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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการนอนหลับและปจจัย
ท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหวยสักวิทยาคมจํานวน 206 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 
(The Pittsburgh Sleep Quality Index : PSQI) ของ Pittsburgh ฉบับภาษาไทยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Chi – Square Test) และ Exact Test 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีระดับคุณภาพการนอนหลับไมดี (≥5  คะแนน) รอยละ 45.6 มีระยะเวลาการ
นอนหลับในแตละคืน 5-6 ช่ัวโมง รอยละ 42.2 และมีปจจัยดานรายรับ(ตอวัน)และสุขนิสัยการนอนหลับกับ
คุณภาพการนอนหลับ มคีวามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ : สุขนิสัย คุณภาพการนอนหลับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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Abstract 
 

The purposes of cross-sectional survey study were to study the level of sleep quality and 
the factors related to the quality of sleep among 206 high school students in Huai Sak Wittayakom 
School. The research instruments were used for data collection consisted of the personal data 
questionnaire and sleep quality assessment (The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Thai 
version. Data were analyzed using descriptive statistics, Chi - Square Test and Exact Test. 
 The results demonstrated that students had poor sleep quality (≥ 5 score) 45.6%, had a 
duration of sleep each night 5-6 hours 42.2%. According to the relationship, the study found that 
there were significant differences at the level of 0.05 between the income per day and the sleep 
hygiene and sleep quality.  
 
Keyword: Sleep Hygiene, Sleep Quality, High School Students  
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บทนํา 
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งท่ี 4 

พ.ศ. 2551-2552 พบเด็กไทยอายุ 1-5 ปนอน เฉล่ีย
วันละ 10 ช่ัวโมง เด็กอายุ 6-9 ปนอนเฉล่ียวันละ 9.7 
ช่ัวโมง เด็กอายุ 10-14 ปนอนเฉล่ียวันละ 9.5 ช่ัวโมง 
ไมมีความแตกตางระหวางเพศและเขตการปกครอง 
แตพบวาเด็กท่ีนอนนอยท่ีสุด (วันละ 5 ช่ัวโมง) อยูท่ี
ภาคเหนือ การนอนนอยกวาวันละ 8 ช่ัวโมงในเด็ก
อายุ 1-5 ป, 6-9 ป และ 10-14 ป มีรอยละ 0.8, 0.8 
และ 3.5 ตามลําดับและนอนนอยกวาวันละ 10 
ช่ัวโมง มีรอยละ 32.2, 42.8 และ 58.7 ตามลําดับ 
(ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2552) จากขอมูล
โครงการติดตามสถานการณเด็กและเยาวชนราย
จังหวัดป  2551-2552 พบขอมูลสถานการณ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีนาสนใจซึ่งเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลถึงการเกิด
ปญหาการนอนหลับของวัยรุน เชน รอยละ30.38 มี
การด่ืมแอลกอฮอล เปนครั้งคราวถึงเปนประจํา รอย
ละ11.14 สูบบุหรี่ รอยละ39.24 เกิดอาการเครียด
จนนอนไมหลับ และรอยละ 42.17 เลนอินเตอรเน็ต
เปนประจํา (สถาบันรามจิตติ, 2552) การนอนหลับ
เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย การนอนหลับท่ี
ไมเพียงพอมีความสัมพันธกับสุขภาพทางกายท่ีไม
แข็งแรง ออนลา งวงนอนตลอดวัน ภูมิคุมกันลดลง 
และมีผลกระทบตอสุขภาพจิตใจ ความสามารถใน
การจัดการปญหา การตอบสนองท่ีชาลง ความจํา
ลดลง หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ อาจเปนปญหาตอการ
ทํางาน เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรท่ีเกิดจาก
ความงวงนอน (Harrison, 2000) การนอนหลับเปน
กระบวนการทางสรีรวิทยาพื้นฐานท่ีซับซอนและสอด
ประสานกับจังหวะชีวภาพของส่ิงมีชีวิตโดยมีการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของอวัยวะภายในทาง
ผอนคลาย  คือ ระดับความรู สึกตัวลดลง  การ
ตอบสนองตอส่ิงเราและการเคล่ือนไหวรางกายนอย
มากถึงไมมีเลย แสดงพฤติกรรมสงบนิ่งและหลับตา 

