
รายงานประเด็นท้าทาย 
 
ชื่อเร่ือง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

คอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  
เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมยมศึกษาปีท่ี 6  

ชื่อผู้วิจัย  นางเกษรา  ข่ายม่าน 
กลุ่มสาระการเรียรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน  โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์
ปีการศึกษา  2565 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง กรด -เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note (4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note กลุ่ม
ประชากรท่ีใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 
18 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note จำนวน 8 แผน          
(2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ (3) แบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ซึ่งประเมินเกณฑ์รวม (Holistic Scoring Rubric)  (4) แบบวัด
ความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย เลขคณิต  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test        
 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีมาก       
(2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  เรื่องกรด-เบส  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ (contructivism) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ 
Cornell Note อยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ  

  Cornell Note การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  
 



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ 
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ
และ สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ (วิจารณ์ 
พานิช, 2556: 14-15) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (2552-2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ของ การศึกษาไทยท่ีพึงมีในอนาคต คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข           
มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก และได้กำหนดเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ท่ัวถึงและเป็น ธรรม และผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน                         
(สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา , 2553: 8-13)  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
การเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ เพื่อให้เกิดทักษะ สำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้                 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน                       
มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายและ เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ แก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ ในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยมท่ี เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถ
ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการท่ีนักเรียนจะประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ได้นั้น อยู่บนความรับผิดชอบของครูวิทยาศาสตร์ท่ี จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 92) 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) หรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีสาระสำคัญ
ท่ีว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดย
ผู้เรียนเอง  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) มีพื้นฐาน
อยู่บนกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน ส่ิงแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วย
ตนเอง ความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ท่ีได้รับ หากเป็นประสบการณ์ตรงท่ีผู้เรียน
เป็นผู้กระทำด้วยตนเองจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ส่ิงท่ีสอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น  ดังนั้นในกระบวนการสอนของครูจึง
ควรให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากส่ิงท่ีเขามีอยู่และพัฒนาต่อยอดไปด้วยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเป็น
ศูนย์กลางควรจะต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็นหลัก สรุปได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงขึ้น ช่วยให้นักเรียนสร้าง
โครงสร้างทางปัญญาและเปล่ียนความเช่ือเดิมได้ รวมท้ังช่วยให้นักเรียนคิดเก่งขึ้นกว่าการสอนแบบเดิม 
(ชัยวัฒน์ สุทธรัตน์, 2559 : 74-79)  การสอนแบบยัดเยียดความรู้จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้น้อยกว่าการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ครูควรจะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสอนของตนเองแต่ละครั้งให้
ชัดเจน พิจารณาเนื้อหาสาระท่ีจะสอนและวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 
และควรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุดหรืออย่างน้อยก็ได้มีโอกาสคิดพิจารณาด้วยตัวเอง เพื่อให้ความรู้ท่ี
สอนนั้นมีความหมายกับตัวผู้เรียนเอง การบันทึกแบบ Cornell Note  เป็นวิธีการจดบันทึกท่ีได้รับการยอมรับ 



อย่างกว้างขวาง และมีการศึกษาจำนวนมากรองรับว่าเป็นวิธีการใช้พื้นท่ีหน้ากระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้จดเน้นการสังเคราะห์ (Synthesize) และประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply Learned 
Knowledge) โด ย มี  3  ส่ ว น  คื อ  ส่ วน ท่ี  1 : Note-Taking Area  ส่ ว น ท่ี  2 เรี ย ก ว่ า  Cue Column                       
ส่วนท่ี 3 เรียกว่า Summary Area (วิจารณ์ พานิช, 2556 : 52-56) 

 ผู้ศึกษาเห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมา ครูเป็นผู้สอนให้นักเรียนจดจำ
ความรู้ท่ีครูบอกมีการประเมินในด้านความรู้ความจำเท่านั้น ทำให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ไม่ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความรู้ด้วยตนเอง ขาดความเช่ือมโยงในแต่ละทักษะเข้าด้วยกัน ทำให้การเรียนรู้แยกเป็นส่วน ๆ        
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมไปถึงขาดความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ความรู้
จากการคิดไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ แนวทางหนึ่งท่ีนำมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด                            
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจิรง ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
พ.ศ.2551   
 จากเห ตุผลดังกล่าว จึงมีความสนใจพัฒนาการอ่ าน   คิดวิ เคราะห์  เขียน  และผลสัมฤทธิ์                           
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ 
Cornell Note ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  
    4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการตาม
ภาพประกอบท่ี 1 

