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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 387 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบบสอบถามมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.876 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลวิจัยพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพบว่าสถานบันเทิง
ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไปบ่อยที่สุด คือ Banana เที่ยวสถานบันเทิงเดือนละครั้ง ใช้เวลาในการเที่ยวสถานบันเทิงแต่ละครั้ง 
3 ช่ัวโมงขึ้นไป ช่วงเวลาที่เริ่มไปเที่ยวอยู่ระหว่าง 22.01–23.00 น. และช่วงเวลากลับอยู่ระหว่าง 01.01–02.00 น.  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่ที่ 101–200 บาท ไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไป
กับเพื่อน รู้จักสถานบันเทิงจากเพื่อน หลังจากเที่ยวสถานบันเทิงก็กลับที่พักของตนเอง และการกระท าเมื่อไปเที่ยวสถาน
บันเทิง พบว่าส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไปกับเพศเดียวกัน เนื่องในโอกาสวันเกิดเพื่อน/คู่รัก และประสบ
เหตุการณ์เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงสว่นใหญ่ คือ เมา นอกจากน้ีผลการวิจัย พบว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญงิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง / นักศึกษาหญิง / ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

Abstract 
This survey research aimed to study entertainment venue behavior and  of health risks on 

female students at Kamphaeng Phet Rajabhat University.  The participants were 387 were selected by 
accidental sampling technique. The reliability of the whole questionnaire was within the rage of 0.50-
1. 00 alpha coefficient of reliability of 0. 876 and analyzed by using frequency, number, percentage, 
mean and standard deviation. 

The results entertaiment venue behavior of female students at Kamphaeng Phet Rajabhat 
University showed that most students visited to Banana pub, once a month, spent more than 3 hours 
for nightlife activities, period of time that their went to entertainment venue were 04 .01 -05 . 00  pm. 
and back were 01. 00- 02. 00 am. , spent 101- 200 bath/ time, ride on a pillion with their friends, known 
the entertainment venue from friends, after visited they back to their shelter. Moreover, activities when 
visited to entertainment venue found that most of students drank alcohol, visited to entertainment 
venue with same sex friends, visited to entertainment venue for friend or lover's birthday and had 
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experienced when visited to the entertainment venue were drunk.  Lastly, the resulted reveal that 
overall of health risk level of the participants had low level  

Keywords: Entertainment venue behavior / Female students/ Health risks 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยที่เช่ือมระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการปรับพฤติกรรมวัย

เด็กไปสู่ พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่สังคมนั้นยอมรับ เด็กวัยรุ่นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย แต่หมายถึง
การเจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม (พรพิมล เจียมนาครินทร์, 2539, หน้า 11-12) นอกจากน้ีวัยรุ่นมี
ความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง สนใจสิ่งแปลกใหม่มีความอยากรู้ อยากเห็น ชอบท้าทาย กล้าแสดงออก ต้องการความ
เป็นอิสระจากพ่อ แม่ ให้ความส าคัญกับเพื่อนมาก ต้องการให้สังคมยอมรับ ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และชอบท าตาม
เพื่อนจึงมีโอกาสถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา การใช้สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัย เป็นต้น (ยุพา พูนข าและคนอ่ืนๆ, 2553) 

