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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ 1)พั ฒ นาความสามารถการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิ ค KWDL สําหรั บนั กศึ กษาจี นชั นปี ที มหาวิ ทยาลั ยเหอฉื อ 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปี ที ที
มีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL ประชากรเป้ าหมาย คือ นักศึกษาจีนชัน
ปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือทีเรียนวิชาการสอนภาษาจีนเป็ นภาษาทีสอง และรายวิชาภาษาไทย เป็ น
วิชาบังคับ ในภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 มีจาํ นวน 1 ห้ อง 30 คน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ )แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการอ่านภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการอ่า นเชิ งวิ เคราะห์ ภาษาไทย )แบบสอบถามความพึ งพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ได้ แก่ ) ค่าร้ อยละ 2) ค่าเฉลีย 3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ 4)
Paired Sample t-test
ผลการวิจัย พบว่า 1)ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดย
ใช้ เทคนิค KWDL สําหรับนักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ นักศึกษามีคะแนนไม่ตากว่
ํ า
ร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 และการอ่านแต่ละประเภทมีคะแนน
หลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.
) ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทยนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 (t=15.24*,sig.= .000) 3) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที มี ต่ อ การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL ภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก ( X =4.38 , S.D.=0.66))
คําสําคัญ : การอ่านเชิงวิเคราะห์, ภาษาไทย, เทคนิค KWDL , นักศึกษาจีนชันปี ที , มหาวิทยาลัยเห
อฉือ
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ภาษาเป็ นเครื องมือสือสารทีสําคัญของมนุ ษย์ และเป็ นเสมือนสะพานทีเชื อมต่ อให้
มนุษย์ใช้ ติดต่อสือสารกัน ให้ ความเชือถือไว้ วางใจกันและกัน ทําให้ เกิดความร่วมมือสนับสนุน ใช้
ในการทําธุรกรรมและพัฒนาให้ ผ้ ูคนต่างชาติต่างภาษาได้ แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ภาษาจีนกลาง
เป็ นภาษาสากล เป็ นภาษาทีสําคัญของโลกและทวี ปเอเชี ยมาช้ านาน เนื องจากประเทศจี นเป็ น
แหล่งอารยธรรมทียิงใหญ่หนึงในสองของทวีป ด้ วยสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ ทังขนาดของประเทศ
จํานวนประชากร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจทีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง ทําให้
ภาษาจีนกลางเป็ นภาษาหนึงของเอเชียทีใช้ ในองค์การสหประชาชาติ จึงเป็ นการเพิมความสําคัญ
ให้ กับภาษาจีนกลางเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ ว่าภาษาสามารถสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ า น
ต่างๆทังในระดับบุคคล ระดับสังคมและระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วิทยาการทุกๆด้ าน
การประกอบธุรกิจการลงทุน และการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
มหาวิทยาลัยเหอฉือเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งเดียวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึงให้ ความสําคัญกับการเผยแพร่ภาษาจีนให้ กับชาวต่างชาติ ปัจจุบันนี
คือโอกาสของนโยบาย “หนึงแถบ หนึงเส้ นทาง” มหาวิทยาลัยเหอฉือได้ รับนักศึกษาชาวต่างชาติที
จากประเทศไทย ปากีสถาน บังคลาเทศ เอธิโอเปี ย อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เนปาล ไลบีเรี ย
ซิมบับเว กานา ไนจีเรีย แกมเบีย รวันดา แซมเบีย โกตดิวัวร์ ฯลฯ จํานวนสัญชาติ 20 กว่าสัญชาติ
มาเรี ย นภาษาจี น โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาไทย มี จํา นวนมากทีสุ ด ในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ
นอกจากนี มหาวิทยาลัยเหอฉือยังจัดตังวิชาการสอนภาษาจีนเป็ นภาษาทีสองขึนมาตังแต่ปีค.ศ.
