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บทคัดยอ
คุณภาพการนอนหลับนั้นมีผ ลตอ ความจํา และความสามารถในการเรียนรูตอ
ผูเรียน ซึ่งจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย พบวานักศึกษาที่มีคุณภาพ
การนอนหลับที่ไมดี มักสงผลทําใหผลการเรียนต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) การวิจัย
ครั้ง นี้จึง มีจุดประสงคเ พื่อ 1) ศึก ษาคุณภาพการนอนหลับ ของนัก ศึก ษา 2) เพื่อ หา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับและผลการเรียนของนักศึกษา โดยกลุมตัวอยาง
ในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 91 คน โดย
ศึก ษาตั้ง แตเ ดือนมิถุนายน 2560 – เมษายน 2561 เครื่อ งมือ ที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามประเมินคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh Sleep Quality Index (ThaiPSQI)) และขอสอบวัดผลการเรียน ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษารอยละ 28.6 มีคุณภาพ
การนอนหลับไมดี (PSQI score > 5) 2) ไมพบความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับ
และผลการเรียนของนักศึกษาโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r =
-0.06, p = 0.651) ถึงแมวาไมพบความสัมพันธจากการวิจัย แตการสงเสริมดานสุขภาพ ให
นักศึกษามีความรูในเรื่องการนอนหลับที่มีคุณภาพและตระหนักในสุขภาพของตนเองยังคง
เปนสิ่งที่จําเปน
คําสําคัญ : คุณภาพการนอนหลับ ผลการเรียนของนักศึกษา
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Abstract
Sleep quality effects to memory and learning capacity. Previous
study in Australia university found students with poor sleep quality and
reported significantly low school performance. This study aimed 1) to
identify sleep quality of students and 2) to determine the association
between sleep quality and school performance. The samples were 91
undergraduate students at Lampang Rajabhat University. The study was
conducted from June 2017 to April 2018. The instruments in the research
were: Pittsburgh Sleep Quality Index (Thai-PSQI) and the school
performance. Result found that 1) 28.6% had poor quality sleep (PSQI
score> 5) 2) The association between sleep quality and school performance
by person correlation had no significantly difference (r = -0.06, p = 0.651).
Although the study did not find any associated between two variables but it
is necessary to encourage students to have knowledge about quality sleep
and awareness in their health.
Keywords : Sleep quality, School performance

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับและผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25