มีการส ารวจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น ได้แก่ การสูบบุหรี่และการดื่มสุราในปี พ.ศ. 2560 ผลจากการ
ส ารวจ พบว่า อัตราการดื่มสุราของกลุ่มอายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 และพบมีอัตราการดื่มสุราส าหรับกลุ่ม
เยาวชน หรือผู้ที่มีอายุ 15-19 ปี มีอัตราการดื่มสุราต่ าสุดคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 9.7 ส าหรับแนวโน้มการสูบบุหรี่ใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงไม่มาก นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนผู้ชายที่ลดลงมากกว่าผู้หญิง (ภุชพงค์ โนดไธสง, 
2560) ส่วนการใช้สารเสพติด พบข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดกับ
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตในปี พ.ศ. 2558 เป็นมีอายุ 15-24 ปี สูงถึง 3,912 คน โดยพบว่าเป็นยาเสพติดประเภท
ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.8 และกระท่อม คิดเป็นร้อยละ 4.2 (สันติ แซ่ลี่, 2559) การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีข้อมูลที่สะท้อนอัตราการป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-24 ปี 
โดยจ าแนกตามชนิดโรค พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคหนองในเพิ่มขึ้น คน 60 ต่อแสนประชากร รองลงมา 
คือ ป่วยเป็นโรคซิฟิลิส มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกัน 14.4 แสนประชากร (ส านักงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์, 2559) นอกจากน้ีมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องที่ช้ีให้เห็นว่าเมื่อวัยรุ่นไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ าคืนมักมี
การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ด้วย (วรรณรา ช่ืนวัฒนา นิภาวรรณ ค าแสน และรณฤทธิ์ แก้วรากมุข , 2558, บทคัดย่อ 
และฐณิชา สาลีพันธ ลัญจกร เสวตะ ปรวุฒิเมืองอู และพิชยา อุโฆษอารามิก, 2560, บทคัดย่อ) การที่สถานบันเทิงยาม
ค่ าคืนมักตกแต่งสภาพภายในให้มืด ความมืดประกอบกับการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ท าให้ผู้ที่เข้าใช้บริการขาดความ
สนใจซึ่งกันและกันและเมื่อเจอคนที่ถูกใจได้เข้าไปพูดคุยถูกคอ สุดท้ายก็จะไปจบลงที่การมีเพศสัมพันธ์กัน แม้ว่าจะเพิ่ง
รู้จักกันได้ไม่นาน และเมื่อผ่านพ้นค่ าคืนนั้นไปก็ต่างคนต่างไปไม่มีอะไรเป็นข้อผูกมัดต่อกัน ทั้งนี้สาเหตุส่วนหน่ึงอาจจะมา
จากสังคมไทย รับวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเสรีทางเพศของตะวันตกเข้ามามาก ซึ่งถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าไม่เหมาะสม
กับสังคมไทยอย่างยิ่ง (วรรณรา ช่ืนวัฒนา, 2558)   

จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โซเซี่ยล เกี่ยวกับข่าวของการไปเที่ยวสถาน
บันเทิงว่ามีอันตรายต่อเพศหญิงมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกวางยา การถูกล่อลวง ซึ่งน าไปสู่การถูกข่มขืน 
และการเสียชีวิตจากการถูกข่มขืน ดั้งนั้นเพศหญิงจึงมีแนวโน้มของการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเพศชาย ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ที่ท าให้เกิดขาดสติ และไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ในเพศหญิงการ
เกิดเหตุการณ์ข้างต้นจะส่งผลต่อช่ือเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพศหญิงเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรมีสถานบันเทิงกลางคืนที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น Banana 189 ร้านนั่งดื่มสุรา ฯลฯ โดยทั่วไป
แล้วผู้ใช้บริการสถานบันเทิงกลางคืนในก าแพงเพชร นอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยท างานแล้ว กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ยัง
เป็นวัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ห่างไกลจากผู้ปกครองจะมี อิสระในการด าเนินชีวิตสูงจึงง่ายต่อการถูกชักจูงโดยเพื่อนๆ ให้ไปเที่ยว
ในสถานบันเทิงกลางคืน เมื่อวัยรุ่นเหล่านั้นเกิดความรู้สึกชอบและใช้บริการบ่อยขึ้น จะท าให้ส่งผลเสียต่อการเรียนและ
เกิดปัญหาการคบเพื่อน เนื่องจากสังคมวัยรุ่นท่ีเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนน้ันจะเป็นสังคมอีกประเภทหน่ึง เช่น มีการเสพ
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สิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และในสถานการณ์ปัจจุบันนี้วัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มของการมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา นิยมเที่ยวสถานบันเทิงเพื่อเติมสีสันให้ชีวิตและเพื่อ
ผ่อนคลายจากความเครียดจากการเรียน และเนื่องจากวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงมักจะแต่งตัวโป๊ 
แต่งหน้า การที่แต่งตัวหวาบหวิวเป็นอันตรายอย่างมากอาจท าให้ดึงดูดความสนใจและอารมณ์ทางเพศของผู้ชายได้มาก 
ท าให้เพศหญิงมีความเสี่ยงมากและส่วนของก าลังเพศชายมีแรงมากกว่าเพศหญิง เมื่อเกิดการต่อสู้หรือถูกฉุดกระชากจึง
ท าให้เพศหญิงเกิดการถูกคุกคามทางเพศได้ง่าย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่
อายุ 18-24 ปี นักศึกษาบางคนมาจากต่างภูมิล าเนา มีอิสระในการใช้ชีวิต บ้างก็ปรับตัวไม่ได้กับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง มีสภาวะเครียดจากการเรียน ซึ่งหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษา คือ การเที่ยวสถานบันเทิง
ซึ่งอาจโดนชักจูงก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายโดยเฉพาะนักศึกษาหญิง ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงในกลุ่มนักศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรยังมีน้อยจึงเป็นท่ีมาของการวิจัย
ครั้งนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เรื่องพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของ

นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประชากร คือ นักศึกษาหญิงที่ลงทะเบียนเรียนภาคปกติประจ าปี
การศึกษาที่ 1/2561 ค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน (Cochran) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535, หน้า 38) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้ค่าสัดส่วน (p) เท่ากับ 0.40 (ฐณิชา สาลีพันธ์ ลัญจกร เสวตะ ปรวุฒิ
เมืองอู และพิชยา อุโฆษอารามิก, 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ จ านวน 387 และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling)   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ตอน มี

รายละเอียดดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) จ านวน 8 ข้อ  

ได้แก่ อายุ คณะ ช้ันปี คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน สถานท่ีพัก และพักอยู่กับใคร  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง เป็น 

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) จ านวน 11 ข้อ และแบบสอบถามปลายปิด1 ข้อ เกี่ยวกับช่วงเวลาในการไป
เที่ยวและกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา
หญิง เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 
การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ จ านวน 5 ข้อ ด้านที่ 2 รุนแรงและอุบัติเหตุ จ านวน 7 ข้อ ด้านที่ 3 ด้านการ
สูบบุหรี่ จ านวน 5 ข้อ ด้านที่ 4 ด้านการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม จ านวน 8 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 ข้อ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน มดีังนี้    
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ปฏิบัติเป็นประจ า    เท่ากับ     5  คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง       เท่ากับ     4   คะแนน 
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง   เท่ากับ     3   คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง  เท่ากับ     2   คะแนน 
 ไม่เคยปฏิบัตเิลย     เท่ากับ     1   คะแนน 

 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาค้นคว้าจากวารสาร ต ารา หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่น 
2. ผู้วิจัยน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาวารสาร ต ารา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างแบบสอบถามตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎีและให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจ

ความถูกต้อง และให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน จาก
ทั้งหมด 25 ข้อ ผ่านเกณฑ์จ านวน 25 ข้อ มคี่า IOC อยู่ในช่วง 0.50 - 1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ นักศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีการหา
เช่ือมั่นค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในแบบสอบถามของการวิจัยตอนที่ 3 
ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง มีค่าเท่ากับ 0.876 

5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ให้จ านวนเพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง  
2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้เก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมแบบสอบถาม

และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และรอรับกลับโดยให้เวลาตอบค าถาม 5-10 นาที/ชุด  
3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยทีมผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลจะเดินแจกตามสถานที่ต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เช่น โรงอาหารของมหาวิทยาลัย บริเวณใต้ตึกหรืออาคารเรียน สนามกีฬา ฯลฯ  
4. ท าการรวบรวมข้อมูลภายในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
5. ตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม 
6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ท าได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง วิเคราะห์โดยค่าความถี่ (Frequency) 

 และค่าร้อยละ (Percentage) 
3. ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง วิเคราะห์โดยค่าความถี่  ( Frequency) ค่าร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ, 2559, หน้า 35) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปรากฏดังตาราง 
1 และตาราง 2 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบนัเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานบนัเทิงที่นักศึกษาไปบ่อยที่สุด 
 Banana 196 50.65 
 กันเอง 25 6.46 
 เฟดเฟ่ (Fedfe) 57 14.73 
 189 57 14.73 

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเท่ียวสถานบันเทิงของนักศึกษา 
 ทุกวัน 25 6.46 
 สัปดาหล์ะครั้ง 100 25.84 
 2-3 ครั้ง/สัปดาห ์ 96 24.81 
 เดือนละครั้ง 166 42.89 

เวลาที่นักศึกษาใช้เท่ียวในแต่ละคร้ัง 
 น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 28 7.24 
 2 – 3 ช่ัวโมง 139 35.92 
 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 220 56.85 
ช่วงเวลาที่นักศึกษาเร่ิมไปเที่ยวสถานบันเทิง 
 20.00 – 21.00 น. 14 3.62 
 21.01 – 22.00 น. 150 38.76 
 22.01 – 23.00 น. 155 40.06 
 23.01 – 00.00 น. 68 17.57 
ช่วงเวลาที่นักศึกษาเร่ิมไปเที่ยวสถานบันเทิง 
 20.00 – 21.00 น. 14 3.62 
 21.01 – 22.00 น. 150 38.76 
 22.01 – 23.00 น. 155 40.06 
 23.01 – 00.00 น. 68 17.57 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีไปเที่ยวสถานบันเทิง 
 น้อยกว่า 100 บาท 19 4.91 
 101 – 200 บาท 191 49.35 
 201 – 300 บาท 77 19.90 
 301 – 400 บาท 59 15.25 
 401 – 500 บาท  23 5.94 
 มากกว่า 500 บาท 18 4.65 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

