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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

พฒันาการและการเรียนรูของผูเรยีนในระดับประถมศึกษา ของนักศกึษากอนและหลังใชกจิกรรมจดบันทึกคอรเนลล 

และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

เปนนักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทีล่งทะเบียน

เรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษา (EED 2102)  ในภาคเรียนที่ 2/2557  จํานวน 53 

คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  1) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองไดแก 

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน และแบบบันทึกกิจกรรมการจดบันทึกคอรเนลล จํานวน 8 แบบ  2) เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความสามารถใน      

การจดบนัทกึคอรเนลล  และแบบประเมนิความคิดเหน็ของนักศกึษาตอการเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรยีน

ในดานการปฏิบตังิาน และดานคุณธรรม สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูไดแก สถติเิชงิบรรยายใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาที  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

การใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลเพื่อสงเสริมทักษะการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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  ผลการวิจัยพบวา

  1. นกัศึกษามีคะแนนทกัษะการเรียนการจดบนัทกึคอรเนลล จาํนวน 8 กจิกรรม ผานเกณฑทีก่าํหนดไวใน

ระดับดีมาก (X =  20.07 , SD  = 3.81 ) ดานพฤติกรรมระหวางเรียนในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีพฤติกรรมใน

ระดับดี  (X =  14.68 , SD = 4.20 ) และดานคุณธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี (X = 14.05 , SD = 4.04 )

  2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล วิชาพัฒนาการและการเรียนรู

ของผูเรยีนในระดับประถมศกึษามคีะแนนเฉล่ียกอนเรียน 15.96 และมคีะแนนเฉล่ียหลังเรยีน 24.04 และเมือ่เปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนเรยีนและหลงัเรยีนพบวา   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีนของนกัศกึษาสูงกวากอนเรยีนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวานักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเพิ่มข้ึน       

  3. ความคดิเห็นของนกัศึกษาทีม่ตีอการเรียนวชิาพฒันาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา

โดยใชการจดบันทึกคอรเนลลโดยภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยในระดับสูง (X = 4.35 , SD = 0.59) สวนขอมูล              

เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาจากขอเสนอแนะปลายเปดทายแบบสอบถามความคิดเห็น 

  สรุปวาการจดบันทึกจะงายขึ้น รวดเร็วข้ึนถาเนื้อหาวิชาที่มีขั้นตอนตองใชทักษะการจับใจความสําคัญจาก

การฟงบรรยายและอานเอกสาร หรือการสืบคนเพิ่มเติมจะทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนรูมากขึ้น

คําสําคัญ
  กิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล    ทักษะการเรียน     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

Abstract
  The purposes of this research were 1) to study  the students’ learning skill after learning  through 

using the Cornell  Note taking  activities, 2) to compare the students’ academic achievement in the course 

“ Development and Learning of Students in Elementary Education before and after using the Cornell  Note 

taking  activities, and 3) to study students’ opinions after using the Cornell  note taking activity. The sample 

was 53 Elementary program students who enrolled in the EED 2102 course in the second semester of 

academic year 2014 at Elementary program, Faculty of Education, Chiang- Mai Rajabhat University. 

  There were two types of data collecting and research instruments. The first type was designing 

and implementing the lesson, which consisted of 9 lesson plans using the Cornell note taking activity  and 

8 Cornell note taking activity forms. The second type was collecting data, which consisted of the               

academic achievement tests, the students’ abilities in using the Cornell note in evaluation forms and 

students’ opinions for using the Cornell. 

  The statistical data were analyzed by descriptive statistics using mean, standard deviation, and 

t-test. The qualitative data were analyzed by content analysis.               
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  The research results were as follows:  

  1. Their ability’s score in 8 activities via the Cornell  note taking  was passed  criterion at very 

good level (X = 20.07, SD = 3.81) the  students’ behaviors during the class sessions were at good level 

(X = 14.68 , SD = 4.20 ) and the students’ morals aspect  was  at good level (X = 14.05 ,SD = 4.04)

  2.  After the students learnt through using the Cornell note taking activities, in the course            

“Development and Learning of Students in Elementary Education” their pretest scores were 15.96 and 

posttest scores were 24.04. The comparision between pretest and posttest scores was that  their              

academic posttest achievement scores were higher at statistical significant .05. In conclusion, students 

increased their academic content.

  3.  The students’ opinion through using the Cornell note taking activities, in the course “Development 

and Learning of Students in Elementary Education” their scores was at high level. (X = 4.35, SD = 0.59). 

The qualitative data were analyzed by content analysis from an open-end questionnaire. In conclusion, 

the Cornell note taking was easier and faster when the content was in processing of using the skill for find 

the main idea in listening lecture and reading for information to improve their learning skill. 

