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บทคัดย่อ
	 การเรียนแพทย์ชั้นคลินิกต้องเรียนและอ่านหนังสือเป็นจำนวนมาก	ทำให้ไม่สามารถจดจำเนื้อหาที่เรียน	

ได้หมด	ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยและการรักษาในอนาคต	วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการช่วยจำคือ	การสรุปย่อบทเรียนซึ่งอาจทำ

ให้ผลการเรียนดีขึ้น	วิธีนี้ยังไม่มีการวิจัยในนิสิตแพทย์มากนัก	งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการทำสรุปย่อ

บทเรียนต่อผลการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(มศว)	ที่ผ่านการเรียนและการทดสอบ

วิชารังสีวิทยา	(RL	501)	การวิจัยนี้เป็นแบบ	retrospective	cohort	โดยมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	มศว	ปีการศึกษา	2557	

ที่ผ่านการเรียนวิชารังสีวิทยาเป็นระยะเวลา	4	สัปดาห์	จำนวน	159	คน	ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ	การสรุปย่อบท

เรียน	ผลการเรียน	และปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดเป็นเกรด	 โดยให้เกรด	A,	B+	และ	B		

จัดอยู่ในเกณฑ์ดี	และ	C+,	C	และ	D	จัดอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี	ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย	Chi-square	 test	

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย	Mann-Whitney	U	test	และควบคุมตัวแปรกวนโดย	multivariate	analysis	ด้วย	

multiple	logistic	regression	ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ	p-value	<	0.05	ผลการศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ที่ทำสรุปย่อ

บทเรียนมีผลการเรียนดีร้อยละ	 85.7	และนิสิตแพทย์ที่ไม่ทำสรุปย่อบทเรียนมีผลการเรียนดีร้อยละ	 61.3	ซึ่งจาก	

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	multivariate	analysis	ด้วย	 logistic	 regression	พบว่าการทำสรุปย่อบทเรียนทำให้ผล	

การเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (Adjusted	OR	3.42,	95%	CI	1.57-7.49,	p-value	=	0.002)	นอกจากนี้	

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาทำให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (Adjusted	OR	6.83,	 95%	CI	 1.28-36.39,		

p-value	=	0.025)	สรุปผลพบว่าการทำสรุปย่อบทเรียนและทัศนคติที่ดีต่อวิชารังสีวิทยา	 (RL	501)	ของนิสิตแพทย์	

ชั้นปีที่	4	มศว	ช่วยให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ		
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Abstract
 Clinical	medicine	 contains	 a	broad	 range	of	 content	which	makes	 it	difficult	 for	medical	
students	 to	 remember	all	 the	 important	points	 required	to	correctly	diagnose	and	properly	manage	
patients’	medical	 problems.	 There	have	been	many	different	methods	 studied	which	may	help	
students	memorize	key	facts,	one	of	which	is	making	use	of	summary	notes.	However	the	effectiveness	
of	this	method	has	not	been	widely	studied	for	medical	students.	The	objective	of	this	study	was	to	
determine	whether	making	 lesson	 summary	notes	 improves	 4th	 year	medical	 students’	 learning	
achievement	 in	 radiology	course	 (RL	501)	at	Srinakharinwirot	University	 (SWU).	This	paper	 reports	a	
retrospective	cohort	study	of	159	fourth	year	medical	students	taking	the	radiology	course	taught	over	
four	weeks	 from	the	2014/15	academic	year	at	SWU	using	questionnaires	which	asked	about	making	
summary	notes,	the	outcome	of	the	learning	achievement,	and	possible	confounding	factors:	attitude	
to	the	module,	distractions	in	class,	satisfaction	of	the	provided	lecture,	amount	of	time	spent	sleeping,	
and	the	amount	of	time	used	for	revision.	Learning	achievement	was	assessed	by	using	awarded	grades	
in	which	A,	B+,	and	B	were	considered	to	be	good	grades	and	C+,	C,	and	D	were	considered	to	be	
grades	 that	are	not	good.	Qualitative	and	quantitative	data	were	analyzed	using	Chi-square	 test	and	
Mann-Whitney	U	test	 respectively.	Confounding	 factors	were	controlled	by	multivariate	analysis	using	
multiple	 logistic	 regression	with	a	p-value	<	0.05.	The	 survey	 revealed	 that	72	out	of	84	 (85.7%)	
students	who	made	summary	notes	and	46	out	of	75	 (61.3%)	students	who	did	not	make	summary	
had	good	learning	achievement.	Multivariate	analysis	showed	making	lesson	summary	notes	remained	
an	 independent	 factor	 for	 improving	 learning	achievement	 (Adjusted	OR	3.42,	95%	CI	1.57-7.49,	p	=	
0.002)	 and	also	 showed	 that	 a	positive	 attitude	 toward	 radiology	 significantly	 improves	 learning	
achievement	 (Adjusted	OR	6.83,	95%	CI	1.28-36.39,	p	=	0.025).	 In	conclusion,	 this	 study	 found	that	
making	lessons	summary	notes	and	a	positive	attitude	toward	radiology	significantly	improved	learning	
achievement	of	the	fourth	year	students	taking	radiology	course	(RL	501)	at	SWU.
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บทนำ
	 การเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก	มีการเรียนการสอน