จากตาราง 1 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง พบว่าส่วนใหญ่สถานบันเทิงที่นักศึกษาไป
บ่อยที่สุด คือ Banana (ร้อยละ 50.65) ความถี่โดยเฉลี่ยในการเที่ยวสถานบันเทิง คือ เดือน  ละครั้ง (ร้อยละ 42.89) 
เวลาที่นักศึกษาใช้เที่ยวในแต่ละครั้ง คือ 3 ช่ัวโมงขึ้นไป (ร้อยละ 56.85) ช่วงเวลาที่นักศึกษาเริ่มไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่
ระหว่าง 22.01 – 23.00 น. (ร้อยละ 40.06) ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่นักศึกษากลับจากการเที่ยวสถานบันเทิงอยู่ระหว่าง 
01.01 – 02.00 น. (ร้อยละ 90.90) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่ที่ 101 – 200 บาท (ร้อยละ 49.35) 
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน (ร้อยละ 66.41) นักศึกษารู้จักสถานบันเทิงจากเพื่อน (ร้อยละ 79.33) ส่วนใหญ่ไป
ที่พักของตนเองหลังจากเที่ยวสถานบันเทิง (ร้อยละ 85.79)  

ตาราง 2 จ านวนและร้อยละการกระท าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิง บุคคลที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วย โอกาสที่ไปเที่ยวสถาน
บันเทิง และประสบเหตุการณ์เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไปเที่ยวสถานบันเทิงอย่างไร 
 ขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียว 49 12.66 
 ซ้อนท้ายรถจักรยานยนตไ์ปกับ

เพื่อน 
257 66.41 

 เพื่อนขับรถยนต์มารับ 25 6.46 
 ขับรถยนต์ไปเอง 37 9.56 
 คู่รักมารบั 19 4.91 
รู้จักสถานบันเทิงจากแหล่งใด 
 ป้ายโฆษณา 3 0.78 
 บุคคลอื่น 24 6.20 
 เพื่อน 307 79.33 
 ใบปลิว 3 0.78 
 Social media 50 12.92 
ไปสถานที่ใดต่อหลังจากเท่ียวสถานบันเทิง 
 ที่พักของตนเอง 332 85.79 
 ที่พักบ้านเพ่ือน 34 8.79 
 ที่พักของคู่รัก 21 5.42 
 โรงแรมใกล้ๆ สถานบันเทิง 0 0.00 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอบ ไม่ตอบ ตอบ ไม่ตอบ 
การกระท าเมื่ออยู่ในสถานบนัเทิง 
 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 296 91 76.49 23.51 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 2 การกระท าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิง บุคคลที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วย โอกาสที่ไปเที่ยวสถานบันเทงิ 
และประสบเหตุการณ์เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีการกระท าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิง คือ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 76.49) บุคคลที่นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วย คือ เพื่อนเพศเดียวกัน (ร้อยละ 89.41) 
นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงเนื่องในโอกาสวันเกิดเพื่อน / คู่รัก (ร้อยละ 62.27) และนักศึกษาประสบเหตุการณ์เมื่อไป
เที่ยวสถานบันเทิง คือ เมา (ร้อยละ 63.31) 

ตอนที่ 2 ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอบ ไม่ตอบ ตอบ ไม่ตอบ 
การกระท าเมื่ออยู่ในสถานบนัเทิง 
 ฟังเพลง 285 102 73.64 26.36 

 คุยกับเพื่อน 220 167 56.85 43.15 

 สูบบุหรี ่ 5 382 1.29 98.71 

 เต้น 196 191 50.65 49.35 
บุคคลที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วย 
 คนเดียว 8 379 2.07 97.93 

 เพื่อนเพศเดียวกัน 346 41 89.41 10.60 

 เพื่อนต่างเพศ 66 321 17.05 82.95 

 พี่/น้อง 26 361 6.72 93.28 

 คู่รัก 23 364 5.94 94.06 
ไปเที่ยวสถานบันเทิงเนื่องในโอกาสใด 
 ฉลองสอบเสร็จ 221 166 57.11 42.89 

