
รายงานการวจัิยในช้ันเรียน  
เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้บันทกึการเรียนรู้ท้ายบทเรียน 

รายวชิา สก 351 การพฒันาชุมชน 
ประจําภาคการศึกษา 2/2554 

 
1. ช่ือโครงการวจิัยเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใชบ้นัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียน 

2. ช่ือผู้เสนอโครงการวจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรพงษ ์พวงงามช่ืน  

3. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 วิชา สก 351 การพฒันาชุมชน เป็นรายวิชาเอกบงัคบัสําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร  เ น้ือหารายวิชาประกอบไปด้วย  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  การพัฒนา  ชุมชน  และการพัฒนาชนชน  รวมทั้ ง  วิธีการและ
กระบวนการพฒันาชุมน ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของนกัพฒันา ผูน้าํชุมชน การพฒันาแบบยัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาชุมชน ดงันั้น การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายในห้องจึงเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
นอกจากน้ีนกัศึกษายงัจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดว้ย  อย่างไรก็ตามในบางคร้ังนกัศึกษาไม่
สามารถจดจาํและเขา้ใจสาระสาํคญัของเน้ือหาท่ีไดฟั้งบรรยายในหอ้งไดท้ั้งหมด ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไม่ไดใ้ชห้ลกัในการเรียนรู้ท่ีดี หรือ
สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียนไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจดจาํของนกัศึกษา ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาดงักล่าว
ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ตามหลกัของการเรียนรู้ท่ีดีนั้น นักศึกษาควรฟัง คิด ถามและเขียนสรุปความเขา้ใจ เพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ ในเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ แต่ในความเป็นจริงนกัศึกษามกัจดบนัทึกเน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยายหนา้ชั้นลงในสมุดบนัทึกของตนเองโดยมิไดน้าํกลบัไปทบทวนและทาํ
ความเขา้ใจ ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระสําคญัของเน้ือหาและไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กบัเน้ือหาบทอ่ืนๆ ได ้เป็นผลให้นกัศึกษาไม่
สามารถสอบผา่นตามเกณฑก์ารประเมินผลได ้
 การบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยนกัศึกษาท่ีสามารถเขียนบนัทึก
การเรียนรู้ไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระสาํคญัท่ีไดเ้รียนในแต่ละคร้ังผ่านกระบวนการฟัง การคิดวิเคราะห์ และการถามแลว้
สรุปเป็นเน้ือหายอ่ๆ สั้นๆ  เพื่อใหง่้ายต่อการจดจาํ โดยมีอาจารยผ์ูส้อนคอยสังเกตและตรวจสอบการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละคนใน
ชั้นเรียน ซ่ึงจะช่วยใหค้าํช้ีแนะเก่ียวกบัเน้ือหาของวชิาท่ีเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเป้าไปท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใชบ้นัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียน ของนกัศึกษาสาขาวิชาส่งเสริม
และพฒันาการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา สก 351 การพฒันาชุมชน ปีการศึกษา 2/2554 โดยใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนในแต่ละบท
ของหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัคาดหวงัว่าการบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนจะช่วยให้นกัศึกษาสามารถเขา้ใจและสรุป
ประเดน็สาํคญัของเน้ือหาไดดี้ และส่งผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจมากข้ึน 

4. วตัถุประสงค์ของการวจิัย      
 เพื่อพฒันาการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิา สก 351 การพฒันาชุมชน 

5. ขอบเขตของการวจิัย      
 5.1 งานวิจยัน้ีมีนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา สก 351 การพฒันาชุมชน ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 จาํนวน 99 คนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

5.2 ใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนในหนงัสือ “การพฒันาชุมชน” ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนของรายวิชาเป็นเคร่ืองมือใน
การสงัเกตและประเมินบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

6. สมมติฐานการวจิัย 
 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจโดยใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนในหนงัสือ “การพฒันาชุน” 
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 7. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ้าม)ี 
 - 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      
 8.1 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสาระสาํคญัของวิชา สก 351 การพฒันาชุมชน มากข้ึน ตลอดจนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นท่ีน่า
พอใจ 

8.2 เพิ่มพนูทกัษะการเขียนบรรยายความของนกัศึกษา  
 8.3 สร้างความเขา้ใจระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา ทาํใหเ้รียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ              

9. สรุปสาระสําคญัจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 บนัทึกการเรียนรู้ คือวิธีการใหผู้เ้รียนรายงานตนเองโดยการเขียน Journals มีลกัษณะการเขียนเป็นการพรรณา (Descriptive) มีความ
ยาวและลกัษณะการเขียนมากกวา่ Logs (พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช,2546) บนัทึกการเรียนรู้ (Journal  Writing) ในการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ถือเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินผลคุณค่า ช่วยให้ผูส้อนสามารถประเมินและทบทวนเทคนิคการสอนของตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้ผูส้อนเขา้ใจ
นกัศึกษาไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัเป็นแนวทางให้ผูส้อนไดคิ้ดคน้วิธีการสอนใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบันกัศึกษาของตนเอง กล่าวคือ เม่ือผูส้อนไดเ้ปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ขียนบนัทึก  นกัศึกษาไดแ้สดงถึงความสามารถในการส่ือสารให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระสาํคญั 
รวมทั้งปัญหาท่ีนกัศึกษายงัไม่เขา้ใจ ตอ้งการคาํอธิบายและความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัการเรียนการสอน  นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยาย 
วาดรูปภาพ แผนภูมิประกอบความคิดเห็น ซ่ึงการเขียนบนัทึกการเรียนรู้น้ีอาจถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาทาํเป็นการบา้นประจาํทุกวนั
หลงัจากท่ีเรียนไปแลว้ในวนันั้น (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544)    
 9.1 ลกัษณะของการเขยีนบนัทกึการเรียนรู้ 

1) เป็นการเขียนท่ีใหน้กัเรียนไดถ่้ายทอดความรู้สึกต่อการเรียนการสอนอยา่งอิสระ  
2) เป็นการเขียนท่ีครูไม่ควรให้คะแนนการเขียนหรือให้ความสําคญักบัการสะกดคาํ การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง หรือรูปแบบการ

เขียน มากกวา่ประเดน็ท่ีนกัเรียนตอ้งการส่ือสาร 
3) เป็นการเขียนท่ีใชเ้ป็นส่ือในการสนทนาระหวา่งครูกบันกัเรียน 
4) ในการประเมินการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ครูจะทาํการแกไ้ขหรือเขียนคาํติชมลงไปในงานเขียนของนกัเรียน 

แต่ไม่ควรติอย่างตรงไปตรงมา ไม่เขียนส่ิงท่ีทาํให้นกัเรียนรู้สึกผิด ทอ้แท ้ควรชมเชยในส่ิงท่ีนกัเรียนเขียนถูกตอ้ง และ
ชมเชยความคิดของนกัเรียน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นการกระตุน้และเสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนอยากเขียน  

 9.2 ประโยชน์ของการเขยีนบนัทกึการเรียนรู้ 
9.2.1 ประโยชน์ต่อตวันกัศึกษาเอง เม่ือไดเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู้ 

1) ใหเ้ห็นคุณค่าในการปรับปรุงแกไ้ขโดยนกัศึกษาสามารถแสดงความรู้สึกและเจตคติเก่ียวกบัเน้ือหาไดท้ั้งแง่บวกและลบ 
2) เป็นการเพ่ิมการเรียนรู้ในเน้ือหาโดยท่ีนกัศึกษาใชภ้าษาของตนเองในการเขียน อธิบายความเขา้ใจในมโนมติหรือมโน

ทศัน์ (Concept) และกฎเกณฑต่์าง ๆ  
3) นกัศึกษาไดป้รับปรุงการเรียนรู้และทกัษะการแกปั้ญหา จากการท่ีนกัศึกษาไดเ้ขียนวิธีการแกปั้ญหาท่ีนกัศึกษาใชห้รือ

วธีิการเรียนรู้ในเน้ือหาเร่ืองใดจึงทาํใหน้กัศึกษาไดท้บทวน ใคร่ครวญในส่ิงท่ีเรียนรู้ไป  
4) นกัศึกษาไดป้ระเมินตนเองผา่นการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ ทั้งทางดา้นความรู้และเจตคติของตนเอง 

9.2.2 ประโยชน์ต่อผูส้อน เม่ือผูส้อนไดอ่้านบนัทึก  
1) ผูส้อนไดท้ราบถึงปัญหาหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาของนกัศึกษาแต่ละคนอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูส้อนสามารถจดัการซ่อมเสริมเป็น

รายบุคคลไดท้นัท่วงที 
2) งานเขียนของนกัศึกษาไดส้ะทอ้นส่ิงท่ีผูส้อนสอน ทั้งทางดา้นเน้ือหา วิธีการและการสอนซ่ึงผูส้อนสามารถนาํขอ้มูล

เหล่านั้นไปใชใ้นการปรับปรุงการสอนของผูส้อนเองได ้
3) การอ่านบนัทึกของนกัศึกษาทาํใหผู้ส้อนไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีนกัศึกษาเขา้ใจผดิ หรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาสาํหรับนกัศึกษา 

9.2.3 เป็นประโยชน์เหมือนไดส้นทนาส่วนตวัระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 
1) เป็นการพฒันาการสอนแบบตวัต่อตวัท่ีถือวา่นกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนั มีปัญหาความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั โดยการท่ี

ผูส้อนไดอ่้านบนัทึก กส็ามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปยงันกัศึกษาแต่ละบุคคลได ้
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2) เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการมีไมตรีจิต ทาํใหน้กัศึกษามีความนบัถือผูส้อนและวางใจผูส้อนใหผู้ส้อนสามารถช่วย

พฒันา ใหน้กัศึกษาเจริญงอกงามต่อไป 

 9.3 เกณฑ์การให้คะแนนบนัทกึการเรียนรู้ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
 

เกณฑ์ คะแนน 

1. จํานวนประเดน็ทีเ่ขยีน  
ไม่ระบุประเดน็ชดัเจน 1-2 
ระบุเพียง 2-3 ประเดน็ 2-4 
ระบุประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม 4-5 
2. ความยาวของการบนัทกึการเรียนรู้  
นอ้ยกวา่คร่ึงหนา้กระดาษ 1-2 
ประมาณ 1 หนา้กระดาษ 2-4 
หลายหนา้กระดาษ 4-5 
3. ความลกึซ้ึงในการแสดงความคดิเห็น  
แสดงความคิดเห็นผวิเผนิ 1-2 
แสดงความคิดเห็นเป็นบางส่วน 2-4 
แสดงความคิดเห็นอยา่งลึกซ้ึงและชดัเจน 4-5 
4. ความสมบูรณ์ของความคดิ  
แสดงการตอบสนองเพียงเลก็นอ้ย 1-2 
แสดงการตอบสนองและยกตวัอยา่ง 2-4 
แสดงการตอบสนอง ยกตวัอยา่งและไตร่ตรอง 4-5 
5. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
เขียนอยา่งตรงไปตรงมา 1-2 
แสดงการเปรียบเทียบและจินตภาพ 2-4 
แสดงความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัสูง 4-5 

 
เกณฑต์ดัสินคุณภาพบนัทึกการเรียนรู้ 
 A  =  22-25 คะแนน 
 B  =  18-21 คะแนน 
 C  =  13-17 คะแนน 
 D  =  8- 12 คะแนน 
 
10. แผนการดาํเนินงานและวธีิการดาํเนินการวจิัย 
 10.1 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาสาขาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา สก 351 การพฒันาชุมชน จาํนวน 99 คน 
 10.2 เคร่ืองมือคือหนงัสือ “การพฒันาชุมชน” ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยทา้ยบทแต่ละบท จะมีกระดาษวา่ง 1 หนา้สาํหรับ
ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียน หลงัจากไดฟั้งการบรรยายจบในแต่ละบท รวม 10 บท  
 10.3 ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1) อาจารยป์ระจาํวชิาบรรยายเน้ือหาในแต่ละบทจนเสร็จส้ินในแต่ละบท 
2) ใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนทนัท่ีท่ีอาจารยบ์รรยายเสร็จส้ินในแต่ละบท โดยมีเง่ือนไขคือ ไม่อนุญาต

ให้นกัศึกษาเปิดอ่านหรือจดตามเน้ือหาในหนงัสือ นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนทนัที โดยไม่
จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัเน้ือหาตามหนงัสือ 
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3) อาจารยผ์ูส้อนอ่านและตรวจบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนของนกัศึกษาตามเกณฑข์องจอห์นสันแอนดจ์อห์นสัน และให้

คาํแนะนาํกบันกัศึกษาเป็นรายบุคคล หรืออธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาในชั้นเรียน  
4) สอบประเมินวดัผลการเรียนรู้ จากการสุ่มสมัภาษณ์หรือการสอบยอ่ยหรือการสอบประจาํภาค 
5) สรุปผล 

 10.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิการสุ่มเรียกตรวจการจดบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนในแต่ละบท 
 10.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิสอบประเมินความรู้โดยใหค้ะแนนตามเกณฑข์องจอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั แลว้คาํนวณเป็นร้อยละ
ของนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนระดบัต่างๆ  กนั 

11. สถานทีท่าํการวจิัยและเกบ็ข้อมูล 
 ภาควชิาส่งเสริมการเกษตร (เดิม) อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

12. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดาํเนินการวจิยั 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

13. บรรณานุกรม 
คงศักด์ิ  ธาตุทอง  และงามนิตย์  ธาตุทอง .  2544. การทําวิจัยในช้ันเรียน .  เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.  คณะศึกษาศาสตร์ . 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 80 หนา้ 
พร้อมพรรณ  อุดมสิน. 2544. การวดัและการประเมนิผลการเรียนการสอนคณติศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
พรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช. 2546. บนัทึกการเรียนรู้:เคร่ืองมือนาํไปสูการประเมินสู่สภาพจริง. แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพือ่รองรับเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพครู. สุวฒันา  เอ่ียมอรพรรณ  บรรณาธิการ. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   

