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ประจําภาคการศึกษา 2/2551 
 
1. ช่ือโครงการวจิัย การพฒันาการเรียนรู้ 
2. ช่ือผู้เสนอโครงการวจิัย อาจารย ์ดร.พนูพฒัน์  พนูนอ้ย   
3. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 วิชาหน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 เป็นวิชาเอกบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร เน้ือหารายวิชามีทั้งส่วนของการบรรยายและการคาํนวณเก่ียวขอ้งกบักระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแปรรูปอาหาร ซ่ึงนกัศึกษา
จะตอ้งบูรณาการความรู้เก่ียวกบั จุลชีวิทยาอาหาร เคมีอาหาร สมบติัทางกายภาพของวสัดุอาหาร การถ่ายเทความร้อน สมบติัของวสัดุ และ
กระบวนการแปรรูปอาหาร เขา้ดว้ยกนั  การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายในห้องและการฝึกปฏิบติัในชัว่โมงปฏิบติัการเป็นการเสริมสร้างให้
นกัศึกษามองเห็นภาพของกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแปรรูปอาหารมากข้ึน อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังนกัศึกษาไม่สามารถจดจาํและ
เขา้ใจสาระสาํคญัของเน้ือหาท่ีไดเ้รียนได ้ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไม่ไดใ้ชห้ลกัในการเรียนรู้ท่ีดี คือ  เช่น การฟัง การคิด การถาม และการจด
บนัทึก  
 ตามหลกัของการเรียนรู้ท่ีดีนั้น นกัศึกษาควรฟัง คิด ถามและเขียนสรุปความเขา้ใจ เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีไดเ้รียนใน
แต่ละวนั แต่ในความเป็นจริงนกัศึกษามกัจดบนัทึกเน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยายหนา้ชั้นลงในสมุดบนัทึกของตนเองโดยมิไดคิ้ดและทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเน้ือหาดงักล่าว ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระสําคญัของเน้ือหาและไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กบัเน้ือหาบทอ่ืน ๆ  เป็นผลให้
นกัศึกษาไม่สามารถสอบผา่นตามเกณฑก์ารประเมินผลได ้
 การบนัทึกการเรียนรู้เป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงการท่ีนกัศึกษาจะสามารถเขียนบนัทึกเรียนรู้ไดน้ั้น 
นกัศึกษาตอ้งทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระสาํคญัท่ีไดเ้รียนในแต่ละคร้ังผ่านกระบวนการฟัง การคิดวิเคราะห์ และการถามแลว้สรุปเป็นภาษาของ
ตนเองสั้น ๆ  เพื่อใหง่้ายต่อการจดจาํ โดยมีอาจารยผ์ูส้อนคอยสงัเกตและตรวจสอบการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละคนในชั้นเรียน ซ่ึงจะ
ช่วยใหค้าํช้ีแนะเก่ียวกบัเน้ือหาของวชิาท่ีเรียนไดเ้สมอ  
 ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารท่ีลงทะเบีบนเรียนวิชาหน่วยปฏิบติัการ
วศิวกรรมอาหาร 1 โดยใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ลงใน Blog ของระบบ E-Learning โดยผูว้ิจยัคาดหวงัวา่การบนัทึกการเรียนรู้จะช่วยใหน้กัศึกษา
สามารถเขา้ใจและสรุปประเดน็สาํคญัของเน้ือหาไดดี้มากข้ึน 
   
4. วตัถุประสงค์ของการวจิัย      
 เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาวชิาหน่วยปฏิบติัการวศิวกรรมอาหาร 1  
5. ขอบเขตของการวจิัย      
 5.1 งานวจิยัน้ีมีนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมอาหารท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหน่วยปฏิบติัการวศิวกรรมอาหาร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2551 จาํนวน 33 คนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

5.2 ใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ผา่นระบบ E-Learning ของรายวชิาเป็นเคร่ืองมือในการสงัเกตและประเมินบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน
  
6. สมมติฐานการวจิัย 
 ผูเ้รียนสามารถพฒันาการเรียนรู้และเช่ือมโยงเน้ือหาสาระสาํคญัโดยใชก้ารบนัทึกการเรียนรู้ 
 
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ้าม)ี 
 - 
 
 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      



 8.1 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจสาระสาํคญัของวชิาหน่วยปฏิบติัการวศิวกรรมอาหาร 1   
8.2 เพิ่มพนูทกัษะการเขียนบรรยายความของนกัศึกษา  