 เทศกาล 110 277 28.42 71.58 

 ผิดหวังจากความรัก 120 267 31.01 68.99 

 มีดารา นักร้องดังๆ มา 65 322 16.80 83.20 

 วันเกิดเพื่อน/คูร่ัก 241 146 62.27 37.73 

 มีภาวะเครียด 155 232 40.05 59.95 

 สถานบันเทิงลดราคาหรือมีโปรโมช่ัน 59 328 15.25 84.75 
ประสบเหตุการณ์ใดเมื่อไปเท่ียวสถานบนัเทิง 
 เมา 245 142 63.31 36.69 
 มีเพศสมัพันธ์ไม่ป้องกัน 9 378 2.33 97.67 
 โดนท าร้ายร่างกาย 8 379 2.07 97.93 
 เกิดอุบัติเหต ุ 12 375 3.10 96.90 
 ถูกคุกคามทางเพศ 8 379 2.07 97.93 
 เหตุการณ์ปกต ิ 223 164 57.62 42.38 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อมีพฤติกรรมการไปเท่ียวสถานบันเทิงของนักศึกษา
หญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจ าแนกเป็นรายด้าน 

จากตาราง 3 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงพบว่าในภาพรวมความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง
อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 1.68 S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับน้อย
เช่นกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่  ด้านการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ( �̅� = 1.93  
S.D.= 0.76) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม (�̅� = 1.78 S.D. = 0.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ด้านอื่น ได้แก่ด้านการสูบบุหรี่ (�̅� = 1.39 S.D. = 0.68)  

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์จ าแนกเป็นรายข้อ 

จากตาราง 4 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น คือ นักศึกษาดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ (�̅� = 3.22  
S.D. = 1.18) รองลงมา คือ นักศึกษารับแก้วสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์จากคนแปลกหน้า (�̅� = 2.06 S.D. = 
1.19) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออื่น คือ นักศึกษามีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มแปลกหน้าหลังจากการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์(�̅� = 1.42 S.D. = 0.94)  

 

 

ด้าน  �̅�  S.D. ระดับความเสี่ยง 
1. ด้านการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 1.93 0.76 น้อย 
2. ด้านความรุนแรงและอุบัตเิหต ุ 1.57 0.64 น้อย 
3. ด้านการสูบบหุรี ่ 1.39 0.68 น้อยที่สุด 
4. ด้านพฤติกรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสม 1.78 0.86 น้อย 

ภาพรวม 1.68 0.64 น้อย 

ด้านการด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. นักศึกษาดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 3.22 1.18 ปานกลาง 
2. นักศึกษารับแก้วสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์จากคนแปลกหน้า 2.06 1.19 น้อย 

3. นักศึกษาดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ มากจนต้องเข้ารับรักษา
ในโรงพยาบาลเนื่องจากการป่วย เช่น ปวดท้อง แสบท้อง 

1.47 0.87 น้อยที่สุด 

4. นักศึกษาเมาจนขาดสติและพบว่าตอนเช้าตื่นมาไมไ่ด้อยู่ห้องตนเองห้อง
เพื่อนหรือห้องคนรัก 

1.48 0.94 น้อยที่สุด 

5. นักศึกษามีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มแปลกหน้าหลังจากการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์

1.42 0.94 น้อยที่สุด 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเสีย่งต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านด้านความรุนแรง
และอุบัติเหตุจ าแนกเป็นรายข้อ 

จากตาราง 5  ความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านความรุนแรงและอุบัติเหตุเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น คือ นักศึกษาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือโดยสารรถยนต์โดยไม่คาด
เข็มขัดนิรภัยเวลาที่เดินทาง ไป-กลับ สถานบันเทิง (�̅� = 2.75 S.D. =1.50) รองลงมา คือ นักศึกษาอยู่ในเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท จากผู้อื่นที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง (�̅� = 1.72 S.D. = 0.99) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออื่น คือ นักศึกษา
พกอาวุธเพื่อท าร้ายผู้อื่นเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง (�̅� = 1.24 S.D. = 0.74)  

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านการสูบบุหรี่
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

จากตารางที่ 6 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านการสูบบุหรี่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ย
สูงกว่าข้ออื่น คือ นักศึกษาอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีมีคนสูบบุหรี่ (�̅�= 1.67 S.D. =1.09) รองลงมา คือ นักศึกษานั่งหรือจองโต๊ะ
ที่ใกล้จุดสูบบหุรี่ (�̅�= 1.51 S.D. = 0.95) และข้อที่มีคา่เฉลี่ยต่ ากว่าขอ้อ่ืน คือ นักศึกษารับบุหรี่จากเพือ่นมาสูบ 
 (�̅�= 1.24 S.D. = 0.69)  