การนอนหลับเกิดข้ึนเพียงช่ัวคราวเปล่ียนแปลงได
งาย ถูกปลุกใหต่ืนไดโดยการกระตุนดวยส่ิงเราท่ี
เหมาะสม การนอนหลับจะชวยสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและความจํา กระบวนการเจริญเติบโตและ
ความแข็งแรงของรางกาย ชวยซอมแซมเนื้อเยื่อท่ีถูก
ทําลายหรือไดรับความเสียหาย สรางและสะสม
พลังงานเพื่อนํามาใชในการทํางานของระบบตางๆใน
การดํารงชีวิต ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
ความจํา รวมท้ังชวยใหบุคคลเผชิญกับเหตุการณท่ี
คุกคามความผาสุกหรือภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นในขณะ
เจ็บปวยไดอยางราบรื่น (ดารัสนี โพธารส, 2560) 

วัยรุนมีแนวโนมในการนอนดึกมากข้ึน ซึ่ง
การพักผอนไมเพียงพออาจทําใหมีคุณภาพการนอน
หลับท่ีไม ดีและส งผลกระทบตอการพัฒนาท้ัง
ทางดานรางกาย สติปญญาและจิตใจท่ี ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในดานพฤติกรรม ความคิด บุคลิกภาพ 
อารมณและประสิทธิภาพในการเรียน ผูวิ จัยจึง
เล็งเห็นความสําคัญ ในการศึกษาระดับคุณภาพการ
นอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อนําขอมูล ท่ีได เปนพัฒนา
แนวทางในการลดปจจัยท่ีสัมพันธกับปญหาการนอน
หลับท่ีเหมาะสม ซึ่ งจะเปนประโยชนตอพัฒนา
สุขภาพของนักเรียนในจังหวัดเชียงรายตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการนอนหลับ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหวยสัก
วิทยาคม ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการ
นอนหลับของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม ตําบลหวยสัก อําเภอเมือง
เชียงราย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาค 

ตัดขวาง  (Cross-Sectional Study) โดยศึกษาใน
กลุมประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม ตําบลหวยสัก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงรายท้ังชายและหญิง จํานวน 
206 คน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36, 2561) โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลต้ังแตเดือน พ.ย. 2562 – ก.พ. 2563 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ซึ่ง
ผูวิ จัยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 
คณะผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ความเพียงพอของคาใชจายท่ี
ไดรับ (ตอวัน) โรคประจําตัว และการออกกําลังกาย  

สวนท่ี 2 แบบประเมินสุขนิสัยการนอนหลับ 
คณะผูวิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินสุขนิสัยการ
นอนหลับของนาฎนภา อารยะศิลปธร และคณะ 
(2560) จํานวน 7 ขอ แบงเปนขอความเชิงบวก 4 
ขอ ไดแก 1-4 และขอความเชิงลบ 3 ขอ ไดแก 5-7 
ตัวเลือกเปนแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 4 
ตัวเลือก คือ ไมเคยปฏิบัติ บางครั้ง  บอยๆ และ
ประจํา เกณฑการใหคะแนน คือ 0-3 คะแนน การ
แปลผลคะแนน แบงเปน 3 ระดับ คือ 1) สุขนิสัยการ
นอนในระดับตํ่า มีคะแนนอยูระหวาง 0-7 คะแนน 
2) ระดับปานกลาง  มีคะแนนอยูระหวาง  8 -14 
คะแนน และ 3) ระดับดี มีคะแนนอยูระหวาง 15-21 
คะแนน และคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือเทากับ 
0.75 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามประเมินคุณภาพการ
นอนหลับท่ีดัดแปลงจาก ดัชนีวัดคุณภาพการนอน
หลับของพิทสเบิรก ฉบับภาษาไทย โดยตะวันชัย จิร
ประมุขพิทักษ และวรัญ ตนชัยสวัสด์ิ (2540) จํานวน 

9 ขอคําถาม ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 
คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย ระยะเวลากอนหลับ 
จํานวนช่ัวโมงท่ีนอนหลับไดประสิทธิภาพในการนอน
หลับ การรบกวนการนอนหลับ การใชยานอนหลับ
และผลกระทบตอการทํากิจกรรมในเวลากลางวัน ใน
แตองคประกอบกําหนดคาคะแนนไว 4 ระดับ ต้ังแต 
0 - 3 คะแนน การแปลผลคะแนน แบงเปน 2 ระดับ 
คือ 1 ) คุณภาพการนอนโดยรวมอยูในระดับดี มี
คะแนนอยูระหวาง ≤ 5 คะแนน 2) คุณภาพการนอน 
โดยรวมอยูในระดับไมดี มีคะแนนอยูระหวาง > 5 
คะแนน โดยคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือนี้เทากับ 
0.83 