Keywords
  Cornell Note Taking Activity,   Students’ Learning Skills, Academic Achievements

บทนํา 
  สถานการณในโลกปจจบุนัยคุศตวรรษท่ี 21 ทีเ่ตม็ไปดวยการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มขีอมลูขาวสารสนเทศ 

และความรูเกิดขึ้นใหมมากมาย  การเชื่อมโยงควบรวมเขาหากันของประเทศตางๆ เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมที่สามารถถายเทหลั่งไหลไปในทุกทิศทาง เชน อาเซียน  การใชชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคม

มีความสลับซับซอนกวาเดิมมาก คนอยูทามกลางสังคมบริโภคนิยม ตลาดรุกคน และถูกกระตุนการบริโภคดวย        

สื่อตางๆ มากมาย   เราจึงตองการทักษะการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันในสภาพความเปนจริงเชนน้ี และย่ิงควรตองได

รบัการเรยีนรูและฝกฝนตัง้แตวยัเดก็ สถาบนัการศกึษาและครอบครวัจงึมีบทบาทสาํคญัตอการทาํหนาทีเ่ตรยีมพรอม 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็กและเยาวชนที่ตองเติบโตและมีชีวิตอยูในโลกปจจุบันรวมถึงอนาคต 

  ความสําเร็จในการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาไมไดขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพียง

ปจจัยเดียว คุณลักษณะของผูเรียนมีสวนสําคัญที่ทําใหการเรียนประสบความสําเร็จได การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนหากผูเรียนมีทักษะการเรียนรูที่ดี ดังผลการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & Vielee (2008) ที่พบวาทักษะ        

การจดบันทกึในช้ันเรยีนระดับวิทยาลัยเปนกจิกรรมท่ีกอใหเกดิการเรียนรู ในงานวิจยันีเ้ปรียบเทียบปริมาณการลอกซ้ําเพิม่ 

และการละเวนการจดบันทึกของผูเรียนในขณะท่ีผูสอนนําเสนอส่ือทัศนูปกรณ (PowerPoint Presentation)                    
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กับปริมาณขอมูลที่ผูสอนนําเสนอบทเรียน ผูเรียนที่เพิ่มขอมูลในบันทึกไดสมบูรณ ทําขอสอบไดดีกวาเม่ือตองตอบ

คาํถามแบบประยุกตความรู  ทัง้นีเ้นือ่งจากคําถามประเภทน้ีตองใชความจํา  นอกจากน้ีการจดบนัทกึเปนทกัษะสาํคญั

สาํหรบัผูเรยีนในหองเรยีนชวยเพิม่ประสทิธภิาพของการฟง สาํหรบัการเรยีนในระดบัอุดมศกึษาการจดบนัทกึสิง่ท่ีได

รับฟงจากอาจารยผูสอนถือเปนเรื่องสําคัญมาก การจดบันทึกที่ดีนั้นจะชวยในการทบทวนความรู 

  การจดบันทึกสามารถดําเนินการไดหลายวิธี อาจทําในรูปแบบการเขียนบันทึก เขียนบันทึกยอ สรุปสาระ

สําคัญจากการอาน การฟง ใชปากกา ดินสอสี ขีดเสนใต หรือขีดบนขอความ หรืออาจใชสัญลักษณ หลังจากน้ัน          

ก็สรุปสาระสําคัญ การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจดบันทึกคอรเนลล (Cornell Note-Taking) พัฒนา             

โดยศาสตราจารย Walter Paukมหาวิทยาลยัคอรเนลลในป ค.ศ. 1949 ไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางในวงการศกึษา 

สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรูได  การจดบันทึกคอรเนลลมีลักษณะเดนในการบันทึกขอมูล              

อยางเปนระบบที่จะชวยในเรื่องความจํา (Oxford,1990) ชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธเชิงมโนภาพตอบทเรียนได 

และมีงานวิจยัจาํนวนมากรองรับวาเปนวธิกีารใชพืน้ทีห่นากระดาษไดอยางมีประสทิธภิาพ Jacobs (2008  อางถงึใน 

ปณิดา  มัณยานนท, 2554)ไดนําเสนองานวิจัยที่ยืนยันวาวิธีการจดบันทึกแบบคอรเนลล มีประสิทธิภาพจริง                

โดยเฉพาะในกรณีที่ผูจดเนนการสังเคราะหและประยุกตใชความรู แตก็อาจไมไดผลดีนักหากผูจดตองการทองจํา       

วิธีการจดบันทึกแบบคอรเนลลเริ่มจากการแบงกระดาษออกเปน 3 สวน แตละสวนจะถูกใชตามหนาที่ โดยสวนแรก

เปนพื้นที่ที่ใหญที่สุด เรียกวา สวนที่ใชจดบันทึก (Note-Taking Area) สําหรับจดในชวงที่เรียน  สวนที่ 2 เรียกวา     

สวนบันทึกชวยเตือนความจํา (Cue Column) สําหรับบันทึกประเด็นสําคัญ เชื่อมโยงจากสวนแรก โดยเปนคําสําคัญ  

หรือคําถามก็ได ทั้งนี้เพื่อประโยชน 2 ประการ คือ งายสําหรับการทบทวนโดยไมตองอานทั้งหมด และเพื่อใหเห็น  

โครงรางทั้งหมดของบทเรียนและสวนที่ 3 เรียกวาพื้นที่สําหรับสรุป ทบทวน (Summary Area) สําหรับในอนาคต             

ที่เกิดนึกถึงคําถามใหมๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของ หรืออาจจะไปคนพบความรูใหมๆ ก็นํามาเขียนในสวนนี้ อาจใชเปน