2009 และร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหลายแห่ ง เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิ ท ยาลั ย สยาม มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพฯ ฯลฯ จั ด โครงการหลั ก สู ต ร “3+1” โดย
กําหนดให้ นักศึกษาเรี ยนทีประเทศจีน 3 ปี และทังเรี ยนและฝึ กสอนด้ วยทีประเทศไทยอีก 1 ปี
เพื ออบรมครูสอนภาษาจีนเป็ นภาษาทีสอง ทีมีเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนอย่างทันสมัย มี
ความรู้ภาษาจีนอย่างแข็งแกร่ ง มีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ มีความสามารถทางด้ า น
ปฏิบัติการจัดการเรี ยนการสอน และมีความสามารถในการพูดภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ
อย่างดี ด้ วยเหตุว่านั กศึ กษาต้ องไปเรี ยนและฝึ กงานทีประเทศไทย และหลั งจบปรี ญญาตรี มุ่ ง
หมายให้ นักศึกษาทํางานหรือเรี ยนต่อทีประเทศไทย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็ นครูสอนภาษาจีน
หรืออาชีพอืนๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเหอฉือจึงประกอบด้ วยวิชาภาษาไทยหลายวิชา เช่น
พื นฐานภาษาไทย การฟั งการพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทย ภาษาไทยเพื อการท่องทียว การ
แปลภาษาไทย-จีน เป็ นต้ น
สําหรับการอ่านภาษาไทยเป็ นรายวิชาหนึงในหลักสูตรการสอนภาษาไทยทีเป็ นภาษาที
2 เป็ นวิชาประยุกต์การใช้ ภาษา ซึงวิชานีเปิ ดสําหรับนักศึกษาชันปี ที ของมหาวิทยาลัยเหอฉือ ที
ต้ องเรียนภาษาไทยในประเทศจีน วิชาการอ่านภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมนักศึกษาได้
เรียนรู้ภาษาไทย



อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550) กล่าวว่า การอ่านหนังสือ จะช่วยทําให้ เกิดความสําเร็จใน
การดํา รงชี วิต เพราะการ อ่ า นถื อว่ า เป็ นรากฐานของการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ผู้ ป ระสบ
ความสําเร็จในชีวิต ความสําคัญของการอ่านเป็ นการพัฒนาชีวิต ฝึ กสมองให้ คิดเฉียบคมมากขึน
ทําให้ ร้ ูทนั โลก ทันคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้ างคนให้ มีลักษณะหรือบุคลิกของการเป็ นคน
ทีคิดกว้ าง คิดลึกซึง คิดรอบคอบ เพือสร้ างสิงดีๆ ให้ กบั ตนเองและสังคม
ดั ง นั น การอ่ า นภาษาไทยจึ ง มี ส่ ว นสํา คั ญ ในการพั ฒ นาความรู้ ประสบการณ์ แ ละ
ความคิด เป็ นเรืองทีสะสมความรู้และประสบการณ์ตรงทีได้ จากการเรียน การทีได้ ฝึกคิดบ่อยๆ จะ
ทําให้ เกิดความคิดและการคิดทีสําคัญคือ การอ่านเชิงคิดเคราะห์ (Analytical Reading)
การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reading) คือ การแยกข้ อเท็จจริ งจากข้ อคิดเห็น
เป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงสําหรับผู้อ่านทีอยู่ในยุคสังคมข่าวสาร ซึงแวดล้ อมด้ วยข้ อมูลข่าวสารทีมีทัง
เชื อถื อ ได้ มี คุ ณ ค่ า และข้ อ มู ล ที เชื อถื อ ไม่ ไ ด้ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี อ คติ ลํา เอี ย ง ผู้ อ่ า นจึ ง
จําเป็ นต้ องใช้ วิจารณญาณเพื อประเมินสิงทีตนอ่านและตัดสินว่าจะเชือได้ มากน้ อยเพี ยงใด (วีณา
วีสเพ็ญ,
:
) ดังนัน การสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูต้องหาวิธีทาํ ให้ นักศึกษาเข้ าใจ
