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บทคัดย่อ
	 กระบวนการจำของมนุษย์นั้นประกอบด้วยการรับรู้และความตั้งใจ	หากมีปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือสี

จะสามารถกระตุ้นให้จดจำสิ่งต่างๆ	 ได้มากยิ่งขึ้น	การศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์นั้นต้องอาศัยความจำค่อนข้างมาก		

ดังนั้น	การใช้แบบเรียนที่มีสีสันจะทำให้สามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น	การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า	

สีช่วยให้ความสามารถในการจดจำของนิสิตแพทย์ดีขึ้นหรือไม่	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเก็บข้อมูลจาก	

นิสิตแพทย์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ชั้นปีที่	1	ชั้นปีที่	4	และชั้นปีที่	5	จำนวน	136	คน	เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่	19	

ถึง	 25	ตุลาคม	2558	 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มเท่าๆ	กันตามแบบทดสอบที่ใช้คือ	กลุ่มภาพสี	

ข้อความสี	ภาพขาว-ดำและข้อความขาว-ดำ	นิสิตแพทย์แต่ละคนจะได้รับแบบทดสอบตามกลุ่มด้วยการเลือกแบบ	

Simple	randomization	และประเมินผลจากแบบทดสอบเป็นคะแนน	กำหนดให้ผู้เข้าร่วมที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน

ดีกว่า	P50	เป็นผู้ที่ความจำดี	และเก็บข้อมูลปัจจัยอื่นๆ	ได้แก่	เกรดเฉลี่ย	อายุ	เพศ	และชั้นปี	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

แบบ	Bivariate	ด้วย	Chi-square	test	และวิเคราะห์แบบ	Multivariate	ด้วย	Multiple	logistic	regression	กำหนด

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ	p<0.05	ผลการวิจัยพบว่านิสิตแพทย์เป็นเพศชาย	66	คน	 (ร้อยละ	48.5)	 เพศหญิง	70	คน	

(ร้อยละ	51.47)	อายุ	18-29	ปี	พบว่าสี	 เพศหญิง	และชั้นปีที่	5	สัมพันธ์กับนิสิตที่มีความจำดี	 (Adjusted	OR	3.91;	

95%	CI	1.58-9.70),	 (Adjusted	OR	2.73;	95%	CI	1.17-6.33),	 (Adjusted	OR	3.30;	95%	CI	1.01-10.74)		

ตามลำดับ	ส่วนอายุและผลการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความจำ	สรุปผลพบว่าสีกระตุ้นความทรงจำระยะสั้นได้ดีกว่า

ขาว-ดำ	นิสิตแพทย์หญิงมีความทรงจำระยะสั้นดีกว่านิสิตแพทย์ชาย	และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	5	มีความทรงจำระยะสั้น	

ดีกว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
 Human	memory	consists	of	a	multitude	of	modalities,	 including	 that	of	perception	and	
attention.	Human	can	memorize	better	with	emotional	arousal	 stimulated	by	sound,	picture	or	
color.	As	memory	is	a	crucial	factor	in	pursuing	a	medical	degree,	the	stimulation	of	memorization	
by	the	use	of	colorful	texts	during	a	student’s	study	may	lead	to	more	effective	learning.	The	aim	
of	 this	 research	examined	 the	effects	of	color	on	memorization	abilities	of	medical	 students	at	
Srinakharinwirot	University.	Moreover;	 this	 research	 is	an	experimental	study.	Data	were	collected	
136	1st,	4th	and	5th	year	medical	students	from	19th	to	25th	October	2015.	The	students	were	equally	
divided	 into	4	 groups	 (color	picture,	 color	 text,	 graeyscale	picture	 and	black	 and	white	 text)	
according	 to	memory	 examination	by	 using	 simple	 randomization.	 The	 examinations	were	
evaluated	and	 scored,	with	 scores	over	P50	 indicated	 good	memory.	 Furthermore	date	which	
included	other	 factors	 that	may	affect	 the	score	such	as	grade,	age,	 sex	and	college	year	were	
collected.	The	obtained	data	were	analyzed	by	Chi-square	test	and	multivariate	analysis	using	the	
multiple	logistic	regression	method,	with	the	statistical	significance	at	p-value<0.05.	The	participants	
were	composed	of	66	men	(48.53%)	and	70	women	(51.47%)	(age	18-29	years).	The	results	showed	
that	color,	sex	and	years	of	study	were	associated	with	good	memory,	while	age	and	grades	were	
not	associated.	In	conclusion,	information	presented	in	color	was	associated	with	better	short	term	
memory	than	those	presented	in	gray	scale	or	black	monochrome.	Moreover;	this	study	found	that	
females	demonstrated	better	short-term	memory	than	males.	Better	short-term	memory	was	also	
demonstrated	in	5th	year	students	when	compared	to	4th	year	students.
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บทนำ
	 การเรียนในคณะแพทยศาสตร์เป็นการเรียนที่	