ด้านความรุนแรงและอุบัติเหตุ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1.นักศึกษาพกอาวุธเพื่อป้องกันตนเองเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง 1.35 0.86 น้อยที่สุด 
2. นักศึกษาพกอาวุธเพื่อท าร้ายผูอ้ื่นเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง 1.24 0.74 น้อยที่สุด 
3. นักศึกษาเคยประสบอุบัตเิหตุหลังกลับจากสถานบันเทิง เช่น รถลม้ รถชน 
เป็นต้น 

1.38 0.80 น้อยที่สุด 

4. นักศึกษาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไมส่วมหมวกนิรภัย หรือโดยสาร
รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนริภัยเวลาที่เดินทาง ไป-กลับ สถานบันเทงิ  

2.76 1.50 ปานกลาง 

5. นักศึกษาทะเลาะ วิวาท ตบตีกับคนอ่ืน 1.28 0.72 น้อยที่สุด 
6. นักศึกษาหาเรื่อง ด่าทอ หรือใช้ความรุนแรง 1.29 0.77 น้อยที่สุด 
7. นักศึกษาอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท จากผู้อื่นท่ีไปเทีย่วสถานบันเทิง 1.72 0.99 น้อย 

ด้านการสูบบุหร่ี �̅� S.D. 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. นักศึกษาพกบุหรี่ไปด้วยตนเองเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง 1.24 0.71 น้อยที่สุด 
2. นักศึกษารับบุหรี่จากเพื่อนมาสบู  1.24 0.69 น้อยที่สุด 
3. นักศึกษาอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีมีคนสูบบุหรี่  1.67 1.09 น้อย 
4. นักศึกษานั่งหรือจองโต๊ะที่ใกล้จดุสูบบุหรี ่ 1.51 0.95 น้อย 
5. นักศึกษาสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากุ  1.31 0.77 น้อยที่สุด 
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 ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเสีย่งต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสมจ าแนกเป็นรายข้อ 

จากตาราง 7  ความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไมเ่หมาะสมเมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น คือ นักศึกษาใส่เสื้อสายเดี่ยว เอวลอย เกาะอก รัดรูป แนบเนื้อจนเห็นรูปร่าง(�̅�=2.54 
S.D. =1.33) รองลงมา คือ นักศึกษานุ่งกระโปรงสั้น กางเกงรัดรูป (�̅�= 2.43 S.D. = 1.32) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อื่น คือ นักศึกษามี เพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มที่พึงพอใจจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยไม่ได้มีการป้องกัน  
(�̅�= 1.30 S.D. = 0.77)  
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
      1.1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหญิงนิยมไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ช่ือ Banana ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามี

ลักษณะเป็นผับ เปิดให้บริการทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเพลงและดนตรีแสดงสด แสดงไฟสลัว เปิดให้บริการมาเป็น
เวลานานอยู่ใจกลางของตัวเมืองก าแพงเพชร ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในหมู่ วัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกับวรรณรา  
ช่ืนวัฒนา นิภาวรรณ ค าแสน และรณฤทธิ์ แก้วรากมุข (2558) ที่พบว่าสถานบันเทิงที่วัยรุ่นไปเที่ยวเป็นปะเภทผับ การไป
เที่ยวสถานบันเทิงที่พบว่าส่วนใหญ่ไปเที่ยวเพียงเดือนละครั้ง เวลาที่นักศึกษาใช้เที่ยวในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ คือ 3 ช่ัวโมง
ขึ้นไป ผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับฐณิชา สาลีพันธ์ ลัญจกร เสวตะ ปรวุฒิเมืองอู และพิชยา อุโฆษอารามิก (2560) 
และวรรณรา ช่ืนวัฒนา นิภาวรรณ ค าแสน และรณฤทธิ์ แก้วรากมุข (2558) ในเรื่องของการใช้เวลาที่พบว่านักศึกษาใช่
เวลาในการไปเที่ยวสถานบันเทิง ส่วนมากจะเป็น 3 ช่ัวโมงขึ้นไป ซึ่งผลวิจัยขัดแย้งกับเอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2561) ที่พบว่า
เยาวชนจะใช้เวลาเที่ยวสถานบันเทิง 2-4 ช่ัวโมง โดยเริ่มไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่ระหว่างช่วงเวลา 22:01 – 23:00 น.  
ซึ่งสอดคล้องกับฐณิชา สาลีพันธ์ ลัญจกร เสวตะ ปรวุฒิเมืองอู และพิชยา อุโฆษอารามิก (2560) ที่พบว่าช่วงเวลาที่
นักศึกษาเริ่มไปเที่ยวสถานบันเทิง คือ ช่วงเวลา 22.00 – 23.00 น. ใช้เวลา 3-4 ช่ัวโมง ในการเที่ยวแต่ละครั้ง แต่
ผลการวิจัยกับขัดแย้งกับผลงานวิจัยของเอื้อมทิพย์ ศรีทองที่กลับพบว่าเยาวชนเลือกไปสถานบันเทิ งเวลา 23.01- 
01.00 น. นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่าช่วงเวลากลับในช่วงเวลา 01.01 – 02.00 น. ใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ไปเที่ยว
สถานบันเทิงอยู่ท่ี 101 – 200 บาท ซึ่งสอดคล้องกับเอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2561) ที่พบว่าการไปสถาบันเทิงแต่ละครั้งจะใช้

