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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนีน้ มี้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาคุณภาพการนอนหลับ 2) ระบุปจ จัย
ที่สงผลตอคุณภาพการนอนหลับ และ 3) เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี ระหวาง
3 กลุมสาขาวิชา เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 420 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ปจจัยรบกวน
การนอนหลับ 3) แบบวัดความเครียด (SPST-20) และ 4) แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิสตเบิรก
เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ One-way ANOVA
และ Multiple Linear Regression
ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 75.0) มีคณ
ุ ภาพการนอนหลับไมดี นอกจากนีย้ งั พบวา
คะแนนความเครียด การสูบบุหรี่ เพศ ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน และระยะเวลาการใชสมารทโฟน
กอนนอน สามารถรวมกันทำนายคุณภาพการนอนหลับของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รอยละ 23.4
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ปจจัยที่มีความสามารถในการทำนายสูงสุด ไดแก ความเครียด
(Beta = 0.361) คุณภาพการนอนของนิสติ 3 กลมุ สาขาวิชา พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p-value > 0.05) ผลจากการศึกษานี้มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรใหความสำคัญกับการจัด
ตารางเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสม เพือ่ ลดความเครียดซึง่ เปนปจจัยทีม่ อี ำนาจทำนายสูงสุด เพือ่ ใหนสิ ติ มีคณ
ุ ภาพ
ในการนอนหลับทีด่ ขี นึ้
คำสำคัญ: ความเครียด คุณภาพการนอนหลับ นิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Factors affected to sleep quality among undergraduate students at
Naresuan University
Chanakan Tuentes1 B.Sc., Chutima Luangaphirom1 B.Sc., Totsabon Butmee2, * Ph.D.

