4. การจดบันทึก
วรชาติ อําไพ*

การบันทึก
บันทึก หมายถึง ขอความที่จดไวเพื่อชวยความทรงจําหรือเพือ่ เปนหลักฐาน ขอความที่
นํามาจดยอ ๆ ไวเพื่อใหรูเรื่องเดิม ( ราชบัณฑิตยสถาน 2525 )

การจดบันทึก
โดยธรรมชาติแลวมันเปนการยากที่เราจะเขาใจ จดจําจุดสําคัญและ รายละเอียดปลีกยอยที่
เราอานหรือฟงไดหมด เราอาจจะลืมหัวขอใหญๆ ผลก็คือ ตองอานใหมอีกครั้งหรือสองครั้ง เพื่อให
จําจุดสําคัญไดซึ่งเปนการเสียเวลา จึงควรจะสิ่งที่มาชวยจําวาเราอานอะไรไปบาง การจดบันทึกเปน
การชวยจําและทําใหเขาใจยิง่ ขึ้น
การจดบันทึก คือการเขียนขอความ เพื่อชวยในการจํา มีประโยชนมาก ในการศึกษาทุก
ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดวยตนเองตามระบบการสอน ทางไกล เพราะผูเรียนตองคนควา
หาความรูดว ยตนเองจากการอาน นักศึกษาที่เริ่มตนเรียนเปนปแรก ๆ มักประสบปญหาในเรื่อง
การจดบันทึก เพราะขาดประสบ การณ ที่สําคัญคือ ไมรูเทคนิคในการจดบันทึก
นักศึกษาบางคนจดบันทึกไมไดเพราะพยายามจดอยางละเอียด จนเกิดความจําเปน ไมมี
การสรุปประเด็น ไมมีการเรียบเรียงความคิด ก็เกิดความทอแทที่จะจด และหยุดจด ซึ่งเปนการ
แกปญหาที่ผิด
การจดบันทึก นับวาเปนทักษะในการเรียนที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับการเรียนดวย
ตนเองเพราะในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
หลากหลายเปนจํานวนมาก หากไมมีเทคนิค หรือเครื่องมือชวยในการจําที่ดีจะทําใหเกิดความ
สับสนและเมือ่ ตองมีการทบทวนกอนสอบ บันทึกยอทีท่ ําไวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

