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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1)พัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL สาํหรับนักศึกษาจีนชันปีที  มหาวิทยาลัยเหอฉือ 2) ศึกษา
ผลสมัฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปีท ี  ที
มีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาจีนชัน
ปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือทเีรียนวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาทสีอง และรายวิชาภาษาไทย เป็น
วิชาบังคับ ในภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 มีจาํนวน 1 ห้อง 30 คน เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
ได้แก่ )แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย )แบบสอบถามความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ ได้แก่ ) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลีย 3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ 4) 
Paired Sample t-test  

ผลการวิจัย พบว่า 1)ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดย
ใช้เทคนิค KWDL สาํหรับนักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ นักศึกษามีคะแนนไม่ตาํกว่า
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการอ่านแต่ละประเภทมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ.  ) ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทยนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 (t=15.24*,sig.= .000) 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL ภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก (X =4.38 , S.D.=0.66))  

 

คาํสาํคัญ : การอ่านเชิงวิเคราะห์, ภาษาไทย, เทคนิค KWDL , นักศึกษาจีนชันปีท ี , มหาวิทยาลัยเห
อฉือ  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
ภาษาเป็นเครืองมือสือสารทีสาํคัญของมนุษย์ และเป็นเสมือนสะพานทีเชือมต่อให้

มนุษย์ใช้ติดต่อสอืสารกัน ให้ความเชือถือไว้วางใจกันและกนั ทาํให้เกดิความร่วมมือสนับสนุน ใช้
ในการทาํธุรกรรมและพัฒนาให้ผู้คนต่างชาติต่างภาษาได้แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั ภาษาจีนกลาง
เป็นภาษาสากล เป็นภาษาทีสาํคัญของโลกและทวีปเอเชียมาช้านาน เนืองจากประเทศจีนเป็น
แหล่งอารยธรรมทียิงใหญ่หนึงในสองของทวีป ด้วยสภาพภมิูศาสตร์ต่างๆ ทงัขนาดของประเทศ 
จาํนวนประชากร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจทีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง ทาํให้
ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึงของเอเชียทีใช้ในองค์การสหประชาชาติ จึงเป็นการเพิมความสาํคัญ
ให้กับภาษาจีนกลางเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าภาษาสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆทงัในระดับบุคคล ระดับสังคมและระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วิทยาการทุกๆด้าน 
การประกอบธุรกจิการลงทุน และการสร้างความสมัพันธอ์นัดีระหว่างประเทศ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเหอฉือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึงให้ความสาํคัญกบัการเผยแพร่ภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ ปัจจุบันนี 
คือโอกาสของนโยบาย “หนึงแถบ หนึงเส้นทาง” มหาวิทยาลัยเหอฉือได้รับนักศึกษาชาวต่างชาติที
จากประเทศไทย ปากีสถาน บังคลาเทศ เอธิโอเปีย อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เนปาล ไลบีเรีย 
ซิมบับเว กานา ไนจีเรีย แกมเบีย รวันดา แซมเบีย โกตดิวัวร์ ฯลฯ จาํนวนสญัชาติ 20 กว่าสญัชาติ
มาเรียนภาษาจีน โดยเฉพาะนักศึกษาไทย มีจํานวนมากทีสุดในกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติ 
นอกจากนี มหาวิทยาลัยเหอฉือยังจัดตังวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาทสีองขึนมาตังแต่ปีค.ศ. 
2009 และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ฯลฯ จัดโครงการหลักสูตร “3+1” โดย
กาํหนดให้นักศึกษาเรียนทีประเทศจีน 3 ปี และทังเรียนและฝึกสอนด้วยทีประเทศไทยอีก 1 ปี 
เพืออบรมครูสอนภาษาจีนเป็นภาษาทีสอง ทีมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างทันสมัย มี
ความรู้ภาษาจีนอย่างแข็งแกร่ง มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความสามารถทางด้าน
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการพูดภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ
อย่างดี ด้วยเหตุว่านักศึกษาต้องไปเรียนและฝึกงานทีประเทศไทย และหลังจบปรีญญาตรี มุ่ง
หมายให้นักศึกษาทาํงานหรือเรียนต่อทปีระเทศไทย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาจีน
หรืออาชีพอืนๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเหอฉือจึงประกอบด้วยวิชาภาษาไทยหลายวิชา เช่น 
พืนฐานภาษาไทย การฟังการพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทย ภาษาไทยเพือการท่องทียว การ
แปลภาษาไทย-จีน เป็นต้น 

