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บทคัดย่อ
	 ผลการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความสำเร็จทางการศึกษา คาเฟอีนเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 	
การทำงาน ความตื่นตัวและช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียน นิสิตแพทย์ 	
กว่า 59% มีภาวะง่วงซึมมากกว่าปกติในช่วงการเรียนอายุรกรรมศาสตร์ ทำให้ต้องพึ่งเครื่องดื่มคาเฟอีนเพื่อช่วยให้ 	
ตื่นตัวในการเรียน การศึกษานี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกับผลการเรียนรายวิชา 	
อายุรกรรมศาสตร์รวมทั้งศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยร่วมอื่นๆ ที่มีผลต่อผลการเรียนรายวิชาอายุรกรรมศาสตร์
ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี การศึกษา 2557 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้วิธีศึกษา 	
แบบ retrospective cohort เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน ในระหว่างเดือนที่มีการเรียนการสอนวิชา
อายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของนิสิตแต่ละบุคคล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลผ่านทาง google document 
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำอัดลมประเภทโคล่า เครื่องดื่มชูกำลัง โกโก้ และช็อกโกแลต ผลการเรียน 
หมายถึง ผลการเรียนอายุรศาสตร์ภาคทฤษฎีปี 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเกรด ≥3 ถือว่าผลการเรียนดี  	
และเกรด <3 ถือว่าผลการเรียนไม่ดี จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานแบบ bivariate ด้วย Chi-square 
กำหนด p-value < 0.2 วิเคราะห์แบบ multivariate ด้วย multiple logistic regression กำหนดระดับนัยสำคัญ  	
p-value < 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผู้ที่ดื่มคาเฟอีนร้อยละ 77.2 และพบว่าผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีนในปริมาณที่น้อยหรือไม่บริโภคนั้นมีผลการเรียนที่ดีกว่าผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณมากกว่า 3.457 
เท่า (95% CI = 1.314-9.096) ส่วนทัศนคติต่อรายวิชาอายุรศาสตร์ ปริมาณการอ่านหนังสือในแต่ละวัน เวลาการนอน
ไม่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4  	
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยมีผลการเรียนดี
กว่านิสิตแพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยปัจจัยอื่นๆ เช่น ทัศนคติต่อรายวิชา

อายุรศาสตร์ ปริมาณการอ่านหนังสือและชั่วโมงการนอนไม่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ
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Abstract
	 Examination result is an important indicator of success in education. And student use different 
means in order to maximize their performance, One of these means is caffeine; which is a substance that 
enhances performance, wakefulness and could contribute to an individual’s ability to learn. As over 59% of 
medical students in our institution scored higher than or equal to 9 in Epworth sleepiness scale thuse, 
indicating a higher-than-normal drowsiness. This may have directly led ton medical students drinking 
caffeine beverages to stay awake in class. This study aims to examine the relationships between drinking 
beverages with caffeine before and / or during lessons along with other factors in 4th year medical students 
in the Faculty of Internal Medicine (IM), Srinakarinwirot University during 2014. This retrospective cohort 
collected data during the months of Internal Medicine (IM) ward in 2014 using a questionnaire to collect 
data which includes age, gender, overall grades, grades in the theoretical part of 4th year IM, caffeine 
drinking habits and factors that may influence learning which include: hours of reading and sleep and an 
individual’s attitude towards the IM ward. Caffeine beverages were coffee, tea, caffeinated soft drinks such 
as cola, cocoa and chocolate drinks. Grades used as a parameter was the theoretical part of the Internal 
Medicine course in 2014. The data was then analyzed inferentially with a bivariate calculation, using  	
Chi-squared (p-value < 0.2) and multivariate analysis was done by multiple logistic regression with p-value 
< 0.05. This study found that there were up to 77.2 percent of medical students who drink caffeine 
beverages. Those who consumed caffeinated drinks in small quantities or not at all perform significantly 
better than those who consumed larger amount of caffeine regarding academic grades—about 3.457 times 
(95% CI = 1.314-9.096), on average. While, other variables such as hours of reading and sleep and 
individual’s attitude towards the IM ward did not significantly affect the grades. These findings showed that 
people who consumed caffeinated drinks in small quantities or not at all perform significantly better than 
those who consumed larger amount of caffeine (more than 32 milligrams) in terms than of their academic 
grades. In contrast other variables such as hours of reading sleep and an individual’s attitude towards the 
IM ward did not significantly affect the grades of 4th year medical students in the Faculty of Internal 
Medicine (IM), Srinakarinwirot University during academic year 2014.	
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บทนำ
 คาเฟอีนเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้กันอย่างแพร่