และรู้คาํ ศัพท์ความหมายของคําศัพท์ก่อนทีจะทําความเข้ าใจ ในการอ่านเรืองราวต่างๆ ได้ ในการ
อ่านทีมีคุณภาพต้ องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพืออะไร และครูต้องมีเป้ าหมายในการสอน
ด้ วยว่าต้ องการอะไรให้ นักศึกษามีการพัฒนาการอ่านด้ านใดบ้ าง (สุนันทา มันเศรษฐวิทย์ ,
:
) การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ อิสระแก่ผ้ ูเรียนในการทํางาน และ
สร้ างบรรยากาศทีดีในชัน ช่ วยให้ ผ้ ูอ่านมีความคิดกว้ างขวางรู้เท่าทันความเป็ นไปของสิงต่างๆ
รอบตัว ดังนันเราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็ นประจําจะทําให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากผู้อ่าน
รู้จักเลือกหนังสือรู้วิธอี ่านทังอ่านออกและอ่านเป็ น สามารถเข้ าใจเรืองทีอ่าน และรู้จักการวิเคราะห์
วิจารณ์ในสิงทีอ่านได้ อย่างถูกต้ อง ( วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ, 2542 : 9)
สุวิทย์ มูลคํา (2550:40) ได้ กล่าวถึง ความสําคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ สรุปไว้ ว่า
การอ่านเชิงวิเคราะห์ช่วยให้ ร้ ูข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบืองหลังของสิงทีเกิดขึน เข้ าใจความเป็ นมาของ
เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ รู้ ว่ า เรื องนั นมี องค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง สํา รวจความสมเหตุ สมผลของข้ อ มู ลที
ปรากฏ ทํา ให้ ได้ ข้อ เท็จ จริ ง ทีเป็ นฐานความรู้ ในการนําไปใช้ ใ นการตัดสิน ใจ แก้ ปั ญ หา การ
ประเมินและการตัดสินใจเรืองต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง ซึงสอดคล้ องกับ แนวคิดของ พรทิพย์ แข็ง
ขัน และเฉลิมลาภ ทองอาจ ( 2553:54 ) ทีกล่าวถึงความจําเป็ นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การ
อ่านเชิงวิเคราะห์เป็ นปั จจัยสําคัญในการอ่านยุคปั จจุ บันทีผู้อ่านต้ องเลือกบริโภคสือต่างๆ รวมถึง
สืออิเล็กทรอนิกส์ของสังคม การติดต่อสือสารของโลกไร้ พรมแดน เพราะทําให้ นักศึกษามีหลักการ
แยกแยะประเมิน เรื องทีอ่านอย่างมีเหตุผล ช่ วยพั ฒนาความเป็ นคนช่ างสังเกต พิ จารณาความ
แตกต่างและความเป็ นเหตุเป็ นผล ของสิงทีเกิดขึน ก่อนทีจะตัดสินใจหรื อสรุปสิงใดลงไป และ
เป็ นทักษะทีใช้ มากในวงการศึกษาและอาชีพต่างๆใน ปัจจุบัน
ดังนัน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านแก่นักศึกษา



โดยเฉพาะการอ่านเชิ งวิ เคราะห์ ซึงเป็ นการอ่านในระดับทีสูงกว่ าการอ่านทัวๆไป การอ่านเชิง
วิเคราะห์เป็ นสิงจําเป็ นต่อบุคคลทุกระดับ เนืองจากเป็ นพืนฐานของการคิดแบบอืนๆ ช่วยให้ ได้
ข้ อเท็จจริ งทีเป็ นพื นฐานความรู้ในการนําไปใช้ ในการตัดสินใจแก้ ปัญหา การประเมินและการ
ตัดสินใจเรืองต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง ผู้ทมีี ความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็ นผู้ทสามารถ
ี
คิ ด ได้ ลึ ก ซึ ง ชาญฉลาด รอบคอบ นํา ไปสู่ก ารสร้ า งความรู้ ความคิ ด การตั ด สิน ใจแก้ ปั ญ หา
สามารถปรับตัวได้ ทนั การเปลียนแปลงต่างๆในยุคข้ อมูลข่าวสารไร้ พรมแดน ตลอดจนนําไปสู่การ
สร้ างวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวิตได้ เป็ นอย่างดี(กรมวิชาการ.
