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บทคัดย่อ
	 มีการศึกษาจ�านวนมากเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียน	 แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การออกก�าลงักายกบัผลการเรยีนอยูน้่อยมาก	การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกก�าลงักาย

กับผลการเรียน	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	ด้วยรูปแบบการวิจัยภาคตัดขวาง	 ประชากรที่ใช้เป็นนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์	ชั้นปีที่	4-5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	130	คน	โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ	แบบสอบถามผ่านทาง	Google	document	 โดยมีการ 

แบ่งเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับการออกก�าลังกาย	คุณลักษณะส่วนบุคคล	ปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อผลการเรียน	 ใช้วิธีวิเคราะห์

ข้อมูลด้วย	Chi-square	test	และ	Multiple	logistic	regression	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	p-value	<	0.05	

โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	Multiple	 logistic	 regression	พบว่าการออกก�าลังกายมีความสัมพันธ์กับ 

เกรดเฉลี่ยสะสม	(P	=	0.030,	OR	=	9.667	95%	CI	=	1.252-74.656)	สรุปว่าการออกก�าลังกายมีความสัมพันธ์กับ 

เกรดเฉลี่ยสะสมที่มากกว่า	3.00	ในขณะที่เพศ	การทบทวนบทเรียน	การท�าสรุปย่อ	และการนอนที่เพียงพอไม่มีความ

สัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมที่มากกว่า	3.00	ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4-5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค�ำส�ำคัญ:	การศึกษา	บริหารร่างกาย	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract
	 A	number	of	studies	concerning	 factors	affecting	students’	academic	grades	haves	been	 

published.	On	the	other	hand,	the	effect	of	exercises	on	the	grades	of	student	has	been	limited.	The	 

relationship	between	exercise	and	grade	point	average	 (GPA)	 in	4th-5th	year	medical	 student	of	 

Srinakharinwirot	University	was	the	main	objective	of	 this	study.	This	quantitative	 research	was	a	

cross-sectional	study	that	employed	surveys	with	accidental	sampling	of	the	population	(N	=	130)	

stated	above.	Data	collection	 from	 the	participants,	questionnaire	were	aggregated	 in	Google	 

document.	The	data	was	further	partitioned	 into	exercise,	personal	 information,	and	other	 factors	

affecting	an	 individual’s	 study.	This	 research	was	analyzed	qualitatively	by	Chi-square	 test	and	 

multiple	logistic	regression,	with	the	level	of	statistical	significance	at	p	<	0.05.	From	multiple	logistic	

regression	analyzes,	 the	 results	 revealed	 that	 the	association	between	exercise	and	GPA	was	 

statistically	significant	(P	=	0.030,	OR	=	9.667	95%	CI	=	1.252-74.656).	In	summary,	the	study	suggests	

that	exercise	is	associated	with	GPA	(more	than	3.00)	while	the	gender	of	the	participant,	the	usage	

of	revision	books,	the	utilization	of	Creating	short	notes	and,	sleep	adequacy	were	not	associated	

with	the	GPA	in	4th-5th	year	medical	students	at	Srinakharinwirot	University.
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นหรือ

สถาบันการศึกษาใด	ย่อมมีการประเมินและวัดผลเพื่อ 

ใช้ในการชี้วัดถึงความรู้ความเข้าใจ	และความสามารถ 

ในการน�าไปประยกุต์ใช้ในเนือ้หาความรูน้ัน้ๆ	จงึเหน็ได้ว่า	

การน�าระดับของผลการเรียนมาใช้เป็นตัวช้ีวัดในการ

ประเมนิและวดัผลจงึเป็นทีน่ยิมในสถาบนัการศกึษาต่างๆ	

ด้วยการวดัประเมนิผลเช่นนี	้จากงานวจิยัของโรงพยาบาล

พุทธชินราช	พบว่าผลการเรียนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความเครียดของนิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิกมากท่ีสุดถึง	

52.44%1	ซึง่ระดบัของผลการเรยีนนัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั

มากมายไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายใน	 เช่น	 เพศ	อายุ	

พนัธกุรรม	การทบทวนบทเรียน	การท�าสรปุย่อ	ชัว่โมงในการ

นอนหลับ	ความสนใจหรือความชอบในเร่ืองท่ีเรียน	ฯลฯ	

เป็นต้น	และปัจจัยภายนอก	 เช่น	ปัจจัยจากตัวผู้สอน	

ลักษณะของหลักสูตร	สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในการเรียน	ฯลฯ	 เป็นต้น2	 โดยปัจจัยท่ีผู้ท�าการศึกษา 