ค่อนข้างหนัก	ประกอบไปด้วยการเรียนหลายรูปแบบ	ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ซึ่งการเรียนแบบภาคปฏิบัติ

นั้นเป็นการเรียนรู้โดยปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงและผู้ป่วย

จริง	 จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติและ

สามารถจดจำขั้นตอน	 วิธีการต่างๆ	 ได้อย่างดีและ	

สามารถนำไปใช้ได้จริง	ส่วนการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีนั้น

จะเป็นการเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนเป็นหลัก	

ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนจะประกอบไปด้วยส่วนที่

เป็นเนื้อหาและภาพประกอบเนื้อหาจากการถ่ายเอกสาร

เป็นชุดๆ	 สำหรับผู้ เรียนแต่ละคน	 แต่ก็มีกลุ่มผู้ เรียน	

ส่วนหนึ่งที่เตรียมเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นภาพ	

และตัวอักษรที่มีสี	ตลอดจนสื่อโฆษณาต่างๆ	ในปัจจุบัน	

มีการโฆษณาเครื่องเขียน	 เช่น	ปากกาสีหรือปากกาเน้น

ข้อความ	ว่าสามารถช่วยให้จดจำได้เร็วขึ้น	สอดคล้องกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีและความสามารถในการ

จดจำ	พบว่า	 เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นจะกระตุ้นความทรงจำ

ได้ดีกว่า1	 และสีโทนร้อน	 เช่น	 สีแดง	 สี เหลือง	 จะ	

กระตุ้นการตื่นตัวของมนุษย์ได้มากกว่าสีโทนเย็น	 เช่น		

สีเขียว	 สีน้ำเงิน2,3,4	 นอกจากนี้	 รูปธรรมชาติที่มีสีสัน

สามารถกระตุ้นให้เกิดการจดจำได้มากกว่ารูปธรรมชาติ

ที่มีสีขาวดำ5	ดังนั้น	สีจึงน่าจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้น

การตื่นตัวด้านการเรียนรู้และส่งผลให้มีความจำที่ดีขึ้น	

เพิ่มเติมจากปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจมีผลต่อการจำของนิสิตแพทย์

เช่น	ชั้นปีที่เรียน	เพศ	อายุ	และผลการเรียน6-11

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์

ของสีกับความสามารถในการจำของนิสิต	คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ชั้นปีที่	1	ชั้นปีที่	4	และ	

ชั้นปีที่	 5	 รวมทั้งการศึกษาปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจมีผลต่อ	

การจำของนิสิตแพทย์	ได้แก่	ชั้นปีที่เรียน	เพศ	อายุ	และ

ผลการเรียน	

 

วิธีการศึกษา
	 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง	 โดยมี	

กลุ่มประชากรเป้าหมาย	คือ	นิสิต	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	ชั้นปีที่	1	ชั้นปีท่ี	4	

และชั้นปีที่	 5	ปีการศึกษา	2558	 เลือกสุ่มตัวอย่างแบบ

อาศัยความน่าจะเป็น	 (probability	 sampling)	แบบ	

ไม่ใส่คืน	 (sampling	without	 replacement)	 ด้วย	

การสุ่มแบบง่าย	 (simple	 random	sampling)	 โดยใช้

คอมพิวเตอร์ในการสุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยจากนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่	1	ชั้นปีที่	4	และชั้นปีที่	5	จำนวน	136	คน	(จาก

ทั้งหมด	 415	คน)	 จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย	

ด้วยวิธี	 simple	 randomization	 โดยใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการแบ่งกลุ่มออกเป็น	4	กลุ่มเท่าๆ	กัน	คือ	กลุ่ม

ภาพสี	 กลุ่มภาพขาว-ดำ	กลุ่มข้อความสี	 (ข้อความที่มี

การเน้นสีต่างๆ	 ได้แก่	 สีแดง	สีน้ำเงิน	สีเขียว	 เป็นต้น)	

