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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
น ักเร ียนช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่5 ท ี่เร ียนโดยการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้แบบพาโนรามาเสร ิมด ้วยการจดบ ันท ึกแบบ 

คอร์เนลล์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 33 คน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
ทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จำนวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนล์ การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) ผลการวิจัย 

สรุปได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย (X ) ก่อนเรียนเท่ากับ 15.27 และ
คะแนนเฉลี่ย (X ) หลังเรียนเท่ากับ 32.82 คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้และมีคะแนนเฉลี่ย 

(X ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนล์ อยู่ในระดับดี (X =4.65) 

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา, การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare English reading comprehension ability 

of Mathayom Suksa 5 students before and after using PANORAMA learning management supplemented 

with Cornell note-taking on English reading comprehension ability and to study the students’ attitude 

towards PANORAMA learning management supplemented with Cornell note-taking.  

 The samples consisted of 33 students of Mathayom Suksa 5 students at Nonghuachangwittaya 

School, Porncharoen district, Buengkan province in the first semester of academic year 2017. They were 

selected by using cluster random sampling. The research design was one group pretest-posttest design. 

The research instruments were 6 lesson plans, an English reading comprehension ability test and students’ 

attitude questionnaire. The experiment lasted 6 weeks, 2 hours a week, or 12 hours for all. The mean, 

percentage, standard deviation and t-test for dependent samples were used in data analysis. The findings 

of this search were as follows: 

  1. Mathayom Suksa 5 students’ English reading comprehension ability mean score of learning 

by using PANORAMA learning management supplemented with Cornell note-taking before learning was 

15.27, after learning was 32.82 or 82.05 percent and it was higher than the set criteria of 70 percent and 

the posttest mean score was higher that of the pretest.  

  2. Mathayom Suksa 5 students’ attitude with PANORAMA learning management supplemented 

with Cornell note-taking on English reading comprehension ability was a good level (X=4.65).  

 

Keywords: PANORAMA learning management, Cornell note-taking, English reading comprehension ability 

 

บทนำ 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและ
จำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถนำ
ประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 1) ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการได้
ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและความจำเป็น 

ที่จะต ้องเร ่งพ ั นาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดย
มุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพั นาทักษะทั้ง
ทางด ้านการ ง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน 

(Reading) และการเข ียน  (Writing) ในการเตร ียมความ
พร้อมของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพั นาความรู้ความสามารถด้านการอ่านเป็นพิเศษ 

เพราะทักษะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะช่วย
พั นาทักษะอื่น  ดังที่ มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์ (2548: 19) 

อธิบายว่าทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งวิทยาการต่าง  และทักษะการอ่านเป็นทักษะที่คง
อยู่กับตัวผู้เรียนได้นานที่สุด  

 จากผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า นักเรียนมีปญหาในการอ่าน 

เพราะการอา่นหน ังส ือไม ่ใช ่เพ ียงแค ่อ ่านข ้อความตาม
ตัวหนังสือที่มีไว้ในหนังสือให้จบเล่มเท่านั้น แต่การอ่านนั้นมี
จุดประสงค์สำคัญคือ การรับรู้ความหมาย และทำความ
เข้าใจกับข้อความที่เขียนเป็นตัวหนังสือ  ซึ่งปญหาการอ่าน
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นมีหลายแบบ การไม่เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์ที่มีอยู่ในข้อความ นอกจากนี้เป็นเพราะครูยัง
ขาดวิธีการสอนอ่าน โดยให้อ่านจากแบบเรียน แล้วถามเนื้อ
เร ื่องท ี่อ ่าน นอกจากน ี้ อินท ิรา ศรีประสิทธ ิ(2551: 18)  

ได้ศึกษาการส่งเสริมการพั นาการพูด การอ่าน การ ง และ
การเขียนภาษาอังกฤษ ในหมู่คนไทยพบว่า เดกไทยมปีญหา
ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
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เข้าใจกับข้อความที่เขียนเป็นตัวหนังสือ  ซึ่งปญหาการอ่าน
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นมีหลายแบบ การไม่เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์ที่มีอยู่ในข้อความ นอกจากนี้เป็นเพราะครูยัง
ขาดวิธีการสอนอ่าน โดยให้อ่านจากแบบเรียน แล้วถามเนื้อ
เร ื่องท ี่อ ่าน นอกจากน ี ้อินท ิรา ศรีประสิทธิ (2551: 18)  