: -210)
จะเห็น ได้ ว่ า การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เ ป็ นทั ก ษะสํา คั ญ อย่ า งหนึ งที สามารถพั ฒ นา
สติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ขณะเดี ย วกัน การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ยั ง สามารถช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถ
สังเคราะห์และสร้ างสรรค์ความรู้ใหม่ขึนมาจากความรู้ทมีี อยู่เดิมไปด้ วย
เทคนิ คการอ่านทีผู้ วิจัยสนใจศึ กษามานํามาใช้ กับการอ่านเชิ งวิ เคราะห์ คือ เทคนิ ค
KWDL ซึ งShaw,G.M., Chambless,M.S., Chessin, D.R., Price, V., & Bearfain, G. (1997,
pp.482-486) ได้ นาํ เทคนิค KWDL มาใช้ สอนในวิชาคณิตศาสตร์ เพือให้ การเรี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน วัตถุประสงค์ของเทคนิค KWDL เพือการสอนทักษะภาษาแต่สามารถ
นํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นวิ ช าอื นๆ ทีมี ก ารอ่ า นเพื อให้ เกิ ด ความเข้ า ใจเช่ น วิ ช าสั ง คม
คณิตศาสตร์ เป็ นต้ น เพราะผู้เรียนได้ มีการฝึ กให้ ตระหนักในกระบวนการคิด การทําความเข้ าใจ
จึงมีประโยชน์ในการฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนําเสนอ
งานวิ จัยทีเกียวข้ องกับการอ่านเชิ งวิ เคราะห์ เช่ น จุ ฑาทิพย์ อินทร์ ช่วย (2558) ได้
ศึ กษา เรื องการศึ กษาความสามารถการอ่า นเชิ งวิ เ คราะห์ บั น เทิงคดีร้ อยแก้ วของนั กเรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1ทีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS” บรรจง แสงนภาวรรณ (2557) ได้
ศึกษา เรื องการพั ฒนาทักษะการอ่านคิดวิ เคราะห์ ของนักศึ กษาชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยการ
ประยุ ก ต์ใช้ เทคนิ คการสอน KWDL Plus และ ปิ ยตา พงศ์ สุช าติ (
) ได้ ศึ กษาเรื องการ
พั ฒนาความสามารถด้ า นการอ่า นเชิ งวิ เคราะห์ โดยใช้ วิ ธีการสอนแบบ PANORAMA ร่ วมกับ
เทคนิค KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
ด้ วยเหตุ ทีกล่ า วมานี ผู้ วิ จั ยจึ งเล็งเห็น ถึ งความสํา คั ญ ของการพั ฒนาความสามารถ
ดังกล่าว เพือเป็ นการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมให้ นักศึกษาจีน
จากมหาวิ ทยาลั ยเหอฉื อ สามารถนํากระบวนการคิดวิ เคราะห์ ไปใช้ เป็ นพื นฐานในการพั ฒนา
ตนเองให้ เต็มศักยภาพ และใช้ ความสามารถทีมีอยู่ให้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ ดังนัน
ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
สําหรับนักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ อีกทังเพือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิงขึน



1.2 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL สําหรั บ
นักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ
2. เพื อศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ภ าษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจี น ชั นปี ที
มหาวิทยาลัยเหอฉือ
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปี ที ทีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
โดยใช้ เทคนิค KWDL
1.3 สมมติฐานการวิจยั
1.นักศึกษามีความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL มีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็มและการอ่านแต่ละประเภทคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชันปี ที 3 ทีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค
KWDLอยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
1.4.1 ประชากรเป้ าหมาย
นักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือทีเรียนวิชาการสอนภาษาจีนเป็ นภาษาทีสอง
และรายวิชาภาษาไทย เป็ นวิชาบังคับ ในภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 มีจาํ นวน 1 ห้ อง 30
คน
1.4.2 ตัวแปรทีใช้ ในงานวิจัย
ตัวแปรต้ น การใช้ เทคนิค KWDL
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
2. ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
3. ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค
KWDL
ขอบเขตด้านเนือหา
ผู้วิจัยกําหนดเนือหาในการพัฒนาความสามารถด้ านผลสัมฤทธิการเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชันปี ที โดยใช้ เทคนิค KWDL ดังนี
เนือหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDLกําหนดตามหลักสูตร



ศึกษาของมหาวิทยาลัยเหอฉือ ดังนี
หน่วยที 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว
หน่วยที 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความ
หน่วยที 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์สารคดี
หน่วยที 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์เรืองสัน
ระยะเวลาในการศึกษา
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการอ่านภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
3. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการเรี ยนการอ่า นเชิ งวิ เคราะห์ ภาษาไทยโดยใช้
เทคนิค KWDL
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวมรวมข้ อมูลมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผู้วิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทังหมด
จํานวน 4 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที รวม 16 คาบ ในคาบเรียนปกติของนักศึกษา
จีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ และดําเนินการสอนดังนี
1) ขันนํา
ผู้วิจัยได้ ชีแจงและอธิบายให้ นักศึกษาซึงเป็ นประชากรเป้ าหมายทราบถึงวัตถุประสงค์
และประโยชน์ทได้
ี รับจากการจัดการเรี ยนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
และให้ นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยก่อนการ
เรียน (Pre-test) จํานวน 2 ข้ อ โดยใช้ เวลา 45 นาที เพือเก็บคะแนนและประมวลผล
2) ขันสอน
2.1 ดําเนินการสอนให้ กับนักศึกษาซึ งเป็ นประชากรเป้ าหมายตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จํานวน 4 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที รวม 16 คาบ แต่ละหน่วยการเรียนรู้
ผู้วิจัยอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ ข่าว บทความ สารคดี เรืองสันโดยใช้ เทคนิค
KWDL สําหรับการเลือกเนือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กําหนดขอบเขตของเนือหาของการอ่าน
โดยแต่ละเรื องทีมีคาํ ภาษาต่างประเทศหรื อมีคาํ ศัพท์ใหม่ไม่เกินร้ อยละ 10 ในเนือหาของแต่ละ
เรืองทีนํามาใช้ เพือช่วยจํากัดขอบเขตของการอ่านทีนักศึกษาไม่ทราบความหมายของศัพท์ และ
อาจไม่ เข้ าใจเรื องทีอ่ า นได้ และลํา ดั บ จากง่ า ยไปหายาก จากรู ป ธรรมเป็ นนามธรรม และให้
นักศึกษาทํางานเป็ นรายบุคคล เมือสินสุดแต่ละหน่วย นักศึกษาทําแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย เพือเก็บคะแนน และเฉลยคําตอบของแบบทดสอบให้ แก่นักศึกษา



ทุกครังเพือเป็ นการทบทวนเรืองทีเรียน
2.2 ผู้วิจัยให้ นักศึกษาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยหลั ง เรี ย น (Post-test) จํา นวน 25 ข้ อ โดยใช้ เ วลา 45 นาที เพื อเก็บ คะแนนและ
ประมวลผล
3) ขันสรุป
ขันนี ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบผลสัมทธิทางการเรียน สรุปหน่วยการเรียนรู้ทงหมด
ั
และเพิมเติมความรู้ในส่วนทีนักศึกษาควรปรับปรุงแก้ ไข
2. เมือสินสุดการเรียนการสอนทังหมด ผู้วิจัยให้ นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
3. ผู้ วิ จั ยได้ เ ก็บ รวบรวมคะแนนทังหมดเพื อนํา คะแนนทีได้ มาวิ เ คราะห์ โดยวิ ธี ทางสถิ ติ เพื อ
ตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ผู้ วิ จั ย ได้ นํา ผลการทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทังหมดมาวิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื นฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean)ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าที (Paired Sample t-test)
2.ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
สําหรับนักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษามีคะแนนไม่
ตํากว่าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 และการอ่านแต่ละประเภทมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
2. ผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ภ าษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจี น ชั นปี ที
มหาวิทยาลัย เหอฉือ พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรี ยนเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 (t=15.24*,sig.=.000)
3. ผลการศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาจี น ชั นปี ที ทีมี ต่ อ การอ่ า นเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก ( X