และกลุ่มข้อความขาว-ดำ	 โดยกลุ่มภาพสีและกลุ่มภาพ

ขาว-ดำ	 ใช้ภาพทดสอบเป็นภาพเดียวกันแต่แตกต่างกัน

ที่สีของภาพ5	ส่วนกลุ่มข้อความสีและข้อความขาว-ดำ	

กำหนดให้ใช้ข้อความทดสอบเป็นข้อความเดียวกันแต่

แตกต่างกันที่สีของข้อความ	 เก็บข้อมูลโดยให้ผู้เข้าร่วม

งานวิจัยดูแบบสอบถามขั้นตอนที่	 1	 (ประกอบไปด้วย	

ภาพสี	 ภาพขาว-ดำ	 ข้อความสี	 ข้อความขาว-ดำ)	 ซึ่ง	

ผู้ร่วมงานวิจัย	1	คนจะได้แบบสอบถามแบบเดียวเท่านั้น

จากทั้งหมด	4	แบบ	แล้วให้ดูภาพหรือข้อความที่ได้รับ

เป็นเวลา	1	นาที12	จากนั้นผู้วิจัยจะเก็บภาพหรือข้อความนั้น

กลับแล้วให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทำแบบสอบถามขั้นตอนที่	

2	 เรื่องข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย	 เพศ	

อายุ	 เกรดเฉลี่ยสะสม	 ชั้นปีที่เรียน	 เป็นเวลา	 1	นาที	

สุดท้ายให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทำแบบสอบถามขั้นตอนที่	 3	

โดยให้เลือกคำตอบว่าเห็นสิ่งของอะไรบ้างจากภาพหรือ

ข้อความที่ได้ดูในแบบสอบถามขั้นตอนที่	 1	 ให้เวลา	

ทำแบบสอบถามขั้นตอนนี้เป็นเวลา	 1	 นาที	 แล้วนำ	

แบบสอบถามที่ได้นำมาคิดคะแนน	 โดยกำหนดว่าถ้า

เลือกคำตอบที่มีในภาพหรือในข้อความได้	1	คะแนน	ถ้า

ไม่ได้เลือกคำตอบที่มีในภาพได้	0	คะแนน	และถ้าเลือก

คำตอบที่ไม่มีในภาพได้	-1	คะแนน	
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 “ความจำ”	ที่นิยามโดย	Guilford13	หมายถึง	

