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บทคัดย่อ
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลเป็นตัวบ่งชีภ้ าวะสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ มีผลต่อ
คุณภาพการเรียนรูแ้ ละความส�ำเร็จด้านการศึกษา การวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิงท�ำนายครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สุข
นิสัยการนอนหลับ และความเครียด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จ�ำนวน 217
ราย ของคณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่ง รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและค�ำนวณตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
สุขนิสัยการนอนหลับ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ1, 2)แบบวัดความเครียดสวนปรุง (สุวัฒน์
มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, และ พิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540) และ 3)แบบสอบถามคุณภาพการ
นอนหลับของพิทส์เบิรก์ (ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์, 2540) ทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .70, .96 และ .80 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบน�ำตัวแปรเข้าพร้อมกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ร้อยละ 66.36
2. อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สุขนิสัยการนอนหลับ และความเครียด สามารถร่วมกันท�ำนายคุณภาพ
การนอนหลับได้ร้อยละ 27.5 (Nagelkerke R2 = .275) โดยสุขนิสัยการนอนหลับ และความเครียดสามารถ
ท�ำนายคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (OR = .23; 95% Cl = .09-.57, p<.01 และ
OR = 2.91; 95% Cl = 1.81-4.67, p<.01 ตามล�ำดับ)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์พยาบาลในการส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณภาพการนอนหลับที่ดี โดยใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการมีสุขนิสัยการนอน
หลับที่ดี และใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเข้าศึกษา รวมทั้งติดตามให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนส�ำเร็จการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: สุขนิสัยการนอนหลับ ความเครียด คุณภาพการนอนหลับ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
Sleep quality of nursing students is an indicator of both physical and mental health    
affecting the quality of learning and graduation success. The purpose of this predictive
correlational descriptive study was to determine predictive factors of sleep quality among
nursing   students such as age, college year, grade point average (GPA), sleep habits and
stress. The participants were 217 nursing students of freshman, sophomore, junior, and senior
classes of one nursing college from April to May 2017. Proportionate stratified random
sampling was used.  Data were collected using 1) the sleep habits questionnaire which
showed the content validity index of 1, 2) the Suanprung Stress Test (Mahatnirunkul,
Pumpaisarnchai & Tapunya, 1997), and 3) the Pittsburgh Sleep Quality Index (Jirapramukpitak
& Tanchaiswad, 1997). The last three scales showed the reliability of Cronbach’s alpha
efficiency of .70, .96 and .80, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics,
and enter logistic regression.
Results of the study showed that
1. More than half of the samples (66.36 %) had poor sleep quality.
2. Age, college year, GPA, sleep habits, and stress were accounted for 27.5% in sleep
quality (Nagelkerke R2 = .275). Sleep habits and stress significantly predicted sleep quality
(OR = .23; 95% Cl = .09-.57, p<.01 and OR = 2.91; 95% Cl = 1.81-4.67, p<.01 respectively).
The results of this study is useful for educational institution administrators and nursing
instructors to promote students to have good sleep quality by means of providing activities
to promote good sleep habits, using appropriate relaxing techniques starting in their freshman
year as well as monitoring continuously until graduation.    
Keywords: Sleep habits, Stress, Sleep quality, Nursing students
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
คุณภาพการนอนหลับเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคคล การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู ้ สุ ข ภาพกายไม่ แ ข็ ง แรง
อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ง่วงนอนตอนกลางวันเพิ่มขึ้น และ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ลดลง
(Tynjälä, Kannas, Levälahti, & Välimaa, 1999) ใน
ระยะยาวจะท�ำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังตามมา เช่น โรค
อ้วน โรคเบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ
ซึมเศร้า เป็นต้น นอกจากนี้การนอนหลับไม่เพียงพอ
ท�ำให้เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางจราจรทีเ่ กิดจากความ
50 พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ง่วงนอน ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และตาย
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Centers for Disease Control and
Prevention [CDC], 2015) ด้านสุขภาพจิตและความไม่
สมดุลทางอารมณ์มีการศึกษาพบว่า บุคคลมีอารมณ์
เปลีย่ นแปลงง่าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มสี มาธิ และเครียด
(Welle & Graf, 2011) ทางด้านสังคม บุคคลที่นอนไม่
หลับมีความยากล�ำบากในการสร้างสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวและบุคคลอื่น มีความพึงพอใจต่อการท�ำงาน
ลดลง และขาดงานบ่อยครั้ง เนื่องจากความเจ็บป่วย
(Leger, Guilleminault, Bader, Levy, & Paillard,
2002) ผลกระทบดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วง
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วัยรวมทั้งช่วงของการเป็นนักศึกษา ซึ่งการนอนหลับไม่
เพียงพอ นอกจากจะเกิดปัญหาดังกล่าวแล้วยังส่งผลเสีย
ต่อการท�ำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ได้แก่ การเก็บข้อมูลหรือการรับข้อมูล (acquisition)
กระบวนการท� ำ ให้ ค วามจ� ำ มี ค วามคงทนมากขึ้ น
(consolidation) และด้านความจ�ำย้อนหลังหรือการ
ระลึกย้อนหลัง (recall) (Division of Sleep Medicine
at Harvard Medical School, 2008) รวมทั้งมีความ
สัมพันธ์กับผลการเรียนไม่ดี (Gaultney, 2010) และส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จด้านการศึกษา (Buboltz,
Brown, & Soper, 2001)
นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว
และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้เพื่ออาชีพและเข้าใจชีวิต นักศึกษาจึงมีกิจกรรม
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการเรียนที่มีกระบวนการแตก
ต่างจากระดับมัธยมศึกษา การเข้าสูส่ งั คมใหม่ทมี่ กี ารจัด
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการมีกิจกรรมรื่นเริงใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีอ้ าจท�ำให้นกั ศึกษา
ต้องปรับตัวโดยลดเวลาการนอน หรือเข้านอนดึกมากขึน้
เข้านอนไม่ตรงเวลา ส่งผลให้มีการนอนน้อยลง (Ban &
Lee, 2001) จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศ
และในประเทศ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การนอนหลับของนักศึกษา ได้แก่ ความเครียด สุขนิสัย
การนอนหลับ และปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
ชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจัยด้านความเครียด ความเครียดเป็นปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่างกายและจิตใจต่อสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเครียด อาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและ
ภายนอกร่างกายหรือร่วมกัน สาเหตุของความเครียดอาจ
มาจากภาระงาน เรื่องส่วนตัว ครอบครัว สภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อม อาการของความเครียดแสดงออกทาง
กล้ามเนื้อ โครงกระดูก ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก
ระบบประสาทซิมพาเธติก อารมณ์ ความคิด ต่อมไร้ท่อ
และระบบภูมิคุ้มกัน (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ,
2540) ระยะเวลาที่ ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ที่
ยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามเครียด และความเครียด

มีผลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ความแข็งแรงของร่างกาย รวม
ทัง้ สุขนิสยั การนอนหลับ และความส�ำเร็จการศึกษา จาก
การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ระดับความเครียดที่เพิ่ม
มากขึ้น และการมีปัญหาทางด้านจิตใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ
ไม่ดี (Lund, Reider, Whiting, & Prichard, 2010)
ประเทศไทยพบเพียงการศึกษาของดารัสนี โพธารส
(2560) รายงานว่ า นิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ มี
ความเครียดสูง มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับคุณภาพการ
นอนหลับไม่ดี
ปัจจัยด้านสุขนิสัยการนอนหลับ สุขนิสัยการนอน
หลับเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงปริมาณ
และคุณภาพการนอนหลับให้ดขี น้ึ ได้แก่ เข้านอนและตืน่
นอนตรงเวลาทุกวัน หลีกเลีย่ งการงีบหลับ หลีกเลีย่ งการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ออก
ก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ ก�ำจัดเสียงรบกวนการนอน อุณหภูมิ
ห้องนอนปกติ และมีกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอน หาก
บุคคลมีสุขนิสัยการนอนหลับไม่ดี จะส่งผลให้เกิดอาการ
นอนไม่หลับ (Stepanski & Wyatt, 2003) การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสุขนิสยั การ
นอนหลับ การปฏิบัติสุขนิสัยการนอนหลับ และคุณภาพ
การนอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
พบว่ า ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข นิ สั ย การนอนหลั บ มี ค วาม
สัมพันธ์กับการปฏิบัติสุขนิสัยการนอนหลับ และมีความ
สัมพันธ์กบั คุณภาพการนอนหลับ อย่างไรก็ตามการศึกษา
เกี่ยวกับสุขนิสัยการนอนหลับยังมีจ�ำกัด โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยพบเพียงการศึกษาของผาณิตา ชนะมณี,
สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และถนอมศรี อินทนนท์ (2549)
พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้มสี ขุ นิสยั การนอน
หลับอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ
สุขนิสัยการนอนหลับ และความเครียด ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพการนอนหลับได้
ร้อยละ 15
ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลทีค่ ดั เลือกมาศึกษาในครัง้
นี้ ได้แก่ อายุ ชัน้ ปี และเกรดเฉลีย่ สะสม ซึง่ ผลการศึกษา
ที่ผ่านมายังมีความขัดแย้งกันอยู่ ไม่สามารถสรุปผลได้
อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจ
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ท�ำนายคุณภาพการนอนหลับได้เช่น อายุ ที่ยังไม่พบการ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ระหว่ า ง
นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีเพียงการศึกษาที่พบว่า
คุณภาพการนอนหลับไม่ดใี นบุคคลทีม่ อี ายุนอ้ ย และอายุ
มีความสัมพันธ์ระดับต�ำ่ กับคุณภาพการนอนหลับโดยรวม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .12, p < .05) (Howell,
Jahrig, & Powell, 2004) ส�ำหรับชั้นปี ผลการศึกษาที่
ผ่านมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับคุณภาพ
การนอนหลับยังไม่มผี ลการศึกษาทีช่ ดั เจน มีการศึกษาที่
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีระยะเวลาการนอนที่สั้นกว่า
นักศึกษาชัน้ ปีอนื่ ๆ และใช้เวลาก่อนนอนหลับนานกว่าใน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น และจะนอนสั้นลงในวันสุด
สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นอนนานที่สุด และนอน
หลับยากมากที่สุดในคืนปกติตลอดสัปดาห์ แต่เวลาการ
เข้านอนในแต่ละชัน้ ปีไม่มคี วามแตกต่างกัน และทุกชัน้ ปี
จะตื่นเช้าในวันที่มีเรียนหนังสือ (Tsai & Li, 2004) และ
การศึกษาของผาณิตา ชนะมณี และคณะ (2549) พบว่า
ระดับชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ
ส�ำหรับเกรดเฉลี่ยสะสม พบการศึกษาของวูลฟสันและ
คาสคาดอน (Wolfson & Carskadon, 2003) ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาการนอนหลับและเกรดเฉลีย่
สะสมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีระยะเวลาในการ
นอนนาน (> 9 ชั่วโมงต่อคืน) มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ใน
ระดับดี (GPA = 3.24) ส่วนนักศึกษาที่มีระยะเวลานอน
สั้น (< 6 ชั่วโมงต่อคืน) มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า (GPA
= 2.74) ดังนั้นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ
ดี มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการนอนนาน และ
ประเทศไต้หวันมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การนอนหลั บ และความพึ ง พอใจในการเรี ย นของ