=4.38 , S.D.=0.66) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ าน



กิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.45 , S.D.=0.65) ด้ านผู้สอน ( X =4.41 , S.D.=0.66) ด้ านผู้เรียน
( X =4.29 , S.D.=0.67)
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL
สําหรั บนักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลั ยเหอฉื อ การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษามีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 จากการให้ นักศึกษาอ่ า น
วิคราะห์งานแต่ละประเภทจํานวน ครังทดสอบก่อนและหลังการใช้ เทคนิค KWDL การอ่านแต่
ละประเภทของนั ก ศึ ก ษามี พั ฒ นาการคะแนนคังที เพิ มขึนทุ ก ประเภทมี นั ก ศึ ก ษาบางคนมี
คะแนนคงที (เท่าเดิม) บางประเภทและบางประเภทมีคะแนนลดลง แต่อย่างไรก็ดีเมือพิจารณา
โดยภาพรวมแล้ ว นักศึกษามีพัฒนาการการอ่านเชิงวิเคราะห์ดีขึน และการอ่านแต่ละประเภท
คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ. การอ่านครังแรกคือการ
อ่านข่าวนักศึกษารู้สึกยากมากเพราะเป็ นภาษาไทยและมีคาํ ศัพท์ทีนักศึกษาไม่เข้ าใจความหมาย
ผู้สอนได้ อธิบายความหมายให้ และได้ ดาํ เนินการสอนโดยใช้ KWDL ให้ ช่วยกันทําแบบฝึ กเป็ น
กลุ่มๆ หลังจากนันได้ นักศึกษาอ่านข่าวเรืองใหม่ซึงเป็ นแบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์
ข้ อสอบนักศึกษา ทําแบบทดสอบได้ มีคะแนนเพิมขึน และการอ่านประเภทอืนๆก็ทาํ เช่นเดียวกัน
นักศึกษาจึงมีคะแนนหลังสูงกว่าก่อนเรียนดังได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึงเป็ นการกระตุ้นให้ นักศึกษารู้สึก
การอ่านเชิ งวิ เคราะห์ ไม่ ใช่ เรื องยาก และนั กศึ กษายังสามารถนําไปใช้ กับ การเรี ยนวิ ชาอืนทีใช้
ภาษาไทยได้ ดั ง ที Shaw,G.M., Chambless,M.S., Chessin, D.R., Price, V., & Bearfain, G.
(1997, pp.482-486) กล่าวถึง เทคนิค KWDLไว้ ว่า เป็ นการสอนทักษะภาษา เพราะผู้เรียนได้
มีการฝึ กให้ ตระหนักในกระบวนการคิด การทําความเข้ าใจ จึงมีประโยชน์ในการฝึ กทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนําเสนอ และ นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547, น. 7-8) กล่าวว่า เทคนิค
KWDL จะช่วยให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้ ผ้ ูเรียน
พัฒนาสติปัญญา พัฒนาการคิด พัฒนาทางสังคมโดยเฉพาะถ้ าจัดให้ ผ้ ูเรียนฝึ กการทํางานร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม การพัฒนาดังกล่าวข้ างต้ นจึงสอดคล้ องกับการจัดการเรียนการโดยใช้ เทคนิค KWDL ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีบ้างแต่ไม่มาก เช่น งานวิจัยของนรินช์
ณัฏฐ์ ตระหง่าน( 2558)ได้ ศึกษา “การศึกษาการใช้ KWDL เพือการแก้ โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิกส์
เรือง ไฟฟ้ าและแม่เหล็กของนักศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 5” ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้ KWDL
เพื อการแก้ โจทย์ปัญหาวิ ชาฟิ สิกส์ ของนักศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เรือง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ จาํ นวน 26
คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.27และกนกพร เทพธี
(2559)ได้ ศึกษาเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL ทีมีต่อความสามารถ
ในการแก้ โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง ระบบการเชิงเส้ นสองตัวแปร



ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาได้ รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค KWDL มีความสามารถใน
การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่ านักศึกษาทีได้ รับการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และสําหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์สอดคล้ องกับงานวิจัยของพรรณี
วิเศษโวหาร (2556) ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการศึกษาความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ
เขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWLPlus ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus ความสามารถด้ านการอ่านเชิง