 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิ จัยขอ
หนังสือรับรองจากสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหา วิทยา ลัยราชภัฏ เ ชียง ราย  เพื่ อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ไปยังโรงเรียน
หวยสักวิทยาคม ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย เพื่อขอดําเนินการเก็บแบบสอบถาม 
จากนั้นลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูลและช้ีแจงวัตถุประสงค
ของการวิจัยรวมทั้งแจงวาขอมูลท่ีไดจะไดรับการเก็บ
รักษาเปนความลับ โดยขอมูลท่ีไดจะนําเสนอขอมูล
ในภาพรวม แจกแบบสอบถามแกผูตอบแบบถาม
ถาม และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล
ท่ีไดจากการทําแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
สุขนิสัยการนอนหลับและคุณภาพการนอนหลับ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย
และสวนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  ขอมูลปจ จัย ท่ีมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิ ติ  Chi-Square Test และ  Exact 
Test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล พบวาผู ตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.3  มีอายุระหวาง 
17-18 ป รอยละ 58.7 ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 รอยละ 34.5 ดานรายรับ (ตอวัน) อยูในระดับ
พอเพียง รอยละ 68.0 สวนใหญไมมีโรคประจําตัว 
รอยละ 93.7 และนานๆครั้งจึงจะออกกําลังกาย รอย
ละ 35.9 (ตารางท่ี 1) 

2. ระดับคุณภาพการนอนหลับในรอบ 1 เดือน
ท่ีผานมา พบวา สวนใหญมีระดับคุณภาพการนอน
หลับโดยรวมดี รอยละ 54.4 และรอยละ 45.6มี
คุณภาพการนอนหลับโดยรวมไมดี และสุขนิสัยการ
นอนหลับ พบวา สวนใหญมีระดับสุขนิสัยในการนอน
อยูในระดับดี รอยละ 52.4 (ตารางท่ี 2-4) 

3. ปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ พบ 
วา ปจจัยดานรายรับ (ตอวัน) และระดับสุขนิสัยการ
นอนหลับกับคุณภาพการนอนหลับ มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (ตารางท่ี 5-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบ 
ถาม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน  รอยละ 
เพศ   

ชาย 88 42.7 
หญิง 118 57.3 

ชวงอายุ (ป)   
15 - 16 ป 84 40.8 
17 – 18 ป 
19 – 20 ป 

121 
1 

58.7 
0.5 

ระดับการศึกษา   
ม. 4 71 34.5 
ม. 5 
ม. 6 

69 
66 

33.5 
32.0 

ดานรายรับ (ตอวัน)  
ไมพอเพียง 35 17.0 
พอเพียง 
เหลือเก็บ 

140 
31 

68.0 
15.0 

โรคประจําตัว   
ไมมี 193 93.7 
มี 13 6.3 

การออกกําลังกาย (คร้ัง/สัปดาห) 
< 3 ครั้งตอสัปดาห 74 35.9 
≥ 3 ครั้งตอสัปดาห 132 64.1 
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ตา ร า งที่  2  จํ า น ว น และ ร อ ย ละ ขอ ง ผู ต อบ
แบบสอบถ าม จํ าแนก คุณภาพกา รนอนร า ย
องคประกอบ 
 

คุณภาพการนอน จํานวน รอยละ 
องคประกอบท่ี 1คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย 

ดีมาก 35 17.0 
ดี 122 59.2 
ไมคอยด ี
ไมดีเลย 

46 
3 

22.3 
1.5 

องคประกอบท่ี 2 ระยะเวลาเขานอนจนหลบั 
0 คะแนน 57 27.7 
1 – 2 คะแนน 108 52.4 
3 – 4 คะแนน 37 18.0 
5 – 6 คะแนน 4 1.9 

องคประกอบท่ี 3 ระยะเวลาการนอนหลับ 
≥ 7 ช่ัวโมง 119 57.8 
6 ช่ัวโมง 78 37.9 
5 ช่ัวโมง 9 4.3 

องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพการนอน 
มากกวา 85% 195 94.7 
75 – 84% 4 1.9 
65 – 74% 6 2.9 
นอยกวา 65% 1 0.5 

องคประกอบท่ี 5 การรบกวนการนอนหลับ 
0 คะแนน 7 3.4 
1 – 2 คะแนน 116 56.3 
3 – 4 คะแนน 74 35.9 
5 – 6 คะแนน 9 4.4 

องคประกอบท่ี 6 การใชยานอนหลบั 
ไมเคยใช 201 97.6 
นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห 4 1.9 
1 – 2 ครั้ง/สัปดาห 1 0.5 

 
 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

คุณภาพการนอน จํานวน  รอยละ 
องคประกอบท่ี 7 ผลกระทบตอการทํา 
กิจกรรมในเวลากลางวัน 

0 คะแนน 22 10.7 
1 – 2 คะแนน 90 43.7 
3 – 4 คะแนน 83 40.3 
5 – 6 คะแนน 11 5.3 

 
ตา ร า งที่  3  จํ า น ว น และ ร อ ย ละ ขอ ง ผู ต อบ
แบบสอบถามจําแนกตามระดับคุณภาพการนอน
หลับโดยรวมในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา  
 

ระดับคุณภาพการนอนหลับ จํานวน  รอยละ 
ไมดี 94 45.6 
ดี 112 54.4 

รวม 206 100.0 
  
ตา ร า ง ที่  4  จํ า น ว น แ ละ ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม จําแนกตามระดับสุขนิสัยการนอนหลับ 
 

ระดับสุขนิสัยการนอนหลับ จํานวน รอยละ 
นอย  3 1.5 
ปานกลาง  95 46.1 
ดี  108 52.4 

รวม 206 100 

หมายเหตุ. จาก “ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการนอน
หลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแหง
หนึ่ง,” โดย นาฎนภา อารยะศิลปะธร, พัชนี สม
กําลัง, จรัสศรี สีลาวุธ, จันทรจิรา ภูบุญเอิบ และจิรา
ภรณ มุลเมืองแสน ,  2560, วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลาจันทบุรี, 28(1), น. 38-50. 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คุณภาพการนอนหลับกับปจจัยตางๆ โดยใชสถิติ Chi-
Square Test และ Exact Test 
 

 
ขอมูลสวน
บุคคล 

คณุภาพการ
นอนหลับ 

 
 

 
 

ด ี ไมดี 
เพศ     
  ชาย 49 39 0.107 0.744 
  หญิง 63 55   
ชวงอายุ (ป) 

15 - 16 ป 47 37 -    0.822 
17 – 18 ป 64 57   
19 – 20 ป 1 -   

ระดบัการศึกษา 
ม. 4 36 35 0.589 0.745 
ม. 5 39 30   
ม. 6 37 29   

รายรับ(ตอวัน) 
ไมพอเพียง 12 23 9.562 0.008* 
พอเพียง 86 54   
เหลือเก็บ 14 17   

โรคประจําตัว 
ไมมี 106 87 0.377 0.539 
มี 6 7   

การออกกําลังกาย (ครัง้/สปัดาห) 
< 3 ครั้ง/สัปดาห 74 58 0.424 0.515 
≥ 3 ครั้ง/สัปดาห 38 36   

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คุณภาพการนอนหลับกับระดับพฤติกรรมสงเสริม
การนอนหลับ โดยใช Exact Test 
 

 
ระดับสุขนิสัย 
การนอนหลับ 

คุณภาพการ 
นอนหลับ 

 
Exact 

 ดี ไมดี 
ระดับนอย 1 2 0.046* 
ระดับปานกลาง 44 51  
ระดับดี 67 41  

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ระดับคุณภาพการนอนหลับ พบวา มีระดับ
คุณภาพการนอนหลับอยูในระดับไมดี รอยละ 45.6 
สอดคลองกับการวิจัยของจุติพร ศรีแกว และคณะ 
(2560) เรื่องความชุกของคุณภาพการนอนหลับและ
ปจจัยท่ีเก่ียวของในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย พบวา นักเรียน
กลุมตัวอยางมีคุณภาพการนอนหลับไมดี (PSQI 
score>5) รอยละ 56.2 