นักศึกษาพยาบาล 200 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 53 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี และ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน ได้แก่ เกรดเฉลี่ย
สะสม แรงจูงใจ กิจกรรมการเรียน รวมทัง้ ความสนใจ อยู่
ในระดับปกติถงึ มากทีส่ ดุ และความพึงพอใจในการเรียน
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับ (Hsu,
Chen, Lee, Shih, & Lin, 2014)
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษา
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พยาบาลในประเทศไทยพบว่ามีนอ้ ย ทัง้ ทีน่ กั ศึกษาเหล่า
นี้ต้องทุ่มเทเวลาทั้งในการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับน้อง การร่วมกิจกรรม
ของคณะและวิทยาลัย เป็นต้น ดังนั้นนักศึกษามักเข้า
นอนและตืน่ นอนไม่ตรงเวลา นอนดึกจากการอ่านหนังสือ
ท�ำรายงาน เขียนแผนการพยาบาล และต้องตื่นเช้าเพื่อ
ขึน้ ฝึกปฏิบตั ใิ นแต่ละวัน นอกจากนีน้ กั ศึกษาบางส่วนยัง
ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติในเวรบ่ายและเวรดึกในบางรายวิชา
อี ก ด้ ว ย ท� ำ ให้ รู ป แบบการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงไป มีปัญหาการนอนหลับเพิ่มขึ้น อาจเกิด
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาปัจจัยท�ำนาย
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัยท�ำนายคุณภาพการนอน
หลับของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย
สะสม สุขนิสัยการนอนหลับ และความเครียด ซึ่งผลการ
ศึกษาครั้งนี้จะได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยและมีประโยชน์ในการส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณภาพการนอนหลับทีด่ ี เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมการมีสุขนิสัยการนอนหลับต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา
พยาบาล
2. เพื่อศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของอายุ ชั้นปี
เกรดเฉลี่ยสะสม สุขนิสัยการนอนหลับ และความเครียด
ต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล
ค�ำถามการวิจัย
1. คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล
เป็นอย่างไร
2. อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สุขนิสัยการนอน
หลับ และความเครียด สามารถร่วมกันท�ำนายคุณภาพ
การนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลได้หรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากการทบทวน
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ โดย
คุณภาพการนอนหลับเป็นการรับรูข้ องบุคคลต่อการนอน
หลั บ ของตนเอง ผู ้ วิ จั ย เลื อ กประเมิ น ตามดั ช นี ชี้ วั ด
คุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์ก (The Pittsburgh
Sleep Quality Index: PSQI) (ตะวันชัย จิรประมุข
พิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์, 2540) ในระยะ 1 เดือน
ทีผ่ า่ นมา ประกอบด้วย 1) คุณภาพการนอนหลับโดยรวม
2) ระยะเวลาตัง้ แต่เข้านอนจนกระทัง่ หลับ 3) ระยะเวลา
การนอนหลับในแต่ละคืน 4) ประสิทธิผลในการนอนหลับ
5) การรบกวนการนอนหลับ 6) การใช้ยานอนหลับ และ
7) ผลกระทบต่อการท�ำกิจกรรมในแต่ละวัน  และเลือก
ตัวแปรของปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจเป็นตัวท�ำนายคุณภาพการ
นอนหลับของนักศึกษาพยาบาลดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม ปัจจัยด้านสุข
นิสัยการนอนหลับ และความเครียด
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิง
ท�ำนาย (predictive correlational descriptive
research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นาย
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล ประชากร
คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ชัน้
ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จ�ำนวน 131, 130, 125 และ 128
ราย ตามล�ำดับ รวมทัง้ สิน้ 514 ราย ทัง้ เพศหญิงและเพศ
ชาย ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตาราง
ส�ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 217
ราย สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ และค�ำนวณตามสัดส่วน
ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 55 ราย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 55 ราย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 53 ราย และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 54 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การแจก
แบบสอบถามและเอกสารชีแ้ จงการพิทกั ษ์สทิ ธิใ์ ห้กบั กลุม่
ตัวอย่างที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์คืนจากกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 217 ราย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ คี ะแนนของแบบวัดความเครียดของสวนปรุง