วิ เ คราะห์ ภาษาไทยของกลุ่ มตัวอย่ า งสูงกว่ า ก่อ นการจั ด การเรี ยนรู้ แ บบ KWL – Plus อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 ความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
2. ผลสั ม ฤทธิ ทางการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ภ าษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจี น ชั นปี ที
มหาวิทยาลัย เหอฉือ พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 (t=15.24*,sig.=.000) เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชันปี ที คะแนนของผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึนผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน มีคะแนนผลต่างตังแต่ 2-16 คะแนน อาจกล่าวได้ ว่าการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์โดย
ใช้ เทคนิค KWDL ทําให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของตนเองให้ ดี
ยิงขึน อีกประการหนึงนักศึกษาได้ เรี ยนรู้การอ่านประเภทต่างๆ คือ ข่าว บทความ สารคดีและ
เรื องสัน ซึงเป็ นเรื องภาษาไทย มี ทังเรื องทีง่ ายและยาก เมือนั กศึ กษาได้ ทาํ แบบทดสอบวั ดผล
สัมฤทธิบางคนประสบความสําเร็จเพราะคะแนนเพิมขึนตังแต่10-16 คะแนน จํานวน 11คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.66 ดังทีพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) กล่าวว่าการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็ น
การวัดความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์
ทังปวงทีบุคคลได้ จากการเรียนการสอน ทําให้ บุคคลเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมในด้ านต่างๆ
ของสมรรถภาพทางสมอง ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของ
บุคคล เรียนแล้ วรู้อะไรบ้ าง และมีความสามารถด้ านใดมากน้ อยเท่าไร และสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ พรรณี วิเศษโวหาร (2556) ได้ ทาํ การวิจัยเรื องการศึกษาความสามารถด้ านการอ่า นเชิ ง
วิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจัยพบว่า
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus ความสามารถด้ านการอ่ านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของ
กลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบ KWL – Plus อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 ความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ .05 และบรรจง แสงนภาวรรณ ( 2557) ได้ ศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิ เคราะห์ ของนั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 6 โดยการประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอน KWL Plus”
ผลงานวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคการ
สอน KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอน KWL Plus อย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ .05 และจุ ฑ าทิ พ ย์ อิ น ทร์ ช่ ว ย (2558) ได้ ศึ ก ษา การศึ ก ษา



ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดีร้อยแก้ วของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1ทีจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการอ่านเชิงวิ เคราะห์บันเทิง
คดีร้อยแก้ วของนั กเรี ยนชั นมัธยมศึ กษาศึ กษาปี ที ทีจั ดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิ ค KWL-PLUS
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
3. ผลการศึกษาระดับ ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาจี นชันปี ที ทีมีต่อการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค KWDL พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก ( X
=4.38 , S.D.=0.66) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ดังนี ความ
พึงพอใจ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ ช่วยให้ ผ้ ูเรียนสร้ างความรู้ความเข้ าใจได้ ด้วยตนเอง สร้ าง
ความสุข สนุ กสนานในการเรี ยนการอ่าน การใช้ กระบวนการการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเทคนิค
KWDL ท้าทายความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ในเรืองทีอ่านและกระตุ้นความสนใจในการเรียน
การอ่านให้ เพิมขึน ด้ านผู้สอน ได้ แก่ การให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําอย่างใกล้ ชิด เลือกเนือหาและ