 
แนวคิด/ทฤษฎี  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

     
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค 
ติวิสต์ (contructivism) 
 
การบันทึกแบบ Cornell Note 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ (contructivism) 
 1. ข้ันเชิญชวน 
 2. ข้ันสำรวจ 
 3. ข้ันนำเสนอคำอธิบายและคำตอบ 
ของปัญหาโดยการบันทึกแบบ 
Cornell Note 
ส่วนที่ 1 : Note-Taking Area 

ส่วนที่ 2 เรียกว่า Cue Column 

ส่วนที่ 3 เรียกว่า Summary Area 
 

 4. ข้ันนำไปปฏิบัติ 
 

 1. การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ความพึงพอใจของ

นักเรียน 

 
 

สมมติฐาน 
     1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึก
แบบ Cornell Note มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 50 หรือสูงกว่า  

2. ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note แตกต่างจากก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอน
สตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี  เรื่องกรด-เบส หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค  
ติวิสต์ (constructivision) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนว             
คอนสตรัคติวิสต์  (contructivism) ร่วมกับการบัน ทึกแบบ Cornell Note อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ                          
ท่ีระดับ . 05   

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับ
การบันทึกแบบ Cornell Note ในระดับมาก 

 

 

 



ขอบเขตการดำเนินการ 
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
 เนื้อหาในการดำเนินการครั้งนี้ คือ เรื่อง กรด-เบส 
 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง กรด-เบส 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็ก โทรไลต์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลายกรด สารละลายเบส 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ทฤษฎีกรด-เบส 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การแตกตัวของกรดเบส 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 pH ของสารละลาย  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 อินดิเคเตอร์สำหรับ กรด-เบส 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 ปฏิกิริยาของกรดและเบส 

21 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
4 

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ 
 1 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2565 
 
 

วิธีดำเนินการ 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note 
ท่ีมีต่อการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 
วิธีดำเนินการดังนี้ 
ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ภาคเรียน  ท่ี 1 ปีการศึกษา 2565   
จำนวน 18 คน   

     
 
 
 
 
 



เคร่ืองมือการดำเนินการ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  จำนวน 10 แผน ใช้เวลา 30 คาบ (2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ  (3) แบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ซึ่งประเมินเกณฑ์รวม (Holistic Scoring Rubric) (4) ) แบบวัดความพึงพอใจ 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  
 
แบบแผนการดำเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาประชากรกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อน-หลังเรียน (one-group pretest-
posttest design) ดังนี ้
  O1           X             O2 
  เมื่อ O1 หมายถึง ทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  เมื่อ O2 หมายถึง ทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  X หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึก
แบบ Cornell Note   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 เรื่อง
กรด-เบส และความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note   

 3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note   

 4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 
กรด-เบส และความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประเมินระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคอนสตรัค ติวิสต์  (contructivism) ร่วมกับการบั น ทึกแบบ  Cornell Note  โดยใช้สถิ ติ  t-test             
แบบ Dependent Sample test  

3.  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้     
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  โดยใช้สถิติ t-test             
แบบ Dependent Sample test 



4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent Sample test  

5.  ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) 
ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  ด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินการ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  

ท่ีมีต่อการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 1   ร้อยละนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนท่ีได้รบัการ 
      จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note   
 

      รายการ จำนวน (N) ร้อยละ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
ร้อยละ 50 หรือสูงกว่า  

18 100 

2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
ต่ำกว่าร้อยละ 50  

0 0 

จากตารางที่ 1  ร้อยละ นักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 หรือสูงกว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 

 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนก่อนและหลัง   
              การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell   
              Note   
 

ความสามารถในการเรียนรู้ ก่อนเรียน หลังเรียน t-test 
x  S.D. x  S.D. 