ให้ความสนใจมากท่ีสดุคือ	เรือ่งการออกก�าลังกาย	มงีานวจิยั

ในต่างประเทศหลายฉบับมกีารศึกษาพบว่าการออกก�าลงักาย

มคีวามสมัพันธ์กบัระดบัผลการเรยีนทีดี่3,4	โดยอธบิายได้ว่า 

การออกก�าลงักายมผีลเพิม่การสร้างสารสือ่ประสาททีช่ือ่ว่า	

dopamine	และ	serotonin	ซึ่งสารสื่อประสาทเหล่านี้

จะไปช่วยในเรื่องของความจ�า5,6	 และมีผลท�าให้โลหิต 

ไหลเวยีนไปหล่อเลีย้งสมองมากขึน้	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่น

ออกซิเจนในสมองมากขึ้น	ท�าให้มีความจ�าที่ดีขึ้นและ 

ลดความเสี่ยงของการสูญเสียความทรงจ�าได้อีกด้วย7 

จากข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความจ�า 

ในสมอง	 ดังนั้น	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา 

ความสัมพันธ์ของการออกก�าลังกายกับผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสมในนิสิตคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาค 

ตัดขวาง	 (cross	 sectional	 study)	 ในกลุ่มประชากร 

เป ้าหมายคือ	 นิสิตแพทย ์ ช้ันป ี ท่ี 	 4	 และ	 5	 ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปีการศึกษา	2559	การ

เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ	 (convenience	

sampling)	 เก็บข้อมูลโดยให้ผู ้ท�าแบบสอบถามผ่าน

อินเตอร์เน็ตผ่าน	Google	document	โดยใช้เครื่องมือ

เป็นแบบประเมินเพื่อหาความสัมพันธ ์ระหว่างการ 

ออกก�าลังกายกับเกรดเฉล่ียรวมสะสมในนิสิตแพทย ์

ชั้นปีที่	4-5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ที่สร้างขึ้นมา	

เพ่ือศึกษาว่าการออกก�าลังกายน้ัน	 มีความสัมพันธ์กับ

เกรดเฉลีย่รวมสะสมหรอืไม่อย่างไร	ร่วมกบัการเกบ็ข้อมลู

เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	รวมถึงปัจจัยกวน

ต่างๆ	ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ช้ันปี	และปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อ

การเรียน

	 การออกก�าลังกาย	หมายถึง	 การเคล่ือนไหว

ออกก�าลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ	30	นาที	 ทุกวัน	

สัปดาห์ละประมาณ	5	วัน8

	 การออกก�าลังกายเพื่อความแข็งแรงของระบบ

หัวใจ	ปอดและหลอดเลือด	หมายถึง	การออกก�าลังกาย

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพของระบบหัวใจ

และการหายใจ	เช่น	การวิ่ง	เต้นแอโรบิค9

	 การออกก�าลังกายเพ่ือความแข็งแรงทนทาน

ของกล้ามเน้ือ	หมายถึง	การฝึกออกก�าลังกายที่เน้นการ

เพิ่มความหนักของงานเน้นการเพิ่มเวลาหรือจ�านวนครั้ง	

เช่น	การยกน�้าหนัก10

	 การออกก�าลังกายแบบยืดหยุ่น	หมายถึง	การท�า 

ท่าทางต่างๆ	 เพ่ือยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้คลายออก

ไปตามแนวของกล้ามเนือ้และเส้นเอน็เดมิ	ท�าให้กล้ามเนือ้

และเส้นเอ็นยืดหยุ่นได้ดี	 ได้แก่	 โยคะ	พิลาทิส	 ไทเก็ก	

มวยจีน11

	 การทบทวนบทเรียน	 หมายถึง	 การกลับมา 

ทบทวนบทเรียนทุกวัน

	 การนอนหลับอย่างเพียงพอ	หมายถึง	 การ 

นอนหลับอย่างน้อย	6	ชั่วโมงต่อคืน12

	 การท�าสรุปย่อ	หมายถึง	 การเก็บเนื้อความ	

หรือใจความส�าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง 

ครบบริบูรณ์ตามต้นเรื่องแล้วน�ามาเรียบเรียงใหม่เป็น 

ข้อความสั้นๆ13
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	 เกรดเฉลี่ยสะสมท่ีดี	หมายถึง	 เกรดเฉลี่ยสะสม