พื้นที่ในการสรุปเนื้อหาก็ได โดยสวนนี้จะเขียนเมื่อเวลาผานไปนานกวา 24 ชั่วโมง หรือ 7 วันแลว

  ทกัษะการจดบันทกึนบัวาเปนทกัษะในการเรียนทีส่าํคญัและจําเปนมากสําหรบัการเรียนรู การจดบันทกึเปน

วิธีการการเรียนรูวิธีอภิปญญาในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้ตองอาศัย

การฝกฝนและใชประสบการณสวนตัวของผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ McKcachic (2002) ที่กลาวถึงคุณคาของ            

การจดบันทึกวาการจดบันทึกเปรียบเสมือนความจําภายนอกของผูเรียนใชสําหรับการทบทวนบทเรียน และ                 

การจดบันทึกชวยในเรื่องความจําที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขยายและการเปลี่ยนรูปความคิดซึ่งกระบวนการนี้         

เรียกวาการใสรหัส โดยการใสรหัสใหเกิดความจําข้ึนอยูกับการใชคําที่มีความหมาย มีความเปนรูปธรรม และ               

สิ่งที่เรียนรูที่เปนภาพจะทําใหสัญลักษณทํางานในแงความจาํไดดีกวา 

  จากประสบการณในการสอนพบวานักศึกษาสวนใหญจดบันทึกไมได จดไมเปน พยายามจดอยางละเอียด

เกนิความจําเปน ไมมกีารสรปุประเดน็ ไมมกีารเรยีบเรยีงความคิด เกดิความทอแททีจ่ะจดและหยดุจด  ผูวจิยัรบัผดิชอบ

สอนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะเปนนักศึกษา     

สาขาวชิาการประถมศกึษาชัน้ปที ่1 ซึง่สอดคลองกบั วรชาต ิ อาํไพ (2557) ไดเสนอแนวคดิวานกัศกึษาทีเ่ริม่ตนเรยีน
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ปแรกของมหาวิทยาลัยมักจะประสบปญหาในดานการจดบันทึกเพราะขาดประสบการณ ที่สําคัญคือ ไมรูเทคนิค     

ในการจดบันทึก  และจากผลการวิจัยของ ชนิดาภา  ยั่งยืน, จิตติมา  รักนาค และ วรชาติ  อําไพ (2554) พบวา 

มหาวทิยาลยัควรดาํเนนิการพฒันาทกัษะการเรยีนโดยมหาวทิยาลยัตองใหความสาํคญัตอการพฒันาทกัษะการเรยีน

โดยเฉพาะนักศึกษาปที่ 1 เนื่องจากมีผลตอความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษาและหากนักศึกษาสามารถเรียน

ไดนักศึกษาก็จะอยูในระบบโดยไมมีการออกกลางคันซ่ึงผูวิจัยไดสอนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน             

ในระดับประถมศึกษามาโดยตลอด วิชาน้ีเปนวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

การประถมศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีขาดประสบการณ  ทักษะการเรียนในการจดบันทึก  พบไดจากการ     

ตรวจผลงานการจดบันทกึของนักศึกษาพบวาสอดคลองกับแนวคิดดงักลาว จงึเล็งเหน็ความสําคญัของการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูของนักศึกษาดานการจดบันทึกวา  นกัศกึษาทุกคนจําเปนทีจ่ะตองพัฒนาปรับปรุงวธิกีารจดบันทึกของตนเอง

ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองและเหมาะสมสําหรับตนเองอยูเสมอ  การสอนใหนักศึกษามีความสามารถในการ            

จดบันทึกเทากับการใหเครื่องมือในการเรียนรูอยางอิสระ ลดการพ่ึงพาผูสอน  เปนวิธีการชวยใหประสบความสําเร็จ  

ในการศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรได  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจนํารูปแบบการจดบันทึกคอรเนลลมาใชใน              

การจัดการเรียนการสอนโดยคาดหวังวานักศึกษาจะไดพัฒนาความสามารถจดบันทึกคอรเนลลอันสงผลใหมี         

ทักษะการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจในการเรียน

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศึกษาทักษะการเรียนของนักศกึษาในวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรยีนในระดับประถมศึกษา

หลังการใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา

ของนักศึกษากอนและหลังใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล

  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล 

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตพ้ืนที่  คือ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

  2. ประชากรและกลุมตัวอยางใชเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพัฒนาการและ    

การเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  (EED 2102) ในภาคเรียนที่ 2/2557 หมูเรียน 01 จาํนวน 53 คน 

  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   แบงออกเปน 2 ประเภท

   3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน และแบบบันทึกกิจกรรม

การจดบันทึกคอรเนลล จํานวน 8 แบบ  
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   3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

    3.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใชทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลงัเรยีน เปน

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ หาคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณคาดัชนี  

ความสอดคลอง ระหวาง 0.6 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.75

    3.2.2 แบบประเมนิความสามารถในการจดบนัทกึคอรเนลลโดยพฒันามาจาก ERHSAVID Cornell 

Note Taking Rubric วดัโดยใชเกณฑการใหคะแนนการตรวจผลงานการเขียนบันทึกโดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric)

    3.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรียนในดานการปฏิบัติงาน และดานคุณธรรมใชประเมิน

