนื้อหาที่จะนามาเปน
บทเรียนควรมีเรื่องราวที่เปนสถานการณขัดแยงหรือมีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกำหนดเปนประเด็นให
ผูเรียนนำไปคิดพิจารณาและผู สอนสามารถวิเ คราะหเนื้ อหาเพื่ อแบ งเป นตอน ๆ ใหเหมาะกับเวลาเรีย น
นอกจากนี้เนื้อหาตองมีขนาดสั้นเพื่อใหสะดวกในการเรียนการสอน ดังนั้นวรรณคดีทั้ง 2 เรื่องนี้จึงเหมาะสม
สำหรับนำมาจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
ดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับ คือ การจัดการเรียนรูตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอาน ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิม
ของตนชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนวรรณคดีและชวยใหนักเรียนแสดงความรูสึกความคิดเห็น
แสดงการตอบสนองตอวรรณคดีโดยปราศจากอคติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
บรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย โดยใหเสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความรูความเขาใจ และความ
คิดเห็นของตนที่มีตอวรรณคดี ผูสอนสนใจพัฒนาศักยภาพของผูเรียนรายบุคคลมากกวาการเปรียบเทียบกับ
ศักยภาพของผูเรียนคนอื่น มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น และประสบการณจากการอานวรรณคดีโดย การเรียนรูรวมกัน และสงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ ยน
ประสบการณการอานวรรณคดีโดยการใหและรับขอมูลปอนกลับ (feedback) ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เนตรนภา ประสิงห (2553) ซึ่งพบวา ความสามารถในการอานวรรณคดีรอย
กรองเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ สานักงานเขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเจตคติของผูเรียนดีขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน

สำหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
รวมกับการใชเทคนิคคาถามแบบ RCA ตอมาคือ ดานระยะเวลา นักเรียนมีความคิดเห็นตอดานระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานวาเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนรูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณ
ของตนกับวรรณคดี มีอิสระในการแสดงความรูสึกความคิดเห็น เนนกระบวนการคิดอยางหลากหลาย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวรรณคดี มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางความสามารถของผูเรียนดานการตอบสนองตอ
วรรณคดี ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ
ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ และขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึกการ
ตอบสนอง สอดคลองกับผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองตอผูอานของ
พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 153) ที่พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนแตละขั้นตอนอยูภายในระยะเวลาที่
กำหนด ผูเรียนสวนใหญอานเนื้อเรื่องวรรณคดีมากอนลวงหนาตามการมอบหมายของผูสอนและสามารถ
อภิปรายและนาเสนอผลการอภิปรายไดภายในเวลาที่กำหนด
ดานสุดทายคื อ ดานการจัดการเรี ยนรู ผูเรียนไดแลกเปลี่ ยนความรู ความคิดเห็น และ
ประสบการณจากการอานวรรณคดีโดยการเรียนรูรวมกับผูอาน ทำใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจวรรณคดีตาม
ศักยภาพของตนเอง กลาวคือ รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู อ าน
สามารถเสริมสรางใหเกิดความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี เพราะผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
วรรณคดีโดยอิสระในบรรยากาศการเรียนการสอนที่ปราศจากอคติ อบอุนและเปนมิตร การไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนกันอานบันทึกการเรียนรู ชวยเสริมสราง
ความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดีไดดีขึ้นกวาเดิม เพราะไดรับรูมุมมองทางความคิด และความรูสึก
ของผูอื่นที่มีตอวรรณคดีเรื่องเดียวกันอยางหลากหลาย นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ยังเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะใหอิสระแก
ผูเรียนในการคิด ตีความ และทำความเขาใจวรรณคดีตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน สอดคลอง Kessler
(1992) ที่กลาววาทฤษฎีตอบสนองของผูอานที่ใช รวมกับการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA จะทาใหเกิดการ
ตอบสนองมาก และหลากหลายซึ่งเปนไปตามการตอบโตในหองเรียนระหวางนักเรียนและครู และสอดคลอง
กั บ แนวคิ ด ของ Probst (1984: 33-35, 1987, อ า งถึ ง ใน พรทิ พ ย ศิ ร ิ ส มบู ร ณ เ วช, 2547: 41) ที ่ ก ล า วว า
บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะของการรวมมือมากกวาการแขงขัน ในการอภิปรายไมควรมีการตัดสินวา
ใครถูกหรือผิด แพหรือชนะ แตควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดที่ชัดเจนและพัฒนาความคิดของตน การ
อภิปรายในชั้นเรียนไมวาจะเปนการอภิปรายระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือการอภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน
ควรเปนบรรยากาศของการยอมรับความคิด และเห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาว เปนเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนวาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานรวมกับ
การใชเทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอเสนอแนะ
จากการวิ จ ั ย ครั ้ งนี้ ผ ู ว ิจ ั ยได ค น พบขอสังเกตจากประสบการณตรงที่อาจกอใหเกิดประโยชนตอ
การศึกษาตอไปนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช
1. วรรณคดีที่นำมาใชในการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน รวมกับการใช
เทคนิคคำถามแบบ RCA ควรเปนวรรณคดีที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีเรื่องราวที่เปนสถานการณ ความ
ขัดแยง มีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกำหนดเปนประเด็นใหผเู รียนนำไปคิดพิจารณา และเปนวรรณคดีที่
ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดซึ่งจะสอดคลองกับขั้นตอนการเชื่อมโยง
ประสบการณจะทำใหผูเรียนเขาใจในตัวบทไดมาขึ้น
2. ครูผูสอนตองมีความรูรอบตัว และประสบการณที่จะเชื่อมโยงตัวบทวรรณคดีกับเหตุการณ
ในชีวิตปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน และการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA
กับความสามารถดานการคิดลักษณะอื่น ๆ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนการใชเทคนิคคำถามแบบ RCA กับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน
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