ที่มากกว่าหรือเท่ากับ	3.0014

	 โดยค�านวณขนาดตัวอย่าง	 จากกลุ่มตัวอย่าง

ค�านวณจากผู้ที่ออกก�าลังกายและผู้ที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย

ที่ส่งผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดี	 (GPA)	 เป็นร้อยละ	

60	และร้อยละ	40	ตามล�าดับ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	

95	อ�านาจบอกความแตกต่างร้อยละ	 80	จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น	123	คน	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาน�าเสนอเป็น

ความถี่	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานแบบ	univariate	 

analysis	ด้วย	chi-square	test	ก�าหนด	p-value	<	0.2	

แล้วทดสอบ	 co-linearity	 ระหว่างตัวแปรควบคุม 

ตวัแปรกวนด้วย	multivariate	analysis	โดยใช้	multiple	

logistic	 regression	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	p-value	

<	0.05

ผลกำรวิจัย
	 การ วิจั ยครั้ งนี้ มี นิ สิ ตแพทย ์ชั้ นป ีที่ 	 4 -5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น	130	คน	โดยเป็นเพศชายและหญิง 

ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน	และเป็นนิสิตแพทย์ช้ันปีที่	 5	

มากกว่าชั้นปีที่	4	มีลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(n=130)	

ตัวแปร จ�านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ

ชาย	 62 47.7

หญิง	 68 52.3

อายุ	

21	ปี	 35 27.0

22	ปี	 67 51.5

23	ปี 26 20.0

24	ปี 2 1.5

ชั้นปี	

ชั้นปีที่	4 56 43.1

ชั้นปีที่	5 74 56.9

ผลการเรียน

<	3.00 26 20

≥	3.00 104 80

รูปแบบการออกก�าลังกาย	

ไม่ได้ออกก�าลังกาย	 48 37.0

เพื่อความแข็งแรงของระบบหัวใจ	ปอด	และหลอดเลือด

เช่น	การวิ่ง	เต้นแอโรบิค	

56 43.0
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ตัวแปร จ�านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ	เช่น	ยกน�้าหนัก	 21 16.2

เพื่อความยืดหยุ่น	เช่น	โยคะ	 5 3.8

ระยะเวลา	

ไม่ได้ออกก�าลังกาย	 48 37.0

<	30	นาทีต่อครั้ง	 12 9.2

≥	30	นาทีต่อครั้ง	 70 53.8

ความถี่	

ไม่ได้ออกก�าลังกาย	 48 37.0

<	5	ครั้งต่อสัปดาห์	 51 39.2

≥	5	ครั้งต่อสัปดาห์	 31 23.8

การทบทวนบทเรียน	

ทบทวน	 77 59.2

ไม่ได้ทบทวน	 53 40.8

การท�าสรุปย่อ	

ท�า	 30 23.1

ไม่ท�า	 100 76.9

การนอนที่เพียงพอ	

<	6	ชั่วโมง/วัน	 64 49.2

≥	6	ชั่วโมง/วัน	 66 50.8

	 พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ	52.3	 เพศชายร้อยละ	47.7	อยู่ในช่วงอายุ	21-24	ปี	 เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 

คิดเป็นร้อยละ	43.1	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	5	คิดเป็นร้อยละ	57.9	ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดี	คือ	ผลการเรียน	≥	

3.00	คิดเป็นร้อยละ	80	

ตารางที่ 1	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(n=130)	
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ตารางท่ี 2	แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ	การออกก�าลงักาย	การทบทวนบทเรียน	การท�าสรปุย่อ	และการนอนทีเ่พียงพอ	

กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	(n=130)

ปัจจัย 
ผลการเรียน 

P-value*
< 3.00 ≥ 3.00

เพศ	(%)	 ชาย	 15	(24.2) 47	(75.8)
0.254

หญิง	 11	(16.2) 57	(83.8)

การออกก�าลังกาย	(%)	 ออกก�าลังกาย	 1	(3.3) 29	(96.7)

0.009	
ไม่ออกก�าลังกาย	 25	(25.0) 75	(75.0)

การทบทวนบทเรียน	(%)	 ทบทวน	 10	(13.0) 67	(87.0)

0.016
ไม่ได้ทบทวน	 16	(30.2) 37	(69.8)