การอ่าน 2.39 0.58 2.96 0.21 5.35 
คิดวิเคราะห์ 2.35 0.65 2.87 0.34 3.43 
เขียน 2.13 0.76 2.91 0.29 4.72 
รวม 7.24 1.15 8.65 0.49 4.90 
                     **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 จากตาราง 2 พบว่าจากการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note  พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  หลังเรียน สูงกว่า ก่อนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note   
 
  
 
 



ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note   

 

ประเด็น 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t-test 
x  S.D. x  S.D. 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9.17 1.90 22.52 2.04 21.27 
**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ท่ี 0.05 
 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism)  
     ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note   

รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน 4.61 0.51 มากท่ีสุด 
2. ครูใช้กระบวนการและวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และหาคำตอบ 3.91 0.79 มาก 
3. ครูใช้คำถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด 3.96 0.71 มาก 
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนมีข้อสงสัย 4.35 0.49 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดข้ึนส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน 3.70 0.70 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดข้ึนส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 4.57 0.60 มากท่ีสุด 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดข้ึนส่งเสริมให้นักเรียนเขียน 4.00 0.52 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดข้ึนฝึกให้นักเรียนสร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.52 0.64 มากท่ีสุด 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดข้ึนทำให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่เรียน 3.61 0.84 มาก 
10. นักเรียนมีความสุขในขณะที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.74 1.05 มาก 

โดยภาพรวม 4.10 0.37 มาก 
 

 

 จากตารางที่  4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจตามลำดับ ดังนี้ คือ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ทำ
ให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน  มีค่าเฉล่ีย 4.61  กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีครูจัดขึ้นส่งเสริมให้นักเรียน            
คิดวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ีย 4.57  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดขึ้นฝึกให้นักเรียนสร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง     
มีค่าเฉล่ีย 4.52  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ท่ีนักเรียนมีข้อสงสัย มีค่าเฉล่ีย 4.35  
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนเขียน มีค่าเฉล่ีย 4.00  ครูใช้คำถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก
การคิด มีค่าเฉล่ีย 3.96  ครูใช้กระบวนการและวิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และหาคำตอบ มีค่าเฉล่ีย 
3.91  นักเรียนมีความสุขในขณะท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.74  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดขึ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน มีค่าเฉล่ีย 3.70  และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดขึ้นทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียน     
มีค่าเฉล่ีย 3.61 
 

 



สรุปผลและอภิปรายผล 
 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note ท่ีมีต่อการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด -เบส รายวิชา เคมี                              
ของนักเรียนช้ันมัธยมยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการพัฒนาครั้งนี้                    
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note เพื่ อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี เรื่อง กรด-เบส ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการ
บันทึกแบบ Cornell Note เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว                     
คอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note  

 

จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note ท่ีมีต่อการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส รายวิชา เคมี  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
    1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึก
แบบ Cornell Note มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนร้อยละ 100  

2. ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note แตกต่างจากก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอน
สตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี  เรื่องกรด-เบส หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค  
ติวิสต์ (constructivision) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนว             
คอนสตรัคติวิสต์  (contructivism) ร่วมกับการบัน ทึกแบบ Cornell Note อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ                          
ท่ีระดับ .05  ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) 
ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีสูงขึ้นและช่วยให้ผู้เรียน
สร้างโครงสร้างทางปัญญาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว 
(Active) การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงของ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นจริง 
และมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะกระทำการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง        
จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจและบันทึกองค์ความรู้เพื่อสรุปเนื้อหาตามแบบบันทึก Cornell Note 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับ
การบันทึกแบบ Cornell Note ในระดับมาก 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการดำเนินการไปใช ้

 ควรนำการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ 
Cornell Note ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของ
นักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตามแนวแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell 
Note  เพื่อจะได้ข้อสรุปท่ีครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism) ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note 
ในกลุ่มสาระอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (contructivism)  

ร่วมกับการบันทึกแบบ Cornell Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ภาพท่ี 2  ตัวอย่างแบบบันทึก Cornell Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพท่ี 3  ตัวอย่างแบบบันทึก Cornell Note 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ตัวอย่างแบบบันทึก Cornell Note 
 
 



 
 

ภาพท่ี 5  ตัวอย่างแบบบันทึก Cornell Note 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6  ตัวอย่างแบบบันทึก Cornell Note 
 
 
 
 