 8.3 สร้างความเขา้ใจระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา ทาํใหเ้รียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ              
9. สรุปสาระสําคญัจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 บนัทึกการเรียนรู้ คือวิธีการใหผู้เ้รียนรายงานตนเองโดยการเขียน Journals มีลกัษณะการเขียนเป็นการพรรณา (Descriptive) มีความ
ยาวและลกัษณะการเขียนมากกวา่ Logs (พรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช,2546) บนัทึกการเรียนรู้ (Journal  Writing) ในการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ถือ
เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลคุณค่า ช่วยใหผู้ส้อนสามารถประเมินและทบทวนเทคนิคการสอนของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหผู้ส้อนเขา้ใจ
นกัศึกษาไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัเป็นแนวทางให้ผูส้อนไดคิ้ดคน้วิธีการสอนใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกบันกัศึกษาของตนเอง กล่าวคือ เม่ือผูส้อนไดเ้ปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ขียนบนัทึก  นกัศึกษาไดแ้สดงถึงความสามารถในการส่ือสารให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระสาํคญั 
รวมทั้งปัญหาท่ีนกัศึกษายงัไม่เขา้ใจ ตอ้งการคาํอธิบายและความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัการเรียนการสอน  นกัศึกษาสามารถเขียนบรรยาย 
วาดรูปภาพ แผนภูมิประกอบความคิดเห็น ซ่ึงการเขียนบนัทึกการเรียนรู้น้ีอาจถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาทาํเป็นการบา้นประจาํทุกวนั
หลงัจากท่ีเรียนไปแลว้ในวนันั้น (พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 2544)    
9.1 ลกัษณะของการเขยีนบนัทกึการเรียนรู้ 

1) เป็นการเขียนท่ีใหน้กัเรียนไดถ่้ายทอดความรู้สึกต่อการเรียนการสอนอยา่งอิสระ  
2) เป็นการเขียนท่ีครูไม่ควรใหค้ะแนนการเขียนหรือใหค้วามสาํคญักบัการสะกดคาํ การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง หรือรูปแบบการเขียน 

มากกวา่ประเดน็ท่ีนกัเรียนตอ้งการส่ือสาร 
3) เป็นการเขียนท่ีใชเ้ป็นส่ือในการสนทนาระหวา่งครูกบันกัเรียน 
4) ในการประเมินการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ครูจะทาํการแกไ้ขหรือเขียนคาํติชมลงไปในงานเขียนของนกัเรียน แต่ไม่ควร

ติอยา่งตรงไปตรงมา ไม่เขียนส่ิงท่ีทาํใหน้กัเรียนรู้สึกผดิ ทอ้แท ้ควรชมเชยในส่ิงท่ีนกัเรียนเขียนถูกตอ้ง และชมเชยความคิดของ
นกัเรียน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นการกระตุน้และเสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนอยากเขียน  

 
9.2 ประโยชน์ของการเขยีนบนัทกึการเรียนรู้ 
      9.2.1 ประโยชน์ต่อตวันกัศึกษาเอง เม่ือไดเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู้ 

1) ใหเ้ห็นคุณค่าในการปรับปรุงแกไ้ขโดยนกัศึกษาสามารถแสดงความรู้สึกและเจตคติเก่ียวกบัเน้ือหาไดท้ั้งแง่บวกและลบ 
2) เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในเน้ือหาโดยท่ีนักศึกษาใช้ภาษาของตนเองในการเขียน อธิบายความเข้าใจในมโนมติหรือมโนทศัน์ 

(Concept) และกฎเกณฑต่์าง ๆ  
3) นกัศึกษาไดป้รับปรุงการเรียนรู้และทกัษะการแกปั้ญหา จากการท่ีนกัศึกษาไดเ้ขียนวิธีการแกปั้ญหาท่ีนกัศึกษาใชห้รือวิธีการเรียนรู้

ในเน้ือหาเร่ืองใดจึงทาํใหน้กัศึกษาไดท้บทวน ใคร่ครวญในส่ิงท่ีเรียนรู้ไป  
4) นกัศึกษาไดป้ระเมินตนเองผา่นการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ ทั้งทางดา้นความรู้และเจตคติของตนเอง 

     9.2.2 ประโยชน์ต่อผูส้อน เม่ือผูส้อนไดอ่้านบนัทึก  
1) ผูส้อนไดท้ราบถึงปัญหาหรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาของนกัศึกษาแต่ละคนอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูส้อนสามารถจดัการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลได้

ทนัท่วงที 
2) งานเขียนของนกัศึกษาไดส้ะทอ้นส่ิงท่ีผูส้อนสอน ทั้งทางดา้นเน้ือหา วิธีการและการสอนซ่ึงผูส้อนสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้

ในการปรับปรุงการสอนของผูส้อนเองได ้
3) การอ่านบนัทึกของนกัศึกษาทาํใหผู้ส้อนไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีนกัศึกษาเขา้ใจผดิ หรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาสาํหรับนกัศึกษา 

    9.2.3 เป็นประโยชน์เหมือนไดส้นทนาส่วนตวัระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 
1) เป็นการพฒันาการสอนแบบตวัต่อตวัท่ีถือวา่นกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนั มีปัญหาความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั โดยการท่ีผูส้อนไดอ่้าน

บนัทึก กส็ามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปยงันกัศึกษาแต่ละบุคคลได ้
2) เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการมีไมตรีจิต ทาํใหน้กัศึกษามีความนบัถือผูส้อนและวางใจผูส้อนใหผู้ส้อนสามารถช่วยพฒันา ให้

นกัศึกษาเจริญงอกงามต่อไป 
 



9.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนบนัทึกการเรียนรู้ของจอห์นสแัอนดจ์อห์นสนั 

