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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบ 
คอร์เนลล์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการ
จดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 33 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนล์ การด าเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนเท่ากับ 15.27 และ
คะแนนเฉลี่ย ( X ) หลังเรียนเท่ากับ 32.82 คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนเฉลี่ย 
( X ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนล์ อยู่ในระดับดี ( X =4.65) 
 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา, การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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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 
 
บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันมาก เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถน า
ประเทศไปสู่ การแข่ งขั นด้ าน เศ รษฐกิ จ  (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ื นฐาน , 2551: 1) ดั งนั้ น 
กระทรวงศึ กษาธิการได้ตระหนั กถึ งความส าคัญ ของ
ภาษาอังกฤษและความจ าเป็น ที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ
การสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟัง (Listening) 
การพู ด (Speaking) การอ่ าน  (Reading) และการ เขี ยน 
(Writing) ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน
ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการอ่านเป็นพิเศษ เพราะทักษะการอ่าน
เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะอื่นๆ ดังที่ 

มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์ (2548: 19) อธิบายว่าทักษะการอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ และทักษะการอ่านเป็นทักษะที่คงอยู่กับตัวผู้เรียนได้
นานท่ีสุด  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการอ่าน 
เพราะการอ่านหนังสือไม่ ใช่เพียงแค่อ่านข้อความตาม
ตัวหนังสือท่ีมีไว้ในหนังสือให้จบเล่มเท่านั้น แต่การอ่านนั้นมี
จุดประสงค์ส าคัญคือ การรับรู้ความหมาย และท าความ
เข้าใจกับข้อความที่เขียนเป็นตัวหนังสือ  ซึ่งปัญหาการอ่าน
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นมีหลายแบบ การไม่เข้าใจความหมาย
ของค าศัพท์ที่มีอยู่ในข้อความ นอกจากนี้เป็นเพราะครูยัง
ขาดวิธีการสอนอ่าน โดยให้อ่านจากแบบเรียน แล้วถามเนื้อ
เรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ อินทิรา ศรีประสิทธิ์ (2551: 18)  
ได้ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาการพูด การอ่าน การฟัง 
และการเขียนภาษาอังกฤษ ในหมู่คนไทยพบว่า เด็กไทยมี



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

29 

ปัญหาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เป็นเพราะวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
สอบอ่านเป็นค า ปรากฏว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเน้นการ
สอนอ่าน จุดหมายแท้จริงของการอ่านคือ มุ่งให้ผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตนอ่าน 
ก็นับได้ว่าการอ่านไม่มีประสิทธิภาพ การอ่านเพื่อความ
เข้าใจเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 
 เนื่องจากสภาพปัจจุบันผู้เรียนไม่มีความสนใจใน
การเรียน ผู้สอนจึงหาวิธีการใหม่ๆ หลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในกลวิธีการเรียนรู้แบบพาโนรามา 
และการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ กลวิธีการเรียนรู้แบบพา
โนรามาตามแนวคิดของ เอดเวิร์ดส์ (Edward, 1973: 132) 
นอกจากนี้ กัญญา  มั่งคั่ง (2530: 76) ได้น าเทคนิคการอ่าน
แบบพาโนรามามาทดลองใช้สอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในเวลาต่อมาสุภานี  ชู
เกลี้ยง (2542: 6) ได้ท าการศึกษาการสร้างแบบฝึกพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความตามวิธีพาโนรามาเพื่อ
ใช้สอนภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังใช้แบบฝึก
ภาษาพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความตามวิธีพา
โนรามาสูงกว่าก่อนใช้ทุกกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยยั งได้น าเทคนิคอีก
รูปแบบหนึ่งมาเสริมด้วย คือการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
ตามแนวคิดของพอค (Pauk, 1974: 4-7) มาเสริมในขั้นการ
จดบันทึก (Annotate) ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ไท-ฟู และ
โ ย แ ก น  ( Tsai-Fu & Yogan, 2010: 120-132) แ ล ะ 
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2550: 85-91) พบว่าการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ส่งเสริมให้ผู้ เรียนท าความเข้าใจ 
บทอ่านได้ดีขึ้น เมื่อมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้นแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดความสนใจอ่านเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้น
การจดบันทึกเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเสริมสร้างกลวิธีการ
เรี ยน รู้ที่ เหมาะกับตน เอง  และในท้ ายที่ สุ ด เสริม ให้
ความสามารถในการอ่านดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ของทักษะการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ

การพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน รวมถึงยังกระตุ้นผู้เรียน
ให้มีความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนว
ทางการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัย เรื่องผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้เพื่อศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เสริ ม ด้ วยก ารจดบั นทึ ก แบ บ คอร์ เน ลล์  จะพั ฒ น า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนได้หรือไม่  และนักเรียนจะมีเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์อยู่ในระดับใด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะน าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เสริมด้วย การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 
       2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
 