ที่มีการเรียนและอ่านหนังสือเป็นจำนวนมาก	 รวมทั้ง	

ภาคปฏิบัติและทฤษฎี	 ทำให้ไม่สามารถจำข้อมูลได้

ทั้งหมดหรือจับประเด็นสำคัญของบทเรียนได้	ซึ่งสามารถ

นำไปสู่ผลการเรียนที่ไม่ดีและการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดได้

การสรุปย่อบทเรียนเป็นวิธีที่นิยมมากในวงการทางการ

ศึกษา	ที่มีส่วนช่วยทำให้ผลการเรียนดีขึ้น	จากงานวิจัย

ของ	Steve	และคณะ1	พบว่าการทำสรุปบทย่อมีส่วนช่วย

ในเรื่องของความจำ	 (memorization	process)	 และ

ช่วยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	(complex	problem)	และ

จากงานวิจัยของ	 Alex	 และคณะ2	พบว่ายิ่งนักเรียน

ทำการจดบันทึกมากจะยิ่งทำให้จำได้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งทำให้

ผลการเรียนดีขึ้น	จากรายงานของปรียาพร3	และวัลลภ	

และคณะ4	พบว่านอกจากการทำสรุปย่อบทเรียนแล้ว		

ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเรียนด้วย	 เช่น	ทัศนคติที่มี	

ต่อวิชาที่เรียน	จำนวนชั่วโมงนอนหลับ	 จำนวนที่ใช้ใน

การอ่านหนังสือ	จำนวนเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมอื่น

นอกเหนือการเรียนภายในคาบเรียน	และประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สอน	ปัจจุบันยังคงมี

การทำวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทำสรุปย่อ	

บทเรียนและผลการเรียนไม่มากนัก	การวิจัยฉบับนี้จึงมี

จุดมุ่งหมายเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำสรุปย่อ

บทเรียน	 โดยใช้การทำบทสรุปย่อบทเรียนของวิชา

รั ง สี วิ ท ย า	 ( R L	 501 )	 ขอ งนิ สิ ต แพทย์ ชั้ นปี ที่	 4	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กับผลการเรียน	 เป็น

ข้อมูลเพื่อการศึกษา		



วิธีการศึกษา
	 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย ป ร ะ เ ภ ท	

retrospective	cohort	study	โดยผู้เข้าร่วมการศึกษา

เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรวิชารังสีวิทยา	 (RL	501)	 เป็น