หลายในอุตสาหกรรมอาหารที่ทันสมัย มีการรายงานว่า

คาเฟอีนมีการบริโภคโดย 80% ของประชากรโลกทุกวัน1	

ประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากการให้บริการเสริม

รสชาติเครื่องดื่ม2 เช่น ช่วยเพิ่มการตื่นตัวและการทำงาน

ของสมอง พบว่าหากมีระดับคาเฟอีนในร่างกายที่ไม่สูง

เกินไป จะสามารถช่วยให้การทำงานของสมองนั้นดีขึ้น3	

ทำให้เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมที่ได้

รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในอาชีพที่ต้องทำงานหนัก เช่น คนใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า ผลของคาเฟอีนมีส่วนช่วยให้เกิด

การตื่นตัวในการปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อสิ่งเร้าฉับไว3,4	

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏรายงานถึงผลของคาเฟอีนต่อ

การเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ ในทางตรงข้ามการ

บริโภคคาเฟอีนเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การทำงานแย่ลง ทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายและ 	

ปวดศีรษะ หากหยุดการบริโภคอย่างทันที5 เหตุการณ์นี้

ถูกเรียกว่ากลุ่มอาการถอนคาเฟอีน ผลข้างเคียงที่รุนแรง

อื่นๆ ของคาเฟอีน ได้แก่ การทำให้มีความวิตกกังวลที่

เพิ่มขึ้นและนอนไม่หลับ ซึ่งเห็นได้ชัดในผู้ป่วยที่ป่วยด้วย

โรค anxiety ที่บริโภคคาเฟอีนในปริมาณสูง (มากกว่า 

300 mg)1		

 การศึกษาในอดีตพบว่าร้อยละ 59.3 ของนิสิต

แพทย์อยู่ในภาวะอ่อนเพลียจากการอดนอน เนื่องจากมี

จำนวนเวลาหลับสนิทน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน จะมี

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสม

บ่อยขึ้น6-9 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ

ทำการศึกษา เพื่อสังเกตผลกระทบของการบริโภคคาเฟอีน		

ก่อนและในระหว่างการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ โดย

เลือกที่จะทำการศึกษานิสิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานบนหอ 	

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานหนักต่อเนื่อง

ยาวนาน โดยทำการเลือกสุ่มนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5  	

ปีการศึกษา 2558 โดยสร้างแบบศึกษาย้อนหลังการขึ้น

ปฏิบัติงานเมื่อครั้งเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

	

วิธีการศึกษา
	 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

 นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 ปฏิบัติงานบนหอ 	

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

	

 Nt = [(Za+Zb)2P(1-P)(r+1)]/[(Pt-Pc)2r] 

 โดย r=1 เพราะจำนวนกลุ่มที่ expose และ 

non-expose เท่ากัน 

 ค่า Type I error กำหนดที่ 5% (ระดับความ 	

เชื่อมั่น 95%) ได้ค่ามาตรฐาน Za จากตารางเป็น 2.576 

 ค่า Type II error กำหนดที่ 10% (ระดับ 

Power 90%) ได้ค่ามาตรฐาน Zb จากตารางเป็น 

1.282 

 คาดว่าจำนวนนิสิตที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟ

อีนระหว่างคาบเรียนมีผลการเรียนดี ร้อยละ 60 และ

นิสิตที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนระหว่างคาบเรียนมีผลการ

