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บทคัดยอ
วิจัยครั้งน้ีเปนเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม

กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ  กลุมตัวอยางจํานวน 161 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย และใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและหาความสมัพันธในการใชสถิติไคสแคว (Chi-Square) ในการวิเคราะหขอมูล จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 92.52 ชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป รอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.5
– 3.0 รอยละ 47.8 คาใชจายท่ีนักศึกษาสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป รอยละ 54.7 สวนมากจะอยูหอพัก รอยละ 90.7 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากวาเคยไปเท่ียวสถานบันเทิง รอยละ 77.6 สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ รานเหลาก่ึงผับรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง 23:00 – 01:00 น. รอยละ 59.0 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวเดือนละครั้ง รอยละ 39.1 เวลา
ในการไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป รอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 60.2 คาใชจายเฉลี่ยตอครัง้สวนมากจะเปน 1000 บาทข้ึนไป รอยละ 31.1 ไปเท่ียวกับเพ่ือน รอยละ 77.0 รูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน รอยละ 62.7 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ดานบุคคลจะอยูในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.9, S.D. = 0.01 ) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.1, S.D. = 0.01) ดานครอบครัวพบวาอยูในระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.1, S.D. = 0.01 และพบวา อายุ
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนและสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา สถานบันเทิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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population consisted of 161 students. Questionnaires were used in the study. The collected data was analyzed which
yielded percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-squares was used for correlation purpose. Results from the
study showed that most of the respondents were female (92.5 %), their ages were between 18-20 (50.3 %), their grade
point averages were in the range of 2.51-3.00 (47.8 %). As for their expenses, most of them spent 5,000 baht per month
(54.7 %). Most of these students stayed in the school dormitory (90.7 %). In regard to their behavior concerning nightlife,
most of them spent time for nightlife activities by going to entertainment venues (77.6 %). Venues most frequented by
these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
(62.7 %). As for nightlife behavior of the second year students who enrolled in the Public Health program, Faculty of Public
Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
0.01), for socially and environmentally aspect, they were also highly in favor of such behavior ( X = 3.1, S.D. = 0.01), from
family perspective, they were minimally in agreement with such behavior ( X = 2.1, S.D. = 0.01). In addition, the study also
found that average family income levels and places of their residences had correlation to their nightlife behavior with a
statistically significant difference of 0.01.
Keywords: students’ nightlife behavior, entertainment venues and alcoholic

บทนํา
การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางกวางขวางมีการนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
เกิดการจําหนาย การใหบริการอยางสลับซับซอน ทําให
เกิดวิถีการดําเนินชีวิตและการรับรูของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โอกาสในการเลือกรับขาวสาร
ท่ีหลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคล สามารถท่ีจะ
เรียนรู รับข อมูลข าวสารรอบโลกผ านเครือข าย
คอมพิวเตอร และสื่อสําเร็จรูปตาง ๆ อยางไรก็ตาม
ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและ
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และบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอในหมูคนรุนใหม
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คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

2550) โดยเฉพาะสังคมในเมืองซึ่งมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วสภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะเปนสังคม
เมือง เปนเมืองท่ีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
สถานรื่นรมยประเภทตาง ๆ เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม
โดยเฉพาะในเขตเมืองศรีสะเกษ สถานบันเทิงตาง ๆ
เปนสถานท่ีมีการมั่วสุมของมึนเมา หลายครั้งหลายหน
ท่ีนําไปสูการประกอบอาชญากรรม และการติดสิ่งเสพติด
และสถานบันเทิงยิ่งเปนสถานท่ีสงเสริมใหมีการมั่วสุม
และสําสอนทางเพศ เชน สถานท่ีน่ังภายในมุมมืด โดย
วัยรุนอาจถูกชักนําโดยเพ่ือนใหทดลองทําสิ่งท่ีแปลกไป
จากสิ่งท่ีเคยกระทํา เชน มั่วสุมทางเพศ เสพสิ่งเสพติด
ฯลฯ โดยไมเกรงผูพบเห็นเน่ืองจากสภาพภายในมืดและ
ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน ในแตละปพบวามีคดีเด็ก
และเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนในป พ.ศ. 2556 จํานวนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดตาง ๆ เชน ความผิดเก่ียวกับ
ชีวิตและรางกาย ความผิดเก่ียวกับเพศ และความผิดอ่ืน ๆ
ปญหาเยาวชนดานตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม
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population consisted of 161 students. Questionnaires were used in the study. The collected data was analyzed which
yielded percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-squares was used for correlation purpose. Results from the
study showed that most of the respondents were female (92.5 %), their ages were between 18-20 (50.3 %), their grade
point averages were in the range of 2.51-3.00 (47.8 %). As for their expenses, most of them spent 5,000 baht per month
(54.7 %). Most of these students stayed in the school dormitory (90.7 %). In regard to their behavior concerning nightlife,
most of them spent time for nightlife activities by going to entertainment venues (77.6 %). Venues most frequented by
these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
(62.7 %). As for nightlife behavior of the second year students who enrolled in the Public Health program, Faculty of Public
Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
0.01), for socially and environmentally aspect, they were also highly in favor of such behavior ( X = 3.1, S.D. = 0.01), from
family perspective, they were minimally in agreement with such behavior ( X = 2.1, S.D. = 0.01). In addition, the study also
found that average family income levels and places of their residences had correlation to their nightlife behavior with a
statistically significant difference of 0.01.
Keywords: students’ nightlife behavior, entertainment venues and alcoholic
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these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
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Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
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statistically significant difference of 0.01.
Keywords: students’ nightlife behavior, entertainment venues and alcoholic