ด้านพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม �̅� S.D. 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. นักศึกษาใส่เสื้อสายเดีย่ว เอวลอย เกาะอก รัดรูป แนบเนื้อจนเหน็รูปร่าง 2.54 1.33 ปานกลาง 
2. นักศึกษานุ่งกระโปรงสั้น กางเกงรัดรูป 2.43 1.32 น้อย 
3. นักศึกษาไปกับชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่แฟนตนเองหลังกลับจากการเที่ยว
สถานบันเทิง 

1.42 0.90 น้อยที่สุด 

4. นักศึกษามีการขอแลกเบอร์ แลกไลน์ เฟสบุ๊ก เพื่อสานต่อความสมัพันธ์
กับชายแปลกหน้า 

1.82 1.18 น้อย 

5. นักศึกษาเต้นยั่วยวน มีการสัมผสั หรือถูกเนื้อต้องตัวกัน กับชายแปลก
หน้าหรือบุคคลอื่น 

1.70 1.10 น้อย 

6. นักศึกษาโอบกอด จับมือ จูบ เพื่อนต่างเพศในขณะไปเที่ยวสถานบันเทิง 1.44 0.90 น้อยที่สุด 
7. นักศึกษาเชิญชวนบุคคลอื่นต่างเพศ ท่ีพบในสถานบันเทิงมาร่วมโต๊ะกับ
ท่าน 

1.60 0.96 น้อย 

8. นักศึกษามีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มที่พึงพอใจจากการไปเที่ยวสถาน
บันเทิงโดยไม่ได้มีการป้องกัน 

1.30 0.77 น้อยทีสุ่ด 
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เงิน 101-200 บาท เช่นเดียวกัน ในประเด็นของการไปสถานบันเทิงผลการวิจัย พบว่าไปโดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไป
กับเพื่อน โดยรู้จักสถานบันเทิงจากเพื่อน และเมื่อเที่ยวเสร็จก็กลับที่พักของตนเอง  

1.2 การกระท าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่าดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปเที่ยวกับเพื่อนเพศเดียวกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาหญิงส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียดและได้รับอิทธิพลจากเพื่อนเป็นเหมือนการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนฝูง ซึ่งสอดคล้อง
กับฐณิชา สาลีพันธ์ ลัญจกร เสวตะ ปรวุฒิเมืองอู และพิชยา อุโฆษอารามิก (2560) วรรณรา ช่ืนวัฒนา นิภาวรรณ ค า
แสน และรณฤทธิ์ แก้วรากมุข (2558) และเอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2561) ที่พบว่าในการเที่ยวกลางคืน หรือสถานบันเทิงทุก
ครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักไปเที่ยวกับเพื่อนแต่การวิจัยดังกล่าวไม่ระบุว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันน้ันเป็นเพศ
เดียวกัน หรือต่างเพศกัน ผลการวิจัยยังพบอีกว่าการไปเที่ยวสถานบันเทิงมักไปโอกาสวันเกิดเพื่อน/คู่รัก เป็นต้น ซึ่ง
ขัดแย้งกับผลวิจัยของเอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2561) ที่พบว่าเหตุผลในการไปสถานบันเทิงเป็นเพราะว่าต้องการสังสรรค์กับ
หมู่เพื่อนและคลายเครียดและผลการวิจัยเรื่องประสบเหตุการณ์เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงส่วนใหญ่ คือ เมา  