บทนํา
การนอนหลับเปนกิจ วัตรประจําวันที่มนุษย ตองปฏิบัติเปนประจําทุก ๆ วันและ
ทําซ้ํา ๆ เพื่อใหรางกายมีการซอมแซมและเจริญเติบโต อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรูหรือการ
รวมหนวยความจําซึ่งเปนการทํางานรวมกันของรางกายและสมอง (Krueger and Obal,
2003) มี การศึกษาทางพันธุศาสตรประสาทวิทยาและสรีรวิทยาของรางกายมนุษย ได
แนวความคิดที่วาการนอนหลับมีผลตอบทบาทการเรียนรู และกระบวนความจํารูปแบบการ
นอนหลับที่แตกตางกัน ตารางเวลาเรียน ตารางกิจกรรมลวนแตเปนสาเหตุทําใหนักศึกษามี
คุณภาพการนอนหลับไมดี (Siegel, 2001) มีนักศึกษาจํานวนมากที่มีเวลาในการนอนหลับ
ไมเหมาะสม และมักตื่นนอนกลางดึก ซึ่งปจจัยดังกลาวมักจะมีแนวโนมที่สงผลทําใหมีผล
การเรียนลดลงและลดประสิทธิภาพในการทํางาน (Carskadon, 1990)
การเรียนในระดับอุดมศึก ษาเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนจากระดับ
มัธยมศึก ษา กลาวคือ ในระดับ มัธยมศึก ษานั้นจะมีรูป แบบในการเรียนที่เ ปนรูป แบบที่
แนนอน โดยสวนมากเริ่มมีก ารเรียนการสอนในเวลา 8.00 - 16.00 น. แตในการเรียน
ระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบการดําเนินชีวิต นักศึกษามีอิสระมากขึ้น มี
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายดาน เชน กิจกรรมรับนอง กิจกรรมนันทนาการ เปน
ตน และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสําคัญคือ เวลาการเรียน ในแตละวันตารางการเรียนจะมีความ
หลากหลาย บางวันอาจมีการเรียนการสอนในแคชวงเวลาเชา ในบางวันอาจเรียนในบาย
หรือในบางวันอาจตองเรียนภาคค่ํา ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถสงผลตอสุขภาพดานการนอน
หลับโดยตรง (ผาณิตา และคณะ 2549) เนื่องจากรางกายของคนเรานั้นทํางานโดยมีการ
ทํางานแบบกลไกของนาฬิกาชีวภาพ โดยมีวงรอบการทํางานตาง ๆ เชน การผลิตฮอรโมน
การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต เปนแบบ 24 ชั่วโมงหากมีตารางการดําเนินชีวิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงยอมมีโอกาสที่จะสงผลตอคุณภาพการนอนหลับ รวมถึงการทํางานของระบบ
ตาง ๆ ในรางกาย (Harrington, 2001)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวานักศึกษาแพทย ประเทศเยอรมัน มี
คุณภาพการนอนหลับ ไมดี ซึ่ง วั ดจากการทํา แบบประเมิน PSQI มีความสั ม พัน ธกั บ
ความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น และประสิทธิภาพในการเรียนลดลง (r = 0.276, p < 0.001
และ r = 0.158, p < 0.03 ตามลําดับ) (Ahrberg et al., 2012) และในประเทศไทยมี
การศึกษาดานปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล ของนาฎนภา
และคณะ (2560) พบวากลุมตัวอยางมีปจจัยสิง่ แวดลอมที่รบกวนการนอนหลับ คิดเปนรอย
ละ 58 และสวนใหญมีคุณภาพการนอนหลับในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 78 ซึ่งปจจัย
สิ่งแวดลอม สุขนิสัยการนอนหลับมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = 0.307, p < 0.001 และ r = 0.166, p < 0.05 ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม
การศึกษาที่ผานมายังไมมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายคณะ ซึ่งเปนมหา
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วิทยาในบริบทชนบท และมีกรณีนักศึกษาที่จําเปนตองทํางานพิเศษในชวงเวลากลางคืน
เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และหาความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับ และผลการเรียน ทั้งนี้เพื่อ
นําผลการวิจัยเปนขอมูลในการใหความรูแกนักศึกษาที่มีคุณภาพการนอนหลับไมดี และมี
แนวทางในการเพิ่มความตระหนักดานสุขภาพตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2. เพื่ อ หาความสั ม พั นธ ร ะหวา งคุ ณภาพการนอนหลั บ กับ ผลการเรีย นของ
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยคือ การศึกษาภาคตัดขวาง แบบศึกษากลุมตัวทดลองกลุม
เดียว วัดผลเพียงครั้งเดียว
2. ประชากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. กลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน
91 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง
4. ระยะเวลา มิถุนายน 2560 – เมษายน 2561
5. เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก
5.1 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ เปนแบบประเมินที่แปลมาจาก The
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Buysse et al., 1989) ซึ่งเปนฉบับแปลโดย