กิจกรรม เปิ ด อธิบายเนือหาและขันตอนการทํากิจกรรมให้ เข้ าใจชัดเจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ คิด
และเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ ด้ านผู้เรียน ได้ แก่ ความสามารถเข้ าใจ
บทเรียนได้ เร็วและง่ายขึน สามารถคิดวิเคราะห์มากขึน มีพึงพอใจในการเรียนรู้ของตนเอง มีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ สามารถนํา กระบวนKWDLไปใช้ ไ ด้ ความพึ ง พอใจที กล่ า วมานี
สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ทีเกียวกับ การคิ ดวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ KWDL ของ บรรจง แสงนภาวรรณ
(2557) ได้ ศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดย
การประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอน KWDL Plus” ผลงานวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จั ด การเรี ยนรู้ โดยประยุ ก ต์ใช้ เทคนิ คการสอน KWDL Plus ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากและ
จุ ฑาทิพย์ อินทร์ช่วย (2558) ได้ ศึกษา การศึกษาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดี
ร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1ทีจัดการเรี ยนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ผลการวิจัย
พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีความคิดเห็นต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ด้วยเทคนิค KWDLPLUS โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
ข้อค้นพบในการวิจยั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถพั ฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้ อย่างมีระบบ
และเป็ นขันตอน เหมาะสําหรับ นักศึกษาโดยเฉพาะการให้ ความสําคัญกับการทํากิจกรรมซึงเมือ
นักศึกษาเกิดความเข้ าใจแล้ วสามารถจะเชือมโยงไปหาคําตอบได้ และเมือให้ ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรียนครังแรกยังไม่เข้ าใจ แต่เมือผ่านมาเป็ นครังที และ นักศึกษามีความเข้ าใจเพิ มขึน เมือ
เรี ย นบทเรี ย นจบแต่ ล ะประเภทก็ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาทํา แบบทดสอบหลั ง เรี ย นนั ก ศึ ก ษาก็ท ํา ได้ ดี
นอกจากนันนักศึกษายังได้ เรียนรู้เรืองใหม่ๆอีกหลายเรืองและบางเรืองก็สนุ กสนาน บางเรืองมี
คําศัพท์ให้ ได้ เรียนรู้ โดยครูผ้ ูสอนบอกความหมายและอธิบายเพิมเติม เรื องส่วนใหญ่ ทีนํามาให้
เรียนมีตังแต่เรืองทีอ่านไปถึงเรืองยาก จากเรืองใกล้ ตัวไปหาเรืองไกลตัว เป็ นเรืองทีเป็ นรูปธรรม



ไปสู่นามธรรม ซึงให้ ข้อคิดและประโยชน์แก่นักศึกษา ผลการเรียนรู้การอ่านเชิงเคราะห์โดยการใช้
เทคนิด KWDLจึงเป็ นประสบการณ์ทดีี แก่นักศึกษาจีนชันปี ที มหาวิทยาลัยเหอฉือ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1)การจั ดเตรี ยมบทอ่ านนํามาใช้ ต้ องใช้ เวลาคั ดเลื อ กเรื องให้ เหมาะกับประเด็นทีต้ องการให้
นักศึกษาเรียนรู้ เพือเป็ นการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา และเนืองจากเป็ นเรืองทีเขียนเป็ น
ภาษาไทย ซึงจะช่วยให้ นักศึกษาเข้ าใจเนือหาได้ ดีขนึ หรืออาจเป็ นเรืองซึงท้ าทายให้ นักศึกษากล้ าที
จะอ่านเรืองทียากขึนตามลําดับต่อไปได้
2 )นักศึกษาจีนโดยส่วนมากจะมีปัญหาในการอ่านภาษาไทยคือ มีคลังคําศัพท์ไม่เพียงพอ และ
ไม่เข้ าใจความหมายของคํา และบางทีสบั สนเกียวกับโครงสร้ างประโยคยาวๆ ไม่สามารถ ทําความ
เข้ า ใจได้ อุ ป สรรคเหล่ า นี ทํา ให้ นั ก ศึ ก ษาจี น ทํา แบบทดสอบผิ ด ในครั งแรกๆ ครู ผ้ ู ส อนจึ ง
จําเป็ นต้ องบอกความหมายหรืออธิบายคําศัพท์บางคําหรือประโยคบางประโยค หรือบางข้ อความ
3) การจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ครูผ้ ูสอนอาจต้ องเลือกบทอ่านทีมีเนือหาความรู้ทมีี
คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ หรือคําศัพท์เฉพาะ โดยจํากัดจํานวนให้ พอเหมาะกับระดับการศึกษาจะ
ทําให้ เรืองทีอ่านน่าสนใจและได้ ความรู้และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูอ่าน
4) แบบฝึ กทุกแบบฝึ กควรจัดเฉลยคําตอบและเพิมพูนความรู้บางเรืองให้ ด้วยทังนีครูผ้ ูสอน
อาจจะให้ นักศึกษาค้ นคว้ าเพิมเติมในเรืองทีอ่าน
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป
ควรศึกษาการใช้ เทคนิค KWDL เพือพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
รายวิชาอืนๆทีเรียนเป็ นภาษาไทย
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