สาํหรับการอ่านภาษาไทยเป็นรายวิชาหนึงในหลักสูตรการสอนภาษาไทยทเีป็นภาษาท ี
2 เป็นวิชาประยุกต์การใช้ภาษา ซึงวิชานีเปิดสาํหรับนักศึกษาชันปีท ี  ของมหาวิทยาลัยเหอฉือ ที
ต้องเรียนภาษาไทยในประเทศจีน วิชาการอ่านภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมนักศึกษาได้
เรียนรู้ภาษาไทย 



อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550) กล่าวว่า การอ่านหนังสือ จะช่วยทาํให้เกิดความสาํเร็จใน
การดํารงชีวิต เพราะการ อ่านถือว่าเป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ประสบ
ความสาํเรจ็ในชีวิต ความสาํคัญของการอ่านเป็นการพัฒนาชีวิต ฝึกสมองให้คิดเฉียบคมมากขึน 
ทาํให้รู้ทนัโลก ทนัคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้างคนให้มีลักษณะหรือบุคลิกของการเป็นคน
ทคิีดกว้าง คิดลึกซึง คิดรอบคอบ เพือสร้างสงิดีๆ ให้กบัตนเองและสงัคม  

ดังนัน การอ่านภาษาไทยจึงมีส่วนสําคัญในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิด เป็นเรืองทสีะสมความรู้และประสบการณ์ตรงทไีด้จากการเรียน การทไีด้ฝึกคิดบ่อยๆ จะ
ทาํให้เกดิความคิดและการคิดทสีาํคัญคือ การอ่านเชิงคิดเคราะห์ (Analytical Reading) 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reading) คือ การแยกข้อเทจ็จริงจากข้อคิดเห็น
เป็นสิงจาํเป็นอย่างยิงสาํหรับผู้อ่านทอียู่ในยุคสังคมข่าวสาร ซึงแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารทีมีทัง
เชือถือได้ มีคุณค่า และข้อมูลทีเชือถือไม่ได้ บิดเบือนความจริง มีอคติ ลําเอียง ผู้อ่านจึง
จาํเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพือประเมินสิงทตีนอ่านและตัดสินว่าจะเชือได้มากน้อยเพียงใด (วีณา 
วีสเพญ็,  :  ) ดังนัน การสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูต้องหาวิธีทาํให้นักศึกษาเข้าใจ 
และรู้คาํศัพทค์วามหมายของคาํศัพทก์่อนทจีะทาํความเข้าใจ ในการอ่านเรืองราวต่างๆ ได้ ในการ
อ่านทีมีคุณภาพต้องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพืออะไร และครูต้องมีเป้าหมายในการสอน
ด้วยว่าต้องการอะไรให้นักศึกษามีการพัฒนาการอ่านด้านใดบ้าง (สนัุนทา มนัเศรษฐวิทย์, : 
) การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การให้อิสระแก่ผู้เรียนในการทาํงาน  และ

สร้างบรรยากาศทีดีในชัน ช่วยให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวางรู้เท่าทันความเป็นไปของสิงต่างๆ 
รอบตัว ดังนันเราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็นประจาํจะทาํให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากผู้อ่าน
รู้จักเลือกหนังสอืรู้วิธอี่านทงัอ่านออกและอ่านเป็น สามารถเข้าใจเรืองทอี่าน และรู้จักการวิเคราะห์
วิจารณ์ในสงิทอี่านได้อย่างถูกต้อง ( วัชรี บูรณสงิห์ และนิรมล ศตวุฒิ, 2542 : 9) 