บทนํา
การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางกวางขวางมีการนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
เกิดการจําหนาย การใหบริการอยางสลับซับซอน ทําให
เกิดวิถีการดําเนินชีวิตและการรับรูของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โอกาสในการเลือกรับขาวสาร
ท่ีหลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคล สามารถท่ีจะ
เรียนรู รับข อมูลข าวสารรอบโลกผ านเครือข าย
คอมพิวเตอร และสื่อสําเร็จรูปตาง ๆ อยางไรก็ตาม
ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและ
ขอมูลขาวสารท่ีผานการกลั่นกรองผานสื่อในรูปตาง ๆ
รวมท้ังธุรกิจบันเทิง โฆษณา ฯลฯ กอใหเกิดวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอในหมูคนรุนใหม
รวมท้ังการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

2550) โดยเฉพาะสังคมในเมืองซึ่งมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วสภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะเปนสังคม
เมือง เปนเมืองท่ีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
สถานรื่นรมยประเภทตาง ๆ เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม
โดยเฉพาะในเขตเมืองศรีสะเกษ สถานบันเทิงตาง ๆ
เปนสถานท่ีมีการมั่วสุมของมึนเมา หลายครั้งหลายหน
ท่ีนําไปสูการประกอบอาชญากรรม และการติดสิ่งเสพติด
และสถานบันเทิงยิ่งเปนสถานท่ีสงเสริมใหมีการมั่วสุม
และสําสอนทางเพศ เชน สถานท่ีน่ังภายในมุมมืด โดย
วัยรุนอาจถูกชักนําโดยเพ่ือนใหทดลองทําสิ่งท่ีแปลกไป
จากสิ่งท่ีเคยกระทํา เชน มั่วสุมทางเพศ เสพสิ่งเสพติด
ฯลฯ โดยไมเกรงผูพบเห็นเน่ืองจากสภาพภายในมืดและ
ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน ในแตละปพบวามีคดีเด็ก
และเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนในป พ.ศ. 2556 จํานวนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดตาง ๆ เชน ความผิดเก่ียวกับ
ชีวิตและรางกาย ความผิดเก่ียวกับเพศ และความผิดอ่ืน ๆ
ปญหาเยาวชนดานตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 135 ~

ท่ีเสื่อมลงและเน่ืองจากวัยรุนมีบทบาทตอสังคมอยาง
มาก เปนจุดกําเนิดของปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
มั่วสุมในแหลงบันเทิงกอนวัยอันควร วัยรุนสวนใหญมา
จากสังคมช้ันกลาง ท่ีไมมีเวลาใกลชิดกับครอบครัวจึง
ถือวาเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเด็ก
และเยาวชนถึงลักษณะของปญหา อันเปนวิถีทางท่ีจะ
นําไปสูการแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะ
วัยรุนคิดวาสถานบันเทิงไดแสดงออก ไดทาทาย ได
ทดลองในสิ่งท่ีถูกหามจากโรงเรียนและครอบครัว ไมวา
จะเปนบุหรี่ สุรา ยาเสพติดประเภทตาง ๆ เพศสัมพันธ
ไดฟงเพลงดังและเราใจ ไดมาปลดปลอยอยางเต็มท่ี
พรอมท้ังการแตงกายของเด็กวัยรุน

ฉะน้ันอิทธิพลของกลุมเพ่ือนจึงมีความสําคัญ
มากการเลือกเพ่ือนจะเลือกเพ่ือนท่ีมีรสนิยมเหมือนกัน
พฤติกรรมวัยรุนเหลาน้ีบางครั้งจึงเปนไปในทางท่ีไม
เหมาะสม (กฤษณา ทองเลิศ, 2555 : 3 – 7)