ABSTRACT
This descriptive cross-sectional study aimed to 1) study sleep quality, 2) identify factors affecting
sleep quality, and 3) compare the sleep quality of undergraduate students between three major groups.
Data were collected from 420 undergraduate students at Naresuan University. The research instrument
was a questionnaire that included 4 parts as follows: 1) demographic data; 2) sleep disturbance factors;
3) stress test (SPST-20) and, 4) Pittsburgh's sleep quality questionnaire. Data were collected from March
to August 2021. Data were analyzed by one-way ANOVA and Multiple Linear Regression statistics.
The results showed that most of the participants (75.0 percent) had poor sleep quality. Moreover,
it was found that stress scores, smoking, gender, discomfort bedding, and the duration of smartphone use
before bedtime were statistically significant to predict the sleep quality of undergraduate students, at
Naresuan University, with the accounted for 23.4 percent (p-value < 0.05). The highest predictor was
stress (Beta = 0.361). There was no significant difference in sleep quality between the three major groups
(p-value > 0.05). The findings from this study suggested that the university administration should be
concerned with appropriately managing the academic schedule and activities to decrease the stress,
which was the highest predictive factor to increase the sleep quality of the student.
Keywords: Stress, Sleep quality, Students, Naresuan University
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บทนำ
การนอนหลับมีความจำเปนตอรางกาย ถาขาด
การนอนหลั บ จะส ง ผลให ก ารทำงานของร า งกาย
เปลี่ยนแปลงไป บุคคลที่ไดนอนหลับอยางเพียงพอ
จะตื่นขึ้นดวยความรูสึกสดชื่น จากการที่ไดพักผอน
เต็ ม ที่ มี ค วามพึ ง พอใจกั บ การนอนหลั บ ที่ ผ า นมา
ส ว นบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การนอนหลั บ ไม เ พี ย งพอทั้ ง ใน
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพจะส ง ผลกระทบให ร ะบบวงจร
ชีวภาพแปรปรวน กระบวนการทำงานในระบบตางๆ
ขาดความสมดุล เชน การควบคุมอุณหภูมิ ความดันโลหิต
อัตราการเตนของหัวใจ เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะเพิม่ ภาวะ
เครียดทัง้ ดานรางกายและจิตใจ สังเกตไดจากการแสดง
อาการทีผ่ ดิ ไปจากปกติ เชน โกรธงาย การตัดสินใจไมดี
และอาจมีอาการรุนแรง จนถึงขัน้ มีอาการจิตประสาทรวม
(Techatawiwan, 2012) จากการทบทวนวรรณกรรม
แสดงให เ ห็ น ว า คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ที่ ไ ม ดี นั้ น มี
ความสัมพันธกบั อาการซึมเศราทีส่ งู ขึน้ อยางมีนยั สำคัญ
(Li, Yin, Cai, Cheng, & Wang, 2020) อีกทัง้ การนอนหลับ
ไมเพียงพอ ยังสงผลเสียตอการทำงานของสมองสวนที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นรู ได แ ก การเก็ บ ข อ มู ล หรื อ
การรับขอมูล (Acquisition) กระบวนการทำใหความจำ
มีความคงทนมากขึ้น (Consolidation) และดานความ
จำยอนหลังหรือการระลึกยอนหลัง (Recall) (Division
of Sleep Medicine at Harvard Medical School, 2008)
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับผลการเรียน จากการ
ศึกษาของ Maheshwari & Shaukat (2019) พบวา
ปจจัยรบกวนการนอนหลับมีความสัมพันธกับผลการ
เรียนเฉลี่ยที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน
ชั่วโมงของการนอนนั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
วัยและปจจัยในแตละบุคคล ซึ่งระยะเวลาการนอนที่
เหมาะสมคือ ระยะเวลาการนอนทีน่ อนแลวตืน่ มาอยาง
สดชืน่ กระปรีก้ ระเปรา มีการศึกษาพบวา การนอนมากไป
หรือนอนนอยไปมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
สำหรับการนอนในกลมุ ชวงอายุ 18-25 ป เฉลีย่ การนอน
อยทู ี่ 7-9 ชัว่ โมงตอวัน (Sleep society of Thailand,
2016) อีกทัง้ ยังมีผลการวิจยั เรือ่ งปจจัยทีม่ ผี ลตอคุณภาพ
การนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล
แหงหนึง่ พบวาปจจัยสิง่ แวดลอม สุขนิสยั การนอนหลับ
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และความเครี ย ด ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(Arayasinlapathon, Somkumlung, & Phoobunerb,
2017)
จากขอมูลทีร่ วบรวมสถิตทิ เี่ กีย่ วของกับการนอนหลับ
โดยศูนยควบคุมและปองกันโรค (Centers for Disease
Control and Prevention: CDC) พบวา 32% ของกลมุ
ชวงอายุทมี่ ปี ริมาณการนอนทีน่ อ ยคือชวงอายุ 18-24 ป
(The Good Body, 2018) มีการศึกษาเกีย่ วกับนักศึกษา
ทัว่ โลกทีร่ ะบุวา โดยเฉลีย่ แลวมากกวาครึง่ ของนักศึกษา
เปนผูที่นอนหลับไมสนิท ตามการประเมินโดยใชดัชนี
คุณภาพการนอนหลับของพิสตเบิรก (Pittburgh Sleep
Quality Index: PSQI) โดยในป จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับความเครียดทางจิตใจอยางมาก
เนือ่ งจากภาระทางดานวิชาการทีท่ ำใหไมมเี วลาพักผอน
ความตองการทางสังคมทีม่ ากขึน้ และตลาดแรงงานทีม่ ี
การแขงขันที่สูงสงผลใหนักศึกษามีแนวโนมที่จะเกิด
ความผิดปกติของการนอนหลับ (Shad, Thawani, & Goel,
2015) ซึง่ การนอนหลับทีไ่ มเพียงพอสงผลใหเกิดภาวะ
ซึ ม เศร า อี ก ทั้ ง ยั ง ส ง ผลกระทบต อ ความจำอี ก ด ว ย
(Durmer & Dinges, 2005) นอกจากนี้ การนอนหลับที่
ไม มี คุ ณ ภาพของวั ย รุ น ที่ อ ยู ใ นช ว งวั ย เรี ย นยั ง เป น
สาเหตุทำใหคุณภาพการเรียนรูที่ลดลง (Maheshwari
& Shaukat, 2019) และจากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผานมายังมีงานวิจัยไมมากนักที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการนอนของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลายสาขาวิชา ทัง้ กลมุ สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพ กลมุ มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคการศึกษา เชน
กิจกรรมรับนอง โครงการเริม่ ตนการเรียนรใู นมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประชุมเชียร (Naresuan University, 2021)
ซึ่งอาจจะสงผลทำใหคุณภาพการนอนหลับของนิสิต
ไม มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ นิ สิ ต ที่ มี ก ลุ ม สาขาวิ ช าที่
แตกตางกันมีลักษณะการเรียนที่แตกตางกันอาจสงผล
ทำใหคณ
ุ ภาพการนอนมีความแตกตางกัน จากทีก่ ลาว
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มาขางตน ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพการนอนของนิสติ ทัง้ 3 กลมุ สาขาวิชาและศึกษา
ถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผวู จิ ยั ไดกำหนดปจจัยทีส่ ง ผล
ตอคุณภาพการนอนจากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า นมา
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล สิ่งรบกวนการนอนหลับและ
ความเครียด (Shad, Thawani, & Goel, 2015) ผลการ
ศึกษาสามารถนำมาใชเปนแนวทางดำเนินการสงเสริม
วิธกี ารจัดการกับปญหาการนอนหลับทีเ่ หมาะสมอยางมี
ประสิทธิภาพใหแกนิสิตตอไป

วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวาง 3 กลมุ สาขาวิชา
3. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพการนอนหลับ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมมติฐานการวิจยั
1. คุณภาพการนอนหลับของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรในแตละกลุมสาขาวิชามีความแตกตางกันใน
3 กลมุ สาขาวิชา
2. ปจจัยสวนบุคคล สิ่งรบกวนการนอนหลับ และ
ความเครียดรวมกัน สงผลตอคุณภาพการนอนหลับ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) โครงการ
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโครงการ:
P10067/64
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นิสติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ชัน้ ปที่ 1-6 ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน
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ทัง้ หมด 22,398 คน กลมุ ตัวอยาง คือ นิสติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2563
ทีไ่ ดจากการสมุ จำนวน 420 คน การคำนวณ กลมุ ตัวอยาง
ในการศึกษานี้ คำนวณแบบใชสูตรแบบทราบจำนวน
ประชากรที่ แ น น อนของเครซี่ ม อร แ กน (Krejcie &
Morgan, 1970) ซึง่ คำนวณได 378 คน
จากสูตร

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร (22,398)
e = ระดับความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ที่ยอมรับได (0.05)
χ2 = คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความ
เชือ่ มัน่ 95% (χ2 = 3.841)
p = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร
กำหนดใหเทากับ 0.5 (เนื่องจากการศึกษาที่ผานมา
ยังไมมกี ารศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพการนอนในกลมุ นิสติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนัน้ ในการวิจยั
นี้ผูวิจัยจึงใชคาสัดสวนที่ทำใหกำหนดกลุมตัวอยาง
ไดมากทีส่ ดุ คือ 0.5)
จากการคำนวณกลุมตัวอยางจะไดตัวอยางเทากับ
378 คน ผวู จิ ยั จึงปรับจำนวนกลมุ ตัวอยางเพิม่ อีก 10%
เพือ่ ปองกันการสูญหายของกลมุ ตัวอยาง ดังนัน้ จำนวน
กลมุ ตัวอยางทัง้ หมดจะเทากับ 420 คน
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง เปนแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยให
ชัน้ ภูมิ คือ กลมุ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลมุ วิทยาศาสตร
สุขภาพ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขั้นที่ 2
สุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling)
จาก 16 คณะ 1 วิทยาลัย เพือ่ สมุ ชัน้ ป มาจำนวน 2 ชัน้ ป
คัดเลือกดวยวิธกี ารจับฉลาก ไดชนั้ ปที่ 2 และชัน้ ปที่ 3
จากนัน้ นำขอมูลจำนวนนิสติ แตละคณะ และแตละชัน้ ป
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มาคำนวณสัดสวนตอกลมุ ตัวอยาง และขัน้ ที่ 3 สมุ ตัวอยาง
อยางงาย (Simple random sampling) โดยการสง
แบบสอบถามทางอีเมลลของผูที่ถูกสุม เพื่อใหนิสิต
ตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม
ออนไลน ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จำนวน
10 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ โรคประจำตัว กลมุ สาขาวิชา
ชัน้ ป ผลการเรียนเฉลีย่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ารคาเฟอีน
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และระยะเวลา
การใชสมารทโฟนกอนนอน
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยรบกวนการนอนหลับ
ประยุกตจาก Reangsing (2007) ประกอบดวยขอคำถาม
เกีย่ วกับปจจัยรบกวนการนอนหลับดานสิง่ แวดลอมและ
กายภาพ มีจำนวน 5 ขอ ประกอบดวย แสง เสียง
อุณหภูมิ กลิน่ ไมพงึ่ ประสงค และความไมสะดวกสบาย
ของเครือ่ งนอน คำถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating scale) แบบ 5 ระดับ (Likert's scale) คื อ
1 = ไมเลย 2 = เล็กนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขาง
มาก 5= มากที่สุด โดยมีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
คำถามทุกขอมีคา คะแนนมากกวา 0.7
สวนที่ 3 แบบวัดความเครียด โดยผูวิจัยใชแบบ
ประเมินมาตรฐาน แบบวัดความเครียด (SPST-20)
ของ Department of Mental Health (2011) คำถาม
มีจำนวนทัง้ หมด 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating scale) แบบ 5 ระดับ ใหผตู อบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงระดับเดียว หากขอไหนไมเกิดขึ้นให
ขามไปไมตอ งตอบ ซึง่ คะแนน 0-23 คะแนน หมายถึง
มีความเครียดระดับนอย 21-41 คะแนน หมายถึง
มีความเครียดในระดับปานกลาง 42-61 คะแนน หมายถึง
มีความเครียดในระดับสูง 62 คะแนนขึ้นไป หมายถึง
มีความเครียดในระดับรุนแรง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยได
ประยุ ก ต ใ ช แ บบวั ด ความเครี ย ดจากงานวิ จั ย ของ
Mahatnirunkul, Pumpaisanchai, & Tapunya (1997)
โดยมีก ารทดสอบค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค
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(Cronbach's alpha coefficient) คำถามทุกขอมีคา
คะแนนมากกวา 0.7
ส ว นที่ 4 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการนอนหลั บ
ดัดแปลงจาก The Pittburgh Sleep Quality Index
(PSQI) โดย Jirapramukpitak & Tanchaisawat (1997)
ขอคำถามเปนแบบสอบถามและสัมภาษณ มีจำนวน
9 ขอ ประกอบดวย 7 องคประกอบ โดยคะแนนรวมทัง้
7 องคประกอบของแบบประเมินอยรู ะหวาง 0-21 คะแนน
โดยคะแนนรวมที่ น อ ยกว า หรื อ เท า กั บ 5 คะแนน
หมายถึงมีคุณภาพการนอนหลับที่ดี และคะแนนรวม
ทีม่ ากกวา 5 คะแนน หมายถึงมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ
ไมดี ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแบบประเมิน
คุณภาพการนอนจากงานวิจยั ของ Reangsing (2007)
โดยมี ก ารทดสอบค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach's alpha coefficient) ไดเทากับ 0.83
ผวู จิ ยั ไดทดสอบความสอดคลองระหวางขอคำถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) โดยสงแบบสอบถามใหผทู รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบจำนวน 3 ทาน ขอคำถามทีม่ คี า IOC ทีน่ อ ยกวา
0.5 จะถูกพิจารณาปรับแกหรือตัดออกจากการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใช
แบบสอบถามทีไ่ ดรบั ทางอีเมลและสงกลับคืน หลังจาก
ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะวิจัย
ไดติดตอผูแทนนิสิตในแตละคณะเพื่อเก็บขอมูลของ
นิสติ จำนวน 16 คณะ 1 วิทยาลัย โดยสงแบบสอบถาม
ใหทางอีเมลและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ หลังจากไดรับการตอบกลับตามจำนวน
ขนาดตัวอยางที่ตั้งไว ไดนำขอมูลไปวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉลีย่
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาต่ำสุด ใชสำหรับ
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล การรบกวนการนอนหลับ
ความเครียด และคุณภาพการนอนหลับ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ One-way ANOVA
สำหรับเปรียบเทียบคาคะแนนคุณภาพการนอนหลับ
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ระหวางนิสิต 3 กลุมสาขาวิชา และสถิติ Stepwise
Multiple Linear Regression ใชสำหรับวิเคราะหปจ จัย
ทีส่ ง ผล ตอคุณภาพการนอนหลับ ไดแก เพศ อายุ ชัน้ ป
โรคประจำตัว ผลการเรียนเฉลีย่ กลมุ สาขาวิชา เครือ่ งดืม่
ที่มีสารคาเฟอีน เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่
ระยะเวลาการใช ส มาร ท โฟนก อ นนอน แสง เสี ย ง
อุณหภูมิ ความไมสะดวกสบายจากเครื่องนอน กลิ่น
อันไมพึงประสงค และความเครียด และโดยกำหนด
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจยั
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง (รอยละ 71.0) อายุเฉลีย่ 20.31 ป (S.D.
= 0.52) ต่ำสุด 20 ป สูงสุด 23 ป ผลการเรียนเฉลีย่
อยทู ี่ 3.05 (S.D. = 0.48) สวนใหญไมมโี รคประจำตัว
(รอยละ 86.0) กลุมสาขาที่เขารวมมากที่สุด คือ กลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 46.0 ) รองลงมา
คือ กลมุ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (รอยละ 27.6 ) และ
กลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพ (รอยละ 26.4 ) เปนนิสติ ชัน้
ปที่ 2 (รอยละ 56.2) และนิสติ ชัน้ ปที่ 3 (รอยละ 43.8)
สวนใหญดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน (รอยละ 63.8)
เฉลีย่ 1.36 แกวตอวัน (S.D. = 0.92) ไมดมื่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล (รอยละ 63.8) ไมสบู บุหรี่ (รอยละ 96.2)
และมีระยะเวลาการใชสมารทโฟนกอนนอน โดยใชเวลา
มากกวา 60 นาที (รอยละ 68.8)
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ป จ จั ย ที่ ร บกวนการนอนหลั บ ของนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา กลมุ ตัวอยาง
รายงานวา แสงมีการรบกวนการนอนหลับอยูที่ระดับ
ปานกลาง (รอยละ 27.9) เสียงดังมีการรบกวนการนอน
หลับอยทู รี่ ะดับมากทีส่ ดุ (รอยละ 30.7) อุณหภูมมิ กี าร
รบกวนการนอนหลับ อยทู รี่ ะดับคอนขางมาก (รอยละ
38.6) กลิ่นไมพึงประสงคมีการรบกวนการนอนหลับ
อยู ที่ ร ะดั บ ค อ นข า งมาก (ร อ ยละ 28.8) และความ
ไม ส ะดวกสบายของเครื่ อ งนอน มี ก ารรบกวนการ
นอนหลับอยทู รี่ ะดับปานกลาง (รอยละ 35.2)
ความเครียดของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร เมือ่ จำแนกตามระดับความเครียด พบวา นิสติ
รอยละ 49.0 มีความเครียดอยูในระดับสูง รองลงมา
มีความเครียดอยใู นระดับรุนแรง (รอยละ 28.3) มีความ
เครียดอยใู นระดับปานกลาง (รอยละ 20.5) และมีความ
เครียดอยูในระดับนอย (รอยละ 2.1) คาเฉลี่ยคะแนน
ความเครียดเทากับ 52.96 (S.D. = 14.83) คาสูงสุด
เทากับ 98 คะแนน คาต่ำสุดเทากับ 12 คะแนน (ตาราง 1)
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก อาการปวดหลัง (รอยละ 16.7) ปวดหัว
จากความตึงเครียด (รอยละ 13.6) และการกลัวทำงาน
ผิดพลาด (รอยละ 9.5)