สุวิทย์ มูลคาํ (2550:40) ได้กล่าวถึง ความสาํคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ สรุปไว้ว่า 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ช่วยให้รู้ข้อเทจ็จริง รู้เหตุผลเบืองหลังของสิงทเีกดิขึน เข้าใจความเป็นมาของ
เหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรืองนันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง สาํรวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที
ปรากฏ ทาํให้ได้ข้อเทจ็จริงทีเป็นฐานความรู้ ในการนําไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา การ
ประเมินและการตัดสินใจเรืองต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึงสอดคล้องกับ  แนวคิดของ พรทิพย์ แขง็
ขัน และเฉลิมลาภ ทองอาจ ( 2553:54 ) ทกีล่าวถึงความจาํเป็นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การ
อ่านเชิงวิเคราะห์เป็นปัจจัยสาํคัญในการอ่านยุคปัจจุบันทผู้ีอ่านต้องเลือกบริโภคสือต่างๆ รวมถึง
สอือเิลก็ทรอนิกสข์องสงัคม การติดต่อสอืสารของโลกไร้พรมแดน เพราะทาํให้นักศึกษามีหลักการ
แยกแยะประเมิน เรืองทีอ่านอย่างมีเหตุผล ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต พิจารณาความ
แตกต่างและความเป็นเหตุเป็นผล ของสิงทีเกิดขึน ก่อนทีจะตัดสินใจหรือสรุปสิงใดลงไป และ
เป็นทกัษะทใีช้มากในวงการศึกษาและอาชีพต่างๆใน ปัจจุบัน 

ดังนัน ครูควรจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่นักศึกษา 



โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึงเป็นการอ่านในระดับทีสูงกว่าการอ่านทัวๆไป การอ่านเชิง
วิเคราะห์เป็นสิงจาํเป็นต่อบุคคลทุกระดับ เนืองจากเป็นพืนฐานของการคิดแบบอนืๆ ช่วยให้ได้
ข้อเทจ็จริงทีเป็นพืนฐานความรู้ในการนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  การประเมินและการ
ตัดสนิใจเรืองต่างๆได้อย่างถูกต้อง ผู้ทมีีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ทสีามารถ
คิดได้ลึกซึง ชาญฉลาด รอบคอบ นําไปสู่การสร้างความรู้  ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา 
สามารถปรับตัวได้ทนัการเปลียนแปลงต่างๆในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนนาํไปสู่การ
สร้างวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี(กรมวิชาการ.  : -210) 

จะเห็นได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะสําคัญอย่างหนึงทีสามารถพัฒนา
สติปัญญาของมนุษย์ ขณะเดียวกัน การอ่านเชิงวิ เคราะห์ยังสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถ
สงัเคราะห์และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ขึนมาจากความรู้ทมีีอยู่เดิมไปด้วย 

เทคนิคการอ่านทีผู้วิจัยสนใจศึกษามานํามาใช้กับการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ เทคนิค 
KWDL ซึ งShaw,G.M., Chambless,M.S., Chessin, D.R., Price, V., & Bearfain, G. (1997, 

pp.482-486) ได้นาํเทคนิค KWDL มาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ เพือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน วัตถุประสงค์ของเทคนิค KWDL เพือการสอนทักษะภาษาแต่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอืนๆ ทีมีการอ่านเพือให้เกิดความเข้าใจเช่นวิชาสังคม 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพราะผู้เรียนได้มีการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการคิด การทาํความเข้าใจ 
จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ  

งานวิจัยทีเกียวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ เช่น จุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย (2558) ได้
ศึกษา เรืองการศึกษาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดีร้อยแก้วของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี1ทจัีดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS” บรรจง แสงนภาวรรณ (2557) ได้
ศึกษา เรืองการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาชันประถมศึกษาปีที 6 โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWDL Plus และ ปิยตา พงศ์สุชาติ ( ) ได้ศึกษาเรืองการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ PANORAMA ร่วมกับ
เทคนิค KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   

