
 
 

 

 

 

โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 

เรื่อง อิทธิพลของกลุม่เพ่ือน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวจิราภา สีทา 

รหัสนักศึกษา 610801402686 
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา จว.442 โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 2 
ปีการศึกษา 2564 

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



 
 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภา สีทา 
ชื่อโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา      : อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
   ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต 
ปีการศึกษา : 2564 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเ1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 2)เเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา
จำแนกตาม เพศและรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด  
กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ ่มเพื่อนเและแบบสอบถามความเครียดเสถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเ ได้แก่เความถี่เร้อยละ ค่าเฉลี่ยเค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เสถิติเ       
t-testเแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test forเIndependent Sample) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                   
(One-way ANOVA or F-test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ส ันเ(Pearson Product Moment 
Correlation) คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
1. พฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา มหาว ิทยาล ัยเอกชนแห่งหนึ ่ งใน

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.94 จากคะแนนเต็ม 5.00) 
2. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ             

ทางสถิติท่ีระดับเ.05 โดยนักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศหญิง 
3. นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน                        

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนสูง (มากกว่า 6,000 บาท) มีพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนน้อย (ตั้งแต่ 6,000 บาทลงมา)  

4. อิทธิพลของกลุ ่มเพื ่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิง                  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .660 

5. ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .400 
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 โครงงานพิเศษทางจิตวิทยาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช 
จารึกจารีต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา และคณาจารย์คณะจิตวิทยา เมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ดังรายนามต่อไปนี้ เรองศาสตราจารย์ประณตเเค้าฉิม ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตาเอยู่เจริญ อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์เรัตนวงศ์แข และอาจารย์นภาพร อยู่ถาวรเ     
ซึ่งให้ความช่วยเหลือและความเมตตา แก่ผู้ศึกษาเพร้อมทั้งให้การแนะนำปรึกษาเตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างเๆเเพื่อความสมบูรณ์ของโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาฉบับนี้ เผู ้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์      
ทุกท่านเป็นอย่างสูงมาเณเโอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์เดร.อธิวัฒน์เรัตนวงศ์แข และ
อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค ที่กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายธนกร เมธสกุลชัย ที่ปรึกษาชมรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง ทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างฉบับทดลองใช้กับนักศึกษา 
 ขอขอบพระคุณเนางสาวสุดารัตน์เจามจุรีเเจ้าหน้าที่ประจำคณะจิตวิทยาเที่ให้ความกรุณาประสานงาน
และช่วยเหลือในด้านการดำเนินการต่างเๆเแก่ผู้ศึกษาด้วยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทั้งสองแห่ง ในกรุงเทพมหานครเที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
ตอบแบบสอบถามซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่ง 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ เคุณแม่สิน นักรู้ และครอบครัวของผู ้ศึกษา ที ่ให้การสนับสนุน            
ให้ความรัก ให้กำลังใจ ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน กับผู้ศึกษาตลอดมา 
 คุณค่าของโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาฉบับนี้ เขอมอบแด่เครอบครัวเคณาจารย์เผู้มีพระคุณทุกท่าน       
ตลอดจนนักวิชาการท่ีผู้ศึกษาได้อ้างถึงในโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาฉบับนี้เนำมาซึ่งความสำเร็จสมบูรณ์ยิ่ง 
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บทท่ี  1 
      บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม              
อย่างกว้างขวาง มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสิ่งต่าง ๆ เกิดการจำหน่าย             
การให้บริการอย่างสลับซับซ้อน ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตและการรับรู้ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         
มีโอกาสในการเลือกรับข่าวสารที่หลากหลายตามรสนิยมของแต่ละบุคคล สามารถที่จะเรียนรู้และรับข้อมูล
ข่าวสารรอบโลกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้าม กระแส
วัฒนธรรมตะวันตกและข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านสื่อในรูปต่าง  ๆ รวมทั้งธุรกิจบันเทิงโฆษณา            
ที่ก่อให้เกิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุ้งเฟ้อในหมู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งการถูกครอบงำทั้งทาง
วัฒนธรรมหรือสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการสร้างใหม่และขยายธุรกิจสถานบันเทิงอย่างรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2557 โดยถูกพบมากในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีความเจริญมากกว่าในพื้นที่
ชุมชน (ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562, น. 1) ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สังคมไทยรับเข้ามา
และมีผลกระทบตามมา เช่น ผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550, น. 3-5) พบว่า วัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังอยู่ในวัยที่
กำลังศึกษาเล่าเรียนเข้าไปใช้บริการไปมั่วสุมกันตามสถานบันเทิง ซึ่งพบได้ตามแหล่งบันเทิงต่าง ๆ อาทิ บาร์ 
ผับ ดิสโกเ้ธค คาราโอเกะ ที่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษาไปเป็นประจำ บางกลุ่มมีพฤติกรรมในด้านลบ คือการ
จับกลุ่มดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม  
 สถานบันเทิงเป็นสถานที่บริการที่กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษามักจะไปเที่ยวโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนซึ ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที ่ตอบสนองให้กลุ ่มคนในสั งคม ที ่มักจะมีการพบปะสังสรรค์               
ผักผ่อนจิตใจ หรือคลายเครียดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดและเทศกาล ซึ่งมีการให้ความบันเทิงใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น มีนักร้อง ดนตรี แสง สี มุมนั่งเล่น เวทีสำหรับเต้นรำ ต่าง ๆ พร้อมกับมีการจำหน่าย
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาหาร ของมึนเมาอื่น ๆ ภายนอกและภายในมีการออกแบบลวดลาย 
ตกแต่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้าไปใช้บริการ (สุภาภรณ์ อหันตะ, 2551, น. 2) ทั้งนีส้ถานบันเทิงได้รับการอนุญาต
ให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยมีกฎหมายที่ควบคุมการจัดตั้ง คือ การห้ามมิให้ผู้
ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ มีการกำหนดให้ปิดและเปิดตามเวลาที่กำหนด การขจัดมิให้มียา
เสพติด แต่ในปรากฏว่าสถานบันเทิงที่พบในปัจจุบันละเลยต่อกฎหมายที่กำหนด มุ่งหวังประโยชน์ทางการค้า            
เช่น มีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ เปิดทำการเกินช่วงเวลาที่กำหนด มีการจัดตั้งสถานบริการ      
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คือมีการจัดตั้งสถานบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังอยู่ใกล้สถานศึกษา       
ซึ่งอาจทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีความรู้สึกอยากรู้อยากลองถึงขั้นเข้าไปใช้บริการ โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อนักเรียนนักศึกษาอย่างมาก               
หากสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษาเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข แหล่งบันเทิงเริงรมย์ที่อยู่ใกล้ตัวเชิญชวนให้ลิ้มลอง 
เมื่อทนไม่ไหวต่อสิ่งเย้ายวนเหล่านี้ก็จะเข้าไปสัมผัส หรือหากหลายคนติดใจก็ฝังตัวมั่วสุมในแหล่งดังกล่าวจน
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนย่ำแย่ บางรายถึงขั้นโดดเรียนหรือโดนไล่ออก รวมทั้งมีแนวโน้มทำให้เกิดปัญหา



