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วตัถปุระสงค ์ : เพื�อศึกษาความเครยีด คุณภาพการนอนหลบั และความสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีดกบัคุณภาพการนอนหลบั
ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����
วสัดแุละวิธกีาร : การวจิยัคร ั�งนี�  เป็นวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research) กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � - � ปีการศึกษา ���� จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น � ส่วน คือ
ส่วนที� � แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคล ส่วนที� � แบบวดัความเครยีด กรมสุขภาพจิต (SPST-20) ส่วนที� � แบบประเมนิ
ความเครยีดของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ และส่วนที� � แบบประเมนิคุณภาพการนอนหลบั Pittsburgh ฉบบัภาษาไทย

(Original Article)

A Study of Relationship of Stress and Qualityof Sleep of Air Force Student
Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College, Academic year 2018

Jarunya  Sriwichai, Chatpimon  Thanusri,  Nichakan  Saengchan, Titaya  Yimpenyuang, Preeyaporn  Simking,
Sutthirak  Bubpawong, Supansa  Injumnong, Luckana  Panitchasan RN., M.N.S.

RTAF. Nursing College

Correspondence to : luckana.a40@gmail.com

Objective : This research aimed to study stress levels, quality of sleep, and relationship of stress and quality
of sleep of Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College, Academic year 2018.
Material and Method : This descriptive research was conducted using a stratified random sample of 142 Air
Force Student Nurses. Data collection was divided into 4 parts which were demographic data, social
characteristics questionnaire, Stress Model of Mental Health Assessment (SPST-20), and Stress Model
Assessment and Pittsburgh Sleep Quality questionnaire (Thai version). Data were analyzed by percentage,
mean and standard deviation. Relation of Stress level and Sleep quality were analyzed by Pearson Product
Moment Correlation Coefficient.
Results : The results revealed stress level of Air Force student Nurses mostly found in the medium level
47.89 %. The quality of sleep showed that 99.3 percent was poor. The finding indicated that stress and
quality of sleep were positively correlated (r = 0.394) with statistically significant (p < 0.01)
Keywords : stress, quality of sleep
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 65  No. 3  September - December  2019





Royal Thai Air Force Medical Gazette 39Vol. 65  No. 3  September - December  2019

กบัการศึกษาของเบค(5) ที�พบว่าความเครียดและความวติก
กังวลที� เกิดขึ� นมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างมาก
ทาํใหค้วามสามารถในการเรียนรูแ้ละผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน
ของบคุคลลดลง อกีท ั�งความเครยีดนบัเป็นปจัจยัหนึ�งที�ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการนอนหลบั จากผลการวจิ ัยปัจจยัที�มี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการนอนหลบัของนิสิตพยาบาล(6)

พบวา่ความเครยีดของนสิติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บูรพา มีความสมัพนัธ์มากที�สุดกบัคุณภาพการนอนหลบั
โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ
(r = .28 , p<.01) แสดงวา่นสิติที�มคีวามเครยีดสูงจะมคีะแนน
คุณภาพการนอนหลบัที�ไม่ดีผลการวจิยัคร ั�งนี� สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Lund, Reider, Whiting and Prichard(7)

ที�ว่าความเครียดเป็นสิ�งกระตุน้ใหร้่างกายหล ั �งฮอรโ์มนความ
เครยีด (stress hormone) ซึ�งมฤีทธิ�ในทางสลายสารอาหาร
ที�รา่งกายสะสมไวใ้หก้ลายเป็นพลงังาน (catabolic hormone)
เช่น คอร์ติซอล (cortisol) กลูคากอน (glucagon) และ
แคทโีคลามนี (catecholamine) ฮอรโ์มนเหลา่นี�จะไปกระตุน้
สมองบรเิวณที�ตื�นตวั (arousal area) ทาํใหต้ื�นตวัอยูต่ลอด
เวลาจึงมโีอกาสนอนหลบัไดไ้ม่เต็มที� เป็นผลใหคุ้ณภาพการ
นอนหลบัไม่ดี(8)