เรียนดี ร้อยละ 20 จึงแทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 

	

 Nt = [(2.576+1.282)2(0.4)(1-0.4)(1+1)]/ 	

   [(0.6-0.2)2(1)] = 32.7181 

	

 จึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 33 คน	

มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ดื่ม 	

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนระหว่างคาบเรียน 2) กลุ่มตัวอย่าง

ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนระหว่างคาบเรียน 

 จึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย 66 คน 

 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ convenience เป็น 	

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทั้งหมดที่ผ่านการเรียนการสอนใน

รายวิชาอายุรศาสตร์ ปี 4 ในปีการศึกษา 2557 
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	 การเก็บข้อมูล
 เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort 
โดยเก็บข้อมูลนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยออกแบบการ
ศึกษาย้อนหลังในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 
4 ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในระหว่างเดือนที่มี
การเรียนการสอนรายวิชาอายุรศาสตร์ของแต่ละบุคคล 
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลผ่านทาง Google document	
ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ เกรดเฉลี่ยรวม เกรดใน
รายวิชาอายุรศาสตร์ปี 4 ภาคทฤษฎี พฤติกรรมการรับ
ประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนอื่นๆ ได้แก่ ทัศนคติต่อรายวิชา การอ่านหนังสือ 
และการนอนหลับ 
	
	 นิยามศัพท์
 เครื่ อ งดื่ มที่ มี คา เฟอีน ได้ แก่ ชา กาแฟ  	
น้ำอัดลมประเภทโคล่า เครื่องดื่มชูกำลัง โกโก้ และ
ช็อกโกแลต 
 ผลการเรียนในรายวิชาอายุรศาสตร์ ปี 4 
หมายถึง ผลการเรียนตามการตัดเกรดในรายวิชา
อายุรศาสตร์ภาคทฤษฎี ปี 4 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5  	
ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดผลการเรียนอายุรศาสตร์ 
เกรด ≥3 ถือว่าผลการเรียนดี และเกรด <3 ถือว่าผล 	
การเรียนไม่ดี 
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนระหว่างคาบเรียน 
หมายถึง การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนเข้าเรียน การ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในระหว่างเรียน และการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งก่อนและระหว่างเรียน 

 เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หมายถึง เครื่องดื่มที่มี
ปริมาณคาเฟอีนในปริมาณอย่างน้อย 32 มิลลิกรัมต่อ 1 
บรรจุภัณฑ์ 
	
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 กลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 
5 ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มี 	
คาเฟอีน ในช่วงระหว่างที่มีการเรียนในรายวิชาอายุรศาสตร์	
มีผลการเรียนดี ร้อยละ 60 และร้อยละ 20 ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 อำนาจบอกความแตกต่างร้อยละ 90 
จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 66 คน 
 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตัวแปร
แบบคู่ด้วย (bivariate) Chi-square โดยกำหนด p-
value < 0.2 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซ้อนแบบหลาย
ตัวแปร (multivariate) ด้วย multiple logistic 
regression โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ p-value < 
0.05 
	
ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 
5 ที่ผ่านการเรียนรายวิชาอายุรศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาค
ทฤษฎี (อย 401) ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 159 
คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีทัศนคติที่ดีต่อ
รายวิชาอายุรศาสตร์ มีลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อ
ไปนี	้

ตารางที่1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (N=159) 

ตัวแปร จำนวน(คน) ร้อยละ

1.เพศ
 ชาย  72 45.3 
 หญิง  87 54.7	

2.อายุ:22(22,23) 	 	

3.การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

 ดื่ม  122 76.7 

 ไม่ดื่ม 36 23.3	
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ตัวแปร จำนวน(คน) ร้อยละ

4.คะแนนรายวิชาอายุรศาสตร์(อย401)