อยู่ในระดับสูง และความเครียดรุนแรง จ�ำนวน 104 ราย
ผูว้ จิ ยั ได้สง่ ต่อกลุม่ ตัวอย่างกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบให้การ
ปรึกษา เพื่อรับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี
เกรดเฉลีย่ สะสม โรคประจ�ำตัว และยาทีร่ บั ประทานเป็น
ประจ�ำ  2) แบบสอบถามสุขนิสัยการนอนหลับ ผู้วิจัย
ดัดแปลงจากแบบประเมินสุขนิสัยการนอนหลับของ
ผาณิตา ชนะมณี (2548) จ�ำนวน 20 ข้อ เป็นค�ำถามทั้ง
ทางบวกและทางลบ ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ ข้อความทางบวก คือ คะแนน 0
(ไม่เคยเลย ไม่มีพฤติกรรมนั้นเลย/สัปดาห์) และคะแนน
3 (ปฏิบัติเป็นประจ�ำ  มีพฤติกรรมมากกว่า 5 ครั้ง/
สัปดาห์) ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงข้ามกับ
ข้อความทางบวก คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-60 คะแนน
แปลผลคะแนนจากเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยแบ่งกลุม่ คะแนน
ตามอันตรภาคชั้น 3 ระดับ คือ ต�่ำ  ปานกลาง และสูง
แบบสอบถามได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
จากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หาเท่ากับ 1 และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยน�ำ
ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำ� นวน 20
ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .70, 3)
แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test20, SPST-20) ของสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ
(2540) พัฒนาจากกรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจ
และสังคมของความเครียด จ�ำนวน 20 ข้อ ให้ผู้ตอบ
ค�ำถามส�ำรวจว่าระยะ 6 เดือนทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์ขอ้ ใด
เกิดขึ้นกับผู้ตอบบ้าง ถ้าข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่
ต้องตอบ ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ คือ คะแนน 0 (ไม่มีเหตุการณ์หรืออาการ)
ถึงคะแนน 5 (รู้สึกรุนแรงมากที่สุด) คะแนนอยู่ระหว่าง
0-100 คะแนน แปลผลโดยแบ่งผลรวมที่ได้ออกเป็น 4
ระดับคือ ช่วงคะแนน 0-23 คะแนน เครียดระดับต�ำ 
่ ช่วง
คะแนน 24-41 คะแนน เครียดระดับปานกลาง ช่วงคะแนน
42-61 คะแนน เครียดระดับสูง และคะแนน 62 ขึ้นไป
เครียดระดับรุนแรง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ .96 และ 4) แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับ
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ของพิทส์เบิรก์ (The Pittsburgh Sleep Quality Index:
PSQI) แปลเป็นภาษาไทยโดยตะวันชัย จิรประมุขพิทกั ษ์
และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (2540) เป็นการประเมินการนอน
หลับส่วนใหญ่ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา จ�ำนวน 7 ข้อ
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีค�ำ
ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ คะแนน 0
(คุณภาพการนอนหลับดี หรือไม่มีปัญหาการนอนหลับ)
ถึงคะแนน 3 (คุณภาพการนอนหลับไม่ดี หรือมีปัญหา
การนอนหลับ) คะแนนรวมของทั้ง 7 องค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0-21 คะแนน แปลผลโดยคะแนนรวมน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 หมายถึง มีคุณภาพการนอนหลับดี และ
คะแนนรวมมากกว่า 5 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ
ไม่ดี (Buysse, Reynolds lll, Monk, Berman, &
Kupfer, 1989) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ .80
ภายหลังโครงการวิจัยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
โดยผู ้ วิ จั ย ได้ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จั ย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็น
ความลับ ผลการวิจัยที่ได้จะน�ำไปสรุปเป็นภาพรวมเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ตอบ
ตกลงหรือปฏิเสธการร่วมวิจยั ไม่จำ� เป็นต้องชีแ้ จงเหตุผล
และไม่กระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างทีย่ นิ ดีเข้าร่วมวิจยั ได้ลงลายมือชือ่ ยินยอมเข้าร่วม
วิจัย และผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 4 ชุด กลุม่ ตัวอย่างใช้
เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาหาค่ า
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Sperman rank
correlation) และวิเคราะห์สถิตกิ ารถดถอยโลจิสติกแบบ
น�ำตัวแปรเข้าพร้อมกัน (enter logistic regression)
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติโดยทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบความสัมพันธ์มคี า่ น้อย
กว่า .65 จึงไม่มีปัญหา multicollinearrity
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ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 217 ราย เป็นเพศหญิง ร้อยละ
_
90.30 อายุระหว่าง 18-29 ปี (x = 20.88, SD = 1.57)
ก�ำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 จ�ำนวนเท่าๆ กัน คือ ร้อย
_
ละ 25.30 เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 1.85-3.85 (x =
2.93, SD = .39) โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับดีถึง
ดีมาก ร้อยละ 84.79 ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว ร้อยละ
93.50 และไม่มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจ�ำ  ร้อยละ
97.20
สุขนิสยั การนอนหลับของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 85.25 สุขนิสยั การนอนหลับทีพ่ บบ่อย
ได้แก่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังรับประทาน
อาหารเย็น ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลังหลังเที่ยงวันไปแล้ว
นอนบนที่นอนที่รู้สึกสบาย นอนในห้องนอนที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และปฏิบตั กิ จิ กรรมทีท่ ำ� ให้ผอ่ นคลาย เช่น
การท�ำจิตใจให้สบาย ฟังเพลงเบาๆ เป็นต้น
ความเครียดของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 43.48 ระดับสูง ร้อยละ 36.87 และระดับรุนแรง
ร้อยละ 11.06 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าในระยะ 6 เดือน
ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เช่น ไปไม่ถึง
เป้าหมายทีว่ างไว้ กลัวการท�ำงานผิดพลาด รูส้ กึ วิตกกังวล
ความจ�ำไม่ดี ปวดศีรษะจากความตึงเครียด เงินไม่พอใช้
จ่าย รู้สึกต้องแข่งขันเปรียบเทียบ เป็นต้น
คุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ไม่ดี ร้อยละ 66.36 โดยมีค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับ
6.38 (SD = 2.30) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของ
การนอนหลับ พบว่า มีระยะเวลาตัง้ แต่เข้านอนจนกระทัง่
หลับน้อยกว่า 30 นาที ร้อยละ 24.34 นอนหลับคืนละ
5-6 ชั่วโมง ร้อยละ 47.93 ประสิทธิผลการนอนหลับดี
ร้อยละ 81.11 มีการรบกวนการนอนหลับ ร้อยละ 97.70
สาเหตุที่พบบ่อย เช่น รู้สึกเจ็บหรือปวดตามร่างกาย ตื่น
กลางคืนเพื่อเข้าห้องน�้ำ ตื่นกลางดึกหรือตื่นเช้ากว่าปกติ
รูส้ กึ ร้อนเกินไป เป็นต้น ส่วนผลกระทบของการนอนหลับ
ต่อการท�ำกิจกรรมในเวลากลางวัน คือ การขาดความ
กระตือรือร้นในการท�ำงานให้สำ� เร็จ และมีอาการง่วงนอน
หรือเผลอหลับขณะท�ำกิจกรรม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัง้ 5 ปัจจัย ได้แก่
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อายุ ชัน้ ปี เกรดเฉลีย่ สะสม สุขนิสยั การนอนหลับ และ
ความเครียด กับคุณภาพการนอนหลับ พบว่า สุขนิสยั การ
นอนหลับมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.47, p < .01) และ

ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการนอน
หลับ (r = .46, p < .01) ส่วนอายุ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพการนอนหลับ (ตาราง
ที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนระหว่าง อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สุขนิสัยการนอนหลับ
ความเครียด กับคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อายุ

- .07

ชั้นปี

- .03

เกรดเฉลี่ยสะสม

- .03

สุขนิสัยการนอนหลับ

   - .47**

ความเครียด

     .46**

p-value
.258
.671
.658
.000
.000

** p < .01

การศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายคุณภาพการนอนหลับ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า อายุ ชัน้ ปี เกรด
เฉลีย่ สะสม สุขนิสยั การนอนหลับ และความเครียดสามารถ
ร่วมกันท�ำนายคุณภาพการนอนหลับของกลุม่ ตัวอย่างได้
ร้อยละ 27.50 (Nagelkerke R2 = .275) โดยสุขนิสยั การ
นอนหลับสามารถร่วมท�ำนายคุณภาพการนอนหลับอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (OR = .23; 95% Cl = .09-.57,

p<.01) หมายความว่า หากสุขนิสยั การนอนหลับทีด่ เี พิม่
ขึน้ 1 หน่วย จะท�ำให้โอกาสมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับทีด่ ี
เพิ่มขึ้น .23 เท่า และความเครียดสามารถร่วมท�ำนาย
คุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (OR =
2.91; 95% Cl = 1.81-4.67, p<.01) หมายความว่าหาก
มีความเครียดเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะท�ำให้โอกาสมีคณ
ุ ภาพ
การนอนหลับไม่ดเี พิม่ ขึน้ 2.91 เท่า (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าสถิตถิ ดถอยโลจิสติกของอายุ ชัน้ ปี เกรดเฉลีย่ สะสม สุขนิสยั การนอนหลับ และความเครียด ต่อคุณภาพ
การนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
อายุ
ชั้นปี
เกรดเฉลี่ยสะสม
สุขนิสัยการนอนหลับ
ความเครียด
ค่าคงที่