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ ิจ ัยมีความสนใจ
ศึกษาความสมัพนัธ์ความเครียดและคุณภาพการนอนหลบั
ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ที�ศึกษาในวทิยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ ซึ�งเป็นสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาที�ผลิตพยาบาลทหารที�มีคุณภาพแห่งหนึ� ง
ในประเทศไทย ซึ� งมีการจัดการเรียนการสอนหล ักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตโดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาความสมัพนัธ์
ความเครียดและคุณภาพการนอนหลบัของนกัเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ปีการศึกษา ���� ท ั�งนี� เนื�องจากนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศแต่ละช ั�นปีมีการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร
ที�แตกตา่งกนั โดยมกีารเรยีนการสอนท ั�งทางดา้นทฤษฎ ีการฝึก
ปฏบิตักิารพยาบาลบนหอผูป่้วย อกีท ั�งการฝึกระเบยีบวนิยัทาง
ทหาร ดงันั�นหากทราบถงึความเครียดและคุณภาพการนอน
หลบัของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ จะสามารถนาํมาเป็น
ขอ้มูลพื�นฐานในการจดัการความเครยีด วางแผนคุณภาพการ
นอนหลบั อีกท ั�งเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนหรือการจดักจิกรรมท ั�งในและนอกหลกัสูตรของนกัเรยีน
พยาบาลทหารอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
�. เพื�อศึกษาความเครียดของนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ ปีการศึกษา ����
�. เพื�อศึกษาคุณภาพการนอนหลบัของนักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����
�. เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียด

กบัคุณภาพการนอนหลบัของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปีการศึกษา ����

วธิีการดําเนินการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive

Research)

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรเป็นนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที�

1 – 4 ปีการศึกษา ���� จาํนวน ��� คน กาํหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งตามสูตรยา จาํนวน ��� คน เลอืกโดยการสุ่ม
อยา่งงา่ย (Simple random sampling)

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เพื�อ

ศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และคุณภาพ
การนอนหลบั โดยในการวจิยัคร ั�งนี�แบง่ออกเป็น � ส่วน ดงันี�

สว่นที� � แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคล ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบอตันยั โดยประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน
� คาํถาม

ส่วนที� � แบบวดัความเครยีด กรมสุขภาพจิต(9)

(SPST-20) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบเลอืกตอบ
จาํนวน �� ขอ้ และลกัษณะคาํถามเป็นวดัมาตราสว่น ประมาณ
ค่า (Ratingscale) ม ี� ระดบั คือ

ระดบัความเครยีด � หมายถงึไม่รูส้กึเครยีด
ระดบัความเครยีด � หมายถงึรูส้กึเครยีดเลก็นอ้ย
ระดบัความเครยีด  � หมายถงึรูส้กึเครยีดปานกลาง
ระดบัความเครยีด � หมายถงึรูส้ึกเครยีดมาก
ระดบัความเครยีด � หมายถงึรูส้กึเครยีดมากที�สุด
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โดยมกีารแปลความหมายค่าระดบัของความเครยีด ดงันี�
ระดบัคะแนน � – 23 คะแนน
ท่านมีความเครียดอยู่ในระดบันอ้ยและหายไปได ้

ในระยะเวลาส ั�น ๆ เป็นความเครียดที� เกิดขึ� นไดใ้นชีวิต
ประจาํวนัและสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ความเครียดในระดบันี� ถือว่ามีประโยชน์ในการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั เป็นแรงจูงใจในที�นาํไปสู่ความสาํเรจ็ใน
ชีวติได ้

ระดบัคะแนน �� – 41 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระด ับปานกลางเกิดขึ�นได ้

ในชีวติประจาํวนัเนื�องจากมีสิ�งคุกคามหรือเหตุการณ์ที�ทาํให ้
เครียด อาจรูส้ึกวติกกงัวลหรือกลวั ถอืว่าอยู่ในเกณฑป์กติ
ความเครียดระดบันี� ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือเป็นผลเสียต่อ
การดาํเนินชวีติ ทา่นสามารถผ่อนคลายความเครียดดว้ยการ
ทาํกจิกรรมที�เพิ�มพลงั เชน่ ออกกาํลงักาย เลน่กฬีา ทาํสิ�งที�สนุก
สนานเพลดิเพลนิ เช่น ฟงัเพลง อ่านหนงัสอื ทาํงานอดิเรก
หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจกบัผูท้ี�ไวว้างใจ

ระดบัคะแนน �� – 61 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดบัสูง เป็นระดบัที�ท่าน