2 
 

อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักขโมย ประพฤติตนไม่สมกับวัย ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมทั้งกลายเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งใหญ่ของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น  
 นักศึกษาคือบุคคลที่อยู่ในวัยของการศึกษาหาความรู้เพ่ือนำสรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางใน
การสร้างประโยชน์แต่ตนเองและสังคม (อรอุมา สุทธิสาคร, 2544, น. 12 อ้างถึงใน โมไนย แมรสรวงรัตน์, 
2553, น. 2) แต่กลับพบว่านักศึกษาบางกกลุ่มหันไปมั่วสุม มีพฤติกรรมการเที่ยวตามสถานบันเทิงในยามวิกาล 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักศึกษามากนัก โดยพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามมา ทั้งต่อการเรียน ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งล้วนแต่
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อตัวนักศึกษา  
 จากผลการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา พบว่า สาเหตุทีเ่ป็นแรงจูงใจในการเที่ยวสถาน
บันเทิง อาจเนื่องจากสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของวัตถุนิยม การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลการเรียน การเข้าสังคมใหม่ การได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างหรือกลุ่มเพื่อน 
ดังเช่นงานวิจัยของวิศรุต วุฒิธรรม (2561) ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา ซึ่งการได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนคือ การชักชวน แนะนำ 
และการได้รับตัวอย่างจากเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลเกิดการคล้อยตามหรือเห็นด้วยกับ
การมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง เนื่องจากในช่วงวัยของ นักเรียน นักศึกษา เป็นช่วงวัยรุ่นที่ให้ความ
สนใจกับกลุ่มเพื่อน การทำตามกลุ่มเพื่อน เพ่ือให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม รวมไปถึงการใช้ชีวิตสถานศึกษาที่ต่าง
ไปจากเดิมเมื่อเทียบกับในช่วงมัธยม ทำให้กลุ่มนักศึกษาต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางจิตใจรวมกับการ
ได้รับอิสระมากขึ้นจึงหาทางออกด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งที่มักเป็นที่นิยมก็คือ
การท่องเที่ยวในยามวิกาลตามสถานบันเทิงต่าง ๆ นั่นเอง ดังเช่นงานวิจัยของ ของณัชชา มณีวงศ์ (2550) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ของนักศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ด้านความเครียด โดยความเครียด เป็นภาวะที่แสดงออกมา
เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สังคม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจ รวมถึงสภาพร่างกาย (กรมสุขภาพจิต , 
2563) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำนายภาพรวมของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน เนื่องจากในการเข้าไปใช้บริการสถานบันเทิงอาจทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดได้ 
 ด้วยเหตุผลดังข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา
ว่าอยู่ในระดับใด และปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคล เช่น 
เพศ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และมูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในด้านของความเครียด รวมไปถึงอิทธิพลจากสังคม 
เช่น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ในวัยของการศึกษาหา
ความรู้ และถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศในอนาคต ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนำเสนอ
ต่ออาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ตลอดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้
ปัญหาเหล่านี้ลดลง การศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา นับว่าเป็นสิ่งที่น่า สนใจที่จะมา
กำหนดมาตรการและควบคุมนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจะเป็นการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
แห่งเดียวแต่ยังเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา จำแนกตามเพศ และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บันเทิงของนักศึกษา 

3. ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า 
  ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ทราบระดับของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง และทราบปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น 
ต่อตัวนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หน่วยงาน ในการพิจารณาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่ตามมาจากพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาต่อไป เช่น ผลกระทบด้านการเรียน ด้านยา
เสพติด เป็นต้น 

4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  
4.1 ประชากร  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2564 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,887 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่กำลังศึกษาอยู ่ในปี

การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 370 คน ได้มาจากการเปิดตาราง
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และเปี่ยมสุข     
ทุ่งกาวี, 2554, น. 113-114) และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจากประชากรทั้งหมด  

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
 4.3.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่
  1) เพศ แบ่งเป็น 
      1.1) เพศชาย 
      1.2) เพศหญิง 
  2) รายได้ที่ได้รับต่อเดือน แบ่งเป็น 
    2.1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
   2.2) 3,001 บาท – 6,000 บาท 
   2.3) 6,001 บาท – 9,000 บาท 
   2.4) 9,001 บาท – 12,000 บาท 
    2.5) มากกว่า 12,000 บาทข้ึนไป 
  3) อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
  4) ความเครียด 
 4.3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
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4.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 4.4.1 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในปี

การศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  
 4.4.2 เพศ หมายถึง ลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของนักศึกษา แบ่งเป็น เพศชาย และ เพศหญิง 
 4.4.3 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน หมายถึง จำนวนเงินที่นักศึกษาได้รับต่อเดือนจากบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกประเภท และเป็นรายได้อื่นที่มาจากการประกอบอาชีพ 
หรืองานพิเศษ ในขณะที่กำลังศึกษา  
แบ่งออกเป็น 
 1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
 2) 3,001 บาท – 6,000 บาท 
 3) 6,001 บาท – 9,000 บาท 
 4) 9,001 บาท – 12,000 บาท 
 5) มากกว่า 12,000 บาทข้ึนไป  
         4.4.4 สถานบันเทิง หมายถึง สถานบริการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลไปเที่ยว เป็นสถานที่เต้นรำ 
ฟังเพลง บรรยายการศภายนอกและภายในร้านตกแต่งด้วยลวดลายหลากหลายแบบ มีแสง ไฟสีต่าง ๆ พร้อม
ทั้งมีมุมนั่งเล่น สำหรับดื่มเครื่องดื่ม เพื่อต้องการความสนุกสนานและความรื่นเริง ซึ่ งสถานบันเทิงได้รับการ
อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประกอบด้วย 
  1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ  
บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งสถานบริการประเภทนี้ จะจัดให้มีสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย  หรือ 
จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิงด้วยก็ได้ 
  2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอ
สำหรับปรนนิบัติลูกค้า ได้แก่ ภัตตาคาร ที่มีหญิงบำเรอนั่งโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อน
หลับนอน และมีบริการนวดให้ลูกค้า เป็นต้น 
  3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด อบตัว  
ซึ่งมีผู้บริการนวดลูกค้า  

4.5 นิยามปฏิบัติการ           
 4.5.1 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การไปสถานบันเทิง ตั้งแต่การเตรียมตัวเพื่อไปสถานบันเทิง อันประกอบด้วย การนัดหมาย การเลือกสถานที่ 
การแต่งตัว และการกระทำขณะอยู่ในสถานบันเทิงแห่งนั้น จนสิ้นสุดการเที่ยวสถานบันเทิง อันประกอบด้วย
เต้นรํา ฟังเพลง ดื่มเครื่องดื่ม รับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน รวมไปถึงช่วงวันเวลา
ที่ใช้ไปกับการเที่ยวสถานบันเทิง 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ วัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงที่ผู ้ศึกษาสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่               
เป็นประจำ (5) ถึง ไม่เคยเลย (1) ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที ่มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
 4.5.2 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน หมายถึง การชักชวน แนะนำ และการได้รับตัวอย่างจากเพื่อนหรือกลุ่ม
เพ่ือนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลเกิดการคล้อยตามหรือเห็นด้วยกับการมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
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  ในการศึกษาครั้งนี้ วัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จากแบบวัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ซึ่งผู ้ศึกษา
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนของ ปนัดดา เรืองเขตรพิศ (2557) มีลักษณะเป็นมาตรวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด จริง จริงบ้าง   
จริงน้อย และไม่จริงเลย ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนน 
น้อยกว่า 
 4.5.3 ความเครียด หมายถึง ความเครียด เป็นภาวะที่แสดงออกมาเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สังคม 
ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจ รวมถึงสภาพร่างกาย (กรมสุขภาพจิต, 2563) ความเครียดแบ่งเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 1) เครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการดำเนินชีวิตอาจมีความรู้สึก
เพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง 
 2) เครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตราย 
และไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เองจากการได้ท ำ
กิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งช่วยคลายเครียด 
 3) เครียดระดับสูง (High Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้ จะ
ให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดำเนินชีวิต   
จึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา และระบายความรู้สึก รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนําให้
คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 4) เครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่องจนทำให้คน
คนนั้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว และก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่าง  ๆ ที ่รุนแรงขึ ้นมาได้              
เช่น อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีอาการนานเป็น
สัปดาห์ เดือน หรือปี ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ วัดความเครียดด้วยแบบวัดความเครียด ของกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 ข้อ   
มีลักษณะเป็นมาตรวัดทั้งหมด 5 ระดับ คือไม่รู้สึกเครียดเลย (1)  รู้สึกเครียดเล็กน้อย รู้สึกเครียดปานกลาง 
รู้สึกเครียดมาก และรู้สึกเครียดมากที่สุด (5) ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความเครียดมากกว่าผู้ที ่ได้
คะแนนน้อยกว่า 
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5. กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า  
ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 
 
6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  

6.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
6.2 นักศึกษาที่มรีายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
6.3 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 
6.4 ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ  แบ่งเป็น 
    1.1) เพศชาย 
    1.2) เพศหญิง 
2. รายได้ที่ได้รับต่อเดือน  แบ่งเป็น 
 2.1)  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
 2.2)  3,001 บาท – 6,000 บาท 
 2.3) 6,001 บาท – 9,000 บาท 
 2.4) 9,001 บาท – 12,000 บาท
 2.5)  มากกว่า 12,000 บาทข้ึนไป 
 
 
 
3. อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
4. ความเครียด 

 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาค้นคว้าเรื ่อง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาได้ทำการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
     1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
     1.2 ประเภทของสถานบันเทิง    
     1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมพีฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

