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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบ าบัดในวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ 

The Environmental Factors Impacting Health of Physical Therapy 
Student in Saint Louis College 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ทุกชั้นปี 
ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 136 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.59 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์และสภาวะ
ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
ค่าใช้จ่าย การมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่เหมาะสม และการมีอาหารบริการครบตามหลักโภชนาการ อาจสรุปได้
ว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งอาจจะ
น าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ปรับปรุงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ นักศึกษากายภาพบ าบัด 
 
ABSTRACT 
 Environmental factors have effects on students’ health. The purpose of this research was 
to study the environmental factors in Saint Louis College that have effects on health of students in 
the Faculty of Physical Therapy. This research was a survey research. The population was all 136 
students in Faculty of Physical Therapy, academic year 2013. The research samples were 130 
students who completed the questionnaires about the environment in Saint Louis College and the 
health of the students of the Faculty of Physical Therapy (95.59%). The result showed that the 
environmental factors in Saint Louis College related to the health of physical therapy students 
composed of the environmental factors about the students’ expenses, the appropriate exercise 
equipment and the sufficient nutritious food provided. The environmental factors had effects on 
health of students of the Faculty of Physical Therapy, Saint Louis College. The research findings 
can be used to adjust the environmental factors in Saint Louis College for further improvement.  
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บทน า 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้
ให้ความหมายสุขภาพไว้ว่า สุขภาพ คือ ภาวะที่มนุษย์
สมบูรณ์ทั้ งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (วราภรณ์, 2556) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อม ว่า
สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่มีอยู่
รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น (มาลินี , 2541; เทวินทร์ , 2542; พงษ์ศักดิ์ , 
2545)  สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา หมายความว่า สภาวะ
ใดๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็น
รูปธรรม และนามธรรมรูปธรรม คือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งสิ่งต่างๆที่
อยู่ตามธรรมชาติ (พัฒนา, 2550)  ส่วนสภาพแวดล้อมที่
เป็นนามธรรม หรือสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา แบ่งออกมาเป็น 4 ประเภท 
คือ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้าน
การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน และ
สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร (จ ารูณ , 2555) ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกในด้านอาคารสถานที่ ในสถานศึกษา และภายใน
ห้องเรียน ซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถาบันการศึกษายกตัวอย่างเช่น แสงสว่าง ระดับแสงมี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพการมองเห็นของนักศึกษา ถ้า
มีแสงสว่างที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
มองเห็นโดยอาจท าให้เกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ และ
ถ้าก าลังแสงน้อยเกินไป อาจท าให้เกิดความเมื่อยล้าต่อ
ดวงตา น ามาสู่ปัญหาในการเรียนหรือการท างานใน
ห้องเรียน เสียง ก าลังของเสียงจัดเป็นสิ่งอันตรายต่อ
สุขภาพ (สมทรง, 2546; ทิศากร, 2541; วิมนต์ , 2541) 
เสียงที่มีความดังเกิน 90 เดซิเบล อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อระบบการได้ยิน สีมีอิทธิพลท าให้เกิดความรู้สึกสดชื่น
ตื่นเต้นสงบเศร้า แจ่มใส เบิกบาน การจัดชั้นเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะส่งผลต่อการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและด้านสุขภาพของผู้เรียน 
(มาลิ นี , 2541) ดั งนั้ น สภาพ แวดล้ อมภายใน ของ
สถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่
ควรเพิกเฉยละเลย คณะกายภาพบ าบัด จึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัย 