ด้วยเหตุทีกล่าวมานี ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาํคัญของการพัฒนาความสามารถ
ดังกล่าว เพือเป็นการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาจีน
จากมหาวิทยาลัยเหอฉือ สามารถนํากระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้เป็นพืนฐานในการพัฒนา
ตนเองให้เตม็ศักยภาพ และใช้ความสามารถทมีีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ ดังนัน
ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL 
สาํหรับนักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ อกีทงัเพือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้
มีคุณภาพและมีประสทิธภิาพยิงขึน 

 

 



1.2 วตัถุประสงค ์

1. เพือพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL สาํหรับ
นักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ 

2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักศึกษาจีนชันปีที  
มหาวิทยาลัยเหอฉือ 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปีท ี  ทมีีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
โดยใช้เทคนิค KWDL 

 

1.3 สมมติฐานการวิจยั 

1.นักศึกษามีความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL มีคะแนน 

ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็และการอ่านแต่ละประเภทคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.  

2. นักศึกษามีผลสมัฤทธทิางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย คะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.05 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชันปีท ี3 ทมีีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค 
KWDLอยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1.4.1 ประชากรเป้าหมาย 

นักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือทเีรียนวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาทสีอง 
และรายวิชาภาษาไทย เป็นวิชาบังคับ ในภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 มีจาํนวน 1 ห้อง 30 

คน 

1.4.2 ตัวแปรทใีช้ในงานวิจัย  
ตัวแปรต้น การใช้เทคนิค KWDL  

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย 

2. ผลสัมฤทธทิางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค 
KWDL 

ขอบเขตดา้นเนอืหา 
ผู้วิจัยกาํหนดเนือหาในการพัฒนาความสามารถด้านผลสัมฤทธกิารเรียนภาษาไทยของ

นักศึกษาจีนชันปีท ี  โดยใช้เทคนิค KWDL ดังนี 

 เนือหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDLกาํหนดตามหลักสตูร



ศึกษาของมหาวิทยาลัยเหอฉือ ดังนี 

หน่วยท ี1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว 
หน่วยท ี2 การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความ 

หน่วยท ี3 การอ่านเชิงวิเคราะห์สารคดี 
หน่วยท ี4 การอ่านเชิงวิเคราะห์เรืองสนั  

ระยะเวลาในการศึกษา  
ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL  

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้
เทคนิค KWDL  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวมรวมข้อมูลมีขันตอนดังนี 

1. ผู้วิจัยดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทังหมด 
จาํนวน 4 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ คาบละ 45 นาท ีรวม 16 คาบ ในคาบเรียนปกติของนักศึกษา
จีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ และดาํเนินการสอนดังนี 

1) ขนันาํ 
ผู้วิจัยได้ชีแจงและอธิบายให้นักศึกษาซึงเป็นประชากรเป้าหมายทราบถึงวัตถุประสงค์

และประโยชน์ทไีด้รับจากการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL 

และให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยก่อนการ
เรียน (Pre-test) จาํนวน 2  ข้อ โดยใช้เวลา 45 นาท ีเพือเกบ็คะแนนและประมวลผล  

2) ขนัสอน 

2.1 ดาํเนินการสอนให้กับนักศึกษาซึงเป็นประชากรเป้าหมายตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จาํนวน 4 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ คาบละ 45 นาท ีรวม 16 คาบ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ ข่าว บทความ สารคดี เรืองสนัโดยใช้เทคนิค 
KWDL สาํหรับการเลือกเนือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  กาํหนดขอบเขตของเนือหาของการอ่าน
โดยแต่ละเรืองทีมีคาํภาษาต่างประเทศหรือมีคาํศัพท์ใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ในเนือหาของแต่ละ
เรืองทนีาํมาใช้ เพือช่วยจาํกัดขอบเขตของการอ่านทนัีกศึกษาไม่ทราบความหมายของศัพท ์และ
อาจไม่เข้าใจเรืองทีอ่านได้ และลําดับจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมเป็นนามธรรม และให้
นักศึกษาทาํงานเป็นรายบุคคล เมือสนิสุดแต่ละหน่วย นักศึกษาทาํแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย เพือเกบ็คะแนน และเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบให้แก่นักศึกษา