การท�าสรุปย่อ	(%)	 ท�า	 7	(23.3) 23	(76.7)

0.603
ไม่ท�า	 19	(19.0) 81	(81.0)

การนอนที่เพียงพอ	(%)	 <	6	ชั่วโมง/วัน	 14	(21.9) 50	(78.1)
0.599

≥	6	ชั่วโมง/วัน	 12	(18.2) 54	(81.8)

*Chi-square	test

	 พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างมีนัยส�าคัญ	 (p	<	0.20)	 ได้แก่	การทบทวน 

บทเรียน	(p	=	0.016)	และการออกก�าลังกาย	(p	=	0.009)

ตารางที่ 3	แสดงปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนด้วย	Logistic	regression	(n=130)

ปัจจัย Adjusted OR* 95% CI p-value

	การออกก�าลังกาย

ออกก�าลังกาย	 9.667 1.252-74.656	 0.030

ไม่ออกก�าลังกาย	 1 - -

*adjusted	ด้วยการทบทวนบทเรียนกับการออกก�าลังกาย	
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	 พบว่าการออกก�าลังกายมีผลต่อผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมจริง	โดย	p	=	0.030	(p	<	0.05),	95%	CI	=	

1.252-74.656	และ	OR	=	9.9667	หลังจากปรับด้วย

การทบทวนบทเรียนและการออกก�าลังกาย

อภิปรำยผล
	 จากผลวิจัยพบว่าในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4-5	

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่ากลุ่มนิสิตที่มี

การออกก�าลงักาย	ทีม่กีารเคลือ่นไหวออกก�าลงักายสะสม

อย่างน้อยวนัละ	30	นาท	ีทกุวนั	สปัดาห์ละประมาณ	5	วนั	

มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดี	สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาก่อนหน้าทีพ่บว่าการออกก�าลงักายสามารถ

ช่วยเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทชนิด	dopamine	และ	

serotonin	ได้	และส่งผลต่อการหลั่ง	norepinephrine	

ในกระแสเลือดและปัสสาวะอีกด้วย	ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยควบคุม

อารมณ์	ผ่อนคลายความเครียด	บรรเทาความซึมเศร้า	

ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น	 ท�าให้มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน 

อีกด้วย15,16	 ผลการศึกษาของ	 González-Burgos	 

และคณะ17	พบว่า	สมองส่วนควบคมุเกีย่วกบัความจ�าและ 

สติปัญญา	 ได้แก่	prefrontal	cortex,	hippocampal	

formation	และ	 corpus	 striatum	 มีส่วนท่ีรับสาร 

สือ่ประสาทชนดิ	dopamine	และ	serotonin	ทีส่ร้างจาก	

raphe	 complex	 ผ่าน	mesocorticolimbic	หรือ	 

nigrostriatal	 system	 เป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงถ้าหากมี

ปริมาณสารสื่ อประสาทชนิด	 dopamine	 และ	 

serotonin	นี้	เพิ่มขึ้น	จะส่งผลให้ความจ�าและสติปัญญา

ดีขึ้น	ผลการศึกษาในระดับนานาชาติพบว่า	นักเรียนที่

ออกก�าลงักายอย่างจรงิจงักบันกัเรียนทีไ่ม่ได้ออกก�าลงักาย	

พบว่านกัเรียนทีอ่อกก�าลงักายอย่างจรงิจงั	จะมผีลการเรยีน

ที่สูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ	 ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือ

วัยรุ่น	และแม้ว่าจะมีเพศ	เชื้อชาติ	หรือมีเนื้อหาการเรียน

ที่แตกต่างกัน	การออกก�าลังกายก็ช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการเรียนรู้ได้เช่นกัน18,19	

	 ผลการวิจัยในกลุ ่มนิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 	 4-5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่าเพศไม่มีความ

สัมพันธ์กับผลการเรียน	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยชอง	Wells	

และคณะ20	ที่พบว่าเพศหญิงมักมีผลการเรียนที่ดีกว่า 

เพศชาย	 เน่ืองจากเพศชายมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมได้

มากกว่าในเพศหญิง	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคณะผู้วิจัย