ไดร้บัความเดือนรอ้นจากสิ�งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์รอบตวั
ทาํใหว้ติกกงัวล กลวั รูส้กึขดัแยง้หรอือยูใ่นสถานการณ์ที�แกไ้ข
จัดการปัญหานั�นไม่ได ้ ปรบัความรูส้ึกดว้ยความลาํบากจะ
ส่ งผลต่อการใช ้ชี วิตประจาํว ัน และการเจ็ บป่วย เช่ น
ความดนัโลหติสูง เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ สิ�งที�ทา่น
ตอ้งรบีทาํเมื�อมคีวามเครยีดในระดบันี�คือ คลายเครยีดดว้ยวธิี
ที�ทาํไดง้า่ยแต่ไดผ้ลดคีือ การฝึกหายใจ คลายเครยีด พูดคุย
ระบายความเครียดกบัผูไ้วว้างใจ หาสาเหตุหรือปัญหาที�ทาํ
ใหเ้ครียดและหาวธิีแกไ้ข หากท่านไม่สามารถจัดการคลาย
เครียดดว้ยตนเองได  ้ ควรปรึกษากับผู ้ใหก้ารปรึกษาใน
หน่วยงานต่าง ๆ

ระดบัคะแนน �� คะแนนขึ�นไป
ทา่นมคีวามเครยีดในระดบัรุนแรง เป็นความเครยีด

ระดบัสูงที�เกิดต่อเนื�องหรือท่านกาํลงัเผชิญกบัวกิฤตของชวีติ
เช่น เจ็บป่วยรุนแรง เรื� อร ังมีความพิการ สูญเสียคนรัก
ทรพัยส์นิหรอืสิ�งที�รกั ความเครยีดระดบันี�ส่งผลทาํใหเ้จ็บป่วย
ทางกายและสุขภาพจิต ชีวติไม่มีความสุข ความคิดฟุ้ งซ่าน
การตดัสนิใจไม่ด ียบัย ั�งอารมณ์ไม่ได ้

ส่วนที� � แบบประเมินความเครียดของนกัเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ปรบัปรุงจากแบบสอบถามความเครยีด
ในวยัรุ่น ASQ : Adolescence Stress Questionnaires
และแบบสอบถามสาเหตุที� ก่อให เ้กิดความเครียดสาํหร ับ
นกัศึกษาแพทยข์องสุวรรณา สี�สมประสงค ์ (10) โดยลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ จาํนวน �� ขอ้
จาํแนกสาเหตุของความเครียดออกเป็น � สาเหตุ ไดแ้ก่
�) สาเหตุจากการเรียน จาํนวน � ขอ้ �) สาเหตุจากความ
เป็นอยูแ่ละขอ้บงัคบัสถานศึกษา จาํนวน � ขอ้ �) สาเหตจุาก
เพื�อน จาํนวน � ขอ้ �) สาเหตจุากความขดัแยง้ของสมาชกิ
ในครอบครวัจาํนวน � ขอ้ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี� ระดบั คือ

ระด ับความเครียด � หมายถึง ไม่ รูส้ึกเครียด
ระดบัความเครยีด � หมายถงึ รูส้กึเครยีดเลก็นอ้ย
ระดบัความเครยีด � หมายถงึ รูส้กึเครยีดปานกลาง
ระดบัความเครียด � หมายถงึ รูส้ึกเครียดมาก
ระดบัความเครยีด � หมายถงึ รูส้กึเครยีดมากที�สุด
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี� ยของความ

เครียดของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เป็นระดบัความ
เครยีด คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑร์ะดบัความเครยีด ดงันี�
     คะแนนเฉลี�ย การแปลความหมาย
    91 – 135 คะแนน หมายถึง กลุ่มตวัอย่างมีความ
เครียดในระดบัสูงมากที�สุด
        46 – 90  คะแนน หมายถงึ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามเครยีด
ในระดบัปานกลาง
       ตํ �ากวา่ �� คะแนน หมายถงึ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามเครยีด
ในระดบันอ้ยมากที�สุด

สว่นที� � แบบประเมนิคุณภาพการนอนหลบัฉบบั
ภาษาไทย (Thaiversion of the Pittsburgh Sleep
QualityIndex:T-PSQI) แปลโดยตะวนัชยัจิรประมุขพทิกัษ์
และวรญัตันชยัสวสัดิ� (11) เป็นแบบสมัภาษณ์และสอบถาม
จากคาํถามท ั�งหมด �� ขอ้ ประกอบดว้ย � องค์ประกอบ
ซึ�งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน
ดงันี�

องคป์ระกอบที� � คุณภาพการนอนหลบัเชงิอตันยั
(ใชค้าํถามขอ้ �)