ตะวัน และวรัญ (2540) ซึ่งประกอบดวย 7 องคประกอบยอย ไดแก ระยะเวลาตั้งแตเขา
นอนจนกระทั่งหลับ ระยะเวลาในการนอนหลับในแตละคืน คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
ประสิทธิภาพการนอนหลับ การรบกวนการนอนหลับตาง ๆ การใชยานอนหลับ ผลกระทบ
ตอการทํากิจกรรมในชวงเวลากลางวัน ซึ่งเปนการประเมินตนเองในระยะเวลา 1 เดือนที่
ผานมา โดยแตละองคประกอบนั้นมี 4 ระดับ คะแนนอยูระหวาง 0 - 21 คะแนน โดย
คะแนนที่มากกวา 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพการนอนที่ไมดีซึ่งแบบสอบถามไดหาความ
เชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) ได
เทากับ 0.83
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5.2 ขอสอบวัดผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยขอสอบเปนแบบปรนัยจํานวน 80 ขอ คิดเปนรอ ยละ 40 จากคะแนน
ทั้งหมด และการตัดเกรดในรายวิชาเปนแบบอิงกลุม
5.3 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้ อายุ เพศ
น้ําหนัก สวนสูง รายไดตอเดือน (ในครอบครัว) พฤติกรรมดานสุขภาพตาง ๆ งานอดิเรก
และอาชีพเสริม
6. การเก็บขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณภาพการนอนหลับ (Pittsburgh Sleep Quality Index
(Thai-PSQI)) และขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผูวิจัยอธิบายการทําแบบ
ประเมินในแตละองคป ระกอบ และใหนัก ศึก ษาตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ในเดือ น
ตุลาคม พ.ศ. 2560
ขั้นตอนที่ 2 การจัดสอบรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยออกขอสอบ
รวมกับอาจารยที่รับ ผิดชอบสอบในรายวิชาดังกลาวจํานวน 5 คน และไดประชุม เลือ ก
ขอสอบ โดยอิงจากสถิติการตอบถูก -ผิดของนักศึกษาในปการศึกษา 2559 ประกอบ ซึ่ง
ขอสอบเปนแบบปรนัยทั้งหมด จํานวน 80 ขอ 40 คะแนน เวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง
30 นาที โดยผลการเรียนในรายวิชา มีคะแนนรวม 100 คะแนน 60 คะแนนเปนคะแนน
จากการทํา กิจ กรรมในชั้ นเรี ยน และ 40 คะแนน เปน คะแนนสอบปลายภาคซึ่ง แบ ง
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก A B และ C โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้
A คะแนนอยูในชวง 79 – 100
B คะแนนอยูในชวง 70 – 77.9
C คะแนนอยูในชวง 55 – 69.9
7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
คุณภาพการนอนหลับไมดี คือ มีคะแนนมากกวา 5 โดยการประเมินจากแบบ
ประเมินคุณภาพการนอนหลับ (Thai-PSQI)
8. การวิเคราะหขอมูล
8.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก ขอมูลสวนบุคคลและคุณภาพการนอนหลับ ของนักศึกษา
โดยแจกแจงความถี่ รอ ยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน โดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป ทาง
คอมพิวเตอร SPSS version 24
8.2 ความสั ม พั นธ ร ะหว างคุณ ภาพการนอนหลับ และผลการเรี ยนในรายวิ ช า
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันและกําหนด
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 90.2 มี
อายุเฉลี่ยอยูในชวง 18 – 20 ป คิดเปนรอยละ 66 โดยมีอายุเฉลี่ย 19.95 ป (SD = 1.12)
มีรายไดตอเดือนในครอบครัวสวนมากอยูในชวง 10,000 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 89
ไมเคยออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 19.8 หรือออกกําลังกายนอยกวา 3 ครั้ง /สัปดาห คิด
เปนรอยละ 60.4 ดื่มแอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 33 สวนมากไมเคยสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ
87.9 มีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 5.5 ซึ่งประกอบดวยโรคหอบหืด ภูมิแพ ไมเกรน และ
โรคกระเพาะ ทําอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 9.9 ไดแก บริกร รับจางสกรีนเสื้อผา บาริสตา
และรับจางทําเอกสารกองทุนหมูบาน และมีกิจกรรมยามวาง คิดเปนรอยละ 39.5 ไดแก ดู
หนัง ฟงเพลง อานนิยาย เลี้ยงเด็ก เปนตน ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา จํานวนทั้งหมด 91 คน
อายุ
18 - 20 ป
21 - 23 ป
เพศ
หญิง
ชาย
รายได
10,000 – 30,000 บาท
30,000 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
การออกกําลังกาย
ไมเคยออกกําลังกาย
ออกกําลังกายนอยกวา 3 ครั้ง/สัปดาห
ออกกําลังกายมากกวาหรือเทากับ 3 ครั้ง/สัปดาห
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล
ยังดื่มแอลกอฮอลอยู