1.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง   
1.5 ผลจากการเที่ยวสถานบันเทิง  

     1.6 การวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
     2.1 ความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
     2.2 ลักษณะของกลุ่มเพ่ือน 
     2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 

2.4 ผลของอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน  
2.5 การวัดอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 
3.1 ความหมายของความเครียด 

     3.2 ระดับของความเครียด  
     3.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด  

  3.4 ผลของความเครียด  
3.5 การวัดความเครียด 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 4.1 เพศกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
     4.2 รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 4.3 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 4.4 ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

          ณัชชา มณีวงศ์ (2550, น. 8) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง กิจกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง ดังนี้ ร้องเพลง ฟังเพลง รับประทานอาหาร สนทนา ดูภาพยนตร์ นวดแผน
ไทยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การเต้น การเข้าไปทำความรู้จักกับเพ่ือนต่างเพศ 
การสูบบุหรี่ ดูการแข่งขันกีฬา อาบอบนวด เล่นการพนัน และดูคอนเสิร์ต 

จีราวรรณ แก้วใจ (2550, น. 4) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การกระทำตั้งแต่
ก่อนออกจากท่ีพักเพ่ือมาเที่วสถานบันเทิง ขณะมาเท่ียวสถานบันเทิง จนกระท่ังกลับถึงที่พัก เช่น ช่วงวันเวลา
และความถี่ที่นิยมมาเที่ยว การแต่งกาย การเดินทาง ค่าใช้จ่าย บุคคลที่มาเที่ยวด้วย กิจกรรมที่ทำขณะอยู่ใน
สถานบันเทิง และหลังออกจากสถานบันเทิง 

โมไนย แมนสรวงรัตน์ (2553, น. 6) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การกระทำ
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายรวมถึงกระกระทำตั้งแต่ก่อนออกจากที่พักเพื่อมาเที่ยวผับ จนกระทั่งกลับถึงที ่พัก          
โดยพิจารณาจาก ความถี่ในการเที่ยว และระยะเวลาในการเที่ยว  

พันธ์ทิพย์ พระโคตร (2557, น. 3) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การที่บุคคลมี
การกระทำ หรือออกจากบ้าน สถานที่พัก เพื่อมาเที่ยวสถานบันเทิง เช่น พฤติกรรมการแต่งตัวในรูปแบบ
เดียวกันกับกลุ่มเพื่อนเพื่อกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในขณะที่ใช้บริการสถานบันเทิง 
ได้แก่ การดื่ม การเต้นรำ การฟังเพลง การพูดคุยกับเพื่อน เป็นต้น  

สมภพ จันทร์เงิน (2558, น. 7) กว่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง กิจกรรมที่
ประพฤติปฏิบัติเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ดังนี้ ร้องเพลง ฟังเพลง รับประทานอาหาร สนทนาพูดคุย    
ดูภาพยนตร์ ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เต้นรำ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่  
สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด ดูการแข่งขันกีฬา เล่นการพนัน ดูคอนเสิร์ต ขายบริการทางเพศ พบคนถูกใจเพื่อมี
เพศสัมพันธ์ เลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ ทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า นัดพบกับคนรู้จักหรือเพื่อนเก่า 
ชมหรือเลือกซ้ือสินค้า นวดแผนโบราณหรืออาบอบนวด เป็นต้น  
          วรรณา ชื่นวัฒนา (2558, น. 4) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง ความถี่ของการ
เที่ยวสถานบันเทิง ประเภทของสถานบันเทิงที่ไปเที่ยว ระยะเวลา วันเวลา และการกระทำขณะอยู่ในสถาน
บันเทิง ได้แก่ การดื่ม/เสพของมึนเมา เต้นรำ ฟังเพลง รับประทานอาหาร ดื่มน้ำอัดลม และสูบบุหรี่ 
 โสภี ยะแสง (2558, น. 5) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การตัดสินใจใช้บริการ
ที่มาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ หลักฐานทางกายภาพ ซึ่งสถานบันเทิง หมายถึง สถานเริงรมย์หรือ
เป็นสถานประกอบการที่เป็นแหล่งสำหรับบุคคลทั่วไป 
 วิศรุต วุฒิธรรม (2561, น. 3) กล่าวว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานบันเทิงหรือสถานเริงรมย์ เพ่ือสนอง
ความต้องการของตน โดยเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือเป็นประจำ 
 จากความหมายของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงข้างต้น สรุปได้ว่า  พฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิง หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการไปสถานบันเทิง ตั้งแต่การเตรียมตัว
เพื่อไปสถานบันเทิง การนัดหมาย การเลือกสถานที่ การแต่งตัว และการกระทำขณะอยู่ในสถานบันเทิงแห่ง
นั้น จนสิ้นสุดการเที่ยวสถานบันเทิง อันประกอบด้วย เต้นรํา ฟังเพลง ดื่มเครื่องดื่ม รับประทานอาหาร พบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนหรือบุคคลอื่น รวมไปถึงช่วงวันเวลาที่ใช้ไปกับการเที่ยวสถานบันเทิง  
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1.2 ประเภทของสถานบันเทิง 
 เสถียร วิชัยลักษณ์ และสืบวงศ์ วิชัยลักษณ์ (2534, น. 11 อ้างถึงใน พันธ์ทิพย์ พระโคตร, 2557, น. 

7) ได้กล่าวว่า สถานบันเทิงในปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการและตอบสนองคนในสังคม โดยเป็นที่พบปะ
สังสรรค์ในเวลากลางคืน และให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นักร้อง นักดนตรี พร้อมกับจำหน่าย
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ อาหาร และของมึนเมาอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสถานบริการหรือสถาน
บันเทิงได้ดังนี้ 

   1) คาเฟ่ สถานบันเทิงประเภทนี้ ตอนรับผู้มาเที่ยวได้ทั้งครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เน้นการโชวต์ลก 
นักร้องที่แต่งชุดอวดทรวดทรงให้เห็นสัดส่วน นักท่องเที่ยวผู้ชายที่เป็นผู้มีอันจะกินและอยู่ในวัยทำงานจะนิยม
เที่ยวสถานบันเทิงประเภทนี้ เนื่องจากสถานที่มีความมิดชิด มีมุมมืด หน้าร้านโชว์ความหรูหราของสถานที่มี
แสงไฟเข้าช่วย โชว์รูปนักร้อง ประตูมีสีทึบมองไม่เห็นด้านใน 

   2) อาบอบนวด มีลักษณะเป็นสถานอาบอบนวด โดยมีทั้งท่ีเป็นแผนปัจจุบัน คือ อาบแบบธรรมดา
และอาบอบนวดแผนโบราณ หรือการนวดแผนโบราณ ผู้ใช้บริการมีตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ 

   3) บาร์รำวง เป็นสถานที่ให้ความบันเทิงแก่บุคคลทั่วไป โดยจัดเป็นลานกว้าง มีฟลอร์อยู่ตรงกลาง
ของลานรอบ ๆ ตกแต่งไปด้วยไฟแบบดิสโก้ แสงสีร้าใจ มีบริการเปิดเพลงประกอบ หรือแสดงดนตรีสด 
ผู้ใช้บริการจะต้องมีการซื้อต๋ัวกับพนักงาน 

   4) โรงน้ำชา เป็นสถานบริการให้กับเพศชายโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันว่าจะมีหญิงสาวไว้
คอยบริการเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ หรือสุรากับผู้มาเที่ยว เป็นสถานบริการราคาถูก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
มีรายได้น้อย 

   5) คาราโอเกะ เป็นสถานบริการทางด้านการร้องเพลงสำหรับทุกเพศทุกวัย แบ่งเป็นทั้งห้องรวม
และห้องพิเศษสำหรับให้บริการแบบเป็นหมู่คณะ ภายในห้องจะมีจอทีวี มีเครื่องเสียงระบบสเตอริโอก้อง
กังวานให้ความไพเราะ มีแสงสี มีไมโครโฟนให้ผู้บริการได้ร้องเพลง โดยจะมีเสียงดนตรี แต่ ไม่มีเสียงนักร้อง
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้ร้องเพลงตามเนื้อร้อง ที่เลื่อนไปตามจังหวะทำนองเพลงบนจอทีวี  โดยมีมนูเพลงให้
เลือกเองมากมาย 