 ดี  109 68.6 

 พอใช้ 50 31.4	

5.ทัศนคติต่อรายวิชาอายุรศาสตร์

 ชอบ  136 85.5 

 ไม่ชอบ 23 14.5	

6.ปริมาณการอ่านหนังสือต่อวัน 	 	

 ≥ 1.5 ชั่วโมง/วัน 63 39.6 

 < 1.5 ชั่วโมง/วัน 96 40.4 

7.ปริมาณการอ่านหนังสือต่อสัปดาห์ 	 	

 > 5 วัน/สัปดาห์ 9 5.7 

 3-5 วัน/สัปดาห์ 44 27.7 

 < 3 วัน/สัปดาห์ 34 21.4 

 อ่านเฉพาะ 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ 72 45.2	

	

ตารางที่2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่ามีอิทธิผลต่อผลการเรียนรายวิชาอายุรศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาคทฤษฎี  	

(อย 401) วิเคราะห์ด้วยวิธี multivariate analysis 

 p-value Crudeodds

ratio

95%

CI

p-value Odds

ratio

95%

CI

การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

 ไม่ดื่ม 0.027 2.906 1.127-7.495 0.012 3.457 1.314-9.096 

 ดื่ม 1 1 	 1 1 	

ทัศนคติต่อรายวิชาอายุรศาสตร์

 มีทัศนคติที่ดี 0.1 2.582 0.834-7.992 0.086 2.792 0.885-9.005 

 มีทัศนคติที่ไม่ดี 1 1 	 1 1 	

เวลาในการอ่านหนังสือแต่ละวัน

 มาก 0.027 0.445 0.219-0.914 0.074 0.505 0.239-1.068 

 น้อย 1 1 	 1 1 



เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว58

 จากการศึกษาพบว่า นิสิตแพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่ม 	

ที่มีคาเฟอีนระหว่างเรียนกับนิสิตแพทย์ที่ไม่ได้ดื่มนั้น มี 	

ผลการเรียนในรายวิชาอายุรศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างมี 	

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่านิสิตแพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่มที่

มีคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยหรือไม่ดื่มนั้นมีผลการเรียนที่

ดีกว่านิสิตแพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณมาก

อยู่ 3.457 เท่า (95% CI = 1.314-9.096) และพบว่า

ทัศนคติต่อรายวิชาอายุรศาสตร์ ตลอดจนจำนวนชั่วโมง

การอ่านหนังสือในแต่ละวันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

	

อภิปรายผล
 จากการศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีปริมาณคาเฟอีนปริมาณน้อย หรือไม่ดื่มเครื่องดื่ม 	

ที่มีคาเฟอีนระหว่างเรียนนั้น มีผลการเรียนที่ดีกว่านิสิต

แพทย์ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นปริมาณมาก ซึ่ง

อธิบายได้ว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนั้นจะกระตุ้น

ระบบประสาทที่ทำให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้น จึงรู้สึก