จํานวน

รอยละ

60
31

66
34

73
18

90.2
19.8

81
8
2

89
8.8
2.2

18
55
18

19.8
60.4
19.8

30

33
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เคยดื่ม แตปจจุบันเลิกดืม่ แลว
ไมเคยดื่ม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ยังสูบบุหรี่อยู
เคยสูบบุหรี่ แตปจจุบันเลิกสูบบุหรี่แลว
ไมเคยสูบบุหรี่
โรคประจําตัว
ไมมี
โรคหัวใจ
อื่น ๆ
ทําอาชีพเสริม
กิจกรรมยามวาง

จํานวน
28
33

รอยละ
30.8
36.3

3
7
80

3.3
7.7
87.9

85
1
5
9
36

93.4
1.1
5.5
9.9
39.5

29

2. คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผลจากการทํ า
แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเขานอนในเวลา 23.00 –
23.59 น. คิดเปนรอยละ 34.2 โดยระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนหลับ ใชเวลาประมาณ 11 20 นาที คิดเปนรอยละ 38.5 และสวนมากตื่นนอนเวลา 7.00 – 8.00 น. คิดเปนรอยละ
65.9 รวมระยะเวลานานสวนมาก 6-8 ชั่วโมง คิดเปนรอ ยละ 79.1 และจากการสํารวจ
ปญหาการนอนหลับ พบวา กลุมตัวอยางมีปญหาการนอนหลับในชวง 1 เดือนที่ผานมา คิด
เปนรอยละ 80.2 ตื่นกลางดึกคิดเปนรอยละ 82.6 รูสึกงวงขณะทํากิจวัตรประจําวันคิดเปน
รอยละ 72.5 และเมื่อใหประเมินคุณภาพการนอนหลับของกลุม ตัวอยางโดยรวมพบวา
สวนมากประเมินในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 51.6 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาจํานวน 91 คน
จํานวน
รอยละ
เวลาเขานอน
กอน 22.00 น.
22.00 – 22.59 น.
23.00 – 23.59 น.
00.00 – 00.59 น.
01.00 น. เปนตนไป
ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนหลับ
5 - 10 นาที
11 – 20 นาที
21 – 30 นาที
มากกวา 30 นาที
คาเฉลี่ย (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
เวลาตื่นนอน
กอน 7.00 น.
7.00 – 8.00 น.
8.01 – 9.00 น.
สายกวา 9.00 น. ขึ้นไป
ระยะเวลาในการนอนหลับ
นอยกวา 6 ชั่วโมง
6 – 8 ชั่วโมง
8 – 10 ชั่วโมง
ปญหาการนอนหลับ
ปญหาการนอนหลับในชวง 1 เดือนที่ผานมา
นอนไมหลับ
ตื่นกลางดึก/ตื่นแตเชา
ตื่นเขาหองน้ํา
หายใจติดขัด
ไอหรือกรน
รูสึกหนาวเกินไป
รูสึกรอนเกินไป
ฝนราย
เจ็บหรือปวดตัว
ใชยานอนหลับ

5
24
31
16
15

5.5
26.4
34.2
17.6
16.5

29
35
19
8
20.5 (14.8)

31.8
38.5
20.9
8.8

13
60
12
6

14.3
65.9
13.2
6.6

5
72
14

5.5
79.1
15.4

73
67
75
27
25
29
53
70
57
2
9

80.2
73.6
82.6
29.7
27.5
31.9
58.2
70.3
62.6
2.2
9.9
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รูสึกงวงขณะทํากิจวัตรประจําวัน
รูสึกวาการนอนหลับไมดีทําใหมีปญหาเมื่อทํางาน
คุณภาพการนอนหลับโดยรวม
ดีมาก
ดี
ไมคอยดี
ไมดีเลย

จํานวน

รอยละ

72
66

79.1
72.5

13
47
26
5

14.3
51.6
28.6
5.5
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3. ผลการประเมินคุณภาพการนอนหลับโดยแบบประเมินมาตรฐาน (Thai-PSQI)
ซึ่งมีเกณฑการประเมินที่ 5 คะแนน กลาวคือ หากไดคะแนนมากกวา 5 คะแนนขึ้นไป
แสดงวาคุณภาพการนอนหลับไมดี และจากการประเมินในกลุมตัวอยาง พบคุณภาพการ
นอนหลับไมดี คิดเปนรอยละ 28.6 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความชุกของคุณภาพการนอนหลับไมดีของนักศึกษาจํานวน 91 คน
คุณภาพการนอนหลับ
คุณภาพการนอนหลับไมดี
คุณภาพการนอนหลับดี