ระยะเวลา	 4	 สัปดาห์	 ซึ่งหลักสูตรนี้เริ่มจัดการเรียน	

การสอนในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2552	

เป็นต้นมา	 คณะผู้วิจัยเลือกวิชารังสีวิทยา	 (RL	 501)	

เพราะเป็นวิชาที่มีปริมาณเนื้อหามาก	มีการเรียนอย่าง

ต่อเนื่องทุกวัน	มีชั่วโมงการเรียนเท่ากัน	อาจารย์ที่สอน

เป็นท่านเดียวกัน	และไม่มีปัจจัยในเรื่องการดูแลผู้ป่วย

บนหอผู้ป่วยในหรือการทำหัตถการมาเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	

นิสิตแพทย์จึงมีเวลาที่เท่ากันและมีเวลาว่างพอที่จะ

ทำการสรุปย่อบทเรียนได้		

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่	 4	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ปีการศึกษา	 2557		

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก	 (convenient

sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและเก็บ

รวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามเพื่อประเมินข้อมูลทั่วไป

จำนวนหัวข้อที่ได้ทำสรุปย่อบทเรียน	อายุ	ความรู้สึกที่มี

ต่อภาควิชารังสีวิทยา	ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

โดยอาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา	จำนวนชั่วโมงการนอนหลับ

ตอนกลางคืน	 จำนวนชั่ ว โมงที่ ใช้อ่ านหนังสือวิชา

รังสีวิทยาต่อสัปดาห์	จำนวนเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม

อื่นนอกเหนือจากการเรียนภายในคาบเรียนต่อวัน		

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โดยแบบสอบถามจะเป็นใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน	 Google	 Form	และเก็บ

ข้อมูลในช่วงวันที่	5-11	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	

	 ในงานวิจัยนี้	การทำสรุปย่อบทเรียน	หมายถึง	

การเขียนรวบรวมใจความหรือเนื้อเรื่องที่สำคัญใน

รายวิชารังสีวิทยา	 (RL	501)	 โดยอาจทำเป็นข้อความ	

รูปภาพ	หรือแผนผังมโนทัศน์	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ	

ในบทเรียนตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ขึ้น	

โดยมีหัวข้อบทนำทางรังสีวิทยา	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

รังสีรักษา	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษาด้วยรังสี	 เวชศาสตร์นิวเคลียร์	 รังสีวิทยาของ	

ระบบทางเดินอาหาร	 รังสีวิทยาของระบบตับ	ตับอ่อน	

และทางเดินน้ำดี	 รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจ	

รังสีวิทยาของระบบกระดูกและข้อ	รังสีวิทยาของระบบ

ทางเดินปัสสาวะ	 รังสีวิทยาของระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ	รังสีวิทยาของระบบประสาท	การตรวจวินิจฉัยโรค

ทางเดินอาหารด้วยสารทึบรังสี	 และ	รังสีวิทยาเบื้องต้น

ในผู้ป่วยเด็ก	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หมายถึง	เกรดวิชา

รังสีวิทยา	 (RL	 501)	 โดยผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี	
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หมายถึง	เกรด	A,	B+	และ	B	ผลการเรียนไม่ดี	หมายถึง	

เกรด	C+,	C	และ	D	ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

โดยอาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา	หมายถึง	คะแนนจากการ

ทำแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น	 4	 หัวข้อดังนี้	 อาจารย์

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เหมาะสมเข้าใจง่าย	อาจารย์

ใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา

วิชา	 เอกสารประกอบการสอนน่าสนใจเหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชา	และอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม	