พฤติ กร รมการ เ ท่ีย วสถานบั น เ ทิ งของ
นักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีนาสนใจเน่ืองจากเปน
ปญหาท่ีกอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุน้ีนักศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากนักศึกษาวัยรุน
เปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานท่ี
จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต
เพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะ ท่ีเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนให
เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เท่ียวกลางคืนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัยครั้ ง น้ี เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุ ขศาสตร  ช้ั นป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3. ขอบเขตดานประชากรดานประชากรท่ีใช
ในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.1 ขอบเขตดานตัว
แปรตนประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลี่ย
- คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน
- รายไดของครอบครัว
- แหลงท่ีมาของรายได
- สถานท่ีพัก
- ปจจัยทางดานบุคคล ดานครอบครัวดาน

สังคมและสภาพแวดลอม
ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเ ชิงสํารวจ

(Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน
3 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแกเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได สถานท่ี
พักเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ
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ท่ีเสื่อมลงและเน่ืองจากวัยรุนมีบทบาทตอสังคมอยาง
มาก เปนจุดกําเนิดของปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
มั่วสุมในแหลงบันเทิงกอนวัยอันควร วัยรุนสวนใหญมา
จากสังคมช้ันกลาง ท่ีไมมีเวลาใกลชิดกับครอบครัวจึง
ถือวาเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเด็ก
และเยาวชนถึงลักษณะของปญหา อันเปนวิถีทางท่ีจะ
นําไปสูการแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะ
วัยรุนคิดวาสถานบันเทิงไดแสดงออก ไดทาทาย ได
ทดลองในสิ่งท่ีถูกหามจากโรงเรียนและครอบครัว ไมวา
จะเปนบุหรี่ สุรา ยาเสพติดประเภทตาง ๆ เพศสัมพันธ
ไดฟงเพลงดังและเราใจ ไดมาปลดปลอยอยางเต็มท่ี
พรอมท้ังการแตงกายของเด็กวัยรุน

ฉะน้ันอิทธิพลของกลุมเพ่ือนจึงมีความสําคัญ
มากการเลือกเพ่ือนจะเลือกเพ่ือนท่ีมีรสนิยมเหมือนกัน
พฤติกรรมวัยรุนเหลาน้ีบางครั้งจึงเปนไปในทางท่ีไม
เหมาะสม (กฤษณา ทองเลิศ, 2555 : 3 – 7)

พฤติ กร รมการ เ ท่ีย วสถานบั น เ ทิ งของ
นักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีนาสนใจเน่ืองจากเปน
ปญหาท่ีกอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุน้ีนักศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากนักศึกษาวัยรุน
เปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานท่ี
จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต
เพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะ ท่ีเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนให
เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เท่ียวกลางคืนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัยครั้ ง น้ี เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุ ขศาสตร  ช้ั นป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3. ขอบเขตดานประชากรดานประชากรท่ีใช
ในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.1 ขอบเขตดานตัว
แปรตนประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลี่ย
- คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน
- รายไดของครอบครัว
- แหลงท่ีมาของรายได
- สถานท่ีพัก
- ปจจัยทางดานบุคคล ดานครอบครัวดาน

สังคมและสภาพแวดลอม
ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเ ชิงสํารวจ

(Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน
3 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแกเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได สถานท่ี
พักเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ
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ท่ีเสื่อมลงและเน่ืองจากวัยรุนมีบทบาทตอสังคมอยาง
มาก เปนจุดกําเนิดของปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
มั่วสุมในแหลงบันเทิงกอนวัยอันควร วัยรุนสวนใหญมา
จากสังคมช้ันกลาง ท่ีไมมีเวลาใกลชิดกับครอบครัวจึง
ถือวาเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเด็ก
และเยาวชนถึงลักษณะของปญหา อันเปนวิถีทางท่ีจะ
นําไปสูการแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะ
วัยรุนคิดวาสถานบันเทิงไดแสดงออก ไดทาทาย ได
ทดลองในสิ่งท่ีถูกหามจากโรงเรียนและครอบครัว ไมวา
จะเปนบุหรี่ สุรา ยาเสพติดประเภทตาง ๆ เพศสัมพันธ
ไดฟงเพลงดังและเราใจ ไดมาปลดปลอยอยางเต็มท่ี
พรอมท้ังการแตงกายของเด็กวัยรุน