วรชาติ อําไพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ ฝายแนะแนวการศึกษา มสธ.
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วัตถุประสงคของการจดบันทึก
1. เปนเครื่องมือในการรวบรวมความรูที่อาน
2. เพื่อประมวลความคิดหลังจากการอาน
3. เพื่อไดกรอบความคิดในเนื้อหาสาระสําหรับการอานตอไป
แนวทางการจดบันทึก
ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ ไดใหแนวทางในการบันทึกยอหรือการจดบันทึกไว ดังนี้
1) บันทึกสาระสําคัญ ไดแก การบันทึกคําหรือประเด็นสําคัญ ทั้งชื่อเรื่อง หัวขอหลัก
และหัวขอรอง รวมทั้งความหมายของคําสําคัญ ฯลฯ โดยการตอบคําถามตามสูตร 5 W 1 H อาทิ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอะไร อาจารยบรรยายถึงสิ่งนั้นอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนัน้ ฯลฯ
2) บันทึกชื่อหนังสือหรือตํารา และหัวขอ รวมทั้งชื่อผูแตง หรือชื่อหัวขอ และชือ่
อาจารยผูบรรยาย การบันทึกจากการอานนั้น การบันทึกดังกลาวจะชวยในการคนควาเมื่อ
ตองการรายละเอียด รวมทัง้ การอางอิงไดทันที
3) จัดหมวดหมูของสาระสําคัญ โดยแบงเปนกลุม ๆ หรือหมวดหมูตามแตเนื้อหา ทั้งนี้
เพื่อคนควาหรือทบทวนไดสะดวก และจดจําไดงายขึ้น การจัดหมวดหมูของสาระสําคัญทําได
หลายวิธี เชน จัดหมวดหมูต ามหัวขอ จัดหมวดหมูความเหมือนหรือความแตกตาง ฯลฯ
4) เรียงลําดับเรื่อง ใหอานและเขาใจงาย และที่สําคัญคือ เชื่อมโยงประเด็นใหเห็น
ความสัมพันธทั้งหมด และถูกตองตามความหมาย การเรียงลําดับเรื่องทําไดหลายวิธี อาทิ
เรียงลําดับตามลําดับเวลา (อดีต-ปจจุบัน) เรียงลําดับตามตําแหนงพื้นที่ (เหนือ-ใต-ออก-ตก)
เรียงลําดับตามสาเหตุไปสูผล (ที่เกิดขึน้ ) ฯลฯ
5) ใชถอยคําที่กระชับ แตชัดเจน เขาใจงาย และครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด โดยอาจใช
เทคนิคการบันทึกโดยใชคําสัมผัส ซึ่งการใชคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจองจะชวยใหจําไดดี
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วิธีการและเครื่องมือชวยในการบันทึก
การจดบันทึกสามารถดําเนินการไดหลายวิธี สําหรับผูเรียนดวยตนเองอาจดําเนินการบันทึก
ไดตั้งแตชว งการอานเอกสารการสอน เชนการใช ดินสอหรือปากกาขีดเสนใตหรือใชปากกาสีขีดบน
ขอความสําคัญไว หรืออาจทําเครื่องหมาย * > < = / หรือ ? เปนตน หลังจากนัน้ ก็นํามาจัดทําเปน
บันทึกยอ ซึ่งสรุปสาระสําคัญจากการอาน หรือการฟงการบรรยายจากอาจารยสอนเสริม หรือจากการ
ฟงหรือชมรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน ทําใหไดเนื้อหาสั้น กะทัดรัดมีใจความ
สําคัญครบถวน อานงาย นอกจากประโยชนดังกลาวแลวยังมีประโยชนตาง ๆ อีกมากมาย เชน
1. ไดฝกทักษะในการจับประเด็นสําคัญ
2. ไดการทบทวนความเขาใจและความจริงในการจดบันทึกฉบับเต็ม
3. สะดวกในการใชเมื่อมีเวลาจํากัด เชน อานทบทวนกอนเขาหองสอบ
4. เปนเครื่องมือในการทดสอบความสามารถในการจํารายละเอียดของเนื้อหา คือเมื่ออาน
บันทึกยอแลวสามารถขยายเนื้อความกลับมา เปนฉบับสมบูรณดังเดิมได
5. มีโอกาสขัดเกลา ความคิด สํานวนภาษา ซึ่งไมมีโอกาสหรือไมมีเวลาทํา เมื่อจดบันทึกจาก
การฟงอาจารยบรรยาย หรือฟงรายการวิทยุกระจายเสียง และชมรายการวิทยุโทรทัศน
เทคนิคการบันทึกและเครื่องมือชวยในการจํา
การจําไมไดเปนเรื่องปกติของทุกคน แมวาจะมีสมองที่ดีเพียงใดก็คงไมมีใครที่จําเรื่องราว
ใดๆไดหมดดังนั้นเพื่อชวยในการจํา นอกจากจําดวยตัวเราเองแลว แตละคนอาจใชเครื่องมือในการ
ชวยจําไดตามความเหมาะสม เชน
1. กระดาษยอความหรือแบบบันทึกยอ
การบันทึกยอในกระดาษยอความ ไดแกการบันทึกสาระสําคัญและรายละเอียด
พรอมสรุปในกระดาษยอความที่แบงพื้นทีเ่ ปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สาระสําคัญ
สาระสําคัญไดแก คําสําคัญ ประเด็นสําคัญหรือประโยคสําคัญที่มีคุณลักษณะ
สําคัญ คือ เปนประโยคหรือคําที่มีความหมายครอบคลุมยอหนาใดยอหนาหนึ่งมากที่สุด

3

อาจเปนเนื้อหาในสวนที่ผูเขียนเนนย้ํามากที่สุด และอาจเปนคําหรือขอความที่อธิบาย
รายละเอียด อธิบายสนับสนุนหรือความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง โดยทั่วไปมักปรากฏเปน
ตัวอักษรขนาดใหญ หรือตัวอักษรหนาเขม หรือ ตัวอักษรเอียง ฯลฯ
สวนที่ 2 รายละเอียด
รายละเอียด คือสวนขอความที่เปนเนื้อหาสาระที่ขาดไมได หรือเมื่อไมมี
แลว อาจทําใหไมเขาใจ หรือเขาใจผิดได
สวนที่ 3 สวนสรุป
สวนสรุปเปนการสรุปความหรือยอความเปนการนําเอาเรื่องราวตางๆมา
เขียนใหม ดวยสํานวนภาษาของผูเขียนเองเมื่อเขียนแลวเนื้อความเดิมจะสั้นลง แตยังมี
ใจความสําคัญครบถวน การยอนี้ไมมีขอบเขตวายอลงไปเทาใด จึงจะเหมาะสม เพราะ
บางเรื่องมีใจความมากก็จะยอได1ใน 2 บางครั้งมีใจความสําคัญนอยอาจเหลือ 1ใน4 หรือ
มากกวานั้น แตที่สําคัญควรครอบคลุมใจความหรือเนื้อหาสาระสําคัญเดิม
- ตัวอยาง แบบบันทึกยอ แบบบบันทึกยอ ชุดวิชา ............. หนวยที่ .................. ตอนที่ ................
คําสําคัญ /
สาระสําคัญ