   6) ดิสโก้เธค เป็นสถานบริการอาหาร เครื่องดื่ม เสียงเพลงและเต้นรำแบบอิสระ คือไม่มีแบบแผน
ในการเต้น ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยไฟหลากสีเร้าใจ เพื่อจูงใจให้ผู้คนเข้าไปใช้บริการ พร้อมทั้งมีเวที
เต้นรำขนาดใหญ่สำหรับให้ผู้ใช้บริการเต้นรำ เป็นแหล่งมั่วสุมที่สำคัญของวัยรุ่น รวมทั้งมีการจำหน่ายสุราหรือ
สารเสพติดอีกด้วย 

 7) ไนต์คลับ เป็นสถานบริการสำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงค่อนข้างเก่าหรือคลาสสิค โดยมีนักร้อง
และการแสดงดนตรีสด บรรยากาศไม่วุ่นวายแบ่งเป็นโซน อาหารและเครื่องดื่มราคาค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับ
วัยทำงานจึงมักไม่ค่อยเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น 

 8) คอกเทลเล้านจ์ หรือ คอฟฟ่ีช็อป เป็นสถานที่เท่ียวสำหรับคนกลางคืน ปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ  
   8.1) เป็นสถานที่ที่มีนักร้องมีชื่อเสียง เป็นที่เที่ยวของคนมีระดับ รสนิยมสูงส่วนมากอยู่ตาม

โรงแรมใหญ่ ๆ ให้บริการด้านเสียงเพลง เครื่องดื่มอาหารที่ราคาค่อนข้างสูง ผู้ไปเที่ยวต้องแต่งตัวชุดภาพ ห้าม
สวมรองเท้าแตะ ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นวัยทำงาน วัยกลางคนและผู้สูงอายุ 

   8.2) สถานที่แตกต่างกับประเภทแรก จะมีที่ตั้งเป็นเอกเทศ ความหรูหราขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของ
สถานที ่
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   9) ผับ เป็นสถานที่ดื่มเหล้า ฟังเพลง เต้น โดยสามารถลุกไปเต้นได้ตามด๖ของผู้อื่น หรือเต้นอยู่ที่
โต๊ะของตนเอง ไม่มีฟลอร์สำหรับเต้น ไม่นิยมนั่งเก้าอี้ ให้บริการด้วยระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย บรรยากาศ
เป็นกันเองหรือทำความรู้จักกับผู้คนรอบข้างได้ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น 
  10) บาร์ โดยส่วนมากเรียกกกันว่า บาร์อะโกโก้ มีโชว์ระบำประเภทนุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งผู้แสดง
สามารถเป็นได้ท้ังชายและหญิง ผู้ใช้บริการส่วนมากมักเป็นชาวต่างชาติ 
  สำหรับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ได้ให้ความหมายของสถานบริการไว้ในมาตรา 3    
ซึ่งหมายความว่า เป็นสถานที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ โดยหวังประโยชน์ทางการค้า โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
  1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ  บาร์ 
ภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งสถานบริการประเภทนี้ จะจัดให้มีสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่าย  หรือจัดให้
มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิงด้วยก็ได้ 
 2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า ได้แก่ ภัตตาคาร ที่มีหญิงบำเรอนั่งโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอน 
และมีบริการนวดให้ลูกค้า เป็นต้น 
 3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด อบตัว  ซึ่งมีผู้
บริการนวดลูกค้า เว้นแต่ 
  3.1) สถานที่ซึ ่งผู ้บริการได้ขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายด้วยการประกอบโคศิลปะ หรือได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภท  การนวดไทยตาม
กฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 3.2) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ ่งจะต้องมีล ักษณะของสถานที ่ การบริการหรือ                       
ผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
รองรับให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ 

 3.3) สถานที่อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้ 
4.1) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และยินยอมหรือปล่อยปละ

ละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า 
4.2) มีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับ

ลูกค้า หรือยินยอมปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า 
4.3) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการเต้น เช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้น

บริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 
4.4) มีลักษณะของสถานที ่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื ่นใด ตามที ่กำหนดใน 

กฎกระทรวง 
5) สถานที่มีอาหาร สุรา  หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการ

แสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดหลังเวลา 24.00 น. 
6) สถานที่อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
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จากประเภทของสถานบันเทิงข้างต้น สรุปได้ว่าสถานบันเทิงแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะ
การให้บริการ ได้แก่ อาบอบนวด คาเฟ่ บาร์รำวง โรงน้ำชา คาราโอเกะ ดิสโก้เธค ไนต์คลับ คอกเทลเล้านจ์ 
ผับ และบาร์ เป็นต้น 

 1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 การศึกษาครั้งนี้มุ ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง จึงนำทฤษฎีทางจิตวิทยาในกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม และกลุ่มการรู้คิดทางสังคมซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมโดยผนวกมุมมองด้านการรู้คิดเข้า
ไปด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.3.1 ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ 
ทฤษฎีการวางเงื ่อนไขการกระทำ (Operant Conditioning Theory) มีแนวคิดพื้นฐานว่า

พฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการเสริมแรงและการลงโทษ และพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นของบุคคลจะแปรเปลี ่ยนไป
เนื่องจากผลกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม ซึ่งสกินเนอร์ เชื่อว่าพฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่างตัว ผู้แสดง
พฤติกรรม และเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมในรูปผลกรรม ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองผู้แสดง
พฤติกรรมแสดงเอง และพฤติกรรมดังกล่าวถูกควบคุมโดยผลกรรมนั้น รูปแบบการเกิดพฤติกรรมสกินเนอร์ให้
ความสนใจกับผลสืบเนื่องที่ได้รับว่ามี 2 ประเภท คือ  1)  ผลสืบเนื่องที่เป็นตัวเสริมแรง (Reinforce) ทำให้
พฤติกรรมที่บุคคลกระทำอยู่นั้นมีอัตราการกระทำเพิ่มขึ้น และ  2 ผลสืบเนื่องที่เป็นการลงโทษ (Punisher) 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2549, น. 32) ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมที่บุคคลกระทำนั้นยุติลง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื ่อนไขการกระทำ ซึ่งมีสกินเนอร์ได้ทดลองการวางเงื ่อนไขการ
กระทำกับหนูและนกในห้องทดลองจนกระทั่งได้หลักการต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการศึกษาการ เรียนรู ้ของ
มนุษย์สกินเนอร์มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะทฤษฎีนี้
ต้องการเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการลงโทษ โดยพัฒนามาจากทฤษฎีของ พาฟลอฟ และธอร์น
ไดค์ โดยสกินเนอร์มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง พฤติกรรม
ของมนุษย์จะคงอยู่ตลอดไปจำเป็นต้องมีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงนี้มีทั้งการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) (Martin, Garry & Pear, Juser, 
2009, P. 30)  
 จากการศึกษาและวิธีของสกินเนอร์นั้น สามารถสรุปเป็นลักษณะ และทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการ
กระทำ ดังนี้ 
 ลักษณะของทฤษฎีสกินเนอร์ 

1) การตอบสนองเกิดจากคนซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์เป็นผู้กระทำขึ้นเอง 
2) การตอบสนองเกิดข้ึนโดยตั้งใจหรือจงใจ 
3) ให้ตัวเสริมแรงหลังจากที่มีการตอบสนองขึ้นแล้ว 
4) ถือว่ารางวัลหรือตัวเสริมแรงมีความจำเป็นมากต่อการวางเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งผล 
5) ผู้เรียนต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะได้รับการเสริมแรง 
6) เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการตอบสนองกระบวนการทางสมองที่สูงกว่า อันนี้ระบบประสาท

กลางเข้าไปเกี่ยวข้อง 
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C+ 

C- 

A คือ สภาพแวดล้อม 
B คือ พฤติกรรม 
C คือ ผลกรรมที่มตี่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  

วิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์  
1) วิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามแบบ ABC หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีสกินเนอร์กับทฤษฎี

การวางเงื่อนไขการกระทำเกิดจากแนวคิดที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก่อให้เกิด
พฤติกรรมและผลของการกระทำของพฤติกรรมนั้น โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เป็นผลกรรมที่ผู้ กระทำ       
พึงพอใจ ก็จะมีแนวโน้มทำพฤติกรรมเพิ่มขึ้น หากเป็นผลกรรมที่ผู ้กระทำไม่พึงพอใจ ก็จะมีแนวโน้มทำ
พฤติกรรมนั้นลดลง จะเห็นได้จากแผนภาพ 