พฤตกิรรมของนกัศกึษาระหวางเรยีนเปนแบบประเมนิการปฏบิตังิานกลุมโดยผูวจิยัเปนผูประเมนิ  จาํนวน 5 รายการ 

สวนดานคุณธรรมใชแบบประเมินคุณธรรมการทํางานของตนเองโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน จํานวน 5 รายการ          

วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubric) หาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง 0.6 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ 

    3.2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียน เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

28 ขอ มีประเด็นการประเมินจําแนกเปน 6 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน          

ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และทายแบบสอบถามใหนักศึกษาเขียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นํา             

แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนไปหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณคาดัชนี             

ความสอดคลองระหวาง 0.8 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.84  

  4. การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนและ  

หลังเรียน  การทดสอบคาทีของคะแนนเฉล่ียการวัดความสามารถของนักศึกษาในการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึก

คอรเนลล คะแนนเฉลีย่การสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมและคณุธรรมการทาํงานของนกัศกึษา คะแนนเฉลีย่

การวัดความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียน แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

   สวนขอมลูเชงิคณุภาพใชการวเิคราะหเนือ้หาจากขอเสนอแนะปลายเปดทายแบบสอบถามความคิดเหน็

ผลการวิจัย
  1. นักศึกษามีคะแนนทักษะการเรียนโดยการจดบันทึกแบบคอรเนลล จํานวน 8 คร้ัง ผานเกณฑที่กําหนด

ไวในระดับดีมาก (X = 20.07 ,SD =3.81 ) ดานพฤติกรรมระหวางเรียน  ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีพฤติกรรม

ในระดบัด ี (X = 14.68 ,SD =4.20) และดานคณุธรรมโดยภาพรวมมีพฤติกรรมในระดับด ี (X = 14.05 ,SD = 4.04 )      

เชนกัน

  2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล วิชาพัฒนาการและการเรียนรู

ของผูเรยีนในระดับประถมศกึษามคีะแนนเฉล่ียกอนเรียน 15.96 และมคีะแนนเฉล่ียหลังเรยีน 24.04 และเมือ่เปรียบเทียบ
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ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยาง

มนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สรปุไดวาหลงัการเรียนนกัศกึษามคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัเนือ้หาวชิาเพิม่ขึน้

  3. ความคดิเห็นของนกัศึกษาทีม่ตีอการเรียนวชิาพฒันาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา

โดยใชการจดบันทึกคอรเนลล โดยภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยในระดับสูง  (X = 4.35, SD = 0.59) จึงกลาวไดวา

นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยวาการจดบันทึกคอรเนลลทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียน 

  สวนการวเิคราะหเนือ้หาจากขอเสนอแนะปลายเปด  นกัศกึษาสรุปวาการจดบนัทกึจะงายข้ึน รวดเร็วขึน้ถา

เนือ้หาวชิาทีม่ขีัน้ตอน ตองใชทกัษะการจบัใจความสาํคญัจากการฟงบรรยายและอานเอกสาร หรอืเพิม่เตมิการสบืคน

จะทําใหตนเองไดพัฒนาทักษะการเรียนมากขึ้น

อภิปรายผล
  จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

  1. นกัศกึษามีทกัษะการเรียนโดยใชการจดบันทกึผานเกณฑทีก่าํหนดไว  การจดบันทกึคอรเนลลสงผลให

ความสามารถในการจดบันทึกของนักศกึษาเพ่ิมขึน้จากคะแนนในการทดลองคร้ังแรกท่ีอยูในระดับพอใช  จนกระท่ัง

พฒันาความสามารถในการจดบนัทกึ ในภาพรวมจะมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัดีมาก นบัวาการใชการจดบนัทกึคอรเนลล

ชวยสงเสริมทักษะการเรียนของผูเรียนไดดี ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยตางๆ  ดังนี้

   ประการแรกการจดบนัทกึกอใหเกดิความรูคดิตลอดเวลาขณะทีฟ่งบรรยายประกอบการนาํเสนอโดยใช

โปรแกรม Power Point  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนไปพรอมกันสงผลใหความสามารถในการจดบันทึกของ

นกัศกึษาอยูในระดับดมีาก  อาจมีสาเหตุมาจากการจดบันทึกทาํใหนกัศกึษาไดฟงบรรยาย สรุปความรู เลอืกจดบันทึก

ใจความสําคัญในแตละคร้ังไดทบทวนความเขาใจและเกิดความรูคิดถึงส่ิงที่อานวากําลังอานเพ่ืออะไรและจะ             

แกปญหาอยางไร  ครัง้ทีเ่รยีนหากเกิดความไมเขาใจระหวางฟง  การจดบันทกึชวยใหผูอานเห็นความคิดระหวางการ

ฟงของตนเองท่ีเปนรปูธรรม  หากสิง่ทีต่นเองฟงไมกอใหเกดิความเขาใจก็เหน็ไดจากการจดบันทกึวา  ตนยงัไมเขาใจ

เนือ้หาสวนใดของบทอานซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Castello & Monereo, (2005 อางถงึใน ปณดิา มณัยานนท,  

2554) วาการจดบันทึกทําใหตอบคําถามไดดีเนื่องจากเกิดการรูคิดตลอดเวลาท่ีจดบันทึกการท่ีผูเรียนสามารถ             