ได้ศึกษาการส่งเสริมการพั นาการพูด การอ่าน การ ง และ
การเขียนภาษาอังกฤษ ในหมู่คนไทยพบว่า เดกไทยมปีญหา
ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ตามเกณฑ  ์

 

ที่กำหนด เป็นเพราะวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นสอบอ่าน
เป็นคำ ปรากฏว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเน้นการสอนอ่าน 

จุดหมายแท้จริงของการอ่านคือ มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตนอ่าน กนับได้ว่า
การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นสิ่งที่
จำเป็นสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 เนื่องจากสภาพปจจุบันผู้เรียนไม่มีความสนใจใน
การเรียน ผู้สอนจึงหาวิธีการใหม่  หลากหลายวิธีเพือ่ให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิการเรียนสูงขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในกลวิธีการเรียนรู้แบบพาโนรามา 
และการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ กลวิธ ีการเรียนรู้แบบ 

พาโนรามาตามแนวคิดของ เอดเวิร์ดส์ (Edward, 1973: 132) 

นอกจากนี้ กัญญา  มั่งคั่ง (2530: 76) ได้นำเทคนิคการอ่าน
แบบพาโนรามามาทดลองใช้สอนภาษาอังกฤษกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิในเวลาต่อมาสุภาน ีชูเกลี้ยง 
(2542: 6) ได้ทำการศึกษาการสร้างแบบฝกพั นาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความตามวิธีพาโนรามาเพื่อใช้สอนภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิการอ่าน
จ ับ ใจความของน ัก เร ียนหล ังใช ้แบบฝกภาษาพ ั นา
ความสามารถในการอ่านจับใจความตามวิธีพาโนรามาสูง
กว่าก่อนใช้ทุกกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ผ ู้ว ิจ ัยย ังได ้นำเทคน ิคอ ีก
รูปแบบหนึ่งมาเสริมด้วย คือการจดบันทึกแบบคอร์เนลล ์

ตามแนวคิดของพอค (Pauk, 1974: 4-7) มาเสริมในขั้นการ
จดบันทึก (Annotate) ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ไท-  ูและ
โยแกน (Tsai-Fu & Yogan, 2010: 120-132) และผัสสพรรณ 

ถนอมพงษ์ชาติ (2550: 85-91) พบว่าการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำความเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้น 

เมื่อมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ความสนใจอ่านเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นการจดบันทึก
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับตนเอง และในท้ายที่สุดเสริมให้ความสามารถในการอ่าน
ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเหนความสำคัญของทักษะการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล ์ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพั นาความสามารถ
ในการอ่านของผู้เรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเรจในการเรียน

ของผู้เรียน รวมถึงยังกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 จากความสำคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และสภาพปญหาที่พบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนว
ทางการแก้ปญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ผ ู้ว ิจ ัยจ ึงม ีความสนใจท ี่จะทำการว ิจ ัย เร ื่องผลการจ ัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลลต์่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้เพื่อศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เส ร ิม ด ้วยก ารจดบ ัน ท ึก แบบคอร ์เน ลล ์ จะพ ั น า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
น ักเร ียนได ้หร ือไม  ่และน ักเร ียนจะม ีเจตคต ิต ่อการจ ัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์อยู่ในระดับใด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถปร สงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบพาโนรามา
เสริมด้วย การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 

       2. เพ ื่อศ ึกษาเจตคต ิต ่อการจ ัดก ิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  

 

สมมติ านของการวิจัย  
       1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

       2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
       1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัส อ 32202 โรงเรียนหนอง
หัวช้างวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขต
พ ื้นท ี่ก ารศ ึกษ าม ัธยมศ ึกษ า  เขต  21 ภาค เร ียนท ี่ 1  

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 68 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 
   กล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ค ือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม (อ 32201) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

จำนวน  33 คน  ได ้มาโดยใช ้การส ุ่มแบบกล ุ่ม  (Cluster 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา
มาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ จำนวน 6 เรื่อง  
แต่ละเรื่องจัดทำเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 แผน 

แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 แผน จำนวน 12 ชั่วโมง  
         2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้วัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน 

         3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ มี 5 ระดับ
ความคิดเหน โดยใช้การวัดตามวิธีของลิเคริท (Likert Scale) 

 