ปจจัยดานรายรับ (ตอวัน) มีความสัมพันธ
กับคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ Anders et al. (2014) ท่ีพบวา ปญหาการนอน
หลับนั้นมีความสัมพันธกับระดับเศรษฐานะทาง
สังคมและการศึกษาของ  Arber et al. (2009) ท่ี
พบวา ปญหาการนอนหลับนั้นมีความสัมพันธกับ
ระดับเศรษฐานะทางสังคม โดยผู ท่ีมีระดับเศรษ
ฐานะทางสังคมในระดับสูงจะมีคุณภาพการนอน
หลับท่ีดีกวา  สวนปจจัยดาน เพศ อายุและโรค
ประจําตัว พบวา ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพการ
นอนหลับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยจุติพร ศรีแกว 
และคณะ  (2560) ท่ีพบว า  เพศ  อายุและ โรค
ประจําตัวไมมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ  
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ระดับสุขนิสัยการนอนหลับมีความสัมพันธ
กับคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งสอดคลองกับ Bartel 
et al. (2015) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลา
การนอนหลับท้ังหมด (Total Sleep Time) เชน สุข
นิสัยการนอนหลับ โดยสุขนิสัยในการนอนหลับท่ีดี 
ประกอบดวย การเขานอนและต่ืนนอนใหตรงเวลา
อยางสม่ําเสมอ การงีบหลับใหไมเกิน 30-45 นาที 
หลีกเล่ียงเครื่องด่ืมชูกําลังกาแฟ ชาหรือน้ําอัดลม
หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลในชวงเวลา 4-6 ช่ัวโมง
กอนนอน ไมควรออกกําลังกายในชวงกอนเวลานอน 
(ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล, 2550) 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปปรับใช 
    1.1 ควรเพิ่มการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

สุขนิสัยในการนอนหลับแกนักเรียนท่ีมีคุณภาพการ
นอนหลับท่ีไมดี เพื่อใหสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับ
พฤติกรรมการนอนใหมีคุณภาพท่ีดี 

    1.2 เพิ่มการนําขอมูลการศึกษาคุณภาพ
การนอนหลับ สุขนิสัยการนอนหลับและปจจัยท่ี
สัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับไปใชประโยชนใน
การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกนักเรียน 

    1.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถนําผล
การศึกษาวิจัยไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
สงเสริม ใหความรูและการตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ 
ในจังหวัดเชียงราย 

2. ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อคนหา

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพการนอนหลับของเด็ก
นักเรียนในจังหวัดเชียงราย  

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการ 
นอนหลับระหวางนักเรียนท่ีอยูโรงเรียนในเมืองและ
โรงเรียนในชนบท 

เอกสารอางอิง 
จุติพร ศรีแกว, วิศิษฏ ฉวีพจนกําจร, ปรารถนา สถิต

วิภาวี, และศุภชัย ปติกุลตัง. (2560). ความ
ชุกของคุณภาพการนอนหลับและปจจัยท่ี
เก่ียวของในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย . การ
ประ ชุม เสนอผล ง าน วิ จั ย ร ะ ดั บช า ติ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 7, 
2190-2204. 

ดารัสนี โพธารส. (2560). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
คุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล .
พยาบาลศาสตร, 25(1), 25-36. 

ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ และวรัญ ตันชัยสวัสด์ิ. 
(2540). ปญหาคุณภาพการนอนหลับของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลสงขลา
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ประเทศไทย, 42(3), 123-132. 

นาฎนภา อารยะศิลปะธร พัชนี สมกําลัง จรัสศรี สี
ลาวุธ จันทรจิรา ภูบุญเอิบ และจิราภรณ มุ
ลเมืองแสน .  (2560) . ปจจัย ท่ีมีผลตอ
คุณภาพการนอนหลับของนั ก ศึกษา
พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึ่ง . 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี , 
28(1), 38-50. 

ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล. (2550). สุขวิทยาท่ีดี
ในการนอนหลับ (Good Sleep Hygiene). 
สืบคนเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2562 ,จาก 
http://www.sleepgroup.com/s0121/i
ndex.php?pgid=0026 

ลัดดา เหมาะสุวรรณ วิชัย เอกพลากร นิชรา เรือง
ดารกานนท วราภรณ เสถียรนพเกลา และ
หทัยชนก พรรคเจริญ. (2552). รายงาน
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายครั้งท่ี 4 ฉบับสุขภาพ เด็ก 
พ.ศ.2551-2552. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: 
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