A คือ Antecedent (เหตุการณ์เกิดก่อนพฤติกรรม) 
  B คือ Behavior (พฤติกรรม) 
  C คือ Consequence (ผลกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากแสดงพฤติกรรม) 
 
 

A                   B                     C          
 
 

ภาพประกอบ 2 ผลกรรมของการกระทำทีเ่กิดข้ึน 

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ผลที่มีต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยถ้าเป็น  C+  เป็นผลกรรมที่ผู้กระทำพึง
พอใจและมีการเพิ่มขึ้นหรือทำซ้ำของพฤติกรรม และ C-  เป็นผลกรรมที่ผู้กระทำไม่พึงพอใจและพฤติกรรม
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งในสภาพแวดล้อมมีสิ่งเร้าที่ทำให้ผู้กระทำแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งพฤติกรรมนั้นจะ
มีผลกรรมตามมา และผลกรรมนั้นอาจจะทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น คงที่ หรือลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผล
กรรมที ่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ ่งสามารถนำมาอธิบาย พฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิงได้ โดย
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับสถานศึกษา หรือที่พักอาศัยอยู่นั้น มีสถานบันเทิงหลายแห่งซึ่งเป็นตัวกระตุ้นหรือ
จูงใจให้กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่เข้าไปใช้บริการสถานบันเทิง และผลที่ตามมาคือเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ สนุกสนาน ได้พบปะเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผลในทางที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงอีก (C+)  

2) การเสริมแรงและการลงโทษ 
การเสริมแรง (Reinforcement) หากบุคคลได้รับผลกรรมที่เป็นตัวเสริมแรงก็จะทำให้

พฤติกรรมที่บุคคลกระทำนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนซ้ำอีก การเสริมแรงมี 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 

2.1) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลพึง
พอใจแล้วทำให้พฤติกรรมที่บุคคลกระทำอยู่มีความถี่เพ่ิมข้ึน หรือทำให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความสม่ำเสมอ 

2.2) การเสร ิมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  เป ็นการทำให้ความถ ี ่ของ
พฤติกรรมคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่เราทำพฤติกรรมดังกล่าวแล้วสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่
เราไม่พึงพอใจได ้

2.3) การลงโทษ (Punishment) หากบุคคลได้รับผลกรรมที่เป็นตัวลงโทษ (Punisher) ก็จะ
ทำให้พฤติกรรมที่บุคคลกระทำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือยุติลง คือ การให้ผลกรรมหลังจากที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อทำให้ความถ่ีของพฤติกรรมลดลง หรือยุติลง 
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จากทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมคงอยู่ หรือมีพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น 
เป็นผลมาจากผลตามของพฤติกรรม หากบุคคลทำพฤติกรรมแล้วได้รับสิ่งที่พึงพอใจ หรือสามารถหลีกหนี -
ถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงพอใจออกไปได้ บุคคลก็จะมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อนำทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการ
 กระทำมาอธิบายพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อบุคคลไปเที่ยวสถาน
บันเทิง และได้รับผลที่พึงพอใจ เช่น ได้รับการยอมรับหรือคำชมจากเพ่ือน ความสนุกสนาน หรือสามารถผ่อน
คลายความเครียดได ้ ก็จะทำให้บุคคลยังคงมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงคงอยู่หรือเพ่ิมขึ้น 

 
1.3.2 ทฤษฎีกลุ่มการรู้คิดทางสังคม : ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมของแบนดูรา  

ตามแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ แบนดูรา นั้น แบนดูรา มีความ
เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรา ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่ว่าจะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล (ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่น ๆ ) ร่วมด้วย และการร่วมของ
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นจะต้องรวมกันในลักษณะที่กำหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) กับปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะเขียนได้ดังภาพต่อไปนี้ 
    
   
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 การกำหนดซึ่งกันและกัน ของ P B และ E 

ภาพแสดงการกำหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดล้อม (E) และส่วน
บุคคล (P) ซึ่งได้แก่ ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการกระทำ 

การที่ทั้ง 3 ปัจจัยทำหน้าที่กำหนดซึ่งกันและกันนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 3 ปัจจัยนั้นจะมี
อิทธิพลในการกำหนดซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม บางปัจจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกบางปัจจัยและอิทธิพล
ของทั้ง 3 ปัจจัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหากแต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการ
กำหนดปัจจัยอื่น ๆ (Bandura, 1989 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 48-49 ) เพื่อให้เข้าใจได้
ชัดเจนขึ้นจะขอพิจารณาปัจจัยที่กำหนดซึ่งกันและกันทีละคู่  

 คู่แรกระหว่าง P             B ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก   
การกระทำ ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เป้าหมาย และความตั้งใจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
กำหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ และรู้สึก จะกำหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เช่นใด ในขณะเดียวกันการกระทำของบุคคลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดลักษณะการคิด  และการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของผู้นั้น ลักษณะของร่างกายระบบการรับรู้  และระบบประสาทมีผลต่อพฤติกรรม   
และศักยภาพของบุคคล เช่นเดียวกับระบบการรับรู้  และโครงสร้างของสมองก็จะปรับเปลี ่ยนได้โดย
ประสบการณ์ทางพฤติกรรมเช่นกัน 

การกำหนดซึ่งกันและกันของ E              P เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของบุคคล
และสภาพแวดล้อม ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของบุคคลนั้นจะพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลทางสังคม ที่ให้ข้อมูล และกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์โดยผ่านตัวแบบ   
การสอน การชักจูงทางสังคม ขณะเดียวกันบุคคลจากกระตุ ้นปฏิกิร ิยาสนองตอบที ่แตกต่างกันจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ จากลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ ขนาดของร่างกาย เชื้อชาติ 
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เพศ และความน่าสนใจของร่างกาย ที ่ค่อนข้างจะแยกออกจากสิ ่งที ่เขาพูดและกระทำ นอกจากมีการ
สนองตอบนั ้นยังขึ ้นอยู ่ก ับบทบาทและสถานภาพทางสังคมของบุคคลนั ้นอีกด้วย อาจกล่าวได ้ว่า
สภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล และลักษณะที่ปรากฏนั้น สามารถมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมก่อนที่
บุคคลจะพูดหรือกระทำสิ่งใดนั่นเอง 

การกำหนดซึ ่งก ันและกันของ B             E เป ็นการปฏิส ัมพันธ ์ระหว ่างพฤติกรรม            
และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของคนเรา พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
เงื ่อนไขของสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนไปนั้นก็ทำให้พฤติกรรมถูกเปลี ่ยนไปด้วย สภาพแวดล้อมจะไม่มี      
อิทธิพลใด ๆ ต่อบุคคล จนกว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากทางพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อกันและกัน ดังนั้นบุคคลจึงเป็นทั้งผู้ก่อให้เกิดและเป็นทั้งผลผลิตของสภาพแวดล้อม 

จากทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้าน
บุคคล ต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน ดังนั้นหากนำมาอธิบายพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง พฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงอาจเป็นผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องของความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่าง ๆ หรือ
อาจจะมาจากกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ปกครอง ครู อิทธิพลทางสังคม โดยในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ผู้ศึกษาสนใจตัวแปรด้านบุคคล ในเรื่องของความรู้สึกโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความเครียด และสนใจตัวแปร
ด้านสภาพแวดล้อมคืออิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 