ตาราง 1 จำนวน รอยละ จำแนกตามระดับความเครียด ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับความเครียด
ระดับนอย (คะแนน 0-23)
ระดับปานกลาง (คะแนน 24-41)
ระดับสูง (คะแนน 42-61)
ระดับรุนแรง (คะแนน 62 ขึน้ ไป)
Mean = 52.96, S.D. =14.83, Min-Max = 12-98

กลมุ ตัวอยาง (n = 420)
จำนวน

รอยละ

9
86
206
119

2.1
20.5
49.0
28.3
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คุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี (รอยละ 75.0) และมี
คุณภาพการนอนหลับที่ดีเพียง (รอยละ 25.0) โดย

คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการนอนหลับเทากับ 7.44
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.67 คะแนน
คาสูงสุดเทากับ 17 คะแนน และคาต่ำสุดเทากับ 1 คะแนน
(ตาราง 2)

ตาราง 2 จำนวน รอยละ จำแนกตามคุณภาพการนอนหลับ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับความเครียด
คุณภาพการนอนหลับดี (0-5 คะแนน)
คุณภาพการนอนหลับไมดี (6-21 คะแนน)
Mean = 7.44, S.D. = 2.67, Min-Max = 1-17
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
คุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพ และ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวานิสิตกลุม

จำนวน

รอยละ

105
315

25.0
75.0

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพ และ
กลมุ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคา เฉลีย่ คุณภาพ
การนอนหลับไมแตกตางกัน (ตาราง 3)

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ คุณภาพการนอนหลับของนิสติ ระดับปริญญาตรี 3 กลมุ สาขาวิชา
ดวยสถิติทดสอบ One-way ANOVA
กลุม
กลมุ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (116 คน)
กลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพ (111 คน)
กลมุ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (193 คน)
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา มีตวั แปร
อิสระ ที่สงผลตอคุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
และเมื่อเรียงตามลำดับความสามารถในการทำนาย
โดยพิจารณาสัมประสิทธิ์การถดถอย พบวาตัวแปรที่
สามารถอธิบายความผันแปรคุณภาพการนอนหลับของ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมากทีส่ ดุ
คือ คะแนนความเครียด (Beta = 0.361, B = 0.064)
รองลงมาคือ การสูบบุหรี่ (Beta = 0.201, B = 2.591)

42

ตัวแปรตาม
x

S.D.

7.02
7.62
7.59

2.516
2.787
2.666

F

p-value

2.015

0.135

เพศ (Beta = 0.182, B = 1.055) ความไมสะดวกสบาย
ของเครื่องนอน (Beta = 0.135, B = 0.305) และ
ระยะเวลาการใชสมารทโฟน 16-30 นาที (Beta = 0.101,
B = 1.092) ตามลำดับ และตัวแปรอิสระทีม่ อี ทิ ธิพลรวม
ทั้ง 5 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปร
ของคุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดรอยละ 23.4 (ตาราง 4) โดย
สามารถเขียนสมการดิบอธิบายปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพ
การนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ไดดงั นี้
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คุณภาพการนอนหลับ = 3.756 + 0.064 (ความเครียด)
+ 2.591 (การสูบบุหรี่) + 1.055 (เพศ) + 0.305
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(ความไม ส ะดวกสบายของเครื่ อ งนอน) + 1.092
(ระยะเวลาการใชสมารทโฟน 16-30 นาที)