เซนต์หลุยส์ เพื่อทราบข้อมูลและน าไปปรับปรุงเก่ียวกับ
ปัจจัยภายในของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของ
นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายนอก ของ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
ของนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 
สมมติฐาน 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของ
นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้ทราบถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกทาง
กายภาพของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่ส่งผลต่อสุขภาพทาง
กายของนักศึกษากายภาพบ าบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผู้เข้าร่วม
การศึกษา เป็นนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 1-3 
จ านวน 136 คน และทุกคนลงลายมือชื่อแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา โดยในการศึกษาคร้ังนี้มีเกณฑ์
ในการคัดเข้า คือ เป็นนักศึกษากายภาพบ าบัด คณะ
กายภาพบ าบัด ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  รวมทั้ ง
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยหากอาสาสมัคร
ตอบแบบสอบถามได้ไม่สมบูรณ์แบบสอบถามนั้นจะถูก
คัดออกจากการศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษามาพบผู้วิจัย
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เพียงครั้งเดียว โดยในวันที่ท าการทดสอบจะได้รับค า
ชี้ แจงเกี่ ยวกับ ขั้ น ตอนการท าวิ จั ยและการตอบ
แบบสอบถามโดยผู้วิจัยเพียงคนเดียวตลอดการศึกษา 
และสามารถสอบถามแบบประเมินได้ตลอดเวลาที่มีการ
ตอบแบบสอบถาม เก็บในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดย
แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลทั่ วไป ซึ่ งจะ
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษากายภาพบ าบัด 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-
สกุล เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ระดับชั้นปี อาชีพ 
รายได้ ข้อมูลทางด้านสุขภาพของนักศึกษา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อการเรียนในช่วง 1 เดือน 
และข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคและ
ระบบบริการสุขภาพในวิทยาลัย สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน โดยแบบสอบถามได้รับการพัฒนามาจาก
คณะผู้วิจัย และได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบสอบถาม
และให้ค าแนะน าก่อนน ามาใช้ในการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลเก่ียวกับ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการศึกษาและใช้สถิติ Chi-
square test ในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและปัญหาทางสุขภาพของนักศึกษาคณะ
กายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  โดยก าหนดค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 50 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 32 
คน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 35 คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 11 คน 
ชั้นปีที่มากกว่าปี 4 จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน ซึ่ง
แบบสอบถามได้รับได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งหมด 130 
แบบสอบถาม และถูกคัดออกจ านวน 6 แบบสอบถาม
เนื่ องจากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่สามารถน ามา
วิ เคราะห์ผลได้  โดยข้อมู ลพื้ นฐานพบว่านั กศึกษา
กายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
เป็นผู้หญิง และ ร้อยละ 10 เป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 18-
28 ปี และก าลังศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6  
 โดยตารางที่  1 แสดงผลส ารวจเกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

พบว่าสภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค และระบบบริการ
สุขภาพภายในวิทยาลัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ มีแสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ 85.2 รองลงมา คือ 
อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 80.5 และมีถังขยะรองรับ
เศษอาหารและขยะมูลฝอยถังขยะมีฝาปิดมิดชิด ร้อยละ 
66.4 ส าหรับประเด็นที่พบว่าอาหาร/ภาชนะ/อุปกรณ์ 
สะอาดจัดเป็นระเบียบ พบว่าร้อยละ 37.5 ตอบว่าไม่ใช่ 
และร้อยละ 36.7 ตอบว่าไม่แน่ ใจ อาจจะเกิดจาก
นักศึกษาไม่ได้เห็นขั้นตอนในการท าอาหารและการท า
ความสะอาดของภาชนะ และในช่วงเวลากลางวันที่
นักศึกษามารับประทานอาหารมีนักศึกษาจ านวนมากท า
ให้ยังไม่แน่ใจในการตอบข้อค าถามในหัวข้อนี้  แต่ทาง
วิทยาลัยได้มีการตรวจสอบความสะอาดของอาหารและ
ภาชนะของร้านอาหารที่ขายอาหารให้กับวิทยาลัยและมี
การให้ป้ายแสดงความสะอาดของร้านอาหารที่จ าหน่าย
อาหารเพื่อแสดงให้กับนักศึกษาและบุคลากร จากตารางที่ 
2 การสอบถามข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด 
คือ มีแสงสว่างในห้องเรียนเพียงพอ ร้อยละ 82 รองลงมา 
คือ สะอาดเรียบร้อยเป็นสัดส่วน  ร้อยละ 78.1 และ 
อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 73.4 จากตารางที่ 3 พบว่า 
นักศึกษา ร้อยละ 69.5 โรคประจ าตัว/อาการปวด และ
ปัญหาสุขภาพ และไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 30.50 
และพบว่าปัญหาสุขภาพมีผลกระทบต่อการเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 41.54  เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ทางกายของนักศึกษากายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
ข้างต้น พบว่าการมีอาหารบริการครบตามหลักโภชนาการ
มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพทางกายของนักศึกษาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 
0.05) การมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพทางกายของนักศึกษาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 
0.05) ปัญหาด้านค่ารักษามีความสัมพันธ์กับปัญหา
สุขภาพทางกายของนักศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียน
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อมูลสุขภาวะภายนอกห้องเรียนของวิทยาลยัเซนต์หลุยส์ 