จดบนัทกึไดดวยคาํพูดของตนเองแสดงถงึความเขาใจในการฟงตรงกบัทฤษฎกีารรูคดิ (Meta-Cognition) ทีก่ลาววา       

ผูเรียนมีความตระหนักรูของตนเอง กลาวคือการท่ีผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองขณะเรียนการรู 

คิดเกิดข้ึนในทุกกระบวนการ 5R ตั้งแตขั้นตอนการจดบันทึกลดขอมูลทองจํา  สะทอนคิดและทบทวนดังนั้นผูเรียน   

จึงมีความสามารถในการจดบันทึกผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับดีมากสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผัสสพรรณ 

ถนอมพงษชาติ (2550) ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน           

ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 โดยใชวธิกีารจดบนัทกึคอรเนลล พบวา พฤติกรรมการเรยีนของนกัเรียนโดยเฉลีย่ทีไ่ดใชวธิกีาร

จดบันทึกคอรเนลลทีป่ระเมินโดยครูหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนแสดงใหเหน็วาการจดบันทึกคอรเนลลมสีวนชวยพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับ  กิตติมา  สาธุวงษ (2551) ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนโดยใช

รูปแบบการจดบันทึกคอรเนลลในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 115

กองทัพเรือผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีไดเรียนโดยใชการจดบันทึกคอรเนลลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยาง     

มนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ.05 มคีวามคงทนในการเรียนรู  และมคีวามสอดคลองกบัผลการวจิยัของ ปณดิา  มณัยานนท 

(2554) ที่ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใชการจดบันทึกคอรเนลลและ                         

เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชการจดบันทึกคอรเนลล นักเรียน   

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 ผลการวจิยัพบวา นกัเรยีนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษผานเกณฑทีก่าํหนดไว และ    

มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น

  ประการท่ีสอง  สาเหตุที่นักศึกษามีความสามารถในการจดบันทึกในระดับดีมากเนื่องมาจาก ในการจัด     

การเรียนรูผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ที่นําแนวคิด ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียน                     

ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา  (2542) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนเปน     

รูปแบบการพัฒนาแบบการสอนโดยตรงจากครู (Direct  Instruction) มีกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู               

ความเขาใจที่ตองพัฒนาทักษะการเรียน  นําเสนอวิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกรอบความคิด

ของหลักการพัฒนาศักยภาพการเรียน 

  ประการท่ีสาม  การเรียนรูโดยการจดบันทึกเปนกลวิธีการเรียนรูที่นําไปสูความรับผิดชอบและการพ่ึงพา

ตนเองของผูเรียน  การลดบทบาทผูสอนและใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะจดบันทึกเองระหวางการเรียนการสอนสงผล        

ใหความสามารถในการจดบันทึกของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ Kobayashi (2006) ที่วาผูสอนพยายามสอน       

ใหผูเรยีนรูจกัจดบนัทกึใหไดใจความครบถวนมากท่ีสดุ  ทาํใหผูเรียนทาํแบบทดสอบไดดขีึน้  แสดงวาการจดบันทกึชวย

ในกระบวนการเรียนรู  การฝกฝนใหผูเรยีนรูจกัการอานโดยใชการจดบนัทกึคอรเนลลผานขัน้ตอน 5R จากการท่ีผูวจิยั

ไดสอนการจดบันทึกคอรเนลลใหกับนักศึกษาซึ่งเพิ่งผานพนระดับมัธยมปลายมาเพียงหนึ่งภาคเรียนพบวา                   

การปฐมนิเทศซึ่งถือเปนการแสดงตัวอยาง (Modeling) สูการสอนโดยช้ีแนะแนวทาง (Guided Instruction) ตอดวย

การใหนักศึกษารวมมือกัน (Collaboration) สูขั้นตอนสุดทายคือฝกฝนดวยตนเอง(Independent Practice) เปน        

ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนทักษะการเรียนรู การจดบันทึกที่จะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองของผูเรียนไดดีที่สดุ  

สาํหรบักลุมนกัศกึษาทีเ่รยีนออนพบวาขัน้แสดงตวัอยางและขัน้ชีแ้นะแนวทางจาํเปนตองใชเวลามากกวาจึงจะเขาใจ

หลักการและสามารถเร่ิมชวยกันเรียนรูในชั้นการเรียนแบบรวมมือกัน   ผูวิจัยใชวิธีนําเสนอแบบฟอรมคอรเนลลลง

บนโปรแกรม PowerPoint เสรมิใหเกดิความเขาใจในทศิทางเดยีวกนัและการอภปิรายรวมกนัในชัน้เรยีนถงึส่ิงทีบ่นัทกึ

ลงไปชวยใหเกดิปฎิสมัพนัธในช้ันเรียนและผูเรยีนไมมคีวามกดดันในการเรียน  เมือ่ผานพนขัน้น้ีไปได ผูเรยีนจึงสามารถ

จดบันทึกไดดวยตนเองโดยมีผูสอนใหความชวยเหลือตามที่ผูเรียนตองการ

  ประการทีส่ี่  การประเมนิผลงานการจดบนัทกึคอรเนลสโดยใชรบูรกิหรอืเกณฑการใหคะแนนทีล่ะเอยีดชดัเจน