เกบรวบรวมข้อมูล 

        การดำเน ินการเกบรวบรวมข้อม ูล ผู้ว ิจ ัยได ้
ดำเนินการเกบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งดำเนินการตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ ื่อความเข ้าใจ สำหรับน ักเร ียนช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 5 

จำนวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

  2. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบ 

คอร ์เนล  ์ต ่อความสามารถในการอ ่านภาษาองักฤษเ 
พื่อความเข้าใจ จนครบ 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 

ชั่วโมง ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 
         3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

โดยนำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับท่ี
ใช้ทดสอบก่อนเรียนมาทดสอบอีกคร้ัง เพ่ือวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ  

  4. นำแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล ์ 

ที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนทำหลังการทดลอง จำนวน 20 ข้อ  

 

การวิเครา ์ข้อมูล 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข้าใจ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่
อิสระ (Dependent t-test) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่า
เบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร ้อยละ แล้วเปรียบเท ียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข้าใจ 

คะแนนทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ (One sample t-test) 

ต้องสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ได้จากแบบวัด
เจตคติต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท ี่ 5 ด้วยการหาค ่าเฉล ี่ย ( ) ค่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) นำมาแปลผลโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ของมาตรวัดของลิเคริท์ (Likert’s Method) 

 

สรปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ ื่อความเข ้าใจ มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนเท ่าก ับ 

15.27 และคะแนนเฉลี่ย (X ) หลังเรียนเท่ากับ 32.82 คิด
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เป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และมีคะแนนเฉลี่ย (X ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ โดยภาพรวมมีเจตคต  ิต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ อยู่ในระดับดี (X=4.65) 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพา
โน ราม า เส ร ิม ด ้วยก ารจดบ ันท ึก แบบคอร ์เน ลล ์ต ่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลตาม
สมมุติฐานของการวิจัยดังนี้ 
   ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  

  จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน เท่ากับ 15.27 คิดเป็นร้อยละ 38.18 คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ 32.82 คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งคะแนน
เฉล ี่ยหล ังเร ียนส ูงกว ่าเกณฑ ์ ร ้อยละ  70 เป ็น ไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดง
ให้เหนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล ์ช่วยพั นาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มาจากสาเหตุดังนี้ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ที่
ผ ู้ว ิจ ัยนำมาใช ้ในการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้คร ั้งน ี ้เป ็น
ขั้นตอนการสอนอ่าน ที่มีลำดับขั้นตอนการอ่านและคิดที่
ชัดเจน โดยผู้อ่านมีความกระจ่างในจุดมุ่งหมายในการอ่าน 

ก่อนอ่านจริง ซึ่งทำให้ผู้อ่านมีแรงบนัดาลใจในการอ่าน ไม่ใช่
อ่านไปเรื่อย  เป็นขั้นตอนการสอนอ่านที่ช่วยส่งเสริมและ
ฝกให้นักเรียนสามารถอ่านโดยละเอียด โดยเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากบทอ่านเข้าด้วยกัน และทำการ

จดบันท ึกความรู้ท ี่ได ้จากการอ่านเพ ื่อทบทวนความจำ  
จึงสามารถนำมาพั นาทักษะการอ่านได้อย่างเป็นระบบ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สกุลเพญ พันธ์อิ่ม (2548: 69-70) 

ได้ทำการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
การอ ่าน เพ ื่อความเข ้าใจว ิชาภาษาไทยของน ัก เร ียน
มัธยมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรา
มา กับการสอนอ่านตามคูม่ ือครู โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 

60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน 

ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง Randomized 

Control Group Pretest - Posttest Design กล ุ่มทดลอง 
ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรามา กลุ่มควบคุม 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิในการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ ื้น ฐ า น  ค ่า  t–test Independent แ ล ะ ค ่า  t – test 

Dependent ผลการวิจ ัยพบว่า  นักเร ียนท ี่เร ียนโดยใช ้
เทคนิค การอ่านแบบพาโนรามามีความเข้าใจในการอ่าน
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ .01 ซึ่งในการพั นาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี้ 
  วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ของ พอค 

(Pauk, 1974: 4-7) นำมาเสริมในขั้นตอนการจดบันทึกของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาซึ่งขั้นตอนการจด
บันทึกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ทำได้
โดยการขีดเส้นใต้ หรือทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงใจความสำคัญ
และข้อสนับสนุนต่าง  เท่านั้น การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
ช่วยพั นาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข ้าใจ  เน ื่องจากในกระดาษจดบ ันท ึกแบบคอร ์เนลล  ์