แสดงความคิดเห็น	 ให้คำแนะนำ	 รับฟังความคิดเห็น	

ของนิสิต	ซึ่งแต่ละหัวข้อมีคะแนน	1	ถึง	5	คะแนน	โดย

เรียงความพึงพอใจจากน้อยไปมากตามลำดับ	รวมเป็น

คะแนนความพึงพอใจเต็ม	20	คะแนน		

 คำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรสำหรับการศึกษา

ที่ทำกับคนสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันวัดแบบชนิดนับ	

กำหนดค่าความชุกของกลุ่มที่ทำสรุปย่อบทเรียนแล้ว	

ได้ผลการเรียนดี1-5	 เท่ากับ	0.66	และกำหนดความชุก

ของกลุ่มที่ไม่ทำสรุปย่อบทเรียนแล้วได้ผลการเรียนดี1,5

เท่ากับ	0.25	 โดยแทนค่า	Type	 I	error	 ในงานวิจัยนี้

ยอมรับได้ที่ร้อยละ	5	คิดเป็นค่า	Zα =	1.645,	Type	II	
error	 ในงานวิจัยนี้ยอมรับได้ที่ร้อยละ	20	 (power	=	

80%)	คิดเป็นค่า	Zβ =	0.84	จึงได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	

ที่ต้องการศึกษาอย่างน้อยกลุ่มละ	19	 คน	 รวมทั้งสิ้น	

38	คน	

	 วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พ ร รณนา	

(descriptive	 statistics)	 แสดงในรูปร้อยละ	 และ	

ค่าเฉลี่ย	 กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	หรือ	มัธยฐาน	กับ	

พิสัยควอไทล์	 ตามลักษณะการกระจายของข้อมูล	 ซึ่ง

ทดสอบด้วย	Kolmogorov-Smirnov	 test	 วิเคราะห์

ข้อมูลแบบ	bivariate	analysis	ด้วย	Chi-square	test	

และ	 Independent	 t-test	 หรือ	Mann-Whitney		

U	test	ตามการกระจายของข้อมูล	กำหนดให้	p-value	

<	 0.20	 หลังจากนั้น	 ทำการทดสอบ	 co-linearity	

ระหว่างตัวแปร	แล้ววิเคราะห์แบบ	multivariate	analysis

โดยใช้	multiple	 logistic	 regression	กำหนดระดับ	

นัยสำคัญที่	p-value	<	0.05	



ผลการศึกษา
	 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ	 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4		

ปีการศึกษา	 2557	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	อ.องครักษ์	 จำนวน	 159	คน	นิสิต

แพทย์หญิงและนิสิตแพทย์ชายมีจำนวนใกล้เคียงกัน	โดย

ผู้ที่ทำสรุปย่อมีจำนวน	84	คน	 (ร้อยละ	52.8)	ผู้ที่ไม่ทำ

สรุปย่อมีจำนวน	75	คน	(ร้อยละ	47.2)	นิสิตแพทย์ที่ทำ

สรุปย่อและได้ผลการเรียนดีมากกว่านิสิตแพทย์ที่ไม่ทำ

สรุปย่อแล้วมีผลการเรียนดี	 ซึ่งมีลักษณะกลุ่มตัวอย่าง		

ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(n=159)	

ตัวแปร 
เกรดวิชารังสีวิทยาภาคทฤษฎี (RL 501) 

เกรดดี (n=118) เกรดไม่ดี (n=41) 

เพศ 

	 ชาย	(ร้อยละ)	

	 หญิง	(ร้อยละ)	



53	(73.6)	

65	(74.7)	



19	(26.4)	

22	(25.3)	

การทำสรุปย่อบทเรียน 

	 ทำ	(ร้อยละ)	

	 ไม่ทำ	(ร้อยละ)	



72	(85.7)	

46	(61.3)	



12	(14.3)	

29	(38.7)	
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ตัวแปร 
เกรดวิชารังสีวิทยาภาคทฤษฎี (RL 501) 

เกรดดี (n=118) เกรดไม่ดี (n=41) 

ทัศนคติต่อวิชา 

	 ชอบ	(ร้อยละ)	

	 เฉยๆ	(ร้อยละ)	

	 ไม่ชอบ	(ร้อยละ)	



35	(87.5)	