ทุกครังเพือเป็นการทบทวนเรืองทเีรียน 

2.2 ผู้วิจัยให้นักศึกษาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยหลังเรียน (Post-test) จํานวน 25 ข้อโดยใช้เวลา 45 นาที เพือเก็บคะแนนและ
ประมวลผล 

 3) ขนัสรุป  

ขันนี ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบผลสัมทธิทางการเรียน สรุปหน่วยการเรียนรู้ทงัหมด
และเพิมเติมความรู้ในส่วนทนัีกศึกษาควรปรับปรุงแก้ไข  
2. เมอืสนิสดุการเรียนการสอนทงัหมด ผู้วิจัยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL  
3. ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมคะแนนทังหมดเพือนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพือ
ตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป โดยมีรายละเอยีดดังนี 

1. ผู้วิจัยได้นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทงัหมดมาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าท ี(Paired Sample t-test) 

2.ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาํเรจ็รูปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL 
สาํหรับนักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษามีคะแนนไม่
ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการอ่านแต่ละประเภทมี
คะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.  

2 . ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิ เคราะห์ภาษาไทยของนักศึกษาจีนชันปีที  
มหาวิทยาลัย เหอฉือ พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 (t=15.24*,sig.=.000) 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปีที  ทีมีต่อการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก ( X
=4.38 , S.D.=0.66) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน



กิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.45 , S.D.=0.65) ด้านผู้สอน (X =4.41 , S.D.=0.66) ด้านผู้เรียน 
(X =4.29 , S.D.=0.67) 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL 
สาํหรับนักศึกษาจีนชันปีที  มหาวิทยาลัยเหอฉือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษามีคะแนน         
ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการให้นักศึกษาอ่าน
วิคราะห์งานแต่ละประเภทจาํนวน  ครังทดสอบก่อนและหลังการใช้เทคนิค KWDL การอ่านแต่
ละประเภทของนักศึกษามีพัฒนาการคะแนนคังที  เพิมขึนทุกประเภทมีนักศึกษาบางคนมี
คะแนนคงท ี(เท่าเดิม) บางประเภทและบางประเภทมีคะแนนลดลง แต่อย่างไรกด็ีเมือพิจารณา
โดยภาพรวมแล้ว นักศึกษามีพัฒนาการการอ่านเชิงวิเคราะห์ดีขึน และการอ่านแต่ละประเภท
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.  การอ่านครังแรกคือการ
อ่านข่าวนักศึกษารู้สึกยากมากเพราะเป็นภาษาไทยและมีคาํศัพท์ทีนักศึกษาไม่เข้าใจความหมาย 
ผู้สอนได้อธิบายความหมายให้ และได้ดาํเนินการสอนโดยใช้ KWDL ให้ช่วยกันทาํแบบฝึกเป็น
กลุ่มๆ หลังจากนันได้นักศึกษาอ่านข่าวเรืองใหม่ซึงเป็นแบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อสอบนักศึกษา ทาํแบบทดสอบได้มีคะแนนเพิมขึน และการอ่านประเภทอนืๆกท็าํเช่นเดียวกัน 
นักศึกษาจึงมีคะแนนหลังสูงกว่าก่อนเรียนดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึงเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษารู้สึก
การอ่านเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่เรืองยาก และนักศึกษายังสามารถนําไปใช้กับการเรียนวิชาอืนทีใช้
ภาษาไทยได้ ดังที  Shaw,G.M., Chambless,M.S., Chessin, D.R., Price, V., & Bearfain, G. 

(1997, pp.482-486) กล่าวถึง เทคนิค KWDLไว้ว่า เป็นการสอนทกัษะภาษา เพราะผู้เรียนได้
มีการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการคิด การทาํความเข้าใจ จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ และ นิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547, น. 7-8) กล่าวว่า เทคนิค 
KWDL จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาสติปัญญา พัฒนาการคิด พัฒนาทางสังคมโดยเฉพาะถ้าจัดให้ผู้เรียนฝึกการทาํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นจึงสอดคล้องกบัการจัดการเรียนการโดยใช้เทคนิค KWDL ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีบ้างแต่ไม่มาก เช่น งานวิจัยของนรินช์
ณัฏฐ์ ตระหง่าน( 2558)ได้ศึกษา “การศึกษาการใช้ KWDL เพือการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์
เรือง ไฟฟ้าและแม่เหลก็ของนักศึกษาชันมัธยมศึกษาปีท ี5” ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้ KWDL 

เพือการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที 5 เรือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ทกีาํหนดไว้จาํนวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27และกนกพร เทพธี 
(2559)ได้ศึกษาเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ทมีีต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง ระบบการเชิงเส้นสองตัวแปร 



ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL มีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักศึกษาทีได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01 และสาํหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี 
วิเศษโวหาร (2556) ได้ทาํการวิจัยเรืองการศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ
เขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-

Plus ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus ความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑร้์อย
ละ 70 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05  

 2 . ผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักศึกษาจีนชันปีที  
มหาวิทยาลัย เหอฉือ พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 (t=15.24*,sig.=.000) เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชันปีท ี  คะแนนของผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึนผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน มีคะแนนผลต่างตังแต่ 2-16 คะแนน อาจกล่าวได้ว่าการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิค KWDL ทาํให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของตนเองให้ดี
ยิงขึน อีกประการหนึงนักศึกษาได้เรียนรู้การอ่านประเภทต่างๆ คือ ข่าว บทความ สารคดีและ
เรืองสัน ซึงเป็นเรืองภาษาไทย มีทังเรืองทีง่ายและยาก เมือนักศึกษาได้ทาํแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิบางคนประสบความสาํเรจ็เพราะคะแนนเพิมขึนตังแต่10-16 คะแนน จาํนวน 11คน คิด
เป็นร้อยละ 36.66 ดังทพีวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) กล่าวว่าการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็น
การวัดความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์
ทงัปวงทบุีคคลได้จากการเรียนการสอน ทาํให้บุคคลเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ 
ของสมรรถภาพทางสมอง ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของ
บุคคล เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรรณี วิเศษโวหาร (2556) ได้ทาํการวิจัยเรืองการศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ผลการวิจัยพบว่า 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของ
กลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL – Plus อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 
.05 ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ .05 และบรรจง แสงนภาวรรณ ( 2557) ได้ศึกษา การพัฒนาทกัษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWL Plus” 

ผลงานวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สอน KWL Plus สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWL Plus อย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิติทีระดับ  .05 และจุฑาทิพย์ อินทร์ ช่วย (2558) ได้ศึกษา  การศึกษา



ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดีร้อยแก้วของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1ทจัีดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทงิ
คดีร้อยแก้วของนักเรียนชันมัธยมศึกษาศึกษาปีที  ทีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS 

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.   
 3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนชันปีที  ทีมีต่อการอ่านเชิง

วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ระดับมาก ( X
=4.38 , S.D.=0.66) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ความ
พึงพอใจ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง สร้าง
ความสุข สนุกสนานในการเรียนการอ่าน การใช้กระบวนการการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเทคนิค 
KWDL ท้าทายความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ในเรืองทอี่านและกระตุ้นความสนใจในการเรียน
การอ่านให้เพิมขึน ด้านผู้สอน ได้แก่ การให้คาํปรึกษาและแนะนาํอย่างใกล้ชิด เลือกเนือหาและ
กจิกรรม เปิด อธบิายเนือหาและขนัตอนการทาํกจิกรรมให้เข้าใจชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
และเรียนรู้ ด้วยตนเอง และแสดงความคิดเหน็ร่วมกนั และ ด้านผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถเข้าใจ
บทเรียนได้เรว็และง่ายขนึ สามารถคิดวิเคราะห์มากขึน มีพึงพอใจในการเรียนรู้ของตนเอง มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถนํากระบวนKWDLไปใช้ได้ ความพึงพอใจทีกล่าวมานี
สอดคล้องกับงานวิจัยทีเกียวกับการคิดวิเคราะห์โดยใช้ KWDL ของ บรรจง แสงนภาวรรณ 
(2557) ได้ศึกษา การพัฒนาทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 โดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWDL Plus” ผลงานวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเหน็ต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWDL Plus ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ       
จุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย (2558) ได้ศึกษา การศึกษาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดี
ร้อยแก้วของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1ทจัีดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  มีความคิดเหน็ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL-