องค์ประกอบที�  � ระยะเวลาตั�งแต่เขา้นอนจน
กระท ั �งหลบั (ใชค้าํถามขอ้ � กบัขอ้ �.�)



Royal Thai Air Force Medical Gazette 41Vol. 65  No. 3  September - December  2019

องคป์ระกอบที� � ระยะเวลาการนอนหลบัในแต่ละ
คืน (ใชค้าํถามขอ้ �)

องคป์ระกอบที� � ประสทิธิผลของการนอนหลบัโดย
ปกตวิสิยั (ใชค้าํถามขอ้ �, � และ �)

องคป์ระกอบที� � การรบกวนการนอนหลบั (ใชค้าํ
ถามขอ้ �.�-�.�� หรอืขอ้ ��.�-��.�)

องค์ประกอบที� � การใชย้านอนหลบั (ใชค้าํถาม
ขอ้ �)

องคป์ระกอบที� � ผลกระทบต่อการทาํกจิกรรมใน
เวลากลางวนั (ใชค้าํถามขอ้ � และขอ้ �)
การแปลผลโดยรวม คะแนนรวมท ั�ง � องค์ประกอบของ
แบบประเมินอยู่ระหว่าง �-�� คะแนน โดยคะแนนรวม
ที� น ้อยกว่าหรือเท่าก ับ � คะแนน หมายถึง มีคุณภาพ
การนอนหลบัที�ดี และคะแนนรวมที�มากกว่า � คะแนน
หมายถงึคุณภาพการนอนหลบัที�ไม่ดี

การหาความเที�ยงตรงและความเชื� อมั �น (Validity and
Reliability)

ผู ว้ ิจ ัยไดน้าํแบบสอบถามที� สรา้งขึ� นไปหาความ
เที�ยงตรงของเนื�อหาโดยผูท้รงคุณวุฒิซึ�งเป็นอาจารยพ์ยาบาล

ที�มีความเชี� ยวชาญดา้นอาจารย์ที�ปรึกษา จาํนวน � ท่าน
หลงัจากปรบัแกต้ามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิไดน้าํไปให ้
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศท ั�ง � ช ั�นปี ที�ไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง
จาํ นวน �� คน แล ้วนาํ ไปหาค่ าความเชื� อม ั �นโดยใช ้
ค่ าส ัมประสิทธิ� ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha
Coefficient) แบบประเมนิความเครยีดของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศไดค่้าความเชื�อม ั �น = �.���

การวเิคราะหข์อ้มูล
ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี�
�. ความเครยีด และสาเหตคุวามเครยีด วเิคราะห์

ดว้ยการหาค่ารอ้ยละ
�. คุณภาพการนอนหลบั วิเคราะห์ดว้ยการหา

รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
�. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัคุณภาพ

การนอนหลบั วเิคราะหด์ว้ยการหาค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation
coefficient) ทดสอบที�ระดบันยัสาํคญั �.��

จากตารางที� � พบว่าช ั�นปีที� � พบว่าส่วนใหญ่มี
ความเครยีดอยูใ่นระดบัสูง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาคือ
มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัรุนแรง คิดเป็น
รอ้ยละ ��.�� และ ��.�� ตามลาํดบั

ช ั�นปีที� � พบวา่ส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั
สูง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาคือ มคีวามเครยีดอยูใ่น
ระดบัปานกลางและระดบัรุนแรง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และ
��.�� ตามลาํดบั และนอ้ยที�สุด คือ มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั
นอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ �.��

ผลการวจิยั
ตารางที� � ตารางแสดงรอ้ยละของความเครียดของนักเรยีน พยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� �-� แบบจดักลุ่มตามเกณฑก์าร
แปลค่าของแบบวดัความเครยีดกรมสขุภาพจติ (SPST-20)

ระดบัของความเครียด
ชั�นปี

น้อย   ปานกลาง สูง รุนแรง

1 0    33.33           55.56 11.11
2 5.56    38.89           41.67 13.89
3 2.86    48.57           31.43 17.14
4 2.86    71.43           22.86 2.86

รวม 2.82    47.89            38.03 11.27
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ชั�นปีที� � พบวา่ส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาคือ มคีวามเครยีด
อยูใ่นระดบัสูงและรุนแรง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และ ��.��
ตามลาํดบั และนอ้ยที�สุด คือ มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบันอ้ย
คิดเป็นรอ้ยละ �.��

ช ั�นปีที� � พบวา่ส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาคือมคีวามเครยีด
อยูใ่นระดบัสูงคิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และมคีวามเครยีดอยูใ่น
ระดบัรุนแรงและระดบันอ้ย มค่ีาเทา่กนั คิดเป็นรอ้ยละ �.��

สรุปไดว้า่ความเครยีดของนกัเรยีนพยาบาลทหาร -
อากาศสว่นใหญ่ จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง รอ้ยละ ��.�� รองลง
มาคือมคีวามเครยีดในระดบัสูง รอ้ยละ ��.�� และมคีวาม
เครียดในระดบัรุนแรงและระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ ��.��
และ �.�� ตามลาํดบั

จากตารางที� � พบวา่นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� �-� ส่วนใหญ่มคีุณภาพการนอนหลบัอยูใ่นระดบัไม่ดี
คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� และมคีณุภาพการนอนหลบัอยูใ่นระดบัดี
คิดเป็นรอ้ยละ �.��

ช ั�นปีที� � ช ั�นปีที� � และชั�นปีที� � พบวา่มคีุณภาพ
การนอนหลบัอยูใ่นระดบัที�ไม่ด ีคิดเป็นรอ้ยละ ���

ชั�นปีที� � พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลบั
อยู่ในระดบัไม่ดี คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และมีคุณภาพการ
นอนหลบัอยูใ่นระดบัที�ด ีคิดเป็นรอ้ยละ �.��

ตารางที� � ตารางแสดงรอ้ยละของคณุภาพการนอนหลบัของ
นักเรยีนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� �-� แบบจดักลุ่มการ
แปลค่าของแบบประเมนิคณุภาพการนอนหลบัฉบบัภาษาไทย
ของพติเบิรก์

         ชั�นปี คณุภาพการนอนหลบั
ดี     ไม่ดี

     1 0     100
     2 0     100
     3 0     100
     4 2.86      97.14

   รวม 0.70      99.30

จากตารางที� � แสดงใหเ้ห็นว่าความเครียดของ
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความสัมพ ันธ์ก ับคุณภาพการ

ตารางที� � คา่สมัประสทิธิ�สหสมัพนัธร์ะหว่างความเครยีด และคณุภาพการนอนหลบั โดยแสดงในรูปของสหสมัพนัธ ์(Pearson’s
Correlation) และผลการทดสอบตามนัยสาํคญั

ความสมัพนัธร์ะหว่างความเครยีดและ ความเครยีดของหลบั คณุภาพการนอนหลบัของ
คณุภาพการนอนของนักเรยีนพยาบาล ของนักเรยีนพยาบาล      นักเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศชั�นปีที� �-� ทหารอากาศชั�นปีที� �-� ทหารอากาศชั�นปีที� �-�

ความเครียดของ Pearson   1 .394
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ Correlation
ชั�นปีที� �-� Sig.(2-tailed) .000

N 142 142
คุณภาพการนอนหลบัของ Pearson            .394    1
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ Correlation
ชั�นปีที� �-� Sig.(2-tailed) .000

N 142    1
P<0.01

นอนหลบั โดยมคีวามสมัพนัธก์นั จากการเปรยีบเทยีบความ
สมัพนัธจ์ากการทาํแบบประเมนิคณุภาพการนอนหลบัพติเบริก์
ฉบ ับภาษาไทย และแบบประเมิ นการว ัดความเครี ยด
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กรมสุขภาพจิต (SPST-20) ซึ�งมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (r = 0.000, p < 0.01) แสดงวา่
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศที�มคีวามเครยีดในระดบัสูงจะมี
คะแนนคุณภาพการนอนหลบัที�ไม่ดี

อภปิรายผล
จากการวจิยัคร ั�งนี�พบวา่ ความเครยีดของนกัเรยีน

พยาบาลทหารอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น
รอ้ยละ ��.�� และสาเหตขุองความเครยีดส่วนใหญ่กม็าจาก
สาเหตุดา้นการเรียน ซึ�งสอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของ ไพรชั
วงศศ์รตีระกูล(12) ที�วา่ปจัจยัที�ส่งผลตอ่การเกดิความเครยีด คอื
เกรดเฉลี�ยสะสม สภาพการศึกษาในมหาวทิยาลยั ดา้นการ
เรยีนการสอน ดา้นกจิกรรมนกัศึกษา และดา้นสภาพแวดลอ้ม
โดยมีความเสี�ยงที�จะเกิดความเครยีดในระดบัสูงมากที�สุด