สมมุติฐานของการวิจัย  
       1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
       2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์มีความสามารถดา้นการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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วิธดี าเนินการวิจัย 
       1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัส อ 32202 โรงเรียนหนอง
หัวช้างวิทยา อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา  เขต  21 ภาค เรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 68 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม (อ 32201) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 33 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา
มาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ จ านวน 6 เรื่อง แต่
ละเรื่องจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 แผน 
แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 6 แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง  
         2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อความ เข้ าใจที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้น  เป็ น
แบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  ใช้วัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน
เรียนและหลังเรียน 
         3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ มี 5 
ระดับความคิดเห็น โดยใช้การวัดตามวิธีของลิเคริ์ท (Likert 
Scale) 
 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
        การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งด าเนินการตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
จ านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์
เนล์ ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ จนครบ 6 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ใช้
เวลา 6 สัปดาห์ 
         3. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
โดยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ฉบับที่
ใช้ทดสอบก่อนเรียนมาทดสอบอีกครั้ง เพื่อวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียน จ านวน 40 
ข้อ  
  4. น าแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
ที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนท าหลังการทดลอง จ านวน 20 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่

อิสระ (Dependent t-test) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ แล้วเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
คะแนนทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ (One sample t-test) 
ต้องสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ได้จากแบบวัด
เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่  5 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) น ามาแปลผลโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ของมาตรวัดของลิเคริท์ (Likert’s Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
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เพื่อความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนเท่ากับ 
15.27 และคะแนนเฉลี่ย ( X ) หลังเรียนเท่ากับ 32.82 คิด
เป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และมีคะแนนเฉลี่ย ( X ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ โดยภาพรวมมีเจตคติ ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ อยู่ในระดับดี (X =4.65) 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพา
โนราม าเสริม ด้ วยการจดบั นทึ กแบบคอร์ เนลล์ ต่ อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลตาม
สมมุติฐานของการวิจัยดังนี้ 
   ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  
  จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
เสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน เท่ากับ 15.27 คิดเป็นร้อยละ 38.18 คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ 32.82 คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ ยหลั งเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 70 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดง
ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม
ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มาจากสาเหตุดังนี้ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ที่
ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้  เป็น
ขั้นตอนการสอนอ่าน ที่มีล าดับขั้นตอนการอ่านและคิดที่
ชัดเจน โดยผู้อ่านมีความกระจ่างในจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
ก่อนอ่านจริง ซึ่งท าให้ผู้อ่านมีแรงบันดาลใจในการอ่าน ไม่ใช่
อ่านไปเรื่อยๆ เป็นขั้นตอนการสอนอ่านที่ช่วยส่งเสริมและ

ฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านโดยละเอียด  โดยเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากบทอ่านเข้าด้วยกัน และ
ท าการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านเพ่ือทบทวน
ความจ า จึงสามารถน ามาพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่าง
เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม 
(2548: 69-70) ได้ ท าก ารวิ จั ย โด ยมี จุ ด มุ่ งห ม าย เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่ อความเข้าใจวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
อ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรามา กับการสอนอ่านตามคู่มือครู 
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2546 จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คน กลุ่มควบคุม 30 คน ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการทดลอง Randomized Control Group Pretest - 
Posttest Design กลุ่มทดลอง ได้รับการสอนอ่านโดยใช้
เทคนิคพาโนรามา กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่า  t – test 
Independent และค่า t – test Dependent ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค การอ่านแบบพาโนรา
มามีความเข้าใจในการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี ้
  วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ของ พอค 
(Pauk, 1974: 4-7) น ามาเสริมในขั้นตอนการจดบันทึกของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาซึ่งขั้นตอนการจด
บันทึกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ท าได้
โดยการขีดเส้นใต้ หรือท าสัญลักษณ์ที่แสดงถึงใจความส าคญั
และข้อสนับสนุนต่างๆ เท่านั้น การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ เนื่ องจากในกระดาษจดบันทึกแบบคอร์ เนลล์ 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท าการจดบันทึกบทอ่าน โดยใช้ภาษา
พูดของตัวเองท าการจดบันทึก 3 ครั้ง ท่องจ าบทอ่าน เขียน
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านและสามารถน ามา
ทบทวนได้ง่ายก่อนท าแบบทดสอบการอ่านเพื่อความความ
เข้าใจ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของผัสสพรรณ 
ถนอมพงษ์ชาติ  (2550: 85-91) ได้ศึกษาวิธีการพัฒนา
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ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 จ านวน 39 
คนโดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ พฤติกรรมการเรียน ความเครียดและความ
กังวลของนักเรียนที่ได้ใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
ระหว่างการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน พฤติกรรมการเรียน
ที่ได้จากการประเมินโดยครู โดยเพื่อน และโดยตนเอง
ระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยที่ได้ใช้ วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ที่
ประเมินโดยครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มีส่วนช่วยพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน ดังนั้น วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็น
วิธีที่ช่วยพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียน
สามารถจดบันทึกและทบทวนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไซ-ฟู และโยแกน (Tsai-
Fu & Yogan, 2010: 120-132) ได้ท าการวิจัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกกับการได้รับการสอนการ
จดบันทึกแบบคอร์เนลล์ในนักเรียนระดับปริญญาตรีที่
ประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่จดบันทึกในวิชา
ภาษาอังกฤษและได้รับการสอนการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
ท าคะแนนในแบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจได้ดีกว่า
นักเรียนในกลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับนักเรียนที่
ได้รับการสอนการจดบันทึกด้วยกันแล้ว ไม่ว่านักเรียนจะจด
บันทึกด้วยภาษาใด (อังกฤษ หรือจีน) ก็ส่งผลต่อคะแนน
แบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจอย่างใกล้เคียงกัน  
ซึ่งสรุปได้ว่า การสอนการจดบันทึกนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพา
โนรามาเสริมด้ วยการจดบันทึกแบบคอร์ เนลล์  จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  