นักเรียนได้ฝกปฏิบัต ิทำการจดบันทึกบทอ่าน โดยใช้ภาษา
พูดของตัวเองทำการจดบันทึก 3 ครั้ง ท่องจำบทอ่าน เขียน
สะท้อนความคิดเหนเกี่ยวกับบทอ่านและสามารถนำมา
ทบทวนได้ง่ายก่อนทำแบบทดสอบการอ่านเพื่อความความ
เข้าใจ ซึ่งทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของผัสสพรรณ 

ถนอมพงษ ์ชาต ิ (2550: 85-91) ได ้ศ ึกษาว ิธ ีการพ ั นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
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มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 จำนวน 39 คน
โดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล  ์และเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ พฤติกรรมการเรียน ความเครียดและความ
กังวลของนักเรียนที่ได้ใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
ระหว่างการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน พฤติกรรมการเรียน
ที่ได ้จากการประเม ินโดยคร  ูโดยเพ ื่อน และโดยตนเอง
ระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยที่ได ้ใช ้ วิธ ีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ท ี่
ประเมินโดยครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เหนว่า
การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มีส่วนช่วยพั นาพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน ดังนั้น วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็น
วิธีท ี่ช ่วยพั นานักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียน
สามารถจดบันทึกและทบทวนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 

รวมท ั้งย ังสอดคล ้องก ับงานวิจ ัยของไซ-  ูและโยแกน  

(Tsai-Fu & Yogan, 2010: 120-132) ได้ทำการวิจัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกกับการได้รับการสอนการ
จดบันท ึกแบบคอร์เนลล์ในนักเรียนระดับปริญญาตรีท ี่
ประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่จดบันทึกในวิชา
ภาษาอังกฤษและได้รับการสอนการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
ทำคะแนนในแบบทดสอบการ งเพื่อความเข้าใจได้ดีกว่า
นักเรียนในกลุ่มอื่น อย่างไรกตาม เมื่อเทียบกับนักเรียนที่
ได้รับการสอนการจดบันทึกด้วยกันแล้ว ไม่ว่านักเรียนจะจด
บันทึกด้วยภาษาใด (อังกฤษ หรือจีน) กส่งผลต่อคะแนน
แบบทดสอบการ งเพ ื่อความเข ้าใจอย ่างใกล ้เค ียงก ัน  

ซึ่งสรุปได้ว่า การสอนการจดบันทึกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมท ักษะการ งเพ ื่อความเข้าใจของผู้เร ียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพา
โนรามาเสร ิมด ้วยการจดบ ันท ึกแบบคอร ์เนลล ์ จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
มีค ่าเฉลี่ยเจตคติโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X=4.65) 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์นี ้เป็นขั้นตอนการสอนอ่าน
ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการกำหนดเปาหมายก่อนอ่านบท 

 

อ่านจริง ซึ่งมีการระดมความคิด มีรูปภาพประกอบ นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้น และสนุกสนานกับการอ่านบทอ่าน 

ทำให้นักเรียนสามารถคาดเดาบทอ่านได้ และเกิดความ
สนใจในบทอ่านมากยิ่งขึ้น ในขั้นการจดบันทึก นักเรียนทำ
การจดบันทึกด้วยภาษาพูดของตัวเอง  ได้แสดงความคิดเหน
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งทำให้นักเรียนคลายความกังวล ไม่ลอก
คำพูดจากผู้แต่งในหนังสืออย่างเดียว ทำให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนเป็นกันเอง สอดคล้องกับเพย์น และวิทเทคเกอร ์
(Payne & Whittaker, 2000: 12) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ
การจดบันทึกไว้ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนและการ
ทำความเข้าใจ เราไม่สามารถจดจำสิ่งที่เราอ่านได้อย่าง
มากมายยกเว้นแต่เราต้องมีการทบทวนหรือนึกถึงอยู่เป็น
ประจำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความจำในระยะยาว ดังนั้นการ
จดบ ันท ึกด ้วยคำพ ูดของตน เอง  ช ่วย ให ้เกบ เน ื้อห า
รายละเอียดไว้ในความจำอย่างเหนียวแน่น การสรุปแนว
ทฤษฏี ข้อโต้แย้ง และความคิดเหนต่าง  ไว้ในบันทึก ยัง
ช่วยให้เขา้ใจถึงจุดด้อย และจุดแขงของสิ่งที่บันทึกได้ดีขึ้น 

การจดบันทึกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับมากกว่า
การจดทุกคำพ ูด  ทำให ้น ักเร ียนมีเจตคติท ี่ด ีต ่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล ์ให้ความหมายของเจตคต ิคือ การแสดงออก
ทางความรู้สึก ความคิดเหน และท่าทีของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล สิ่งของ การกระทำ และสถานการณ์
ต่าง  โดยอาจเป็นไปในทางบวก คือ ชอบ ความพอใจ เหน
ด้วย หรืออาจเป็นไปในทางลบ คือ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เหน
ด้วย ทั้งนี้เจตคติเป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ ์ดังนั้น 

เจตคติจึงสามารถสร้างได้และเปลี่ยนแปลงได ้ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ จึงทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาต ิ(2550: 85-91) ได้ศกึษาวิธีการ
พั นาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 

จำนวน 39 คนโดยใช้ว ิธ ีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ และ 
เพ ื่อ เปร ียบเท ียบความแตกต ่างความสามารถในการ 
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มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 จำนวน 39 คน
โดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ พฤติกรรมการเรียน ความเครียดและความ
กังวลของนักเรียนที่ได้ใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
ระหว่างการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน พฤติกรรมการเรียน
ที่ได ้จากการประเม ินโดยครู โดยเพ ื่อน และโดยตนเอง
ระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยที่ได ้ใช ้ วิธ ีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ท ี่
ประเมินโดยครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เหนว่า
การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มีส่วนช่วยพั นาพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน ดังนั้น วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็น
วิธีท ี่ช ่วยพั นานักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียน
สามารถจดบันทึกและทบทวนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 

รวมท ั้งย ังสอดคล ้องก ับงานวิจ ัยของไซ-  ูและโยแกน  

(Tsai-Fu & Yogan, 2010: 120-132) ได้ทำการวิจัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกกับการได้รับการสอนการ
จดบันท ึกแบบคอร์เนลล์ในนักเรียนระดับปริญญาตรีท ี่
ประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่จดบันทึกในวิชา
ภาษาอังกฤษและได้รับการสอนการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
ทำคะแนนในแบบทดสอบการ งเพื่อความเข้าใจได้ดีกว่า
นักเรียนในกลุ่มอื่น อย่างไรกตาม เมื่อเทียบกับนักเรียนที่
ได้รับการสอนการจดบันทึกด้วยกันแล้ว ไม่ว่านักเรียนจะจด
บันทึกด้วยภาษาใด (อังกฤษ หรือจีน) กส่งผลต่อคะแนน
แบบทดสอบการ งเพ ื่อความเข ้าใจอย ่างใกล ้เค ียงก ัน  

ซึ่งสรุปได้ว่า การสอนการจดบันทึกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมท ักษะการ งเพ ื่อความเข้าใจของผู้เร ียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพา
โนรามาเสร ิมด ้วยการจดบ ันท ึกแบบคอร ์เนลล  ์จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
มีค ่าเฉลี่ยเจตคติโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X=4.65) 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์นี ้เป็นขั้นตอนการสอนอ่าน
ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการกำหนดเปาหมายก่อนอ่านบท 

 

อ่านจริง ซึ่งมีการระดมความคิด มีรูปภาพประกอบ นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้น และสนุกสนานกับการอ่านบทอ่าน 

ทำให้นักเรียนสามารถคาดเดาบทอ่านได้ และเกิดความ
สนใจในบทอ่านมากยิ่งขึ้น ในขั้นการจดบันทึก นักเรียนทำ
การจดบันทึกด้วยภาษาพูดของตัวเอง  ได้แสดงความคิดเหน
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งทำให้นักเรียนคลายความกังวล ไม่ลอก
คำพูดจากผู้แต่งในหนังสืออย่างเดียว ทำให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนเป็นกันเอง สอดคล้องกับเพย์น และวิทเทคเกอร ์
(Payne & Whittaker, 2000: 12) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ
การจดบันทึกไว้ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนและการ
ทำความเข้าใจ เราไม่สามารถจดจำสิ่งที่เราอ่านได้อย่าง
มากมายยกเว้นแต่เราต้องมีการทบทวนหรือนึกถึงอยู่เป็น
ประจำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความจำในระยะยาว ดังนั้นการ
จดบ ันท ึกด ้วยคำพ ูดของตน เอง  ช ่วย ให ้เกบ เน ื้อห า
รายละเอียดไว้ในความจำอย่างเหนียวแน่น การสรุปแนว
ทฤษฏี ข้อโต้แย้ง และความคิดเหนต่าง  ไว้ในบันทึก ยัง
ช่วยให้เขา้ใจถึงจุดด้อย และจุดแขงของสิ่งที่บันทึกได้ดีขึ้น 

การจดบันทึกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับมากกว่า
การจดทุกคำพ ูด  ทำให ้น ักเร ียนมีเจตคติท ี่ด ีต ่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล ์ให้ความหมายของเจตคต ิคือ การแสดงออก
ทางความรู้สึก ความคิดเหน และท่าทีของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล สิ่งของ การกระทำ และสถานการณ์
ต่าง  โดยอาจเป็นไปในทางบวก คือ ชอบ ความพอใจ เหน
ด้วย หรืออาจเป็นไปในทางลบ คือ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เหน
ด้วย ทั้งนี้เจตคติเป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ ์ดังนั้น 

เจตคติจึงสามารถสร้างได้และเปลี่ยนแปลงได ้ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ จึงทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาต ิ(2550: 85-91) ได้ศกึษาวิธีการ
พั นาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 

จำนวน 39 คนโดยใช้ว ิธ ีการบันทึกแบบคอร์เนลล  ์และ 
เพ ื่อ เปร ียบเท ียบความแตกต ่างความสามารถในการ 
 

 

อ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข ้าใจ พฤติกรรมการเรียน 

ความเครียดและความกังวลของนักเรียนที่ได้ใช้วิธีการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ระหว่างการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน 

พฤติกรรมการเรียนที่ได้จากการประเมินโดยครู โดยเพื่อน 

และโดยตนเองระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยที่ได้ใช้ วิธีการบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ที่ประเมินโดยครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดง
ให้เหนว่าการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ม ีส ่วนช่วยพั นา
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น วิธีการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์เป็นวิธีที่ช่วยพั นานักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วย
ให้น ักเรียนสามารถจดบันทึกและทบทวนได้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทรวดี  สุวรรณดี (2560) เรื่อง การพั นากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิที  เสริมด้วยแบบฝกทักษะ
การอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1) การศึกษา
และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิที  เสริมด้วย
แบบฝกทักษะ การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิที เสริมด้วยแบบฝกทักษะการ
อ่านก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 

และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คิดเป็นร้อยละ 
76.00 ซึ่งเป็นไปสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมี
เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิที  

เสริมด้วยแบบฝกทักษะการอ่านอยู่ในระดับดี 
 

ข้อเสนอแน   

    ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา 
มาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ทำให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่ม
สูงขึ้น และมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 ผ ู้ว ิจ ัยต ้องทำการปฐมน ิเทศน ักเร ียนให ้เก ิด
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล ์

เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนและไม่เกิด
ปญหาในขั้นตอนการจดบันทึก ครูต้องคอยให้คำแนะนำ 
และแนวทางในการบันทึกอย่างละเอียด และชัดเจน โดย
นักเรียนใช้ภาษาของตัวเองในการจดบันทึก ครูควรจะแสดง
ตัวอย่างให้นักเรียนเหน เพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล 

  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล  ์ครูควรมีการปรับ
ยืดหยุ่นเวลาของการอ่านในขัน้ตอนการปรับเวลาให้มีความ
เหมาะสม เช่น ถ้าเจอคำศัพท์ยาก บทอ่านจำนวนมาก อาจต้อง
ใช้เวลานานในการอ่านบทอ่าน ตามความยากง่ายท่ีพบบทอ่าน 

  2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
       2.1 ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด ้วยการจดบันท ึกแบบ 

คอร์เนลล์ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  

       2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
เกี่ยวกับตัวแปรด้านอื่นด้วย เช่น ความคงทนในการเรียนรู้  
       2.3 ควรมีการสร้างและพั นาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร ์เนลล ์ ในรายว ิชาอ ื่น  และระด ับช ั้นอ ื่น เพ ื่อ
พั นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วย
การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
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