ความจำเป็นความสามารถที่จะเก็บหน่วยความรู้ไว้และ

สามารถระลึกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เก็บเข้าไว้	ความ

สามารถด้านความจำเป็นความสามารถที่จำเป็นใน

กิจกรรมทางสมองทุกแขนง	 ส่วนความหมายของล้วน

และอังคณา14	หมายถึง	 ความจำเป็นความสามารถใน

การระลึกนึกออกสิ่งที่ได้เรียนรู้	ได้มีประสบการณ์	ได้รับรู้

มาแล้ว	ความจำเป็นความสามารถพื้นฐานอย่างหนึ่งของ

มนุษย์ซึ่งจะขาดเสียมิได้	ความคิดทั้งหลายก็มาจากการ

หาความสัมพันธ์ของความจำนั่นเอง	 แบบทดสอบวัด

ความจำจึงใช้วัดความสามารถในการระลึกนึกออกว่า

สมองได้สั่งสมอะไรไว้จากที่ที่ เห็นมาแล้ว	 และมีอยู่	

มากน้อยเพียงใดด้วย		



 “ความจำระยะสั้น”	หมายถึง	ความสนใจหรือ

ตั้งใจ	หรือกระบวนการทางความจำ	 เป็นกระบวนการ	

หลังจากรับข้อมูลเป็นเวลาวินาทีหรือนาที	 โดยไม่ผ่าน

การฝึกซ้อมหรือท่องซ้ำ	กระบวนการจะเกิดความจำเกิด

จากการส่งกระแสประสาทในสมองส่วน	 temporal	ซึ่ง

จะก่อให้เกิดความจำในระยะกลางและระยะยาว	แต่

ความจำระยะสั้น	 เมื่อถึงเวลาความจำจะหายไป	ดังนั้น	

ความจำระยะสั้นจึงหมายถึงความตั้งใจหรือความสนใจ

ในขณะนั้นมากกว่า	 โดยมีหลักฐานว่าในคนทั่วไปถ้าไม่มี

การทบทวนก็จะไม่สามารถจำสิ่งนั้นได้	หรือในผู้ป่วยที่มี

การสูญเสียระบบความจำระยะสั้นอย่างรุนแรง	 แต่กลับ

ส่งผลต่อความจำระยะยาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น15	 ใน	

งานวิจัยนี้ได้วัดความจำจากคะแนนที่ทำได้จากการทำ

แบบสอบถาม	 โดยได้แบ่งคะแนนออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มความจำดี	 (กลุ่มหมายเลข	1)	และกลุ่มความจำไม่ดี	

(กลุ่มหมายเลข	0)	โดยใช้คะแนนที่	P50	เป็นเกณฑ์		



 “ความตั้งใจ”	หมายถึง	กระบวนการที่จดจ่อ	

อยู่กับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง	โดยระดับของความตั้งใจจะขึ้น

กับระดับของตัวกระตุ้น	 เมื่อเกิดการกระตุ้นก็จะทำให้

เกิดความจดจำได้มากขึ้น16



	 การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้ได้

ใช้สูตรคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการศึกษาที่ทำกับ

คนสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันโดยสรุปเป็นข้อมูลต่อเนื่อง	

 

	 สูตรที่ใช้คำนวณคือ	



 Nt	 =		 จำนวนกลุ่มที่	expose	หรือกลุ่มทดลอง

	 Nc	 =		จำนวนกลุ่มที่	non-expose	หรือ	

	 	 	 กลุ่มควบคุม	

	 r		 =	 Nc	/	Nt	

 σ	 =		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประชากร		

 μt	 =	 ค่าเฉลี่ยของผลที่ เกิดขึ้นในกลุ่มที่		

	 	 	 expose	หรือกลุ่มทดลอง	

 μc	 =	 ค่าเฉลี่ยของผลที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่	

	 	 	 non-expose	หรือกลุ่มควบคุม	



	 โดยค่าของตัวแปร17	มีค่าดังนี้	Zα	=	1.645,		
Zβ	=	0.84,	σ	=	2.49,	r	=	1,	μt	=	7.64	และ	μc	=	4		
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ	5.78	ดังนั้น	งานวิจัยนี้ต้องใช้ผู้เข้าร่วม

งานวิจัยทั้งหมดอย่างน้อย	12	คน		



	 นำข้อมูลที่เก็บได้จากผู้ร่วมงานวิจัยทั้งหมด	

136	คน	มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	นำเสนอด้วย

ความถี่	 ค่ากลาง	 และการกระจาย	 ซึ่งทดสอบการ

กระจายด้วย	Kolmogorov-Smirnov	 test	นำเสนอ	

ค่ากลางและการกระจายตามลักษณะการกระจายของ

ข้อมูล	 ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติจะนำเสนอเป็น	

mean±SD	ส่วนข้อมูลที่มีการกระจายไม่ปกตินำเสนอ	

เป็น	median	(inter-quartile	range)	จากนั้นนำข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงอนุมานแบบ	bivariate	 analysis	

ด้วย	 independent	 t-test	 หรือ	Mann-Whitney		

U	 test	 ตามลักษณะการกระจายของข้อมูลกำหนด		

p-value≤0.2	 นำตัวแปรที่ได้มาทดสอบ	 co-linearity

แล้วจึงวิเคราะห์แบบ	multivariate	 analysis	 ด้วย	

multiple	 logistic	 regression	กำหนดระดับนัยสำคัญ	

p-value<0.05	

Nt =
(Zα+Zβ)

2	σ 2	(r+1)	

 (μt-μc)2	
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ผลการศึกษา 

	 กลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย	 จำนวน	136	คน	 เป็น

นิสิตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในชั้นปีที่	1	ชั้นปีที่	4	และชั้นปีที่	5	เป็นจำนวน	47,	47	

และ	42	ตามลำดับ	เป็นเพศชาย	66	คน	คิดเป็นร้อยละ	

48.5	 อยู่ในช่วงอายุ	 18-29	ปี	 เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	

2.8-4.00	โดยมีลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่	1		

ตารางที่ 1	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	

ปัจจัย ภาพสี ข้อความสี ภาพขาว-ดำ ข้อความขาว-ดำ จำนวน 

อายุ	(median	(Q1,	Q3)*,	ปี)	 22	(21,	22)	 21	(18,	22)	 21	(19,	22)	 21	(18,	22)	 136	