ตัง้แตขัน้ตอนที ่1-6 ทาํใหนกัศกึษาศกึษาประเดน็การประเมนิเปนแนวทางกอนทีจ่ะลงมอืเขยีนบนัทกึทาํใหนกัศกึษา

สามารถจดบันทกึทบทวนไดงายข้ึน  มพีฤติกรรมการเรียนท่ีดทีีผู่วจิยัสงัเกตตรวจผลงานพบ ไดแก การจดบันทกึขอมูล

ที่สําคัญจดประเด็นสําคัญจดคําสําคัญ จดเปนแผนภาพ ความคิด ตัวยอ สัญลักษณ ใชสี เนนคําศัพท/ คําสําคัญ      

ที่เกี่ยวของกับใจความสําคัญ  สรุปเนื้อหาที่เรียนในชองดานลางโดยเช่ือมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูในคร้ังนี้กับสิ่งที่ไดเรียนรู

มาในบทเรียนกอน ใชเทคนิคการต้ังคําถามเพื่อสะทอนคิดพฤติกรรมเหลานี้แสดงถึงทักษะการเรียนรูที่นักศึกษา         
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ไดซึมซับจากการถูกฝกปฏิบัติทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของผัสสพรรณ ถนอม

พงษชาติ (2550) ที่วาการจดบันทึกคอรเนลลมีสวนชวยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

   นอกจากนี ้นกัศกึษาไดเขยีนสะทอนคดิวาในชวงแรกของการฝกเขียนเกดิความรูสกึตระหนกัถงึความสาํคญั

ของการจดบันทกึวาเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานการเรียนท่ีนกัศกึษาใชเรยีนทุกเน้ือหาวิชาควรประกอบดวยทักษะการเรียน

ทีจ่าํเปนทีท่าํใหประสบความสําเรจ็ เชน ทกัษะการฟง การอาน การจดบนัทกึ การจาํสวนพฤติกรรมสนบัสนนุการเรยีน

เปนลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียน เชน ลักษณะนิสยัรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเองตรงตอเวลา ขยันหมั่นเพียร เปนตน  

สวนผลงานการจดบันทกึในชวงแรกยังไมคอยพงึพอใจเม่ือเทยีบกับเกณฑ แตไดฝกฝนในคร้ังตอมาทําใหผลงานการ

จดบนัทกึเริม่พัฒนาขึน้รูสกึมกีาํลงัใจในการเรยีน ไดเรยีนรูวธิกีารจดบนัทกึทีด่นีาํไปใชในการจดบนัทกึวชิาอืน่ไดชวย

ใหจดจํางายขึ้น ใชทบทวนกอนสอบ ผลการคนพบจากการสะทอนคิดของนักศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลมี     

ความสอดคลองกับแนวคิดของ Gettinger & Seibert (2002) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูทักษะการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพไวโดยเห็นวารูปแบบในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนมี 4 ขั้น  ไดแกขั้นที่ 1 การทําใหดู

เปนตัวอยางขั้นที่ 2 การทําตามแบบมีครูใหคําแนะนําชวยเหลือ ขั้นที่ 3 การฝกโดยใหนักเรียนไดรวมฝกทํางานกับ

ครหูรอื และข้ันสดุทายทําใหเกดิทกัษะการเรียนอยางอตัโนมัตซิึง่สงัเกตไดจากการใชทกัษะการเรียนในสถานการณอืน่ๆ

  2. นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทกึคอรเนลลวชิาพฒันาการและการเรียนรูของ

ผูเรียนในระดับประถมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 15.96 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 

24.04 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาการใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลชวยสงเสริมผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & Vielee (2008) วาการจดบันทึกใน        

ชัน้เรยีนระดบัวทิยาลยัเปนกจิกรรมทีก่อใหเกดิการเรยีนรูการจดบนัทกึ  ในขณะทีผู่สอนนาํเสนอสือ่ทศันปูกรณกบัปรมิาณ

ขอมูลที่ผูสอนนําเสนอบทเรียนผูเรียนที่เพิ่มขอมูลในบันทึกไดสมบูรณ  ทําขอสอบไดดีกวาเมื่อตองตอบคําถามแบบ

ประยกุตความรู  ทัง้นีเ้นือ่งจากคําถามประเภทประยุกตใชความรู ตองใชความรูมากกวาการเรยีกคืนหรือความจําและ

สอดคลองกับ Makany, Kemp & Dror (2008) ทีก่ลาววาการจดบันทึกเปนทักษะท่ีสาํคัญสําหรับการประสบความสําเร็จ

ทั้งการเรียนรูทางวิชาการและการใชเชงิพาณิชย  การจดบันทึกเปนเคร่ืองมือสรางความรูกลุม  ผูใชวิธีการจดบันทึก

แบบ Smart Wisdom  ทําคะแนนขอสอบทดสอบความรูไดดีกวาผูใชวิธีดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งชี้ใหเห็นถึง           

การใชกลวธิกีารจดบนัทกึทีเ่หมาะสมกบัระดบัสตปิญญาของผูเรียน  การรูกลไกของสตปิญญานัน้มคีวามสมัพันธกบั

การจดบันทึกที่มีและการนําเสนอความรูอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการใชกลวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถทาง

สติปญญาของผูเรยีนกอใหเกดิความเขาใจทีล่กึซึง้  รวมถงึการบรูณาการการจดัการความรูซึง่สงผลใหเกดิการพฒันา

ความสามารถของผูเรียนและสอดคลองกับ Tsai-Fu &Yogan (2010) ที่ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางภาษาท่ีใชใน         

การจดบนัทกึกบัการสอน  การจดบนัทกึของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรทีีป่ระเทศไตหวนัพบวา นกัศกึษาทีจ่ดบนัทกึแบบ

คอรเนลลทาํคะแนนในแบบทดสอบการฟงเพือ่ความเขาใจไดดกีวานกัศึกษาในกลุมอืน่และสอดคลองกบั Donohoo 

(2010 อางถงึในปณดิา  มณัยานนท, 2554) ทีน่าํการจดบนัทกึคอรเนลลไปใชในการสอนวทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงกวาหองอื่นที่ไมใชการจดบันทึกแบบคอรเนลล โดยทําคะแนนไดสูงขึ้นรอยละ 
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10-20 จากภาคเรียน  กอนนักเรียนมีผลการเรียนดขีึน้เนือ่งจากใชความคิดไปกับการจดบันทกึ  รวมท้ังการทบทวนบันทึก

กอนสอบเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสามารถในการทําคะแนนสอบ  การคิดเก่ียวกับบทอานไดดวยตนเองน้ันเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลใหผลการเรียนของผูเรียนดีขึ้นกวาผูเรียนที่ไมไดใชการจดบันทึกคอรเนลล

  นอกจากการจดบันทึกคอรเนลลจะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนแลวยังเปนการพัฒนา

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใหกลายเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ เปนแรงงานท่ีมีความรู และ

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวติซึง่มคีวามสอดคลองกับผลการวิจยัของ  อไุรพรรณ  เจนวาณิชยานนท 

(2554) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาตัว

บงชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี พบ

วาตัวบงช้ีคุณภาพทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร             

ตวับงช้ีที ่7 การจดบันทึกจากการฟงคําบรรยายมีแนวปฏิบตัทิีด่ขีองการจดบันทกึไดแก  อานหนังสอืตาํราหรือเอกสาร

ประกอบการสอนลวงหนาจะทําใหเขาใจเร็วข้ึนและจดบันทึกไดงายข้ึน  ฝกฝนการเปนผูฟงที่ดีคัดเลือกใจความ           

ที่สําคัญตีความขอมูลที่ไดรับฟงและเรียบเรียงเปนภาษาของตนเองท่ีเขาใจงาย  สรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ             

จัดระเบียบเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอนใหเปนระบบแลวจึงจดบันทึกการจดบันทึกใหใชใจความส้ันๆ หรอืใชคํายอแทน 

ตรวจทานบันทึกเมื่อจบคําบรรยายและอานทบทวนบันทึกคําบรรยายภายใน 24 ชั่วโมง  เพราะเม่ือทิ้งไวอาจทําให

ลืมคําบรรยายของผูสอนได

  3. นักศึกษาท่ีเรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษาโดยใชการจดบันทึก  

แบบคอรเนลล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอการจดบันทึกในระดับสูงซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ คือ

      ประการแรกนกัศึกษาเหน็ดวยวาดานเนือ้หา (X =  4.49 ) ทีเ่รียนนาสนใจทนัสมยัความครอบคลมุและ

สอดคลองกบัวัตถปุระสงคมคีวามเหมาะสมกบัระดบัความรูความสามารถของผูเรียนรวมทัง้สามารถนาํวธิกีารจดบนัทกึ

คอรเนลล ไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ   และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม แกผูเรียนในเน้ือหา

มคีวามสอดคลองกบัผลการวจิยัของ กติตมิา  สาธวุงษ (2551) พบวา  นกัศกึษาทีไ่ดเรยีนโดยใชการจดบันทกึคอรเนลล

มี ความพึงพอใจในการเรียนโดยเฉลี่ยในระดับมาก 

      ประการท่ีสองนักศึกษาเห็นดวยวาสื่อและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  (X = 4.48) มีเอกสาร ตํารา 

บทความ และสื่อประกอบในการเรียนรู  มีการใชสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน และกิจกรรมให

ความรู ที่สามารถฝกปฏิบัติทุกบทเรียน  ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & 

Vielee (2008) ทีว่าการจดบันทกึในช้ันเรยีนระดับวทิยาลัยเปนกจิกรรมท่ีกอใหเกดิการเรียนรูการจดบันทกึของผูเรยีน

ในขณะที่ผูสอนนําเสนอสื่อทัศนูปกรณกบัปริมาณขอมูลที่ผูสอนนําเสนอบทเรียน

      ประการท่ีสาม นักศึกษาเห็นดวยวา ดานผูสอน (X = 4.38 ) วาผูสอนแนะนําแนวการสอน การวัดและ

ประเมินผล ผูสอนมีความรู  ความสามารถ มีคุณธรรม  จริยธรรม บุคลิกภาพผูสอนมีการเตรียมความพรอม  เตรียม

การสอน และตรงตอเวลา  และดานการวัดและประเมินผลการเรียนมีคาเฉล่ียเทากันไดแกวิธีการวัดผลสอดคลอง