นอกจากความเครียดแลว้ เรื�องของคุณภาพการ
นอนหลบัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กจ็ดัเป็นอกีหนึ�ง
ปญัหาที�ความสาํคญั  จากการวจิยัคร ั�งนี�พบวา่นกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศรอ้ยละ ��.� มีคุณภาพการนอนหลบัที� ไม่ดี
เนื�องจากมกีารเรยีนการสอนที�ค่อนขา้งอดัแน่น นอกจากนั�น
ยงัมกีจิกรรมต่าง ๆ ท ั�งกจิกรรมภายในวทิยาลยัและภายนอก
วทิยาลยั นอกจากนี�ยงัมกีารฝึกปฏบิตัิบนหอผูป่้วย รวมถงึ
กิจว ัตรประจาํว ันของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนาฎนภา อารยะศิลปธร(2) พบว่า
นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลบัในระดบั
ไม่ดี โดยมีระยะเวลาในการนอนเฉลี�ย �.�� ช ั �วโมง ท ั�งนี�
เนื� องจากนักศึกษาพยาบาลมีการเรียนที�หนักเมื�อเทียบกบั
บางวิชาชีพพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ (รอ้ยละ ��)
มคีุณภาพการนอนหลบัในระดบัไม่ดี(13) และตอ้งทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบกบัสิ�งแวดลอ้มภายในหอพกัไม่เอื� อต่อการ
นอนหลบั ซึ�งวยัรุ่นควรใชเ้วลาในการนอนหลบั �-�� ช ั �วโมง(13)

เมื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดกบั
คุณภาพการนอนหลบัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปี
ที� �-� ปีการศึกษา ���� ความเครยีดของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หาร-
อากาศ มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพการนอนหลบั โดยมคีวาม
สมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (r = 0.394,
p<0.05) จากการเปรียบเทียบความสัมพ ันธ์โดยการทาํ

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลบัพิตเบิร์กฉบบัภาษาไทย
และแบบประเมนิการวดัความเครยีด กรมสุขภาพจิต (SPST-
��) แสดงใหเ้หน็ว่า นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศที�มีความ
เครียดในระดบัสูงจะมีคะแนนคุณภาพการนอนหลบัที�ไม่ดี
เนื�องจาก ชภาวะเครยีดเป็น สิ�งกระตุน้ให ้ร่างกายหล ั �งฮอรโ์มน
ความเครียด (stress hormone) ซึ�งมีฤทธิ�ในทางสลายสาร
อาหารที�ร่างกายสะสมไวใ้หก้ลายเป็นพลงังาน (catabolic
hormone) เช่น คอรต์ซิอล (cortisol) กลูคากอน (gluca-
gon) และแคทโีคลามนี (catecholamine) ฮอรโ์มนเหลา่นี�จะ
ไปกระตุน้สมอง บรเิวณที�ตื�นตวั (arousal area) ทาํใหต้ื�นตวั
อยู่ตลอดเวลา จึงมีโอกาสนอนหลบัไดไ้ม่เต็มที� เป็นผลให ้
คุณภาพการนอนหลบัไม่ด ีในขณะเดยีวกนัอาการนอนไมห่ลบั
จะกระตุน้ใหร้่างกายหล ั �งฮอร์โมนเหล่านี� ออกมา ทาํใหเ้กิด
ความเครยีดท ั�งรา่งกายและจติใจเป็นวงจรสลบักนัไป อาจกลา่ว
ไดว้่าความเครียดและการนอนหลบัมีปฏิสมัพนัธ์และส่งผล
ต่อกนัและกนัในหลายดา้น(8)

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป
�. ควรศึกษาเกี�ยวกบัปัจจัยอื�น ๆ ที�ส่งผลต่อ

คุณภาพการนอนหลบัพรอ้มท ั�งวธิีการแกไ้ขเกี�ยวกบัคุณภาพ
การนอนไม่ดี

�. ควรศึกษาและพฒันาวธิีการคลายเครียดเพื�อ
เสริมสรา้งสุขใหก้บันกัเรียนพยาบาลทหารอากาศหรือศึกษา
การบริหารจดัการชีวติใหม้ีสุขในวยัเรียน

�. ควรศึกษาเกี�ยวกบัผลกระทบต่อการมีคุณภาพ
การนอนหลบัที�ไม่ดี
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