ฉะน้ันอิทธิพลของกลุมเพ่ือนจึงมีความสําคัญ
มากการเลือกเพ่ือนจะเลือกเพ่ือนท่ีมีรสนิยมเหมือนกัน
พฤติกรรมวัยรุนเหลาน้ีบางครั้งจึงเปนไปในทางท่ีไม
เหมาะสม (กฤษณา ทองเลิศ, 2555 : 3 – 7)

พฤติ กร รมการ เ ท่ีย วสถานบั น เ ทิ งของ
นักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีนาสนใจเน่ืองจากเปน
ปญหาท่ีกอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุน้ีนักศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากนักศึกษาวัยรุน
เปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานท่ี
จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต
เพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะ ท่ีเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนให
เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เท่ียวกลางคืนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัยครั้ ง น้ี เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุ ขศาสตร  ช้ั นป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3. ขอบเขตดานประชากรดานประชากรท่ีใช
ในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.1 ขอบเขตดานตัว
แปรตนประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลี่ย
- คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน
- รายไดของครอบครัว
- แหลงท่ีมาของรายได
- สถานท่ีพัก
- ปจจัยทางดานบุคคล ดานครอบครัวดาน

สังคมและสภาพแวดลอม
ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเ ชิงสํารวจ

(Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน
3 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแกเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได สถานท่ี
พักเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 136 ~

สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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ไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําท่ีดีจากเพ่ือน หรือผู
ใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหน่ึง ท่ีทําใหนักเรียนไมเคยไป
สถานดิสโกเธค คือ สิ้นเปลือง คาใชจาย รองลงมาก็คือ
ผูปกครองหามและนิสัยไมชอบเท่ียว สอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวกลางคืนของเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในจังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุอันดับหน่ึงท่ี
ทําให นักเรียนมัธยมตอนปลายยังไปเท่ียว เพราะ
นักเรียนตองการหาประสบการณใหม ๆ เท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานกับเพ่ือนฝูง ไดมีการผอนคลาย รองลงมาคือ
ไดประชันการแตงกายในกลุมเพ่ือน สอดคลองกับอ
ลิศรา ชูชาติและคณะ ( 2558 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถาน
เริงรมย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุอันดับ
หน่ึงท่ีทําใหหญิงวัยรุนน้ันยังไปสถานรื่นรมย คือ เปนผู
ท่ีรักความสนุก โดยการใชชีวิตท่ีฟุงเฟอ สะดวกสบาย
ขาดการคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมทราบถึง
บทบาทและหนาท่ีของตนเองตอสังคมและประเทศ
หญิง วัยรุ นปจจุบันมี การกล าแสดงออกมาก ข้ึน
โดยเฉพาะในดานการแสดงออก ความพึงพอใจตอเพศ
ตรงขามและสวนใหญท่ีมาเท่ียวน้ัน เปนเพราะเพ่ือน
รวมโรงเรียนหรือเพ่ือนรวมหอพักชักจูง ชวนมาใหเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจ ติดใจ เท่ียวอีกเปนประจํา

1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคล สาเหตุการเท่ียวกลางคืนกับพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 พบวา อายุ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
และสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คาใชจายท่ี
นักศึกษาไดรับตอเดือนกับสาเหตุการเท่ียวสถานบันเทิง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคนื
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 ซึ่ง

ขัดแยงกับงานวิจัยของผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา,นิภา
วรรณ คําแสน และ รณฤทธ์ิ แกวรากมุข (2558)ศึกษา
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน ตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา วัยรุนสวน
ใหญ จะใชเวลาเท่ียวกลางคืน 3 - 4 ช่ัวโมงนิยมออกไป
เท่ียววันศุกร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา วัยรุนจะเท่ียว
กลางคืน 1 - 2 วัน สถานบันเทิงท่ีไปเท่ียวเปนผับ
ในการเท่ียวกลางคืนทุกครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ปจจัยสาเหตุใน
การเท่ียวกลางคืน คือ ราคาหรือโปรโมมั่นของสถานบันเทิง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว และ
คว าม สั ม พั นธ ใ น ก ลุ ม เ พ่ื อน  ป จ จั ย ส า เ หตุ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือปจจัยนําในสวนของ
ความรูเก่ียวกับอันตรายและโทษของการ เท่ียวกลางคืน
ดานสุขภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกับอันตรายและโทษของ
การ เ ท่ียวด านกฎหมาย ป จจั ย เ อ้ือ ในส วนของ
การ เ งิน  ราคาหรื อ โปร โม ช่ันของสถานบัน เ ทิ ง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเ ท่ียว และ
ปจจัยเสริมในสวนของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
พบวาเพศมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
1.1 สถาบันการศึกษาควรรวมกันรณรงค