PLUS โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก 

ขอ้คน้พบในการวิจยั 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้อย่างมีระบบ
และเป็นขันตอน เหมาะสาํหรับนักศึกษาโดยเฉพาะการให้ความสาํคัญกับการทาํกิจกรรมซึงเมือ
นักศึกษาเกดิความเข้าใจแล้วสามารถจะเชือมโยงไปหาคาํตอบได้ และเมือให้ทาํแบบทดสอบก่อน
เรียนครังแรกยังไม่เข้าใจ แต่เมือผ่านมาเป็นครังท ี  และ  นักศึกษามีความเข้าใจเพิมขึน เมือ
เรียนบทเรียนจบแต่ละประเภทก็ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนนักศึกษาก็ทําได้ดี 
นอกจากนันนักศึกษายังได้เรียนรู้เรืองใหม่ๆอีกหลายเรืองและบางเรืองกส็นุกสนาน บางเรืองมี
คาํศัพท์ให้ได้เรียนรู้ โดยครูผู้สอนบอกความหมายและอธิบายเพิมเติม เรืองส่วนใหญ่ทีนาํมาให้
เรียนมีตังแต่เรืองทอี่านไปถึงเรืองยาก จากเรืองใกล้ตัวไปหาเรืองไกลตัว เป็นเรืองทเีป็นรูปธรรม



ไปสู่นามธรรม ซึงให้ข้อคิดและประโยชน์แก่นักศึกษา ผลการเรียนรู้การอ่านเชิงเคราะห์โดยการใช้
เทคนิด KWDLจึงเป็นประสบการณ์ทดีีแก่นักศึกษาจีนชันปีท ี  มหาวิทยาลัยเหอฉือ 

 ขอ้เสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

 1)การจัดเตรียมบทอ่านนํามาใช้ต้องใช้เวลาคัดเลือกเรืองให้เหมาะกับประเด็นทีต้องการให้
นักศึกษาเรียนรู้ เพือเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา และเนืองจากเป็นเรืองทีเขียนเป็น
ภาษาไทย ซึงจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนือหาได้ดีขนึ หรืออาจเป็นเรืองซึงท้าทายให้นักศึกษากล้าที
จะอ่านเรืองทยีากขนึตามลาํดับต่อไปได้ 

 2 )นักศึกษาจีนโดยส่วนมากจะมีปัญหาในการอ่านภาษาไทยคือ มีคลังคาํศัพท์ไม่เพียงพอ และ
ไม่เข้าใจความหมายของคาํ และบางทสีบัสนเกยีวกบัโครงสร้างประโยคยาวๆ ไม่สามารถ ทาํความ
เข้าใจได้ อุปสรรคเหล่านีทําให้นักศึกษาจีนทําแบบทดสอบผิดในครังแรกๆ ครูผู้สอนจึง
จาํเป็นต้องบอกความหมายหรืออธบิายคาํศัพท์บางคาํหรือประโยคบางประโยค หรือบางข้อความ 

 3) การจัดกจิกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ครูผู้สอนอาจต้องเลือกบทอ่านทมีีเนือหาความรู้ทมีี
คาํศัพทภ์าษาต่างประเทศ หรือคาํศัพทเ์ฉพาะ โดยจาํกดัจาํนวนให้พอเหมาะกบัระดับการศึกษาจะ
ทาํให้เรืองทอี่านน่าสนใจและได้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

4) แบบฝึกทุกแบบฝึกควรจัดเฉลยคาํตอบและเพิมพูนความรู้บางเรืองให้ด้วยทงันีครูผู้สอน
อาจจะให้นักศึกษาค้นคว้าเพิมเติมในเรืองทอี่าน 

2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป 

 ควรศึกษาการใช้เทคนิค KWDL เพือพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
รายวิชาอนืๆทเีรียนเป็นภาษาไทย  
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