รายละเอียด

สวนสรุป

4

ตัวอยาง การบันทึกยอในกระดาษยอ
แบบบบันทึกยอ คูมือการเรียนดวยตนเอง ใน มสธ. หนวยที่ ..... ตอนที่ 2.2.1การจดบันทึก
คําสําคัญ /

รายละเอียด

สาระสําคัญ

การจดบันทึก 1.ความหมาย การจดบันทึก คือ การเขียนขอความ เพื่อชวยในการจํา
หรือ การ

2. ประโยชน 2.1 เปนเครื่องมือในการรวบรวมความรูที่อาน 2.2.เพื่อประมวล

บันทึกยอ

ความคิดหลังจากการอาน2.3 เพื่อไดกรอบความคิดในเนื้อหาสาระสําหรับการอาน
ตอไป
3.แนวทางการจดบันทึก
3.1 บันทึกสาระสําคัญ หัวขอหลัก /รอง ตอบคําถาม 5W1H 3.2 ชื่อตํารา/ผูแตง
3.3 จัดหมวดหมูสาระสําคัญแบงเปนกลุม ๆ 3.4.เรียงลําดับเรื่อง/พยายามเชื่อมโยง
ความสัมพันธeg.ตามเวลา พื้นที่ ทิศ เหตุ-ผล 3.5 ใชถอยคํากระชับ ชัดเจน
เขาใจงายหรือคําสัมผัส คลองจอง
4.วิธีการและ เครื่องมือชวยบันทึก 4.1 ในเอกสารโดยการขีด เขียน ทําเครื่องหมาย
* / >< ? 4.2 บันทึกในแบบบันทึกยอ 4.3 แผนภูมิ ตนไม 4.4 แผนภูมิความคิด
การจดบันทึก คือ การเขียนขอความ เพื่อชวยในการจํา ดวย การรวบรวมความรู

สวนสรุป

ประมวลความคิดและสรุปดวยความเขาใจของผูบันทึกเองโดยการขีดเขียนทําเตรื่อง
หมายในเอกสาหรือจดในแบบบันทึกยอและแผนภฺมิตาง ๆ

2. บันทึกเปนแผนภูมิแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ
แผนภูมิ หมายถึง แผนที่ เสน หรือ ตารางที่ทําขึ้นเพื่อแสดงเรือ่ งใดเรื่องหนึง่
การบันทึกแบบแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธชวยใหนกั ศึกษาสามารถรวบรวมเนื้อหา
สาระที่นักศึกษาตองการไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ ดูงาย จํางาย เชน
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การจดบันทึก
ความหมาย

ประโยชน

การเขียน

2.1 เครื่องมือ

ขอความ เพื่อ

รวบรวมความรู

ชวยในการจํา

2.2ประมวล

แนวทางการจดบันทึก
3.1 สาระสําคัญ หัวขอ
หลัก /รอง ตอบคําถาม
5W1H

ความคิด

3.2 ชื่อตํารา/ผูแตง

2.3 ไดกรอบ

3.3 จัดหมวดหมูสาระสําคัญ

ความคิดใหม

แบงเปนกลุม ๆ

วิธีการ/เครื่องมือ
4.1 โดยการขีด เขียน ทํา
เครื่องหมาย * / >< ?
4.2 แบบบันทึกยอ
4.3 แผนภูมิ ตางๆ
4.4 แผนภูมิความคิด

3.4.เรียงลําดับเรื่อง/พยายาม
เชื่อมโยง ความสัมพันธ(เวลา
พื้นที่- ทิศ- เหตุ-ผล)
3.5 ใชถอยคํากระชับ ชัดเจน
เขาใจงายหรือคําสัมผัส คลอง
จอง