และเหมาะสมกบัเนือ้หา หลากหลายขอสอบครอบคลมุและสอดคลองกบัวตัถปุระสงคและเนือ้หา  เกณฑการประเมนิ

ผลมีความเทีย่งธรรม ชวยใหนกัศึกษามคีวามสามารถในการเรยีนรูทัง้เนือ้หาวชิา มคีวามสามารถจดบนัทกึคอรเนลล
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มากขึ้นซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจัยของ ปรีชา  วิหคโต (2539  อางถึงใน  ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ, 2543)             

ที่กลาวถึงการสนับสนุนนักศึกษาในสวนที่ไมใชวิชาการ (Non Academic Support) วาเปนการสนับสนุนดานจิตใจ 

เชน การแนะแนวใหคําปรึกษาเปนตนทําใหนักเรียนเรียนไดประสบความสําเร็จ เชน  ทักษะการฟง การอาน การจด

บันทึก  การจํา เปนตน

สรุป
  ผลการวจิยัสรปุไดวา นกัศกึษามทีกัษะการเรียนจดบนัทกึผานเกณฑทีก่าํหนดไวในระดบัดมีาก มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นวาการจดบันทึกคอรเนลล

ทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนเพิ่มขึ้น  จากสรุปผลการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้

  1. การเตรยีมความพรอมใหกบันกัศกึษากอนการวจิยั  ไดแก  การปฐมนเิทศมคีวามสําคัญซึง่ชวยใหนกัศกึษา

เขาใจหลักการและวิธกีารจดบันทึกอยางถูกตองเขาใจข้ันตอน  การสะทอนคิดเปนข้ันตอนท่ียากท่ีสดุ  ในการสอนให

นกัศกึษารูจกัสรปุใจความเร่ืองท่ีเรยีนพรอมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนเองมาจากความรูเดมิหรือประสบการณของ

ตัวนักศึกษาเอง  ดังนั้นการสอนสะทอนคิดจึงเปนขั้นตอนที่ควรใหเวลาฝกฝนอยางเพียงพอ

  2. บทบาทของนักศึกษาในการเรียนรูทักษะเพ่ือที่จะใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูดวยตนเองเปนเร่ืองท่ี

คอนขางยากสําหรับนักศึกษาในยุคปจจุบันที่มักใชการคัดลอกงานจากส่ืออิเล็กทรอนิกสและผูสอนควรมีบทบาทท่ี

เสริมในการเรียนรูดวยตนเองโดยอธิบายและยกตัวอยางในแตละขั้นตอนเพ่ือความเขาใจของนักศึกษา ผูสอนควร

ชี้แจงใหเขาใจถึงประโยชนในการเรียนรูที่จะรับผดิชอบในการเรียนของตนเองรวมถึงการพ่ึงพาตนเองใหมากขึ้นเพ่ือ

เปนการปูพื้นฐานการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น 

  3. การจดบันทึกคอรเนลลเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการจดบันทึกที่จะสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู

นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานการเขียนและความถนัดในการเรียนรูที่ตางกันยอมมีวิธีในการชวยจดจําและทําความเขาใจ       

บทเรยีนทีต่างกนั ดงันัน้ผูสอนจาํเปนตองฝกฝนใหผูเรียนมีทกัษะและกระบวนการทีจ่ะเรยีนรูเพราะผูเรียนในสังคมปจจบุนั

และอนาคตจําเปนตองมีคุณสมบัติทั้งดานการคิด การปฏิบัติ และการแกปญหาซึ่งตองสรางสิ่งเหลานี้ใหผูเรียน

ตระหนักวาเปนองคประกอบสําคัญของการแสวงหาความรู

  4. การจดบันทึกคอรเนลลเปนรูปแบบหน่ึงของการจดบันทึกที่จะสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู               

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู นักศึกษาที่มีพื้นฐาน และความถนัดในการเรียนรูที่ตางกันยอม              

มีวิธีในการชวยจดจําและสรางความเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนตางกัน  การวิจัยคร้ังตอไปอาจจะเปนการคนหารูปแบบ     

การจดบนัทกึทีห่ลากหลายในการเสริมทกัษะการเรียนรูทีน่าสนใจทาทายสอดคลองกับความสนใจของนักศกึษาตอไป

  5. บทบาทของนักศึกษาและผูสอนเน่ืองจากการเรียนรูทักษะเพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวย

ตนเองเปนเร่ืองที่คอนขางใหมสําหรับการเรียนรู  ผูสอนควรมีบทบาทท่ีเสริมในการเรียนรูดวยตนเองโดยผูสอน           

ควรทราบระดับความสามารถในการจดบันทึกของนักศึกษาเพ่ือที่จะอธิบายและแสดงตัวอยางในแตละขั้นตอนเพ่ือ

ความเขาใจของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม  ควรช้ีแจงใหเขาใจถึงประโยชนในการเรียนรูที่จะรับผิดชอบในการเรียน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 119

ของตนเอง  รวมถึงการพ่ึงพาตนเองใหมากขึ้นเพ่ือเปนการปูพื้นฐานการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน  นักศึกษาควรไดรับ

การสงเสริมที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย
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