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 นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหน่วยปฏิบติัการวศิวกรรมอาหาร 1 จาํนวน 34 คน 
 10.2 เคร่ืองมือ ระบบบริหารและจดัการรายวชิาของ Maejo Learning Space (MLS) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ E-Learning ของรายวชิา   
 10.3 ขั้นตอนการดาํเนินการ 
 1) ให้นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 ลงช่ือเขา้ใชใ้นระบบ E-Learning ของรายวิชา (ภาพท่ี1 ) 
เพื่อใหส้ามารถทบทวนเน้ือหาไดต้ลอดเวลารวมถึงสามารถบนัทึกการเรียนรู้ของตนเองได ้ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2 



 
ภาพท่ี 1 ระบบ E-Learning ของรายวชิาหน่วยปฏิบติัการวศิวกรรมอาหาร 1 

 
 

 
ภาพท่ี 2 การบนัทึกการเรียนรู้ลงในระบบ E-Learning 

 
  2) อาจารยผ์ูส้อนอ่านและตรวจบนัทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาตามเกณฑ์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และให้คาํแนะนํากับ
นกัศึกษาเป็นรายบุคคล หรืออธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาในชั้นเรียน  
 3) สอบประเมินวดัผลการเรียนรู้ จากการสุ่มสมัภาษณ์หรือการสอบยอ่ยหรือการสอบประจาํภาค 
 4) สรุปผล 



 10.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชร้ะบบติดตามและจดัการรายวชิา ใน MLS ทั้งในส่วนของเน้ือหาและการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
ชั้นเรียนในการบนัทึกการเรียนรู้ ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลการทาํกิจกรรมบนัทึกการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ ของนกัศึกษาแสดงในภาพ
ท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 บนัทึกการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาผา่นระบบ E-Learning 

  
 10.5 วธีิวเิคราะห์และสถิติท่ีใช ้ใชว้ธีิสอบประเมินความรู้โดยใหค้ะแนนตามเกณฑข์องจอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั แลว้คาํนวณเป็น
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนระดบัต่าง ๆ  กนั 
 
11. สถานทีท่าํการวจิัยและเกบ็ข้อมูล 

ภาควชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
 
12. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดาํเนินการวจิยั 
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14. ผลการวจิัย 
 ในการทาํวิจยัในชั้นเรียนน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือ ระบบบริหารและจดัการรายวิชาของ Maejo Learning Space (MLS) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
E-Learning ของรายวชิา โดยใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ลงในส่วนของ Blog ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในระบบท่ีนกัศึกษาสามารถเขียนบรรยายความ



เน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ทั้งน้ีกาํหนดกิจกรรมบนัทึกการเรียนรู้น้ีเป็นไปตามความสมคัรใจของนกัศึกษา จากการสังเกตุพฤติกรรม
และการสมัภาษณ์นกัศึกษา สามารถสรุปประเดน็หลกั ไดด้งัน้ี 
 14.1 ความสามารถในการเขยีนบรรยายความ 
 จากผลการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และปลายภาค พบวา่นกัศึกษาท่ีเขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นประจาํหลงัจากกิจกรรมการเรียนทั้งใน
หอ้งเรียน หอ้งปฎิบติัการและสถานประกอบการจริงมีความสามารถในการเขียนบรรยายความไดดี้ ส่ือความหมายประเด็นสาํคญัไดถู้กตอ้งมาก
ข้ึน สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไดฝึ้กเขียนบรรยายความและสรุปรวบยอดความคิด โดยผูส้อนไดใ้ห้
คาํแนะนาํกบันกัศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการเขียนบนัทึกการเรียนรู้วา่ ใหเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู้เหมือนกบัการเขียนเล่าเร่ืองราวใหเ้พื่อนท่ีไม่ได้
เขา้เรียนหรือเพื่อนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเขา้ใจไดว้า่เน้ือหาสาระท่ีไดเ้รียนในวนันั้นมีประเดน็อะไรบา้ง 
 14.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

เน่ืองการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีมีทั้งภาคบรรรยายและภาคปฏิบติั  การเช่ือมโยงระหวา่งสองส่วนนั้นมีความสาํคญั จากการตอบ
คาํถามในชั้นเรียน การเขียนคาํตอบในขอ้สอบพบวา่นกัศึกษาสามารถคิดงวเิคราะห์และเขียนคาํตอบไดต้รงตามประเด็นท่ีถามเป็นส่วนใหญ่และ
สามารถยกตวัอยา่งประกอบการตอบคาํถามได ้

14.3 ปัญหาทีพ่บและการแก้ไข 
อยา่งไรก็ตามมีนกัศึกษาบางส่วนท่ีไม่เขียนบนัทึกการเรียนรู้ ซ่ึงจากการสอบถามพบว่ามีนกัศึกษาบางคนมีขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึง

บริการอินเตอร์เน็ต จึงแนะนาํใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกลงในสมุดและนาํมาใหผู้ส้อนตรวจกไ็ด ้
 
หรือคดัลอกเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนมาใส่ในบนัทึกการเรียนรู้โดยตรง 
 
 

 
  