เกรด	(median	(Q1,	Q3)	หรือ	

mean±SD)		

3.10	(3,	3.42)	 3.43	±	0.39	 3.34	(3.03,	3.57)	 3.50	±	0.30	 100	

นิสิตชาย	(ร้อยละ)	

นิสิตหญิง	(ร้อยละ)	

13	(19.7)	

21	(30)	

22	(33.3)	

12	(17.1)	

17	(25.8)	

17	(24.3)	

14	(21.2)	

20	(28.6)	

136	

ชั้นปีที่	1	(ร้อยละ)	

ชั้นปีที่	4	(ร้อยละ)	

ชั้นปีที่	5	(ร้อยละ)	

8	(17)	

16	(34)	

10	(23.8)	

12	(25.5)	

14	(40)	

8	(19)	

13	(27.7)	

8	(17)	

13	(31)	

14	(29.8)	

9	(19)	

11	(26.2)	

136	

*median	(Q1,	Q3)	หมายถึง	median	(inter-quartile	range)



ตารางที่ 2	แสดงกลุ่มความจำเปรียบเทียบกับลักษณะของแบบทดสอบ	

 ภาพสี ข้อความสี ภาพขาว-ดำ ข้อความขาว-ดำ p-value* 

กลุ่มความจำดี	(ร้อยละ)	

กลุ่มความจำไม่ดี	(ร้อยละ)	

17	(25.37)	

17	(24.63)	

12	(17.91)	

22	(31.88)	

22	(32.84)	

12	(17.39)	

16	(23.88)	

18	(26.08)	
0.125	

*Chi-square	test



ตารางที่ 3	แสดงกลุ่มความจำเปรียบเทียบกับรูปแบบของแบบทดสอบ	

 ความจำดี (ร้อยละ) ความจำไม่ดี (ร้อยละ) p-value* 

สี	

ขาว-ดำ	

39	(58.2)	

28	(41.8)	

29	(42)	

40	(58)	

0.059	

รูปภาพ	

ข้อความ	

29	(43.3)	

38	(56.7)	

39	(56.6)	

30	(43.5)	

0.170	

*Chi-square	test



เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว�

	 จากตารางที่	 2	 และ	 3	 พบว่า	 ภาพและ

ข้อความไม่มีความสัมพันธ์กับความทรงจำของนิสิตแม้ว่า

ภาพหรือข้อความนั้นจะอยู่ในรูปสีหรือขาว-ดำ	

	 จากตารางที่	 4	 พบว่าสีกระตุ้นความทรงจำ	

ได้ดีกว่าขาว-ดำเช่นเดียวกับเพศหญิงและนิสิตแพทย์	

ชั้นปีที่	5		



อภิปรายผล
	 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า	สีทำให้นิสิตแพทย์	

เกิดความทรงจำระยะสั้นได้ดีกว่าสีขาว-ดำ	อธิบายจาก	

งานวิจัยของ	 Yanhong	 Lin	 และ	Danmin18	 พบว่า	

สีไปกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว	 เกิดจากความแตกต่างของ

ความยาวคลื่นแสง	ไปกระตุ้นระดับการตื่นตัวและระบบ

ประสาทอัตโนมัติ	 พบว่าความยาวคลื่นแสงสั้นมีผลต่อ

กลไกทางชีวภาพ	เมื่อแสงไปกระตุ้น	melatonin	ซึ่งผ่าน

กระบวนการของ	non-visual	pathway	โดยจะมีการไป

กระตุ้นที่	 pineal	 body	ทำให้เกิดกระบวนการทาง

ชีวภาพ	 เกิดการตื่นตัวก่อให้เกิดความสนใจและตั้งใจ	

ส่งผลให้กระบวนการจำดีขึ้น	 นอกจากนี้	 แสงยังไป

กระตุ้น	 cone	 cell	 ทำให้เกิดการกระตุ้นผ่านทาง	

visual	pathway	ซึ่ง	 Kang-chen	และ	Hye	 Jung19

กล่าวว่า	การรับภาพแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	การ

รับรู้ภาพที่เกิดขึ้นภายในลานสายตา	และการเลือกมอง

ภาพของตา	 สามารถแบ่งออกได้เป็น	 2	 ประเภทคือ	

overt	 selection	หมายถึง	ตาเคลื่อนที่ไปหาสิ่งสนใจ

เพื่อให้ได้ข้อมูล	และ	covert	selection	หมายถึง	ตาที่

มองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่แล้ว	 แต่สามารถย้าย

ความสนใจไปยังตำแหน่งอื่นได้	 โดยที่ตาไม่ได้เคลื่อนที่	

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ	visual	attention	ที่ประกอบด้วย	