B
-.84
-.18
.14
-1.45
1.07
2.10

S.E.
.70
.15
.19
.45
.24
1.59

Wald
1.45
1.32
.53
10.18
19.72
1.74

df p-value
1
.228
1
.250
1
.465
1 .001**
1 .000**
1
.187

OR
.43
.84
1.15
.23
2.91
8.17

95% Cl
.11-1.69
.62-1.13
.79-1.68
.09 - .57
1.81 - 4.67

**p < .01, Cox & Snell R2 = .198, Nagelkerke R2 = .275, Predicted correct = 74.7%
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การอภิปรายผล
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.36 มีคุณภาพ
การนอนหลับไม่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับ
โดยรวม 6.35 คะแนน ตามเกณฑ์ของพิทส์เบิรก์ ทีก่ ำ� หนด
ให้คะแนนรวมมากกว่า 5 หมายถึง คุณภาพการนอนหลับ
ไม่ดี (Buysse et al., 1989) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของการนอนหลับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาก่อนหลับ
น้อยกว่า 30 นาที นอนหลับคืนละ 5-6 ชั่วโมง แสดงว่า
นอนน้อยกว่าระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมส�ำหรับวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่ควรจะนอนประมาณ 8 ชั่วโมง (อินทิรา
ปากันทะ, 2550) แม้ว่าจะสอดคล้องกับวิถีการด�ำเนิน
ชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีกิจกรรมหลาย
อย่าง แต่มีปริมาณการนอนหลับไม่เพียงพอในช่วงวัยนี้
ส�ำหรับประสิทธิผลการนอนหลับอยูใ่ นระดับดี นอนหลับ
ง่าย อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่างมีสงิ่ รบกวนการนอนหลับ
ได้แก่ ความรูส้ กึ เจ็บปวดตามร่างกาย ตืน่ กลางคืนเพือ่ เข้า
ห้องน�้ำ  ตื่นกลางดึกหรือตื่นเช้ากว่าปกติ และรู้สึกร้อน
หรือหนาวเกินไป อาจน�ำไปสู่คุณภาพการนอนหลับไม่ดี
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาซึ่ง
พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
(พิชญ์สินี มงคลสิริ, 2557; Alimirzae, Azzizadeh,
Abazari, & Haghdoost, 2014)
สุขนิสัยการนอนหลับ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพการนอนหลับ หมายความว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี ขุ
นิสยั การนอนหลับดีจะมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับดี และสุข
นิสยั การนอนหลับมีความสามารถในการท�ำนายคุณภาพ
การนอนหลับได้ อาจเนื่องจากสุขนิสัยการนอนหลับที่ดี
จะส่งผลให้มีการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมคุณภาพการ
นอนหลับ ได้แก่ การเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลา การ
ไม่ งี บ หลั บ ในเวลากลางวั น หลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์และคาเฟอีน ก�ำจัดสิ่งรบกวนการนอนหลับ
อุณหภูมิห้องปกติ เตียงมีความสุขสบาย และมีกิจกรรม
ผ่อนคลายก่อนนอน (Stepanski & Wyatt, 2003) เห็น
ได้จากการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างระบุวา่ มีพฤติกรรมหรือการกระ
ท�ำที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการมีสุขนิสัยการนอนหลับที่ดี
หลายเรื่อง สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า สุขนิสัยการ
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นอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัย สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพการนอนหลับได้
ร้อยละ 15 (ผาณิตา ชนะมณี และคณะ, 2549) และการ
ศึกษาสุขนิสยั การนอนหลับกับคุณภาพการนอนหลับของ
บุคคลวัยหนุ่มสาวในประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา
(LeBourgeois, Giannotti, Cortesi, Wolfson, &
Harsh, 2005) พบว่าสุขนิสยั การนอนหลับเป็นตัวท�ำนาย
ที่ส�ำคัญของคุณภาพการนอนหลับ
ความเครียดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ไม่ ดี
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียดระดับปาน
กลางถึงระดับรุนแรงจะมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไม่ดี และ
ความเครียดมีความสามารถท�ำนายคุณภาพการนอนหลับ
ได้ อาจเนื่องจากความเครียดกระตุ้นระบบประสาท
ซิมพาเธติก (sympathetic nervous system) ให้ทำ� งาน
มากขึ้น ส่งผลให้มีการหลั่งแอดดรีนาลิน (adrenaline)
และคอร์ตโิ คสเตอร์รอย (corticosteroid) มากขึน้ ท�ำให้
อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และความตึงตัวของ
กล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ เกิดอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ
ตืน่ ในช่วงเวลาของการนอนหลับบ่อยครัง้ และไม่สามารถ
หลับต่อได้ (อินทิรา ปากันทะ, 2550) การวิจัยครั้งนี้ให้
ผลการศึกษาในท�ำนองเดียวกับผลการศึกษาที่พบว่า
ระดับความเครียดของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีความ
สัมพันธ์มากที่สุดกับคุณภาพการนอนหลับ โดยนิสิตที่มี
ความเครียดสูงจะมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี (ดารัสนี
โพธารส, 2560) และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครี ย ด ภาวะสุ ข ภาพ และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์กับคุณภาพการนอนหลับไม่ดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (Valerio, Jin
Kim, & Sexton-Radek, 2016) พบว่าระดับความเครียด
สูง ภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง และความบ่อยในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสามารถร่วมกันท�ำนาย
คุณภาพการนอนหลับไม่ดี ได้ร้อยละ 16.3
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุ ณ ภาพการนอนหลั บ และไม่ มี ค วามสามารถในการ
ท�ำนายคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
อายุ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม อธิบายได้ดังนี้
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อายุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอน
ต้น สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ�ำตัว และไม่มียาที่ต้อง
รับประทานเป็นประจ�ำ การท�ำหน้าทีข่ องระบบประสาท
ส่วนกลาง การรับและส่งกระแสประสาท รวมทัง้ การหลัง่
ฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับ ได้แก่ ซีโรโทนิน
(serotonin) และเมลาโทนิน (melatonin) อาจจะยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวราภา แหลมเพ็ชร (2544)
อธิบายว่าการเสื่อมหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง
และการเปลีย่ นแปลงของการหลัง่ ฮอร์โมนดังกล่าวจะลด
ลงตามอายุ ที่ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ด้ า นอายุ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่างจึงไม่มีความสามารถในการท�ำนายคุณภาพการ
นอนหลั บ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของตะวั น ชั ย
จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (2540) ที่พบว่า
อายุ ไ ม่ ส ามารถท� ำ นายคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของ
พยาบาล และแตกต่างกับการศึกษาในนักศึกษาคณะ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา (Howell
et al., 2004) ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ระดับต�่ำกับ
คุณภาพการนอนหลับอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .12,
p < .05)
ชั้นปี ระดับชั้นปีไม่มีความสามารถในการท�ำนาย
คุณภาพการนอนหลับ อาจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
ในแต่ละชั้นปีอยู่ในช่วงวัยเดียวกัน มีวิถีการด�ำเนินชีวิต
ในสถานศึกษาใกล้เคียงกัน นักศึกษาหญิงทุกคนพักใน
หอพักทีท่ างสถาบันจัดให้ ส่วนนักศึกษาชายพักในหอพัก
รอบๆ สถาบันการศึกษา เมื่อมีกิจกรรมด้านการศึกษา
และกิจกรรมทางสังคม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความ
ร่วมมือและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันสม�่ำเสมอ อาจส่งผล
ให้ระดับชัน้ ปีไม่มคี วามสามารถท�ำนายคุณภาพการนอน
หลับ ผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเครียด คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล
ประเทศบราซิล (Benavente, Marques da Silva,
Higashi, Guido, & Costa, 2014) พบว่า ระดับชัน้ ปีและ
ระยะเวลาของการเรียนในแต่ละวันเป็นสาเหตุให้คณ
ุ ภาพ
การนอนหลับไม่ดี
เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่มีความสามารถในการท�ำนาย
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา อาจเนื่องจากกลุ่ม

ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมอยู ่ ใ นระดั บ ดี ถึ ง ดี ม าก
ร้อยละ 84.79 แต่พบว่ามีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีชั่วโมงการเรียนและการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ มากกว่าชัว่ โมงในการนอนหลับ ซึง่ เกรและ
วอทซัน (Gray & Watson, 2002) ศึกษาพบว่า การมี
เกรดเฉลี่ยสะสมสูง มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพหลาก
หลาย ได้แก่ มีความตื่นตัว มีสติ มีจิตส�ำนึก มีระเบียบ
วินัย และเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ เป็นไปได้ว่าบุคคล
ทีม่ ผี ลการเรียนดีจะใช้ชวั่ โมงในการท�ำกิจกรรมการเรียน
มากกว่ า ชั่ ว โมงในการนอนหลั บ ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจในการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไต้หวันมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับ (Hsu et al.,
2014) และแตกต่างจากการศึกษาที่พบว่าเกรดเฉลี่ย
สะสมที่อยู่ในระดับดีมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการ
นอนนาน (Wolfson & Carskadon, 2003)
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาพยาบาลและอาจารย์ฝา่ ย
กิจการนักศึกษา ควรน�ำผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ปวางแผนส่ง
เสริมให้นักศึกษามีคุณภาพการนอนหลับที่ดี โดยการ
พัฒนาปรับปรุงสุขนิสัยการนอนหลับให้อยู่ในระดับดียิ่ง
ขึ้น และหาแนวทางลดความเครียดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
แรกที่เข้าศึกษาจนกระทั่งส�ำเร็จการศึกษา
2. อาจารย์ฝา่ ยกิจการนักศึกษาควรน�ำผลการวิจยั
ไปพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของ
นักศึกษา ครอบคลุมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยการ
นอนหลับที่ดี เทคนิคการคลายเครียด การวางแผนการ
เรียน และการด�ำเนินชีวิตในสถาบันการศึกษาอย่าง
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จั ย ท� ำ นายในตั ว
แปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพการนอนหลับ เช่น
นิสยั การนอน ความเหนือ่ ยล้า และภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