79	(71.8)	

4	(44.4)	



5	(12.5)	

31	(28.2)	

5	(55.6)	

จำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ/สัปดาห์ 

	 น้อยกว่า	5	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 5-8	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 9-12	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 มากกว่า	12	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	



52	(72.2)	

40	(72.7)	

19	(82.6)	

7	(77.8)	



20	(27.8)	

15	(27.3)	

4	(17.4)	

2	(22.2)	

กิจกรรมอื่นๆ ในห้องเรียนนอกเหนือจากการเรียน/วัน 

	 น้อยกว่า	30	นาที	(ร้อยละ)	

	 30-59	นาที	(ร้อยละ)	

	 60-120	นาที	(ร้อยละ)	

	 มากกว่า	120	นาที	(ร้อยละ)	



55	(85.9)	

31	(70.5)	

7	(77.8)	

25	(59.5)	



9	(14.1)	

13	(29.5)	

2	(22.2)	

17	(40.5)	

จำนวนชั่วโมงนอน/วัน 

	 น้อยกว่า	4	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 4-6	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 7-9	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	

	 มากกว่า	9	ชั่วโมง	(ร้อยละ)	



12	(70.6)	

60	(75.0)	

44	(73.3)	

2	(100.0)	



5	(29.4)	

20	(25.0)	

16	(26.7)	

0	(0.0)	

อายุ	(ปี)	(มัธยฐาน,	(พิสัยควอไทล์))	

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์	

(คะแนน)	(มัธยฐาน,	(พิสัยควอไทล์))	

22	(21,	24)	

16	(11,	20)	

22	(21,	25)	

16.5	(8,	20)	



	 การทำสรุปย่อบทเรียนส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 นอกจากนี้	 ความชอบต่อวิชา	

ที่เรียนยังมีผลต่อผลการเรียน	ทำให้มีผลการเรียนดีขึ้นกว่าความไม่ชอบต่อวิชาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ได้ผลดัง	

ตารางที่	2	
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ตารางที่ 2	แสดงปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียน	ด้วย	Logistic	regression	(n=159)	

ตัวแปร 
Crude 

OR 
95% CI p-value 

Adjusted 

OR* 
95% CI p-value 

การทำสรุปย่อบทเรียน 

	 ทำ	

	 ไม่ทำ	



3.783	

1	



1.755-8.151	

-	



0.001	

-	



3.424	

1	



1.566-7.489	

-	



0.002	

-	

ทัศนคติต่อวิชาเรียน 

	 ชอบ	

	 เฉยๆ	

	 ไม่ชอบ	



8.750	

3.185	

1	



1.741-43.973	

0.802-12.647	

-	



0.008	

0.100	

-	



6.825	

2.843	

1	



1.280-36.394	

0.676-11.962	

-	



0.025	

0.154	

-	

*Adjusted	ด้วย	ทัศนคติต่อวิชาเรียน	อายุ	การทำสรุปย่อบทเรียน	และจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมอื่นในห้องเรียน	

 

	 นอกจากนี้	จากการเก็บข้อมูลพบว่า	บทเรียนที่มีผู้ทำสรุปย่อมากที่สุดคือ	หัวข้อรังสีวิทยาของระบบทางเดิน

หายใจ	รองลงมาคือ	หัวข้อรังสีวิทยาของระบบประสาท	และหัวข้อที่มีผู้ทำสรุปย่อน้อยที่สุดคือ	 เวชศาสตร์นิวเคลียร์		

ดังแสดงในตารางที่	3	



ตารางที่ 3	แสดงจำนวนและร้อยละของการทำสรุปย่อบทเรียนแยกบท	(n=159)	

บทเรียน 
ทำ 

จำนวน (ร้อยละ) 

ไม่ทำ 

จำนวน (ร้อยละ) 

บทนำ	 24	(15.1)	 135	(84.9)	

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสีวิทยา	 28	(17.6)	 131	(82.4)	