2	กระบวนการ	 ได้แก่	 recruiting	ซึ่งหมายถึงการเก็บ

ข้อมูล	ที่มุ่งเน้นในรายละเอียดเชิงปริมาณ	และ	 focusing

recruiting	 ซึ่งหมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามา	

โดยเน้นรายละเอียดด้านคุณลักษณะ	 โดย	 focusing	

recruiting	 นี้ยังแบ่งออกได้เป็น	 2	 ลักษณะย่อย	 คือ	

spatial	 selection	 เป็นการจ้องมองตามพิกัดพื้นที่	

ที่เลือกไว้	และ	property	selection	เป็นการเลือกจ้อง

มองตามคุณสมบัติของของสิ่งนั้น	 เช่น	 สี	 ชื่อ	 เป็นต้น		

ดังนั้น	สีจึงช่วยให้เกิดการมองแบบ	visual	attention	

แบบ	visual	property	selection	ทำให้เกิดความตั้งใจ	

ก่อให้เกิดเป็นความจำ	นอกจากนี้	 Frank	และ	Alfred20

พบว่าสียังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของลูกตา	แบบ	saccade

eye	movement	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีโทนร้อน	 จะ	

ทำให้กล้ามเนื้อลูกตาเคลื่อนไหวมากขึ้น	มีส่วนช่วยขณะที่

ตัวหนังสือกระพริบผ่าน	การที่ลูกตาเคลื่อนไหวเร็วจะ

ช่วยให้แต่ละจุดรายละเอียดของภาพตกลงบนจุดรับภาพ

ในจอประสาทตา	ทำให้สามารถรับข้อมูลที่ละเอียดและ

แม่นยำมากขึ้นเกิดเป็นข้อมูลความจำที่มีประสิทธิภาพ	

นอกจากนี้	 ลักษณะของสีที่แตกต่างกัน	ยังช่วยเพิ่มการ

ตารางที่ 4	แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความจำของนิสิตแพทย์ด้วย	Logistic	regression	

 Crude OR 95% CI p-value Adjusted OR* 95% CI p-value 

สี	

ขาว-ดำ	

1.921	

1	

0.972	-	3.797	 0.060	 3.911	 1.577	-	9.698	 0.003	

ชาย	

หญิง	

1	

2.175	



1.096	-	4.317	



0.026	

1	

2.725	



1.174	-	6.326	



0.020	

ชั้นปีที่	1	

ชั้นปีที่	4	

ชั้นปีที่	5	

3.070	

1	

2.230	

1.313	-	7.18	



0.977	-	5.09	

0.010	



0.057	

2.230	

1	

3.298	

0.977	-	5.090	



1.013	-	10.738	

1.000	



0.048	

*adjusted	ด้วย	เพศ,	อายุ,	เกรดเฉลี่ย,	ชั้นปี	และสี
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เคลื่อนไหวของลูกตาให้มากขึ้นด้วย	 George21	 ได้	

กล่าวว่า	ความจำสามารถแยกออกได้เป็น	3	ประเภทคือ	

ความจำการรู้สัมผัส	 (sensory	memory)	ตามประสาท

สัมผัสการรับรู้สิ่งเร้า	 ความจำระยะสั้น	 และความจำ

ระยะยาว	 ความจำระยะสั้นเป็นการจำข้อมูลปริมาณ	

ไม่มากที่เก็บไว้ในลักษณะพร้อมใช้งานในช่วงเวลาสั้นๆ	

เกิดจากความตั้งใจที่จะรับรู้สิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนแปลง	

รูปแบบข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 รูปแบบภาพ	

(visual	 code)	 รูปแบบเสียง	 (acoustic	 code)	และ	

รูปแบบลักษณะความหมาย	(semantic	code)	การเก็บ

รักษาข้อมูลชั่วคราวในความจำระยะสั้น	พบว่า	มนุษย์มี

ขนาดการจำที่เก็บการรักษาได้ประมาณ	7	หน่วย	แต่ละ

หน่วยอาจเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร	ดังนั้น

หากมนุษย์มีขนาดการจำ	 7	 หน่วย	 ก็จะสามารถจำ

สิ่งของได้มากที่สุด	7	ชิ้น	ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่	ข้อมูลใหม่