ตาราง 4 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B

ความเครียด
0.064
การสูบบุหรี่
2.591
เพศ
1.055
ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน
0.305
ระยะเวลาการใชสมารทโฟน 16-30 นาที
1.092
2
Constant = 3.756, R = 0.493, Adjust R = 0.234, F = 25.920

SE B

Beta

p-value

0.008
0.569
0.256
0.100
0.473

0.361
0.201
0.182
0.135
0.101

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
0.003*
0.021*

หมายเหตุ การอธิบายตัวแปรเชิงกลมุ เปนดังนี้ การสูบบุหรี่ (0 = ไมสบู , 1 = สูบ) เพศ (0 = ชาย, 1 = หญิง)
ระยะเวลาการใชสมารทโฟน (0 = นอยกวา 15 นาที, 1 = 16-30 นาที สวนตัวแปรความเครียดและความไมสะดวก
สบายของเครื่องนอน เปนตัวแปรตอเนื่อง
*
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
ขอมูลสวนบุคคล นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวรจาก 3 กลมุ สาขาวิชา ชัน้ ปที่ 2 และ 3 สวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.9 มีอายุอยูระหวาง
20-23 ป โดยคาเฉลีย่ ของอายุอยทู ี่ 20.31 ± 0.516 ป
มีผลการเรียนเฉลีย่ อยทู ี่ 3.05 ± 0.48 ไมมโี รคประจำตัว
คิดเปนรอยละ 86.0 จำนวนคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสาร
คาเฟอีน คิดเปนรอยละ 36.2 คาเฉลีย่ ในการดืม่ เครือ่ ง
ดืม่ ทีม่ สี ารคาเฟอีนเทากับ 1.36 แกวตอวัน จำนวนคน
ที่ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล คิดเปนเปนรอยละ
63.8 มีคนทีไ่ มสบู บุหรี่ คิดเปนรอยละ 95.7 และจำนวน
นิสติ ทีม่ รี ะยะเวลาการใชสมารทโฟนกอนนอน มากกวา
60 นาที คิดเปนรอยละ 68.8
ผลการสำรวจปจจัยที่รบกวนการนอนหลับของ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวาปจจัย
เรื่องแสงรบกวนการนอนอยูในระดับระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 27.9 เนื่องจาก ฮอรโมนซีโรโทนินและ
เมลาโทนิน ที่ทำหนาที่สงเสริมการนอนหลับนั้นจะถูก
ยับยั้งดวยแสง จึงทำใหเกิดปญหาการนอนหลับเมื่อมี
แสงสวางทีม่ ากเกิน ปจจัยเรือ่ งเสียงดังรบกวนการนอน