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย

รังสีวิทยา	

30	(18.9)	 129	(81.1)	

เวชศาสตร์นิวเคลียร์	 21	(13.2)	 138	(86.6)	

รังสีวิทยาของระบบทางเดินอาหาร	 57	(35.8)	 102	(64.2)	

รังสีวิทยาของระบบตับ	ตับอ่อน	และทางเดินน้ำดี	 55	(34.6)	 104	(65.4)	

รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจ	 64	(40.3)	 95	(59.7)	

รังสีวิทยาของระบบกระดูกและข้อ	 53	(33.3)	 106	(66.7)	

รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ	 45	(28.3)	 114	(71.7)	

รังสีวิทยาของระบบทางเดินหลอดเลือด	 50	(31.4)	 109	(68.6)	
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บทเรียน 
ทำ 

จำนวน (ร้อยละ) 

ไม่ทำ 

จำนวน (ร้อยละ) 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยสารทึบรังสี	 41	(25.8)	 118	(74.2)	

รังสีวิทยาเบื้องต้นในผู้ป่วยเด็ก	 53	(33.3)	 106	(66.7)	

รังสีวิทยาของระบบประสาท	 58	(36.5)	 100	(62.9)	

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยพบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ที่ทำสรุปย่อบทเรียน	

มีผลการเรียนดีกว่าคนที่ไม่ทำสรุปย่อบทเรียน	 กรณี	

ดังกล่าวอธิบายได้ว่า	 การทำสรุปย่อบทเรียนมีผล	

ทำให้การจำเนื้อหาที่ เรียนได้มากขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้มีผล	

การเรียนดีขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Steve	

และคณะ1	พบว่าการทำสรุปบทย่อมีส่วนช่วยในเรื่อง	

ของความจำ	 (memorization	process)	และช่วยใน

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	 (complex	 problem)	 และ	

จากงานวิจัยของ	 Alex	 และคณะ2	พบว่ายิ่งนักเรียน

ทำการจดบันทึกมาก	จะทำให้จำได้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่	

ผลการเรียนที่ดีขึ้นได้	ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวนี้เป็นไปตาม

ทฤษฎีความจำสองกระบวนการของ	Richard	และคณะ6

ที่กล่าวว่า	สิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ในความจำระยะสั้นจะต้อง	

ได้รับการทบทวนอยู่ตลอดเวลา	มิฉะนั้นความจำนั้นจะ

สลายตัวไปอย่างรวดเร็ว	 การทบทวนจะป้องกันไม่ให้

ความจำสลายตัวไปจากความจำระยะสั้น	 และสิ่งใด	

อยู่ในความจำระยะสั้นเป็นระยะเวลายิ่งนาน	สิ่งนั้นจะ	

มีโอกาสฝังตัวในความจำระยะยาว	 ซึ่งการทำสรุปย่อ	

บทเรียนเป็นการทบทวนรูปแบบหนึ่งจึงมีส่วนช่วยใน	

การเกิดความจำระยะยาวได้		

	 Benjamin	และคณะ7	อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่ า งการทำสรุปย่ อบทเรี ยนและความจำว่ า

กระบวนการเก็บความจำประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ได้แก่	

ขั้นตอนที่หนึ่ง	 การบันทึกให้อยู่ในรูปรหัส	 (encoding)		