จํานวน
26
65

รอยละ
28.6
71.4

4. ผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน พบวานักศึกษาสวนใหญมี
ผลการเรียนอยูที่เ กรด C และมีคุณภาพการนอนหลับดี คิดเปนรอยละ 45 และเมื่อหา
ความสัมพันธระหวางคุณความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับ และผลการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 91 คน พบวาไมมีความสัมพันธ
ทางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r = -0.006, p-value = 0.955) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับและผลการเรียนของนักศึกษา
คุณภาพการ คุณภาพการนอน สัมประสิทธิ์
นอนหลับดี
หลับไมดี
สหสัมพันธของ p-value
ผลการเรียน
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) เพียรสัน (r)
เกรด A
1 (1)
3 (3)
เกรด B
21 (23)
9 (9)
- 0.006
0.955
เกรด C
41 (45)
16 (17)
Sig. < 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสวนใหญ
มีคุณภาพการนอนหลับดี คิดเปนรอยละ 71.4 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของดารัสนี
(2560) ที่ไดวิจัยเรื่องคุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร พบวาจากการ
ประเมินโดยใชแบบสอบถามมาตรฐาน PSQI คุณภาพการนอนหลับของกลุมตัวอยางสวน
ใหญอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 57.5 ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพการนอนดีนอยกวา
นักศึกษาในมหาลัยราชภัฏลําปาง อาจเนื่องมากจากสาเหตุความแตกตางจากวิชาที่เรียน
และตารางเวลาที่ตองเขาเรียน เพราะนิสิตพยาบาลตองมีการเขาเวรในโรงพยาบาลรอบดึก
เชนเดียวกับการศึกษาของปภิศา และคณะ (2557) ที่ประเมินคุณภาพการนอนหลับของ
นักศึกษาแพทยศิริราชพยาบาล พบวา รอยละ 46.6 ของกลุมตัวอยางมีคุณภาพการนอน
หลับ ดี ซึ่ง มีจํานวนนอ ยกวาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปางเชนกัน สวนการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Lund et al., 2010) พบวา นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยสวนมาก
มีคุณภาพการนอนหลับ ไมดีถึง รอยละ 60 โดยสาเหตุมาจากการตื่นนอนกลางดึก และ
นักศึกษายังเปนวัยรุนจึงมีความตื่นตัวไดงาย
จากการวิจัยนี้ไมพ บความสัม พันธระหวางคุณภาพการนอนหลับ ของนัก ศึก ษา
ระดับปริญญาตรีและผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (r = -0.006, p
= 0.955) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ahrberg et al. (2012) ที่ศึกษาในนักศึกษาใน
ประเทศเยอรมัน พบวาผลการสอบหลังเรียนไมมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ
(PSQI: 4 =0.0027, p> 0.3) แตกตางกับการศึกษาของ Duarte et al. (2014) ที่ศึกษาใน
นักศึกษาประเทศโปรตุเกส พบวามีความสัมพันธทางสถิติระหวางคุณภาพการนอนหลับ
และผลการเรียน (x2 = 20.594; p = .000) กลาวคือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จะมี
คุณภาพการนอนหลับ ดีขึ้น คิดเปนรอ ยละ 67.7 % หากวิเ คราะหถึงปจ จัยที่สง ผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น นอกจากการคุณภาพการนอนหลับ ยังมีการการศึกษาของ พร
จัน ทร และคณะ (2556) ที่ พ บวา กลุ ม วิช าวิ ท ยาศาสตร เ ป นหนึ่ง ในป จ จั ยที่ ส ง ผลให มี
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนต่ํ า เนื่อ งจากเป นเนื้ อ หาที่ซับ ซอ น หากไม มีพื้น ฐานในระดั บ
มัธยมศึกษา จะยิ่งทําใหตองปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งระบบการศึกษา
ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาก็มีความแตกตางกันมาก และความเปนปจเจกบุคคลของ
นักศึกษายัง เปนอีกปจ จัยที่จะสง ตอผลการเรียน ดังที่ Bloom, 1976 พบวา การเรียนรู
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ความสนใจ ความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งเจตคติตอรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลการเรียนและกิจกรรมภายในมหาวิท ยาลัยก็อาจจะเปนอีก
สาเหตุหนึ่งที่สงผลตอนักศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พบวา รอยละ 28.6 มีคุณภาพการนอนหลับไมดี (PSQI score > 5) และไม
พบความสัมพันธระหวางคุณภาพการนอนหลับ และผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน (r = -0.06, p = 0.651) ซึ่งมีขอจํากัดการวิจัย ในการเก็บผลการเรียนเฉลี่ย
ของนักศึกษา เนื่องจากกลุม ตัวอยางประกอบดวยหลากหลายคณะจึง ไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได และการประเมินคุณภาพการนอนหลับโดยใชแบบสอบถามอาจทําให
เกิดขอมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการนอนหลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เชน
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี ตารางการเรียน ภาระงาน และกิจกรรมของนักศึกษา
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