4. บันทึกแบบแผนภูมิความคิด
การเขียนแผนภูมิความคิด Mind maps หรือแผนภูมิชวยจํา เปนการบันทึกและ
เรียบเรียงความเขาใจในสาระที่ไดจากเนื้อเรื่องที่อานซึ่งอาจจะอยูในรูปของแผนภูมิ
หรือแผนภาพที่ทําขึ้นไดงาย ๆ เขาใจงาย ๆ โดยมิไดเนนรูปแบบมากนัก เนื่องจาก
ตองการใหอิสระแกผูจดั ทําแผนภูมิ ในการสรุปตามความเขาใจดวยรูปแบบของ
ตนเอง
Mind maps เปนเครือ่ งมือชวยจําที่ โทนี ปูซานคิดคนมาใหเหมาะสมกับการ
ทํางานของสมองเพราะมีการแตกขอมูลจากจุดศูนยกลางคลายเซลลสมองจริง ๆ มี
การใชภาพ ใชสีสันซึ่งวากันตามหลักการทํางานของสมอง
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วิธีการเขียนแผนภูมชิ วยจํา
การเขียนแผนภูมิชวยจํา มีเทคนิคในการเขียนคําอธิบายควรสั้น ใชเครื่องหมาย
รูปภาพ ตัวเลข สัญลักษณตาง ๆ มาประกอบ เพื่อใหการเขียนแผนภูมิ เปนไป
โดยงายและรวดเร็ว โดยมีแนวทางแบบงาย ๆ ดังนี้
• เริ่มตนเขียนแผนภูมิ ดวยการเขียนหัวเรื่อง หัวขอสําคัญหรือประเด็น
สําคัญที่สุด ดวยรูปแบบใด ๆ ก็ไดที่คุณชอบไวตรงกลางกระดาษ
• คอย ๆ แตกแขนงความคิด ความเขาใจออกไปเปนขอยอย ๆ โดยแตก
แขนงออกจากศูนยกลาง
• ใชเสนแสดงความเชื่อมโยงระหวางเรื่อง หรือขอยอยตาง ๆที่เกี่ยวของ
กันหรือตอเนือ่ งกันโดยความยาวแตละเสนไมตองเทากัน ขึ้นอยูกับความ
ยาวของคําบรรยายที่เขียนไวบนเสนนั้น ๆ
• เขียนคําบรรยายสั้น ๆไวบนเสนดังกลาว
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• ใชความหนาของเสนและขนาดของตัวหนังสือที่ตางกันขึ้นอยูกับระดับ
ความสําคัญของเรื่อง (เรื่องที่สําคัญกวาใหใชเสนหนา ตัวอักษรโต )
• ใชหมายเลขชวยในการเรียงลําดับความสําคัญและความตอเนื่องของ
สาระ
• แผนภูมิความคิดที่ใชในการสรุปเรื่องที่มีหัวขอยอยจํานวนมาก ๆ อาจ
แบงกลุมนํามาเขียน เปนกลุมละ 1 หนาโดยมีขอแนะนําวาแตละหนาควร
มีใจความจบในแตละเรื่องหรือแตละหัวขอ(ไมวาเปนหัวขอใหญหรือขอ
ยอยก็ตาม )
• ควรแบงกระดาษเปน 80 / 20 คือ 80 จดสิ่งที่อานหรือไดฟงมา อีก 20
จดตามความคิดของเรา

สรุป
ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ ไดกลาววาการบันทึกยอและทักษะการอาน เปนทักษะที่ควร
ฝกฝน อยางตอเนื่อง และสอดคลองกันไป โดยสามารถกําหนดเปนแผนภูมิได ดังนี้

อาน 1/ ฟง

อาน 2

เนื้อหา

ถาม

ภาพในใจ (ในสมอง)

เขาใจ

บันทึก

ไมเขาใจ

การเรียนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนควรมีทกั ษะทีด่ ีทั้งทักษะทางดานการอาน การฟง
โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับภาพในใจ ( ในสมอง) ทีม่ ีอยู อันจะทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหา
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มจากอาจารย ผูสอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเขาใจ และสามารถ
บันทึกไดถูกตองตามความหมาย
ดังนั้นนักศึกษา จะเห็นไดวาการบันทึกยอ เปนเรื่องงาย ที่จะทํา และยังชวยการลดปญหา
การอานหนังสือไมทัน อานแลวจําไมไดไดเปนอยางดีอีกดวย

เอกสารอางอิง
วนิษา เรซ

อัจฉริยะสรางได กรุงเทพ ไทยยูเนีย่ นกราฟฟกส (2550)

ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ เรียนอยางยิ้มในมทส. พิมพครั้งที่ 7 นครราชสีมา โรงพิมพเลิศศิลป 1994 (2551)
ลุงไอนสไตน

ถอดรหัสอานเร็ว พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพ สํานักพิมพบิสกิต (2552)

Gunya Thirapote http://gold.rajabhat.edu/learn/1500103/Unit6-Academic-Skills.html, English
Program, Rajabhat Institute Phetchaburi, Amphoe Muang, Phetchaburi 76000
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