เจาะจงเลือกกลุ่มการศึกษาเฉพาะในกลุ่มนิสิตแพทย์	 

ซึ่งเป็นกลุ ่มท่ีมีความตั้งใจเรียนสูงและมีพฤติกรรมที ่

ส่งผลกระทบต่อการเรียนน้อยกว่ากลุ่มการศึกษาในนิสิต

หรือนักศึกษาในคณะอื่นๆ	ทั่วไป	

	 ในแง่การพักผ่อน	พบว่า	 การนอนหลับไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลการเรียนในกลุ่มตัวอย่าง	ขัดแย้งกับ

ผลการศึกษาของ	Kelly	และคณะ21	ที่ศึกษาในกลุ่มนิสิต

ทั่วไป	โดยได้กล่าวว่าการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับผล

การเรียน	ทั้งนี้อาจเป็นจากการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก	

นิสิตแพทย์มีระยะเวลาการพักผ่อนน้อยไม่แตกต่างกัน	

เพราะทุกคนมีความตั้งใจให้ผ่าน	และมีตารางการวัดผล	

ที่เกิดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	 จึงไม่พบความ 

แตกต่างด้านการพักผ่อนที่ส่งผลถึงความสัมพันธ์ต่อ 

ผลการเรียนได้	

	 การท�าสรุปย่อ	พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับผล 

การเรียน	 ซ่ึงไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ว่าการท�าสรุปย่อ 

น่าจะมีความสัมพันธ์กับผลการเรียน	จากงานวิจัยของ	 

Cohen	และคณะ22	พบว่าการท�าสรุปย่อที่ดีมีผลท�าให้

คะแนนดีขึ้น	 เมื่อเทียบกับการที่ไม่ได้ท�าสรุปย่อ	แต่จาก 

การวิจัยนี้	กลับพบว่าการท�าสรุปย่อไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ผลการเรียนนั้น	 เครื่องมือในการตอบแบบสอบถาม 

ไม่ครอบคลุมถึงการท�าสรุปย่อที่ เกี่ยวข้องกับความ

สัมฤทธิ์ผลด้านทักษะทางคลินิก	 ซึ่งส่งผลต่อการเรียน

ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี

	 ด้านการทบทวนบทเรียน	พบว่าไม่มีความ

สัมพันธ์กับผลการเรียนในกลุ ่มตัวอย่าง	 ทั้งนี้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามอาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน	ตีความค�าว่า

ทบทวนบทเรียนไปในทิศทางที่แตกต่างกันด้วยจึงอาจ

ท�าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

	 ข้อจ�ากัดในงานวิจัยน้ีคือ	ความคลาดเคล่ือนใน

การตอบค�าถามของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่	4-5	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิ โรฒ	 เช ่น	 อาจจะมีการเข ้าใจนิยาม	 

(definition)	 ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มผู้วิจัยกับกลุ่มผู้ร่วม
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท�าแบบสอบถาม	และมีการหลีกเลี่ยงในการกรอกข้อมูล

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPA)	ที่ถูกต้อง	 เป็นต้น	และมี

ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มการประมาณค่าประชากรที่

ไม่แม่นย�า	แต่ก็ไม่มีผลต่อข้อสรุปเนื่องจากอิทธิพลของ

ตัวแปรต้นมีมาก

สรุปผลกำรวิจัย 
	 จากการวิ จั ย ในนิ สิ ตแพทย ์ ชั้ นป ี ท่ี 	 4 -5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	130	คน	 เป็น 

เพศชาย	62	คน	และเพศหญิง	68	คน	ช่วงอายุระหว่าง	 

21-24	ปี	สรุปผลพบว่าการออกก�าลังกายมีความสัมพันธ์

กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมท่ีดีในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที	่

4-5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ส่วนเพศและปัจจัย

อื่นๆ	 เช่น	การนอนหลับท่ีเพียงพอ	การท�าสรุปย่อ	และ

การทบทวนบทเรียน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมที่ดี

กิตติกรรมประกำศ
	 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี	เนื่องจากได้

รับความกรุณาอย ่างสูงจาก	 ผศ.ดร.นพ.กิตติพงษ ์	 

คงสมบรูณ์	อาจารย์ประจ�าภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและ

สังคม	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ซึง่เป็นอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยัฉบบันี	้ทีก่รณุาให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา	ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ด้วย

ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง

	 ขอขอบคุณนิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี	4-5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

ในการตอบแบบสอบถามจนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี	และขอขอบคุณเพื่อนในกลุ่มคณะผู้วิจัยที่ร่วมกัน

ท�างานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์	
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