 
1.3.3 กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

แอนนา ฟรอยด์ (1895-1982 อ้างถึงใน ประณต เค้าฉิม, 2549, 46-47) ลูกสาวของ  
ซิกมันด์ ฟรอยด์ เป็นผู ้ที ่สนใจระยะวัยรุ่นมากกว่าฟรอยด์ และให้รายละเอียดของกระบวนการพัฒนา 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจิตใจของเด็กระยะพิวเบอร์ตี้ ซึ่งแอนนา ฟรอยด์ ได้อธิบายไว้ว่า    
แรงกระตุ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการตามกฎความสุขสบาย ซึ่งหมายถึง Id จะเพิ่มขึ้นในระหว่างวัยรุ่น 
แรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณเหล่านี้ ส่งผลต่อ Ego และ Superego ในส่วนของ Ego นั้น แอนนา หมายถึง 
ผลรวมของกระบวนการทางจิตที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องการทำหน้าที่ของจิตใจให้ปลอดภัย Ego เป็นพลังที่
เป็นส่วนประเมินผลและเป็นส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลของบุคคล สำหรับ Superego หมายถึง อุดมคติของ Ego 
(Ego - ideal) และมโนธรรม ที่เป็นผลมาจากการเข้าไปร่วมกับค่านิยมทางสังคมของพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศ
เดียวกันกับเด็ก ดังนั้นความรุนแรงของสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่ในระยะวัยรุ่นจึงท้าทายโดยตรงต่อ
ความสามารถในเชิงเหตุผลและพลังมโนธรรมของบุคคล สมดุลที่เคยมีมาก่อนในระยะพักตัวจะหมดไป เกิด
การต่อสู้กันระหว่าง Id และ Superego ก่อนหน้านี้ Ego เคยสามารถควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในความสงบ
ได้อย่างดี แต่บัดนี้ Ego จะมีปัญหามากในการรักษความสงบ เสมือนพ่อแม่ท่ีอ่อนแอแต่ต้องเผชิญกับลูก ๆ ที่มี
พละกำลังเข้มแข็งสองคนที่กำลังทะเลาะวิวาทกัน ความพยายามของ Ego ในการประนีประนอมระหว่าง Id 
กับ Superego ก็เป็นเหตุสำคัญของความสับสนวุ่นวายในวัยรุ่น (Adolescent turmoil) แอนนา ฟรอยด์      
ให้ความเห็นว่าพลังลิบิโดที่เพิ่มขึ้นในวัยรุ่น มีผล 2 ทาง คือ ถ้า Ego ไม่เข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดต่อพลังลิบิโด 
วัยรุ่นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรตามใจตนเอง หุนหันพลันแล่น ไม่สามารถทนต่อความคับข้องใจ แต่ถ้ ามี 
Superego ที่เข้มงวดและป้องกันตนเองมากเกินไป วัยรุ่นจะจำกัดความสนใจทางเพศ และความต้องการอื่น ๆ 
ตามสัญชาตญาณ แอนนา ฟรอยด์ ยังเชื่อว่าความตึงเครียดทางอารมณ์ (Storm and stress) ของวัยรุ่นเป็น
เรื่องปกติ ถ้าไม่แสดงถึงความยุ่งยากทางพัฒนาการและเป็นเหตุให้น่าห่วงใย 
      ความขัดแย้งระหว่าง Id และ Superego ควรได้รับการแก้ไขในช่วงวัยรุ่น มิเช่นนั้นอาจ
ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางอารมณ์ แอนนา ฟรอยด์ กล่าวถึงการใช้กลวิธานในการป้องกันตัว (Defense 
mechanism) ของ Ego ในการแก้ไขความขัดแย้ง Ego ใช้กลวิธานป้องกันตัวอย่างไร้สำนึกเพ่ือป้องกันตนเอง
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จากอันตราย กลวิธาน 2 แบบ อันเป็นลักษณะของวัยรุ่นคือ Asceticism และ Intellectualization สำหรับ 
Asceticism เป็นการปฏิเสธตนเอง ไม่ทำตามสัญชาตญาณ โดยเฉพาะในทางเพศและความสนุกเพลิดเพลิน
ต่าง ๆ วัยรุ่นคิดว่าการปล่อยตัวแม้เพียงเล็กน้อยในเรื่องเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสีย เขาจะมีความกลัวว่า
ตนเองจะตกเป็นทาสของแรงกระตุ้นของสัญชาตญาณในที่สุด ส่วน Intellectualization เป็นการแสดงออก 
โดยการพูดจา สนทนา โต้แย้ง อภิปราย ในเชิงความคิดและความเข้าใจทางปรัชญา  ทางศีลธรรมจรรยา      
การใช้สติปัญญาในประเด็นเหล่านี้ช่วยให้วัยรุ่นไม่เครียดมากนัก และช่วยผ่อนคลายแรงกระตุ้นต่าง ๆ ได้มาก 
เป็นการลดความรู้สึกและแรงกระตุ้นใหน้อยลง  
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงวัยรุ่น การทำงานร่วมกันของ Id Ego และ Superego 
นั้นจะเกิดความขัดแย้งกัน โดยเป็นความขัดแย้งระหว่าง แรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณเพื่อตอบสนองความ
ต้องการตามกฎความสุขสบาย (Id) กับอุดมคติ มโนธรรม (Superego) ซึ่งหาก Ego มีความเข้มแข็งไม่เพียงพอ
ทำให้ไม่สามารถควบคุมความสงบของการขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ก็จะส่งผลให้วัยรุ่นทำอะไรตามใจตนเอง หุนหัน
พลันแล่น ไม่สามารถทนต่อความคับข้องใจ ซึ่งนำมาอธิบายการเกิดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่น                       
คือ ในสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสถานบันเทิง หรือกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนให้ไปใช้บริการสถานบันเทิงเป็น
ประจำ วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ก็จะไปใช้บริการสถานบันเทิงตามกลุ่มเพื่อน เพราะได้รับความสนุกสนาน 
ผ่อนคลาย มากกว่าการเรียนในห้องเรียน หรือ อยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง  

1.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเที่ยวสถาน

บันเทิงของวัยรุ่น (น้อยนภา สินธุบดี, 2530, น. ก ; อลิศรา ชูชาติ และคณะ, 2538 ; นันทยา คงประพันธ์, 
2543, น. 83 ; อารียา สัตยกุล, 2531, น. ก) ดังนี้ 

1) ปัจจัยทางครอบครัว กล่าวคือ การที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ เนื่องจาก
มีภารกิจมากเกินไป มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน หรือรักลูกไม่เท่ากัน รับฟังความคิดเห็นของบุตรหลาน ก็เป็น
เหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นออกเท่ียวเตร่นอกบ้าน 

2) ปัจจัยเกี่ยวกับการได้รับข่าวสาร เช่น การโฆษณา หรือการบอกกล่าวจากเพื่อนเกี่ยวกับ
ลักษณะของสถานเริงรมย์ประเภทต่าง ๆ ทำให้วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง 

3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากวัยรุ่นส่วนหนึ่งต้องแยกตัวออกมาจาก
ครอบครัว เพื่อเข้ามาศึกษาต่อ หรือมาทำงาน บุคคลเหล่านี้มาอาศัยอยู่ตามหอพักหรือบ้านญาติ ทำให้ได้รับ
อิสระมากขึ้น ทำให้ไปเที่ยวสถานบันเทิงได้ง่ายขึ้น 

การศึกษาของ ณัชชา มณีวงศ์ (2550, น. 91) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืน ของนักศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า เพศท่ีมักไปเที่ยวสถานบันเทิงคือ เพศชาย โดยสาเหตุที่
ไปเที่ยวมาจากมูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ ได้แก่ ความสุข ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น ความเครียดและ
ความเศร้า โดยกิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่ ได้แก่ การร้องเพลง ฟังเพลง ดื่มแอลกอฮอล์ ทำความรู้จักเพื่อนต่าง
เพศ สูบบุหรี่ ดูคอนเสิร์ต เป็นต้น 

การศึกษาของ พันธ์ทิพย์ พระโคตร (2557, น. 51) ที่ศึกษาปัจจัยที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงของนิสิต มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เคย
เที่ยวสถานบันเทิงประเภทผับบ่อยที่สุด นิยมไปบริเวณเกษตรนวมินทร์ โดยเที่ยวสถานบันเทิ ง 2-3 ครั้งต่อ
เดือน เนื่องจากต้องการผ่อนคลาย และมักชวนเพื่อนไปเท่ียวสถานบันเทิงด้วย ส่วนกิจกรรมที่มักทำขณะอยู่ใน
สถานบันเทิงคือ การดื่มแอลกอฮอล์  
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 การศึกษาของ จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ และคณะ (2561, น. ก) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผับและ
สถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการส่วนใหญ่นิยมไปใช้บริการคาราโอเกะ ในวันที่ไม่มีเรียน ใช้บริการอย่างน้อยมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
และไปกับเพ่ือนเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.01 – 22.00 น. ใช้บริการเผื่อผ่อนคลาย และชอบ
บรรยากาศของสถานบันเทิง 

จากปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเที ่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่นที ่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครอบครัว อาทิ การดูแลเอาใจใส่จาก
บิดา มารดา ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ แรงจูงใจ ความคิดความรู้สึก การรรับรู้ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
กลุ่มเพ่ือน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