14. ผลการวจิัย 
 วิจยัในชั้นเรียนน้ีได้ใช้วิธีการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนจากหนังสือ “การพฒันาชุมชน” รวมทั้งหมด 10 บท โดยให้
นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนลงในทา้ยบทแต่ละบท รวม 10 บท นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยายความเน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละ
บทและกิจกรรม ทั้งน้ีกาํหนดกิจกรรมบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนน้ีเป็นไปตามความสมคัรใจของนกัศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมและการ
สมัภาษณ์นกัศึกษา สามารถสรุปประเดน็หลกั ไดด้งัน้ี 
 14.1 ความสามารถในการเขยีนบรรยายความ 
 จากผลการสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค พบว่า นักศึกษาท่ีเขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนในหนงัสือ “การพฒันา
ชุมชน” เป็นประจาํหลงัจากกิจกรรมการเรียนทั้งในหอ้งเรียนแลว้ นกัศึกษามีความสามารถในการเขียนบรรยายความไดดี้ ส่ือความหมายประเด็น
สําคญัไดถู้กตอ้งมากข้ึน สามารถใช้ภาษาไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไดฝึ้กเขียนบรรยายความและสรุปรวบยอด
ความคิด โดยผูส้อนไดใ้หค้าํแนะนาํกบันกัศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการเขียนบนัทึกการเรียนรู้วา่ ใหเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู้เหมือนกบัการเขียน
เล่าเร่ืองราวให้เพื่อนท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนหรือเพื่อนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเขา้ใจไดว้่าเน้ือหาสาระท่ีไดเ้รียนในวนันั้นมีประเด็นอะไรบา้ง 
และมีใจความสาํคญัอะไรบา้ง 
 14.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

เน่ืองจากการเรียนการสอนในรายวชิาน้ีทั้งหมดเป็นภาคบรรยาย และมีการยกตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมใหน้กัศึกษาเขา้ใจมากยิง่ข้ึน จาก
การตอบคาํถามในชั้นเรียน การเขียนคาํตอบในขอ้สอบพบวา่ นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และเขียนคาํตอบไดต้รงตามประเด็นท่ีถามเป็นส่วน
ใหญ่และสามารถยกตวัอยา่งประกอบการตอบคาํถามไดดี้ 

14.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
หลงัจากการบรรยายครบทั้ง 10 บท และนกัศึกษาไดเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนครบทั้ง 10 บท สอบกลางภาค และสอบปลาย

ภาคเสร็จส้ิน การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา สก 351 การพฒันาชุมชน พบวา่ นกัศึกษามากกวา่สอง
ในสาม (75 คน) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก กล่าวคือตั้งแต่เกรด C+ ถึง A มีนกัศึกษาเพียง 24 คนเท่านั้นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีค่อนขา้งไม่ดี กล่าวคือ มีนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด D และ D+ อยา่งละ 1 คนเท่านั้น ท่ีเหลือไดเ้กรด C (18 คน) จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้า่การใชบ้นัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียน ถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีทาํใหน้กัศึกษาเกิดกระบวนการคิด การจดจาํไดดี้มากข้ึน 
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ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากน้ี การใชบ้นัทึกการเรียนรู้ทา้ยบทเรียนยงัสมารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอ่ืนๆ ท่ีเป็นวชิาบรรยาย หรือ
วชิาท่ีมีทั้งบรรยาย และภาคปฏิบติัไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะตอ้งมีการคน้ควา้และวจิยักนัต่อไปในอนาคต 

14.4 ปัญหาทีพ่บและการแก้ไข 
อยา่งไรกต็ามมีนกัศึกษาบางส่วนท่ีไม่เขียนบนัทึกการเรียนรู้ ซ่ึงจากการสอบถามพบวา่ นกัศึกษาบางคนมีขอ้จาํกดัเร่ืองการเขียนและ

ทกัษะการสรุปใจความของเน้ือหาต่างๆ จึงแนะนาํให้นกัศึกษาเขียนบนัทึกลงในสมุดตลอดช่วงการบรรยายของอาจารยผ์ูส้อน และนาํมาให้
ผูส้อนตรวจภายหลงั หรือคดัลอกเน้ือหาจากหนงัสือมาใส่ในบนัทึกการเรียนรู้โดยตรง 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างการเขยีนบันทกึการเรียนรู้ท้ายบทเรียนของนักศึกษา 
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