ที่สมองส่วนต่างๆ	 โดยบันทึกในรูปแบบ	 pattern	 of	

spike	 train	 ที่ต่างกัน	 ข้อมูลที่เข้าสู่ตัวบุคคลนั้นจะ	

ต้องได้รับการเลือกสรรจากการทำงานของระบบประสาท

และอวัยวะรับสัมผัส	 บางครั้งในการเลือกสรรข้อมูล	

ดังกล่าวต้องใช้ความใส่ใจ	ความสนใจและการเพ่งเล็งใน

บางสิ่งบางอย่างเท่านั้น	 สิ่งเร้า	 และข้อมูลต่างๆ	ที่ได้

เลือกสรรจะส่งไปยังอวัยวะรับสัมผัสทั้ง	 5	 คือ	 ตา	 หู		

จมูก	 ลิ้น	 และกายสัมผัส	 ในขั้นนี้	 บุคคลนั้นจะต้องมี	

ความเข้าใจในข้อมูลที่รับมาผ่านทางอวัยวะรับสัมผัสทั้ง	

5	 โดยตรง	 และข้อมูลดังกล่าวจะถูกปรับให้คงอยู่ใน	

ความจำระยะสั้นเท่านั้น	ขั้นตอนที่สอง	การเก็บความจำ	

(storage)	ถ้าในขั้นตอนการป้อนข้อมูลนั้นสามารถจัด

ระบบแบบแผนได้อย่างเรียบร้อยจะส่งผลสะท้อนให้

ข้อมูลที่มีการเก็บรักษาไว้นั้นคงอยู่ในลักษณะที่เป็น

ระบบและเป็นระเบียบ	ถ้าโครงสร้างของสิ่งที่เรียนรู้นั้น

ทำได้อย่างมีแบบแผนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็ว	 เมื่อข้อมูลเข้ามาสู่ความจำระยะสั้นแล้ว	 ถ้า	

ผู้เรียนสามารถเก็บรักษาข้อมูลและมีการทบทวนอยู่	

บ่อยครั้ง	 จะเป็นการกระตุ้นวงจรเซลล์ประสาทใน	

hippocampus	 ให้ส่งจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่ง	

ไปเรื่อยๆ	 และทำให้วงจรประสาทที่เกี่ยวกับความจำ	

ดังกล่าวทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ

แบบแผน	ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลหรือสิ่งที่	

เรียนมากยิ่งขึ้น	มีการจัดสรรระบบและระเบียบแบบแผน

ได้อย่างเหมาะสม	ทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นความจำระยะยาว	ขั้นตอนที่สาม	การเรียกความจำที่
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เก็บไว้คืนมาใช้งาน	 (retrieval)	 เมื่อมีความจำระยะยาว

เกิดขึ้น	ผู้เรียนได้มีการจัดข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน

แล้ว	ทำให้การตอบสนองต่อพฤติกรรมต่างๆ	เช่น	กิจกรรม

การทำงาน	การดำเนินชีวิต	สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม	การสร้างเครื่องมือช่วยในการจำ	

(mnemonic	 device)	 เป็นวิธีการจำรูปแบบหนึ่งใน

หลายๆ	รูปแบบ	 (การสร้างภาพในใจ	การเรียนเกินพอ	

การนึกทบทวน	การฝึกแบบรวดเร็วและการฝึกทีละส่วน	

และการสร้างเครื่องมือช่วยในการจำ)	 Frances	 และ

คณะ8	พบว่าการทำสรุปย่อบทเรียนถือเป็นการสร้าง

เครื่องมือในการช่วยจำรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งช่วยในขั้นตอน

การเข้ารหัส	 (encoding)	และการเก็บความจำ	 (storage)

ให้เก็บไว้ในความจำระยะยาวได้		

	 ปั จจั ยด้ านทั ศนคติที่ ดี ต่ อการ เรี ยนวิ ช า

รังสีวิทยา	 มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนที่ดีอย่างมี	

นัยสำคัญทางสถิติ	 ซึ่งอธิบายได้ว่าการมีทัศนคติที่ดีทำ	

ให้มีแรงจูงใจในการเรียน	ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดี	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Madeleine	และคณะ9	แสดง