อยูที่ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.7 เนื่องจาก
ระดั บ ที่ จ ะทำให บุ ค คลนอนหลั บ ได ดี นั้ น อยู ที่ ร ะดั บ
ต่ำกวา 35 เดซิเบลและจะถูกกระตนุ ใหตนื่ เมือ่ มีความดัง
อยใู นระดับทีม่ ากกวา 45 เดซิเบล (Arayasinlapathon
et al., 2017) ปจจัยเรือ่ งอุณหภูมทิ ไี่ มเหมาะสมรบกวน
การนอนอยูในระดับคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 38.6
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 23 องศาเซลเซียส หรือ
ต่ำกวา 12 องศาเซลเซียส จะทำใหนอนหลับไมสบาย
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมแกการนอนหลับที่สุดจะอยูใน
ชวงระหวาง 15-19 องศาเซลเซียส ในสวนของปจจัย
เรื่ อ งกลิ่ น ไม พึ ง ประสงค ร บกวนการนอนอยู ที่ ร ะดั บ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 28.8 และสุดทายระดับ
ของการรบกวนการนอนหลับของความไมสะดวกสบาย
ของเครื่องนอน อยูที่ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
35.2 เนื่องจากความไมคุนชินและความไมสบายตัว
จากเครื่ อ งนอน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Arayasinlapathon et al. (2017) ทีศ่ กึ ษาปจจัยทีม่ ผี ล
ต อ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึง่ พบวา การนอนในหองที่
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มีอากาศรอนอบอาวเปนปจจัยที่รบกวนการนอนหลับ
มากที่สุด รองลงมาคือ การนอนในหองที่มีแสงมาก
และเสียงดังรบกวน
จากผลการศึกษาระดับความเครียดของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา กลมุ ตัวอยาง
สวนใหญมีความเครียดอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ
49.0 คาเฉลีย่ เทากับ 52.96 ± 14.83 โดยปญหาทีท่ ำให
เกิดความเครียดมากที่สุดคือ การไปไมถึงเปาหมาย
ทีว่ างไว มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.265 เนือ่ งจากกลมุ ตัวอยาง
สวนใหญอยูในวัยเรียนที่ตอง มีการแขงขันและความ
กดดันจากทางดานตางๆ เชน ภาระการเรียน และความ
คาดหวั ง ของครอบครั ว ทำให เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วล
เหนื่อยหนาย หนักใจ เปนทุกขและสงผลใหเกิดความ
เครียดทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะสงผลตอการใชชวี ติ ประจำวัน และ
การเจ็บปวยตามมา เชน โรคความดันโลหิตสูง เปนแผล
ในกระเพาะอาหาร ฯลฯ ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ
Chanamanee, Taboonpong & Intanon (2006)
ที่ พ บว า ความเครี ย ดมี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ การ
นอนหลับและเปนตัวทำนายปญหาและคุณภาพการ
นอนหลับ
เมือ่ พิจารณา คุณภาพการนอนหลับของนิสติ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จากการศึ ก ษา
คุณภาพการนอนหลับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี คิดเปนรอยละ 75.0
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 7.44 ± 2.67 ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Karnchanakomate & Wongsawat (2020)
พบว า นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี คุ ณ ภาพการนอนหลั บ
โดยรวมไมดคี ดิ เปนรอยละ 80.4 และจากการเปรียบเทียบ
คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 กลมุ สาขาวิชาพบวา ทัง้ 3 กลมุ
สาขาวิชามีคา เฉลีย่ คุณภาพการนอนหลับไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากนักศึกษาแตละ
กลมุ สาขาวิชามีจำนวนการเรียนและกิจกรรมทีใ่ กลเคียง
กัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chanamanee
et al. (2006) พบวากลมุ สาขาวิชาไมมคี วามสัมพันธกบั
คุณภาพการนอนหลับ อธิบายไดวา นิสิตทั้ง 3 กลุม
สาขาวิชา ศึกษาอยใู นมหาวิทยานเรศวร ทีม่ กี ารจัดระบบ
การเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีค่ ลายคลึงกัน คือ
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ในชั้นปที่ 1 จะเปนการเรียนกลุมสาระวิชาการศึกษา
ทัว่ ไป มีกจิ กรรมรับนอง และเมือ่ ขึน้ ชัน้ ปที่ 2-3 การเรียน
จะเปนการเรียนในสาขาวิชาของตนเอง กิจกรรมที่จัด
นอกหลั ก สู ต รจะเป น กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทีไ่ ปจัดบริการวิชาการ
กับอาจารย และชั้นปที่ 4 จะเปนการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ดังนัน้ กิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริมหลัก
สูตรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ทำใหกลุมสาขาวิชาไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ
ในสวนของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการนอนหลับ
พบวา ความเครียด การสูบบุหรี่ เพศ ความไมสบาย
ของเครือ่ งนอน และระยะเวลาการใชสมารทโฟน 16-30 นาที
กอนนอน สงผลตอคุณภาพการนอนหลับ อธิบายดังนี้
ความเครียด จากการวิเคราะหขอมูลพบวาเมื่อนิสิตมี
ความเครียดที่เพิ่มขึ้นจะทำใหมีคุณภาพการนอนหลับ
ที่ไมดี จึงสรุปไดวา ความเครียดมีอิทธิพลตอคุณภาพ
การนอนหลับของนิสติ ระดับปริญญาตรี เนือ่ งจากความ