เหนื่อยล้าลดลง ง่วงนอนลดลง แต่คาเฟอีนนั้นไม่ได้

กระตุ้นระบบประสาทในส่วนของการรับรู้ การเรียนรู้ 

และความทรงจำให้ทำงานดีขึ้น และนิสิตแพทย์ที่ 	

ปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์นั้นจะต้องตื่นแต่เช้า

เพื่อมาดูแลผู้ป่วย มีหัตถการที่ต้องทำจำนวนมาก จึงมี 	

การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ระบบประสาทในส่วน

ของการรับรู้ เรียนรู้ และความจำทำงานลดลง และเกิด

อาการง่วงและอ่อนเพลียระหว่างการเรียนทฤษฎีใน

ห้องเรียน การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นปริมาณมาก

ระหว่างเรียน แม้ผู้ดื่มจะรู้สึกตื่นตัวระหว่างการเรียน 	

มากขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการเรียน การจำ รวมถึง

สมาธิในการเรียนกลับลดลงจากความล้าของสมอง  	

ทำให้เกิดการเรียนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ

จดจำเนื้อหาที่เรียนได้ ส่วนนิสิตแพทย์ที่ไม่ดื่ม หรือดื่ม 	

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยแม้จะมีความรู้สึก

ง่วงระหว่างเรียน ร่วมกับอาจมีหลับระหว่างเรียนแต่พอ

ตื่นขึ้นมาจะสามารถเรียนได้รู้เรื่องดีกว่าการที่ตื่นโดย 	

ใช้สารคาเฟอีนช่วย สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง 

Comparing the benefits of Caffeine, Nap and 

Placebo on verbal, Motor and Perceptual 

Memory8 ที่พบว่า สารคาเฟอีนนั้นมีฤทธิ์ต่อระบบ

ประสาทโดยการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว มีความง่วง 	

ลดลง แต่ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องความจำ ใน

ทางตรงขา้ม การงบีหลบันัน้มคีวามสมัพนัธต์อ่ความทรงจำ

โดยช่วยทำให้สามารถนึกถึงเรื่องต่างๆ ในอดีตได้ดีขึ้น 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความจำ และทำให้เรียนรู้ 	

คำศัพท์ใหม่ๆ ได้ดีกว่าการใช้คาเฟอีน นอกจากนี้ งาน

วิจัยของ Myoung-Eun และคณะ9 พบว่าในหนูทดลองที่

ให้ดื่มคาเฟอีนเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จะมีการเกิดใหม่

ของเซลล์ประสาท (neurogenesis) ที่สมองส่วน 

hippocampus ลดลง ส่งผลให้ความจำและการเรียนรู้

แย่ลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Edmund10 ที่พบว่า

สมองส่วน hippocampus ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง

ความทรงจำ และทำงานร่วมกับสมองส่วน cerebral 

cortex ในการดึงความทรงจำในสมองออกมา  

 จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการอ่าน

หนังสือไม่สัมพันธ์กับผลการเรียนที่ดี อธิบายได้จากใน

การเรียนรายวิชาอายุรศาสตร์นั้นมีเนื้อหาให้ศึกษาเป็น

จำนวนมาก ผู้เรียนจึงไม่สามารถอ่านหนังสือครอบคลุม

เนื้อหาที่สอบได้ในระยะเวลาที่จำกัด (2 เดือน) กอปรกับ

การวดัผลรายวชิาอายรุศาสตร ์(อย 401) นัน้ประกอบดว้ย

ส่วนที่ใช้ความจำ และส่วนที่ต้องประยุกต์นำความรู้ที่มี

มาวเิคราะหแ์ละปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตามรปูแบบสถานการณ์

ทีก่ำหนด จงึทำใหก้ารอา่นหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีวไมม่อีทิธพิล

เพียงพอต่อผลการเรียนที่ดีได้ 

 นอกจากนี้ พบว่าทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

รายวิชาอายุรศาสตร์ ไม่สัมพันธ์กับผลการเรียนที่ปรากฏ 

เหตุเพราะการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการเก็บข้อมูลแบบ 

retrospective cohort กล่าวคือ เก็บข้อมูลจากนิสิตที่

จบชั้นปีที่ 4 ไปแล้ว ซึ่งอาจมี recall bias เนื่องจาก 	

การเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วกว่า 1 ปี 
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ข้อเสนอแนะ
 ควรเพิ่มจำนวนกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา 

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม โดยอาจมีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจากนิสิตชั้นปีเดียวกันและมี

การเรียนการสอนในภาควิชาเดียวกันของแต่ละสถาบัน 

และอาจเพิม่การศกึษาปจัจยัเรือ่งความเครยีดในการเรยีน

ที่เป็นปัจจัยรบกวนต่อผลการเรียนได้ 
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รูปแบบการเขียนงานวิจัยต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ท่าน

ที่สองคือ อาจารย์ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้า

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ที่ได้กรุณาสละ

เวลามาสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและให้ 	

คำแนะนำตลอดการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน

ของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ  	
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