1.5 ผลจากการเที่ยวสถานบันเทิง 
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ ่น มีหลายประการ       
จากการที่มีผู้นิยมเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา นำไปสู่การลงทุนด้าน
สถานบันเทิงเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการลงทุนก็ต้องการผลกำไรมากขึ้น หนทางหนึ่งที่นำไปสู่การคืนทุนและได้กำไร
อย่างรวดเร็วก็คือ การติดสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ มีการเปิดสถาน
บันเทิงอย่างเสรี ไม่มีการตรวจอายุของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งมีการใช้สารเสพติดและขายบริการทางเพศใน
สถานบันเทิง สิ่งเหล่านี้ได้มีผลกระทบต่อสังคมไทย เนื่องจากประชาชนถูกมอมเมาจากอบายมุข โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากถูกครอบงำจากการโฆษณาของสถานบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้งจัดรูปแบบให้การบริการ
ที่จูงใจให้คนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ดังนี้ (จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์ , 2550, น. 
12-19)  
   1) ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ จากที่วัยรุ่นซึ่งยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองต้องอาศัยรายได้
จากผู้ปกครอง นำค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการเที่ยวสถานบันเทิงนั้น เป็นภาระของบิดา
มารดาที่ต้องหารายได้เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ตามมา 
  2) ก่อก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม กลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญใน
การก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งสถานที่ ช่วงเวลา รวมถึงคนที่ตกเป็น
เป้าหมายก็ขาดการระวังตัว เนื่องจากขาดสติเพราะความมึนเมา 
  3) ปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การเสียชีวิตของวัยรุ่น
จากอุบัติเหตุการขับขี่นั ้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุยานยนต์ทางบก ประมาณปีละ 2 ,000 ราย     
(ร้อยละ 16 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุยานยนต์ทั้งหมด)  
  4) ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงของวัยรุ่น อย่างหนึ่ง
ที่สำคัญคือ ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันพบว่าผู้ติดยาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 -25 ปี เนื่องจาก
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผลักดันให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านตลอดทั้ง
วัน ทำให้ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน เด็กจึงมีเวลาไปมั่วสุมตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า 
และสถานบันเทิงต่าง ๆ เพื่อเที่ยวเตร่สนุกสนานตามเพื่อนในกลุ่ม และมีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นสื่อใน
การสังสรรค์ 
  5) ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ และการขายบริการทางเพศของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งปัญหา
การมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนั้น เริ่มจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือบางกลุ่มก็มีการใช้ยา
เสพติด จากนั้นก็นำไปสู่การมั่วสุมทางเพศ เนื่องจากความมึนเมา สถานที่และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง พบว่ามีนักวิจัยเคยถามวัยรุ่นหญิงที่มี
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อายุ 14 ปี ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้อง เธอกลับชี้ไปที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า เธอไม่ได้มี
เพศสัมพันธ์กับใครเพียงคนเดียว นอกจากนี้แล้วยังพบว่าวัยรุ่นบางคนเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็มีเพศสัมพันธ์
กันแล้ว ซึ่งพฤติกรรมการมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่นนี้ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ตามมามากมาย เช่น  ปัญหา
การตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม การทำแท้ง รวมทั้งการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ ที่ยังคง
เป็นปัญหาของประเทศและโลกในปัจจุบัน 

จากผลกระทบที่เกิดจากการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่น ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า การเที่ยวสถาน
บันเทิงของวัยรุ่นก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติที่จะต้องสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

1.6 การวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง สามารถทำได้หลายวธิี

ตามความเหมาะสมโดยได้ผู้ที่เสนอแนวคิดและวิธีการวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ไว้ดังนี้ 
โมไนย แมนสรวงรัตน ์ (2553 , น. 3) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง พฤติกรรมการเที ่ยวผับของนักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 379 คน โดยใช้วิธีการวัดพฤติกรรมการเที่ยวผับคือ แบบสอบถาม เป็น
ข้อคำถามปลายปิด ซึ่งมีข้อคำถามให้เลือก 

รจนา เพ็ชรดี (2554, น. 1) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน     
ณ สถานบันเทิง อาร์.ซี.เอ. ของวัยรุ่น จำนวน 200 คน ใช้วิธีวัดพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน คือ การสัมภาษณ์
จากแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

พันธ์ทิพย์ พระโคตร (2557, น. 32) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเที่ ยว
สถานบันเทิงของนิสิต มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยมีทั้งให้เลือกตอบแบบข้อเดียว และ
มากกว่า 1 ข้อ โดยพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงวัดได้จากจำนวนครั้งที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 

วิศรุต วุฒิธรรม (2561, น. 4) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาในอำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 130 คน ใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ 

จากการทบทวนเอกสาร การวัดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดพฤติกรรม
นั้นส่วนมากจะใช้วิธีให้ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสะดวก 
และความเหมาะสม ตลอดจนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการจะวัด จะส่งผลให้การวัดพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงนั้นมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือได้ จากการศึกษาแบบวัดพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง ผู้ศึกษาได้นำวิธีการวัดโดยแบบสอบถามมาใช้ในการทำโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา  เรื่อง 
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
2.1 ความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 

กนกวรรณ สินรัตน์ (2552, น. 37) สรุปความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนว่า หมายถึง การรับรู้
ต่อการได้รับความช่วยเหลือและการส่งเสริมจากเพ่ือน ได้แก่ การได้รับข้อมูล คำแนะนำ การได้รับการยอมรับ 
การได้รับการช่วยเหลือแก้ปัญหา การให้คำปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความผูกพันและความ
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ต้องการให้เพื่อนชื่นชมและชอบพอ จึงมีพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มได้ง่าย
เมื่อถูกชักจูง โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนสนิท 

วิทยากร เชียงกูล (2552, น. 101-103) สรุปความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนว่า หมายถึง     
การที่คนทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการรู้สึกเชื่อมโยงและอยู่ร่วมผู้อ่ืน ซึ่งมีทัศนคติ ความสนใจ
และสภาพการณ์ที่คล้าย ๆ กันกับเขา คนเราเลือกเพ่ือนจากคนที่ยอมรับเขาและชอบเขา มองเขาในแง่ดี 

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2555, น. 106) สรุปความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนว่า หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีคล้อยตามกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้ตนเองได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

ปนัดดา เรืองเขตรพิศ (2557, น. 4) สรุปความหมายอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนว่า หมายถึง สมาชิกใน
กลุ่มเพ่ือนที่มักมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือนกลุ่มเดียวกันมักเลียนแบบทั้งความคิดและการกระทำซึ่งกันและ
กัน รวมถึงมีความสนใจคล้าย ๆ กัน เมื่อเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วลักษณะของแต่ละคนจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของ
กลุ่ม และปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่ม เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพว ก
เดียวกัน 
 พรรณปพร ลีวิโรจน์ (2559, น. 23) สรุปความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนว่า หมายถึง การที่
บุคคลให้ความสำคัญและคล้อยตามกลุ่มเพ่ือนเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการ
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญกับเพ่ือนและมักใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ร่วมกัน เพ่ือนจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ทางตรงและทางอ้อม 

ดวงเดือน แสนโซ้ง (2560, น. 4) สรุปความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนว่า หมายถึง การชักชวน 
แนะนำ และการได้รับตัวอย่างจากเพ่ือนหรือกลุ่มเพ่ือนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลเกิดการคล้อยตามหรือเห็น
ด้วยกับการมีพฤติกรรมนั้น ๆ 
 จากความหมายของอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน หมายถึง
การที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องแนวทางของกลุ่มเพื่อน โดยมุ่งหวังให้เกิดความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ
พฤติกรรม ความคิด หรือค่านิยมก็ตาม  

สำหรับในการศึกษาค้นครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบวัดอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนของปนัดดา เรืองเขตพิศ (2557) 
ดังนั้นจึงนำความหมายอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนของปนัดดา เรืองเขตพิศ (2557) ข้างต้น มาใช้เป็นนิยาม
ปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย 