เครียดกระตนุ ระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic
nervous system) ใหทำงานมากขึน้ จึงสงผลใหมกี าร
หลั่งอะดรีนาลีน (Adrenaline) และคอรติโคสเตียรอย
(Corticosteroid) มากขึน้ ซึง่ ฮอรโมนเหลานีจ้ ะกระตนุ
สมองใหเกิดการตื่นตัวอยูตลอดเวลา จึงทำใหเกิดการ
นอนหลั บ ที่ ไ ม ดี สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Potaros (2017) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล และพบวา
ระดับความเครียดสงผลใหคุณภาพการนอนหลับของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลลดลงมากที่ สุ ด ในส ว นของการ
สูบบุหรี่ พบวา นิสิตกลุมที่สูบบุหรี่เปนประจำจะทำให
มีคณ
ุ ภาพการนอนทีไ่ มดี ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Purani, Friedrichsen & Allen AM (2019)
ที่ระบุวาคุณภาพของการนอนหลับ มีความสัมพันธ
การสูบบหรี่ โดยผูที่หยุดสูบบุหรี่ จะมีคะแนนคุณภาพ
ในการนอนหลับทีว่ ดั โดยใช Pittsburgh Sleep Quality
Index: PSQI) สูง นอกจากนี้ พบวา นิสติ เพศหญิงมีคณ
ุ ภาพ
การนอนหลับที่ไมดีมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Luqman, Ghous, Nawaz, Ali,
Kanwal & Yaqoob (2020) ศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ
การอดนอนและผลกระทบตอผลการเรียนของหอพัก
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ในเมืองแฝดของปากีสถาน และพบวานักศึกษาหญิง
มีปญหาการนอนหลับมากกวาเพศชาย ซึ่งสามารถ
อธิ บ ายได ว า นิ สิ ต เพศหญิ ง มั ก มี ค วามเครี ย ดทาง
วิชาการมากกวานิสิตเพศชายจึงอาจสงผลเสียตอการ
นอนหลับ อีกทั้ง ยังพบวาความไมสะดวกสบายของ
เครื่องนอนทำใหนิสิตมีคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญนั้นอาศัยอยูที่หอพัก
ซึ่ ง เครื่ อ งนอนจะถู ก จั ด เตรี ย มไว โ ดยเจ า ของหอพั ก
ซึ่งอาจไมเหมาะกับสรีระรางกายของกลุมผูใช อีกทั้ง
ผใู ชอาจเกิดไมเคยชินกับเครือ่ งนอน นอกจากนี้ หอพัก
บางแหงอาจไมไดใหความใสใจเกีย่ วกับอายุการใชงาน
หรือความสะอาดของเครือ่ งนอน ทำใหเมือ่ กลมุ ตัวอยาง
ใชงานเครือ่ งนอนดังกลาวแลวอาจเกิดความไมสบายตัว
จนทำใหสงผลตอการนอนหลับได ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Luqman et al. (2020) ทีศ่ กึ ษาปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการอดนอนและผลกระทบตอผลการ
เรี ย นของหอพั ก ในเมื อ งแฝดของปากี ส ถาน พบว า
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษา ได แ ก
ปญหาทีน่ อนไมสบาย รอยละ 79.0
เมือ่ พิจารณาระยะเวลาการใชสมารทโฟนกอนนอน
พบวาการใชสมารทโฟน 16-30 นาทีกอนนอนทำให
นิสิตมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี เนื่องจาก
ป จ จุ บั น การใช สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เข า มามี อิ ท ธิ พ ลกั บ
การใชชวี ติ ประจำวันมากขึน้ ซึง่ อาจสงผลกระทบตอการ
นอนหลับเปนอยางมาก เนื่องจากแสงสีน้ำเงิน (Blue
Light) ในจอสมารทโฟนนั้นทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ระดับฮอรโมนควบคุมการนอนหลับหรือเมลาโทนิน
ทำใหไมงว งนอน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ Li et al.
(2020) ทีพ่ บวานักศึกษาทีม่ กี ารเสพติดสมารทโฟนทำให
คุณภาพการนอนหลับลดลง อยางไรก็ตาม การศึกษานี้
เก็บขอมูลในชวงทีม่ กี ารแพรระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัส
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COVID-19 ประชาชนทุกคนดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม
ตามหลั ก การกระทรวงสาธารณสุ ข ได แ ก การเว น
ระยะหาง การสวมหนากากอนามัย การลางมือเมือ่ สัมผัส
สิง่ ของ การตรวจอุณหภูมเิ มือ่ เขาอาคาร และการสแกน
แอพลิเคชัน่ เมือ่ เขาอาคารตามทีก่ ำหนด ซึง่ อาจจะเปน
สถานการณ ที่ ส ง ผลต อ การเกิ ด ความเครี ย ดของ
กลมุ ตัวอยาง ดังนัน้ การนำขอมูลไปใชในสถานการณปกติ
ควรมีการพิจารณาประเด็นนีร้ ว มดวย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.หนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย ควรจัด
โครงการรณรงคและใหความรูเกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่
การจัดการความเครียดผลกระทบจากการใชสมารท
โฟนกอนนอน เนือ่ งจากสงผลตอคุณภาพการนอนหลับ
2.หนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย ควรให
ความสำคั ญ กั บ การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งนอนที่ ส ะอาด
มี คุ ณ ภาพมาตรฐานให แ ก นิ สิ ต ผู เ ข า พั ก และควรมี
การให ข อ มู ล แก นิ สิ ต ในการดู แ ลความสะอาดของ
เครือ่ งนอน เนือ่ งจากสงผลตอคุณภาพการนอนของนิสติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยที่เลือกใชเครื่องมือ Sleep Tracker
เพื่ อ ทดสอบคุ ณ ภาพการนอนร ว มกั บ การทำแบบ
สอบถามคุณภาพการนอนหลับ เพื่อความแมนยำของ
ขอมูลมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม
จนทำใหงานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี
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