มีค่าเฉลี่ยเจตคติโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X=4.65) 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริม

ด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์นี้ เป็นขั้นตอนการสอน 
 
อ่านที่ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการก าหนดเป้าหมายก่อนอ่าน
บทอ่านจริง ซึ่งมีการระดมความคิด มีรูปภาพประกอบ 
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนุกสนานกับการอ่าน
บทอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถคาดเดาบทอ่านได้ และเกิด
ความสนใจในบทอ่านมากยิ่ งขึ้น ในขั้นการจดบันทึก 
นักเรียนท าการจดบันทึกด้วยภาษาพูดของตัวเอง  ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งท าให้นักเรียนคลายความ
กังวล ไม่ลอกค าพูดจากผู้แต่งในหนังสืออย่างเดียว ท าให้
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง สอดคล้องกับเพย์น และ
วิทเทคเกอร์ (Payne & Whittaker, 2000: 12) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการจดบันทึกไว้ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การเรียนและการท าความเข้าใจ เราไม่สามารถจดจ าสิ่งที่เรา
อ่านได้อย่างมากมายยกเว้นแต่เราต้องมีการทบทวนหรือนึก
ถึงอยู่เป็นประจ า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อความจ าในระยะยาว 
ดังนั้นการจดบันทึกด้วยค าพูดของตนเอง ช่วยให้เก็บเนื้อหา
รายละเอียดไว้ในความจ าอย่างเหนียวแน่น การสรุปแนว
ทฤษฏี ข้อโต้แย้ง และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ในบันทึก ยัง
ช่วยให้เข้าใจถึงจุดด้อย และจุดแข็งของสิ่งที่บันทึกได้ดีขึ้น 
การจดบันทึกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับมากกว่า
การจดทุกค าพูด  ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ ใหค้วามหมายของเจตคติ คือ การแสดงออก
ทางความรู้สึก ความคิดเห็น และท่าทีของบุคคล ท่ีมีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท า และสถานการณ์
ต่างๆ โดยอาจเป็นไปในทางบวก คือ ชอบ ความพอใจ เห็น
ด้วย หรืออาจเป็นไปในทางลบ คือ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็น
ด้วย ท้ังนี้เจตคติเป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ ดังนั้น 
เจตคติจึงสามารถสร้างได้และเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2550: 85-91) ได้ศึกษาวิธีการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2549 
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จ านวน 39 คนโดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ และ 
 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อความ เข้ า ใจ  พฤติ ก รรมการเรียน 
ความเครียดและความกังวลของนักเรียนที่ได้ใช้วิธีการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ระหว่างการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
พฤติกรรมการเรียนที่ได้จากการประเมินโดยครู โดยเพื่อน 
และโดยตนเองระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยที่ได้ใช้ วิธีการบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ที่ประเมินโดยครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดง
ให้เห็นว่าการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มีส่วนช่วยพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น วิธีการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์เป็นวิธีที่ช่วยพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วย
ให้นักเรียนสามารถจดบันทึกและทบทวนได้ง่าย  และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทรวดี  สุวรรณดี (2560) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1) การศึกษา
และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย
แบบฝึกทักษะ การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝกึทักษะการ
อ่านก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 
และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คิดเป็นร้อยละ 
76.00 ซึ่งเป็นไปสมมติฐานท่ีก าหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมี
เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ 
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
    ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา 
 

 
มาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่ม
สูงขึ้น และมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ผู้วิจัยต้องท าการปฐมนิ เทศนักเรียนให้ เกิด
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนและไม่เกิด
ปัญหาในขั้นตอนการจดบันทึก ครูต้องคอยให้ค าแนะน า 
และแนวทางในการบันทึกอย่างละเอียด และชัดเจน โดย
นักเรียนใช้ภาษาของตัวเองในการจดบันทึก ครูควรจะแสดง
ตัวอย่างให้นักเรียนเห็น เพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล 
  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา
มาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ครูควรมีการปรับ
ยืดหยุ่นเวลาของการอ่านในขั้นตอนการปรับเวลาให้มีความ
เหมาะสม เช่น ถ้าเจอค าศัพท์ยาก บทอ่านจ านวนมาก อาจต้อง
ใช้เวลานานในการอ่านบทอ่าน ตามความยากง่ายที่พบบทอ่าน 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
       2.1 ควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบ 
คอร์เนลล์ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น  
       2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์
เกี่ยวกับตัวแปรด้านอื่นด้วย เช่น ความคงทนในการเรียนรู้  
       2.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึก
แบบคอร์ เนลล์  ในรายวิชาอื่น  และระดับ ช้ันอื่น เพื่ อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วย
การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
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