ให้เห็นว่าทัศนคติมีผลต่อผลการเรียน	และงานวิจัยของ	

Sandra10	 พบว่าทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้	 และ	

ความเชื่อของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน	 โดยแสดงออกมา

เป็นคำพูดหรือการกระทำที่สามารถมองเห็นได้จาก

พฤติกรรมการเรียนและผลการเรียน	แต่จำนวนชั่วโมงใน

การนอนหลับไม่สัมพันธ์กับผลการเรียน	สามารถอธิบาย

ได้ว่า	 ในการนอนของแต่ละคนอาจมีคุณภาพการนอนที่

ต่างกัน	 เช่น	 บางคนนอนมากแต่อาจไม่มีคุณภาพที่ดี		

ในระหว่างที่บางคนนอนน้อยกว่าแต่มีคุณภาพ	สามารถ

อธิบายได้จากผลงานการวิจัยของ	 Giuseppe	 และ

คณะ11	ที่กล่าวไว้ว่า	 คุณภาพการนอนที่แย่สัมพันธ์กับ

การมีพฤติกรรม	 สมรรถนะของการรู้คิด	 (cognitive	

function)	และผลการเรียนที่แย่ลง		

	 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน	

การสอนโดยอาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา	 ไม่สัมพันธ์กับ	

ผลการเรียน	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ	John	และคณะ12

ที่กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจมีผลต่อผลการเรียนของ

นักเรียน	อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน	จึงไม่สามารถ

สรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจดังกล่าว

กับผลการเรียน	 ในแง่อายุของผู้เรียนต่อความสามารถ

ด้านการเรียนรู้	 งานวิจัยนี้ไม่สามารถสรุปได้	 เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน	สำหรับ

ปัจจัยอื่นๆ	 เช่น	 จำนวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือและ

จำนวนชั่วโมงในการทำกิจกรรมอื่นในห้องเรียน	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อผลการเรียน	 เนื่องจากจำนวนชั่วโมงที่

มากหรือน้อยไม่มีความสำคัญเท่ากับคุณภาพการอ่าน

หนังสือ	 โดยจำเป็นต้องอาศัยความสนใจและความใส่ใจ

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเก็บความจำในขั้นตอน	

encoding	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ	Benjamin	และ

คณะ7

	 การศึกษานี้มีข้อจำกัดของความคลาดเคลื่อน	

แบบสุ่ม	คือ	การประมาณค่าในประชากรไม่แม่นยำ	อาจ

เป็นผลจากการที่มีขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอ	 และการ

เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ	ทำให้ความแปรปรวนของ

ข้อมูลสูง	แต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในประชากรที่เรา

ต้องการศึกษา	และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีจำกัด	จึงไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ได้	แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของการ

ทำสรุปย่อบทเรียนที่มีต่อผลการเรียนมีค่าค่อนข้างสูงจึง

ทำให้ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มนี้ไม่มีผลต่อการสรุปผล

การวิจัย	ทั้งนี้อาจทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มโดย

ใช้ความน่าจะเป็น	และเพิ่มขนาดตัวอย่าง	 เพื่อเพิ่มความ

แม่นยำในการประมาณค่าในประชากร	และลดความ



31ผลการทำสรุปย่อบทเรียนที่มีผลต่อผลการเรียนของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แปรปรวนของข้อมูล	ส่วนความคลาดเคลื่อนเชิงระบบที่

พบคือ	อคติในการเก็บข้อมูล	 เนื่องจากการศึกษานี้เป็น

รูปแบบ	 retrospective	cohort	จึงทำให้ความถูกต้อง

ของข้อมูลมักจะน้อยลงเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม

จะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลในอดีต	ซึ่งนิสิตแพทย์อาจจะ

จำข้อมูลในอดีตไม่ได้		



สรุปผล
	 นิ สิ ต แพทย์ ชั้ น ปี ที่	 4	 มห า วิ ท ย า ลั ย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ที่ทำสรุปย่อบทเรียนวิชารังสีวิทยา	

(RL	 501)	 และทัศนคติที่ดีในวิชารังสีวิทยา	 ทำให้ผล	

การเรียนดี		
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