จะเข้าไปแทนที่ความจำเดิมเรียกว่ากระบวนการแทนที่	

ทำให้ลืมความจำเดิม	การปรับปรุงขยายขีดความสามารถ	

ในการจำทำได้โดยการจัดหน่วยย่อยๆ	 ให้เป็นหน่วยใหญ่ขึ้น

เรียกว่าการเข้ากลุ่มจัดกลุ่ม	 (chunking)	ดังนั้น	การใช้สี

จะช่วยในเรื่องนี้	ถ้าหากใช้สีที่มีโทนใกล้เคียงกันจะถูกจัด

กลุ่มข้อมูลไว้ด้วยกัน	ทำให้มีการจำแบบเป็นระบบและมี

พื้นที่ในการจำที่มากขึ้น22	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ian,	

Patrick,	Maria	และ	Naghmeh5	ที่ได้ทำการทดสอบ

ความสามารถในการจดจำของภาพสีและภาพขาว-ดำ

ของภาพ	natural	scenes	โดยมีผู้ร่วมทดสอบ	120	คน	

ผลการทดสอบพบว่าสามารถจดจำภาพสีของ	natural	

scenes	 ได้มากกว่า	 ร้อยละ	5	ของภาพขาว-ดำอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับการศึกษาของ	Daniel	