2.  ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   การวิจัยนี้มีการแบ่งระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยดูจากการแสดงพฤติกรรมการมีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
ด้านความรุนแรงและอุบัติเหตุ ด้านการสูบบุหรี่ และด้านการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าผลการวิจัย 
พบว่าในภาพรวมระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงอยู่ในระดับน้อย มีงานวิจัยที่มีข้อมูลถึงระดับเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการเที่ยวสถานบันเทิงอย่างจ ากัด แต่เมื่อพิจารณาจากข้อค าถามย่อยในแต่ละด้าน กับพบการ
กระท าบางประการที่อาจน าไปสู่การเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง  
 2.1 ด้านการดื่มสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ พบว่านักศึกษา ดื่มสุรา และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เป็น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิงที่ต้องมีการเข้าสังคมสังสรรค์คู่รัก เป็นการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเนื่องในโอกาสค่างๆ เช่น งานฉลองวันเกิดเพื่อนหรือคู่รัก ซึ่งอาจท าให้ดื่มมากจนขาดสติ 

 
2.2 ด้านความรุนแรงและอุบัติเหตุ พบว่า นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงไม่นิยมสวมใส่หมวกกันน็อคไปเที่ยว

สถานบันเทิง เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มาจากการทีน่ักศึกษาเป็นเพศผู้หญิงจึงมีความรักสวยรักงามเป็นอย่างมากอาจท า
ให้ผมเสียทรง มองเห็นทางไม่ชัดเจนท าให้การขับขี่ล าบาก สวมใส่แล้วไม่สบาย และอาจเป็นเพราะคิดว่าระยะทางใกล้ๆ 
ไม่จ าเป็น และการคาดเข็มขัดนิรภัยเกิดจากการอึดอัด ระยะทางใกล้ พฤติกรรมเล่านี้อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือ
พิการได้ 

2.3 ด้านการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดของด้านการสูบบุหรี่ ข้อนักศึกษาอยู่ใน
กลุ่มเพื่อนที่มีคนสูบบุหรี่ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มากจากการที่นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงมักจะนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อน
ที่มีคนสูบบุหรี่หรือมักจะนั่งใกล้กับบริเวณที่จุดสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดความอยากรู้ อยากลอง และถูกชักจูงจาก
เพื่อนได้ง่ายส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา 

2.4 ด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม พบว่านักศึกษาใส่เสื้อสายเดี่ยว เอวลอย เกาะอก รัดรูป แนบเนื้อจน
เห็นรูปร่าง เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดท าให้เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเพราะการแต่งกายเช่นนี้ท าให้
มีการดึงดูดจากเพศตรงข้ามท าให้เกิดการลว่งละเมิดทางเพศได้หรอืถูกคุกคามทางเพศได้  มาจากการที่นักศึกษาเห็นได้วา่
เมื่อนักศึกษาเริ่มมีการที่เจริญเติบโตขึ้นการแต่งตัวแต่งกายก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษาให้ความส าคัญกับการ
แต่งตัวเพราะนักศึกษาคิดว่าแต่งตัวตามแฟช่ันต่างๆท าให้ทันสมัยไม่ตกยุค แล้วซ้ าแฟช่ันในสมัยนี้ยังเน้นมีการแต่งตัวที่
วาบหวิว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยช้ินท าให้นักศึกษาจึงเลือกตามแฟช่ันละแต่งกายไปเที่ยวสถานบันเทิง  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

       1.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ควรมีการสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาหญิงถึง ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการ หรือการอบรมให้ความรู้  การจัดสัมมนา โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การสูบบุหรี่ การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม เมื่อไปเที่ยวสถาน
บันเทิง  

      2.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ ผู้บริหาร เพื่อ
หาแนวทางป้องกันปัญหาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาหญิง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง ต่อ
ครอบครัวและสังคมประเทศต่อไป   

      3.น าผลที่จัดท าในรูปแบบของสื่อการให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อ
สุขภาพตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
   1. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่มนักศึกษาท่ี มีพฤติกรรมการ

เที่ยวสถานบันเทิงทั้งเพศหญิง และเพศชาย เป็นต้น เพื่อน าไปสู่แนวทางการลด ละ หรือป้องกันปัญหาหรืออันตรายจาก
ความเสี่ยงต่อสุขภาพท่ีนักศึกษาพบอย่างแท้จริง  

  2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัด
ก าแพงเพชร  

 
เอกสารอ้างอิง 
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