เก่ียวกับการเท่ียวกลางคืนและรวมมือกับครอบครัว
เพ่ิมครูท่ีปรึกษา และหาวิธีใกลชิดกับนักศึกษาใหมากข้ึน
เพร าะป จ จุ บั น สถา บั นก า รศึ กษา  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยมักจะปลอยปละละเลย

1.2 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเท่ียวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมากับนักศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษา
ผูหญิง

1.3 เจาของกิจการสถานบันเทิงควรให
ความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองตรวจตรา
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ไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําท่ีดีจากเพ่ือน หรือผู
ใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหน่ึง ท่ีทําใหนักเรียนไมเคยไป
สถานดิสโกเธค คือ สิ้นเปลือง คาใชจาย รองลงมาก็คือ
ผูปกครองหามและนิสัยไมชอบเท่ียว สอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวกลางคืนของเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในจังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุอันดับหน่ึงท่ี
ทําให นักเรียนมัธยมตอนปลายยังไปเท่ียว เพราะ
นักเรียนตองการหาประสบการณใหม ๆ เท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานกับเพ่ือนฝูง ไดมีการผอนคลาย รองลงมาคือ
ไดประชันการแตงกายในกลุมเพ่ือน สอดคลองกับอ
ลิศรา ชูชาติและคณะ ( 2558 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถาน
เริงรมย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุอันดับ
หน่ึงท่ีทําใหหญิงวัยรุนน้ันยังไปสถานรื่นรมย คือ เปนผู
ท่ีรักความสนุก โดยการใชชีวิตท่ีฟุงเฟอ สะดวกสบาย
ขาดการคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมทราบถึง
บทบาทและหนาท่ีของตนเองตอสังคมและประเทศ
หญิง วัยรุ นปจจุบันมี การกล าแสดงออกมาก ข้ึน
โดยเฉพาะในดานการแสดงออก ความพึงพอใจตอเพศ
ตรงขามและสวนใหญท่ีมาเท่ียวน้ัน เปนเพราะเพ่ือน
รวมโรงเรียนหรือเพ่ือนรวมหอพักชักจูง ชวนมาใหเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจ ติดใจ เท่ียวอีกเปนประจํา

1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคล สาเหตุการเท่ียวกลางคืนกับพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 พบวา อายุ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
และสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คาใชจายท่ี
นักศึกษาไดรับตอเดือนกับสาเหตุการเท่ียวสถานบันเทิง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคนื
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 ซึ่ง

ขัดแยงกับงานวิจัยของผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา,นิภา
วรรณ คําแสน และ รณฤทธ์ิ แกวรากมุข (2558)ศึกษา
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน ตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา วัยรุนสวน
ใหญ จะใชเวลาเท่ียวกลางคืน 3 - 4 ช่ัวโมงนิยมออกไป
เท่ียววันศุกร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา วัยรุนจะเท่ียว
กลางคืน 1 - 2 วัน สถานบันเทิงท่ีไปเท่ียวเปนผับ
ในการเท่ียวกลางคืนทุกครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ปจจัยสาเหตุใน
การเท่ียวกลางคืน คือ ราคาหรือโปรโมมั่นของสถานบันเทิง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว และ
คว าม สั ม พั นธ ใ น ก ลุ ม เ พ่ื อน  ป จ จั ย ส า เ หตุ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือปจจัยนําในสวนของ
ความรูเก่ียวกับอันตรายและโทษของการ เท่ียวกลางคืน
ดานสุขภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกับอันตรายและโทษของ
การ เ ท่ียวด านกฎหมาย ป จจั ย เ อ้ือ ในส วนของ
การ เ งิน  ราคาหรื อ โปร โม ช่ันของสถานบัน เ ทิ ง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเ ท่ียว และ
ปจจัยเสริมในสวนของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
พบวาเพศมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
1.1 สถาบันการศึกษาควรรวมกันรณรงค

เก่ียวกับการเท่ียวกลางคืนและรวมมือกับครอบครัว
เพ่ิมครูท่ีปรึกษา และหาวิธีใกลชิดกับนักศึกษาใหมากข้ึน
เพร าะป จ จุ บั น สถา บั นก า รศึ กษา  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยมักจะปลอยปละละเลย

1.2 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเท่ียวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมากับนักศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษา
ผูหญิง

1.3 เจาของกิจการสถานบันเทิงควรให
ความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองตรวจตรา
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นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
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