Nursing Journal Volume 44 No. Supplement 2 December 2017 57

ปัจจัยท�ำนายคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเชียงราย ทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
ดารัสนี โพธารส. (2560). ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพการนอนหลับของนิสติ พยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(1), 25-36.
ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์. (2540). ปัญหาคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจ�ำการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 42(3), 123-132.
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์
มีเดีย.
ผาณิตา ชนะมณี. (2548). คุณลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด สุขนิสัยการนอน และคุณภาพ
การนอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ผาณิตา ชนะมณี, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และถนอมศรี อินทนนท์. (2549). คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 24(3), 163-173.
พิชญ์สินี มงคลสิริ. (2557). การปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี. การประชุมใหญ่และน�ำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน. ตรัง: โรงแรมธรรมรินทร์ธนา, 16-29.
วราภา แหลมเพ็ชร. (2544). การนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลแผนกอายุรกรรม (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่). มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, และ พิมพ์มาศ ตาปัญญา. (2540). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบ
วัดความเครียดส่วนปรุง. เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง.
อินทิรา ปากันทะ. (2550). ปัญหาการนอนหลับและวิธกี ารแก้ไข. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2),
31-38.
Alimirzae, R., Azzizadeh, F. M., Abazari, F., & Haghdoost, A. (2014). Prevalence of quality of sleeping
and its determinants among Students of Kerman Razi School of nursing and midwifery. Asian
Journal of Nursing Education and Research, 4(1), 76-80.
Ban, D. J., & Lee, T. J. (2001). Sleep duration, subjective sleep disturbances and associated factors among
university students in Korea. Journal of Korean Medical Science, 16, 475-480.
Benavente, S. B. T., Marques da Silva, R., Higashi, A. B., Guido, L. de A., & Costa, A. L. S. (2014).
Influence of stress factors and socio-demographic characteristics on the sleep quality of nursing
students. Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P, 48(3), 512-518.
Buboltz, W. C., Brown, F., & Soper, B. (2001). Sleep habits and patterns of college students: A
preliminary study. Journal of American College Health, 50(3), 131-135.
58 พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Factors Predicting Sleep Quality among Nursing Students

Buysse, D. J., Reynolds lll, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The pittsburgh
sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research,
28, 193-213.
Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2015). Sleep and sleep disorders. Retrieved from:
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/index.html
Division of Sleep Medicine at Harvard Medical School. (2008). Sleep and memory. Retrieved from:
http://healthysleep.med.harvard.edu/need-sleep/whats-in-it-for-you/memory
Gaultney, J. F. (2010). The prevalence of sleep disorders in college students: Impact on academic
performance. Journal of American College Health, 59(2), 91-97.
Gray, E. K., & Watson, D. (2002). General and specific traits of personality and their relation to sleep
and academic performance. Journal of Personality, 70(2), 177-206.
Howell, A. J., Jahrig, J. C., & Powell, R. A. (2004). Sleep quality, sleep propensity and academic
performance. Perceptual and Motor Skills, 99, 525-535.
Hsu, H. C., Chen, T. E., Lee, C. H., Shih, W. M. J., & Lin, M. H. (2014). Exploring the relationship between
quality of sleep and learning satisfactions on the nursing college students. Health, 6,
1738-1748.
LeBourgeois, M. K., Giannotti, F., Cortesi, F., Wolfson, A. R., & Harsh, J. (2005). The relationship between
reported sleep quality and sleep hygiene in Italian and American adolescents. Pediatrics,
115(1), 257-265.
Leger, D., Guilleminault, C., Bader, G., Levy, E., & Paillard, M. (2002). Medical and Socio-Professional
Impact of Insomnia. Sleep, 25(6), 621-625.
Lund, H. G., Reider, B. D., Whiting, A. B., & Prichard, J. R. (2010).  Sleep patterns and predictors of
disturbed sleep in a large population of college students. Journal of Adolescent Health, 46,
124–132.
Stepanski, E. J. & Wyatt. J. K. (2003). Use of sleep hygiene in the treatment of insomnia. Sleep
Medicine Reviews, 7(3), 215-225.
Tsai, L-L. & Li, S-P. (2004). Sleep patterns in college students: Gender and grade differences. Journal
of Psychosomatic Research, 56, 231-237.
Tynjälä, J., Kannas, L., Levälahti, E., & Välimaa, R. (1999). Perceived sleep quality and its precursors
in adolescents. Health Promotion International, 14(2), 155-166.
Valerio, T. D., Jin Kim, M., & Sexton-Radek, K. (2016). Association of stress, general health, and alcohol
use with poor sleep quality among U.S. college students. American Journal of Health Education,
47(1), 17–23.
Welle, P. D., & Graf, H. M. (2011). Effective lifestyle habits and coping strategies for stress tolerance
among college students. American Journal of Health Education, 42(2), 96-105.
Wolfson, A. R. & Carskadon, M. A. (2003). Understanding adolescents’ sleep patterns and school
performance: A critical appraisal. Sleep Medical Review, 7(6), 491-506.
Nursing Journal Volume 44 No. Supplement 2 December 2017 59