 
 
 

สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค
และระบบบริการสุขภาพของ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ 
ความถี่
(คน) 

ร้อยละ ความถี่
(คน) 

ร้อยละ ความถี่
(คน) 

ร้อยละ ความถี่
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสะอาดเรียบร้อยเปน็
สัดส่วน 

84 64.1 22 17.2 24 18.7 0 0 

มีความร่มร่ืน 80 61.5 34 26.2 15 11.5 1 0.8 
อากาศถ่ายเทสะดวก 104 80.5 15 11.7 11 7.8 0 0 
มีแสงสว่างเพียงพอ 111 85.2 13 10.2 6 4.6 0 0 
มีถังขยะรองรับเศษอาหารและ
ขยะมูลฝอยถังขยะมีฝาปิด
มิดชิด 

87 66.4 29 22.7 14 10.9 0 0 

มีแหล่งเก็บกักน้ า/ภาชนะต่างๆ
ที่มีลูกน้ ายงุลาย 

19 14.1 54 41.4 57 44.5 0 0 

รอบๆ ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ 
มีน้ าท่วมขัง 

9 7.0 69 53.1 51 39.1 1 0.8 

ห้องน้ าห้องส้วมสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

67 50.8 40 31.2 23 18.0 0 0 

มีอาหารบริการครบตามหลัก
โภชนาการ 

18 13.3 75 58.6 37 28.1 0 0 

มีอาหารเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา 

13 10.2 85 65.6 32 24.2 0 0 

อาหาร/ภาชนะ/อุปกรณ์สะอาด
จัดเป็นระเบียบ 

34 25.8 49 37.5 47 36.7 0 0 

น้ าดื่มสะอาด 80 61.7 14 10.9 36 27.4 0 0 
น้ าดื่มเพียงพอ 84 64.8 23 18.0 23 17.2 0 0 
การเข้าถึงการปฐมพยาบาล
สะดวกรวดเร็ว 

60 46.1 29 22.7 41 31.2 0 0 

มีสถานที่ในการออกก าลังกาย
เหมาะสม 

32 25.0 58 45.3 40 29.7 0 0 

มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
เหมาะสม 

25 19.5 65 50.0 40 30.5 0 0 

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

29 22.3 45 34.6 55 42.3 1 0.8 

วิทยาลัยให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบปัญหาทางดา้นสุขภาพ 

80 60.9 21 16.4 29 22.7 0 0 

ท่านพอใจกับการจัดระบบ
บริการสุขภาพของวิทยาลัย 

54 40.6 33 25.8 43 33.6 0 0 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 12 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ 

ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ 

สะอาดเรียบร้อยเป็นสัดส่วน 102 78.1 11 8.6 17 13.3 0 0 
อากาศถ่ายเทสะดวก 96 73.4 16 12.5 18 14.1 0 0 
มีแสงสว่างในห้องเรียนเพียงพอ 107 82.0 13 10.2 10 7.8 0 0 
ขนาดและความสูงของโต๊ะและ
เก้าอี้เหมาะสม 

88 67.2 21 16.4 21 16.4 0 0 

คุณภาพด้านแสงมีความ
เหมาะสม 

89 68.0 23 18.0 18 14.0 0 0 

คุณภาพด้านสีมีความเหมาะสม 81 61.7 29 22.7 20 15.6 0 0 
คุณภาพด้านเสียงมีความ
เหมาะสม 

73 55.5 30 23.4 27 21.1 0 0 

 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางกายของ
นักศึกษากายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ ในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ที่ คิ ด เป็ นข้ อมู ลทางสถิติ  ร้ อยละที่ นั กศึ กษาตอบ
แบบสอบถามมากที่ สุดได้ดังนี้  ด้านสภาพแวดล้อม
สาธารณูปโภคและระบบบริการสุขภาพของวิทยาลัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่นักศึกษาเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ มีแสงสว่างในห้องเรียนเพียงพอ รองลงมา คือ 
สะอาดเรียบร้อยเป็นสัดส่วน และ อากาศถ่ายเทสะดวก 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่มีความสัมพันธ์
กับสุขภาพทางกายของนักศึกษา พบว่า การมีอาหาร
บริการครบตามหลักโภชนาการ การมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม และปัญหาด้านค่ารักษาทางการ
แพทย์ มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพทางกายของ
นักศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  การมีอาหารบริการครบตามหลักโภชนาการมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพทางกายของนักศึกษาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียน เช่น เมื่อมีอาหารบริการครบ
ตามหลักโภชนาการ จะไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพและจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา แต่หากอาหาร
บริการไม่ครบตามหลักโภชนาการ จะท าให้มีปัญหาด้าน
สุขภาพทางกายซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุขุมาลย์ (2552) ที่
กล่าวว่า ผู้บริโภค โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา มีโอกาส
เข้าถึงบริการของร้านอาหารจานด่วนและนักศึกษามี
ค่านิยมการบริโภคอาหาร เช่น การนิยมบริโภคอาหารตาม

วัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ร้านอาหารส่วนใหญ่นิยมเปิด
ขายอาหารตามค่ านิ ยมนั้ นๆ  ท าให้ ใน  1 มื้ อ  จะ
รับประทานอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการหรือไม่ครบ 
5 หมู่ ซึ่งมีผลต่อตัวนักศึกษา เช่น เกิดภาวะอ้วนและท า
ให้มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่ เพียงพอในการเรียน 
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาได้ การมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์
กับปัญหาสุขภาพของนักศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
เรียนเช่น เมื่อวิทยาลัยมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่
เหมาะสม นักศึกษาได้ออกก าลังกายที่ถูกต้อง จะท าให้
สุขภาพดีขึ้นและไม่ส่ งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา แต่หากทางวิทยาลัยไม่มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ที่ เหมาะสม ท าให้นักศึกษาออกก าลังกายไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักศึกษาได้ ปัญหาด้านค่ารักษาทางการแพทย์มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพของนักศึกษาซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเรียน เช่น เมื่อมีการเจ็บป่วย นักศึกษาไม่มี
ปัญหาด้านค่ารักษา ท าให้สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และไม่ส่ งผลกระทบต่อการเรียน แต่หาก
นักศึกษามีปัญหาด้านค่ารักษาจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพที่รุนแรงและยาวนานขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชนา (2554) ที่
กล่าวว่า ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้มีผลด้านลบต่อการ
รับบริการทางการแพทย์  เช่น เกิดภาวะขาดแคลน
ทรัพยากรด้านบุคลากรด้านการแพทย์มากข้ึน ราคาและ
ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของคนไทยเพิ่มเร็วขึ้น 
และอาจเข้าถึงบริการและเข้าถึงบุคลากรที่มีคุณภาพได้
ยากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนไทย 
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ตารางที่ 3  แสดงสุขภาวะทางกายของนักศึกษา 

 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ทีส่่งผลต่อสขุภาพทางกายของ
นักศึกษากายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ปัจจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ r p-value 
มีอาหารบริการครบตาม
หลักโภชนาการ 

ปัญหาสุขภาพทางกายของท่านส่งผล
กระทบต่อการเรียน 

0.186* 0.034 

มีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายเหมาะสม 

ปัญหาสุขภาพทางกายของท่านส่งผล
กระทบต่อการเรียน 

0.242* 0.005 

เมื่อมีปัญหาสุขภาพท่าน
มีปัญหาด้านค่ารักษา 

ปัญหาสุขภาพทางกายของท่านส่งผล
กระทบต่อการเรียน 

0.269** 0.002 

ค่านัยส าคัญทางสถิติ p ≤ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จ าก ผ ล ก า รศึ ก ษ านี้ ส รุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ซึ่ งส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพทางกายของนั กศึ กษาคณ ะ
กายภาพบ าบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คือ ปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรักษา การมีอาหารบริการครบตาม
หลักโภชนาการและการมีอุปกรณ์การออกก าลังกายที่
เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทางกายของ
นักศึกษาคณะกายภาพบ าบัดในทุกชั้นปี ซึ่งงานวิจัยนี้
ควรได้รับการประเมินตามแบบสอบถามต่อเนื่อง 
เนื่องจากอาจจะน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ปรับปรุง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต่อไป ซึ่ง
จะได้ปรับปรุงและส ารวจอาหารที่ขายในโรงอาหาร 
รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของอาหารให้เหมาะสมต่อไป 
ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรจะต้องมีการเข้าไป
สัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาที่พบ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ผลเพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต่อไป นอกจากนี้อาจจะต้องมีการ
วัดค่าแสงสว่าง และส ารวจคุณภาพอาหารที่ จัด

ให้บริการต่อไปเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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