และคณะ23	 ได้ทำการทดลองอิทธิพลของสีต่อความ

สามารถของความจำ	พวกเขาใช้ตัวเลขที่มีสีต่างกัน	4	สี	

สีดำ	สีขาว	สี	congruent	สี	congruent	หมายถึง	สีที่

สอดคล้องกัน	(เช่น	พิมพ์คำว่า	แอปเปิ้ลในตัวอักษรสีแดง	

พิมพ์คำว่าสีเขียวด้วยตัวอักษรสีเขียว)	และสี	 incongruent

(เช่น	การพิมพ์คำว่าสีม่วงด้วยตัวอักษรสีเขียว)	 ในนักศึกษา

ปริญญาตรี	 โดยให้ผู้ทดสอบใช้เวลา	 3	นาทีในการจำ	

สิ่งกระตุ้นที่ถูกแสดงในหน้าจอคอมพิวเตอร์และ	3	นาที	

เพื่อให้ย้อนคิดว่าสิ่งกระตุ้นนั้นคืออะไร	ผลการทดสอบ

พบว่า	ผู้เข้าร่วมสามารถจดจำ	congruent	color	 ได้ดี

กว่าภาวะอื่นๆ	 งานวิจัยของ	 Felix,	 Lindsay,	 and	

Karl24	 พบว่าสีมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนในการเพิ่ม

ความจำจากการมองเห็น	 โดยรายงานว่า	 สีมีผลดีกว่า

ขาว-ดำร้อยละ	5-10	ทดลองโดยให้จดจำสีในช่วงเวลา	

50	มิลลิวินาทีถึง	1	วินาที	จากการวิจัยนี้พบว่าสีมีความ

สัมพันธ์กับคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบ	 จึง

อนุมานได้ว่าสีมีความสัมพันธ์กับการจดจำที่ดีขึ้น		

	 จากการวิจัยในครั้งนี้ยังพบว่า	 เพศมีความ

สัมพันธ์กับความทรงจำ	 โดยพบว่าเพศหญิงมีความทรงจำ

ระยะสั้นที่ดีกว่าเพศชาย	จากงานวิจัยของ	Peter	และ

คณะ6	ที่พบว่าสมองซีกขวาจะเก็บรายละเอียดในส่วน

ของภาพรวม	 (global	or	gist	aspect)	ของสิ่งกระตุ้น

หรือภาพที่มองเห็น	ส่วนสมองซีกซ้ายจะเก็บรายละเอียด

ปลีกย่อย	 (fine	detail)	 ของภาพหรือสิ่งกระตุ้นนั้นๆ	

และจากงานวิจัยของ	Larry	และคณะ7	ที่พบว่าเมื่อได้

พบวัตถุที่มีผลกระทบต่ออารมณ์	 เพศชายจะมีการ

ทำงานของ	 amygdala	 ข้างขวามากกว่า	 ในขณะที่	

เมื่อมองวัตถุ เดียวกันเพศหญิงจะมีการทำงานของ	

amygdala	ข้างซ้ายมากกว่า	ซึ่งสมองส่วน	amygdala	

มีหน้าที่รับรู้ความทรงจำทางด้านอารมณ์และมีหน้าที่

เกี่ยวกับการกระตุ้น	ความตั้งใจ	ฯลฯ8	จากงานวิจัยของ	

Turhan	และคณะ9	ที่ได้ทำการศึกษาโดยใช้	MRI	พบว่า

เพศหญิงมีความทรงจำในด้านอารมณ์ที่ดีกว่าเพศชาย	

โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงรวม	

24	คน	สังเกตการทำงานของสมอง	พบว่าเมื่อระลึกถึงสิ่ง

ที่มีผลต่ออารมณ์สมองเพศหญิงจะมีการกระตุ้นทาง	

ซีกซ้ายเด่นกว่าซึ่งเห็นได้จาก	MRI	แสดงว่าเพศหญิงมี	

ความทรงจำต่อวัตถุที่มีผลกระทบทางอารมณ์ดีกว่า	

เพศชาย	และงานวิจัยของ	Naz10	กล่าวว่า	สีก่อให้เกิดการ

กระตุ้นทางอารมณ์ได้	 จึงสอดคล้องกับการที่นิสิตแพทย์

เพศหญิงสามารถจำภาพสีได้ดีกว่านิสิตแพทย์เพศชาย	

	 งานวิจัยยังพบอีกว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 5	 มี	

ความทรงจำระยะสั้นดีกว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	เนื่องจาก

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 5	มีความตั้งใจในการทำแบบทดสอบ	
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มากกว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	ด้วยเหตุผลที่ว่า	นิสิตแพทย์
ชั้นปีที่	 4	อยู่ในช่วงระหว่างการสอบ	ทำให้ความตั้งใจที่	
จะทำแบบทดสอบนั้นลดลง	 ซึ่งความตั้งใจนั้นส่งผล	
ให้เกิดความจำ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Ivan	และ	
Anna11	ที่พบว่าการตั้งใจทำให้เกิดการเลือกที่จะมองเห็น
แล้วค่อยนำมาแปลผล	ซึ่งหากสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะ
เกิดความตั้งใจ	ก่อให้เกิดกระแสประสาทไปนำเสนอที่
สมองจากระบบของ	Visual	 Short	 Term	Memory	
(VSTM)	และจะทำให้เกิดการนำเสนอแบบซ้ำๆ	จนทำให้
เกิดการเก็บในคลังของสมองในที่สุด	
	 นอกจากนี้	 งานวิจัยยังพบว่า	ปัจจัยด้านอายุ	
และผลการเรียน	 ไม่มีผลต่อ เรื่ องสีต่อความทรงจำ	
ระยะสั้น	 เนื่องจากปัจจัยด้านอายุนั้น	กลุ่มประชากรมีอายุ	
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน	ส่วนในเรื่องของผลการเรียนนั้นไม่
สามารถเทียบกันได้	 เพราะเกณฑ์ในการให้เกรดของ	
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 1	 เป็นเกรดที่ได้จากชั้นมัธยมศึกษา	
ต่างจากชั้นปีที่	4	และ	5	ซึ่งเป็นเกรดที่ได้จากมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนเป็นผลจากความจำระยะยาว	ซึ่งปัจจัย
ของผลการเรียนมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง	
 ข้อจำกัดในการวิจัยนี้คือ	 การวิจัยในครั้ งนี้
เป็นการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง	 สีที่มีผลต่อความทรงจำ	มี	
ข้อจำกัดคือการมี	random	error	ทำให้การประมาณค่า
ในประชากรอาจไม่แม่นยำนัก	แต่เนื่องจากสีมีอิทธิพล	
ต่อความทรงจำค่อนข้างสูงจึงไม่ส่งผลต่อข้อสรุปของ	
งานวิจัยนี้	

สรุปผล
	 สรุปผลพบว่า	สีมีผลต่อความทรงจำระยะสั้น

ของนิสิตแพทย์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	นิสิต	

เพศหญิงมีความทรงจำระยะสั้นที่ดีกว่านิสิตเพศชาย	

และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 5	มีความทรงจำระยะสั้นดีกว่า

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4		
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