2.2 ลักษณะของกลุ่มเพื่อน 
 ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี (2546 , น. 9) กล่าวถึงลักษณะทางสังคม ซึ ่งหมายถึงลักาณะการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ลักษณะทางสังคมของวัยรุ่นมีลักษณะเด่น 2 ประการ คือ วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนจนยึด “เพื่อนเป็นหลัก” และ “เริ่มมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ” โดยมีลำดับขั้นของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 3ระยะ คือ ระยะแรก คบเป็นหมู่คณะ (Peer) คือเลือกคบเพื่อนที่มีความสนใจตรงกัน
แล้วตั้งเป็นกลุ่มขึ้น ระยะที่สอง คบเป็นเพื่อนสนิท (Colleague) คือเลือกคบเฉพาะที่สนิทสนมประมาณ 3-4 
คน และระยะท่ีสาม คบกันเป็นคู่หู (Pal) คือเลือกคบเฉพาะเพ่ือนที่จะเล่าทุกสิ่งทุดอย่างให้ฟังส่วนมากจะมีไม่
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เกิน 2 คน  กล่าวคือ วัยรุ่นต้องการความเป็นอิสระในการเลือกคบเพ่ือน การเที่ยวเตร่ เมื่อวัยรุ่นรู้สึกขาดความ
มั่นใจก็จะมีการชดเชยความรู้สึกนั้นด้วยการจับกลุ่มกับเพ่ือนและมีความผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่มนั้น กลุ่มเพ่ือน
ของวัยรุ่นจะไม่ได้มีเฉพาะเพศเดียวกันเท่านั้น แต่มีเพื่อนต่างเพศเข้ามาสมทบด้วย ระยะนี้จึงเป็นการเริ่มต้น
การใช้ชีวิตในกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการเข้ากลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นจะมีลักษณะการเข้ากลุ่มแบบต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) แก๊ง (Gang) หมายถึงกลุ่มผู้ร่วมคิดที่มีแนวคิดเดียวกัน อาจจะมีมากกว่า 5 คนข้ึนไป สมาชิก
ของแก๊งจะมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความชอบ ลักษณะนิสัย การแต่งตัว เป็นต้น 

2) การรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเพื่อนสนิท อาจจะมีสมาชิกประมาณ 3-4 คน ซึ่ง
มักมีเพศเดียวกัน 

3) กลุ่มเพ่ือนสนิทที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มย่อย (Crowed) ซึ่งอาจรวมตัวกันของกลุ่มที่มีความ
สนใจเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การทำงาน ไปเที่ยวสังสรรค์ โดยจะมี
ความไว้ใจต่อกัน 

4) การจับคู่กันหรือเป็นคู่หู (Pal) ซึ่งคือเพื่อนสนิทที่สามารถบอกทุกอย่าง หรือความลับของกัน
และกันได้ มีความไว้ใจกันมาก คอยช่วยเหลือกัน มีระยะเวลาที่รู้จักกันมานาน เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแท้ได้ 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
 เฟอร์มันน์ (Fuharman 1990, Clark 1985, and Hamburg 1986, อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 

2549, น. 339) ได้ศึกษารายงาน วิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 
                1) อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีมากกว่าอิทธิพลของครอบครัว เด็กวัยรุ่นจะเลือกเข้าหาเพ่ือนของตน
มากกว่าพ่อแม่ มีการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นว่าเพ่ือนสนิทของคนเรามักจะเป็นเพื่อนในช่วงวัยรุ่น 

2) ลักษณะของเด็กวัยรุ่นมักจะชอบทำตามกลุ่มเพ่ือน “ใคร ๆ ก็ทำกันท้ังนั้น” มักจะเป็นคำอ้าง
ของเด็กวัยรุ่น วัยรุ่นต้องการการยอมรับ ความคาดหวังจากกลุ่มเพ่ือนร่วมวัยเป็นสิ่งที่พวกเขายึดมั่น  จึงมักจะ
ทำอะไร ร่วมกันได้ ตามกลุ่มเพื่อนแม้ว่าตนเองจะรู้ว่าไม่ดี  

3) ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เด็กวัยรุ่นทั้งหญิงและชาย จะให้คำจำกัดของกลุ่มเพื่อนว่าเป็นคนที่จะทำ
อะไรร่วมกันได้ ความสัมพันธ์จะอยู่ในรูปแบบของการมีกิจกรรมร่วมกัน พวกเขาต้องการเพื่อนที่เข้ากันได้              
ทำอะไร ด้วยกันได้ มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กวัยรุ่นชายจะให้คำจำกัดความของเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมวัย 
แต่เด็กผู้หญิงจะอ้างถึงเพ่ือนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

4) ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย สัมพันธภาพจะเริ่มม่ันคงและราบเรียบขึ้น เพราะเด็กวัยรุ่นจะมีวุฒิภาวะ
มากขึ้น เด็กวัยรุ่นจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคน 

เมื่อพิจารณาจำนวนกลุ่มเพื่อนของเด็ก พบว่าเด็กบางคนอาจมีกลุ่มเพื่อนสนิทเพียงกลุ่มเดียว 
เด็กบางคนอาจมีกลุ่มเพื่อนสนิทมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม เช่น กลุ่มเพื่อนเรียน           
กลุ่มเพ่ือนไปเท่ียว กลุ่มเพ่ือนงานอดิเรก เป็นต้น (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549) 
 จากอิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อวัยรุ่นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า ในช่วงวัยรุ่นอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อนมีมากกว่าอิทธิพลของครอบครัว เด็กวัยรุ ่นจะเลือกเข้าหาเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และต้องการ            
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มักจะทำอะไร ๆ ตามกลุ่มเพ่ือน แม้ตนเองจะรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี เมื่อเข้าสู้ช่วงวัยรุ่น
ตอนปลาย สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อนจะเริ่มมั ่นคงและราบเรียบขึ้น เพราะเด็กวัยรุ ่นจะเริ่มมีวุฒิภาวะ                  
มีเหตุผล เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนได้มากข้ึน 
 นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีทฤษฎีที่สามารถอธิบายอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรม 
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา โดยรายละเอียดการเรียนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมของวัยรุ่น               
มีดังนี้ การเรียนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมของวัยรุ่น (ประณต เค้าฉิม, 2549 น. 88-89) พฤติกรรมหลายอย่าง
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ของวัยรุ่นเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ดี การเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ
เกิดขึ้นจากหลายแหล่ง ทั้งในครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และในชุมชน สำหรับการเรียนรู้ทาง
สังคมในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสมากกว่า เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า และตายาย มันเป็นตัวแบบให้กับลูกหรือหลานที่
มีอาวุโสน้อยกว่าในหลาย ๆ ด้าน เช่น ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น วัยรุ่นจะมีแบบแผน
พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเรียนรู้จากตัวแบบภายในครอบครัว ปัญหาที่พบเสมอ ๆ           
คือ การที่พ่อแม่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการสอน เช่น สอนลูกว่าไม่ควรสูบบุหรี่ แต่พ่อกับแม่กลับสูบบุหรี่  
          
          ทำให้การอบรมสั่งสอนลูกไม่ได้ผล ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีควบคู่ไปกับ
การอบรมสั่งสอน และให้แรงเสริมทางสังคมที่เหมาะสมเมื่อลูกทำตาม จะทำให้การสอนเด็กและวัยรุ่นได้ผลดี 
 การเรียนรู้ทางสังคมในโรงเรียนก็เช่นเดียวกับในครอบครัว ครูเป็นตัวแบบที่มีความสำคัญกับนักเรียน 
นักศึกษา พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ครูแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตามได้ทั้งสิ้น เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ความสุภาพ แต่ถ้าครูมีพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม ก็สามารถเป็นแบบอย่างให้เด็กปฏิบัติตามได้
เช่นกัน 
 ในส่วนของการเรียนรู้ทางสังคมในกลุ่มเพื่อนนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการแต่งกาย ภาษา กิริยาท่าทาง ทัศนคติ ค่านิยม และ
ความเชื่อ วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็มักจะทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเหมือนกับเพ่ือน ๆ 
ในทำนองเดียวกันกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น  ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด หนีเรียน ก็อาจจะ
ทำให้วัยรุ่นทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เหมือนกับเพื่อน ๆ ได้เช่นเดียวกัน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและให้
เพ่ือนยอมรับ 
 สำหรับการเรียนรู้ทางสังคมจากสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก ทั้งทางบวกและทางลบ อิทธิพล
ทางบวก ได้แก่ การนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อให้วัยรุ่นนำไปปฏิบัติตาม  เช่น รายการด้านสุขภาพ 
รายการทางเกษตร รายการธรรมะ รายการสารคดีต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนอิทธิพลทางลบได้แก่การนำเสนอ
พฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยไม่ต้องการให้ผู้ใดได้รับผลทางลบ แต่ปรากฏว่าสิ่ง
ที่นำเสนอกับมีผลต่อเด็กและวัยรุ่นมาก เช่น ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวตามตัวแบบในโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์ นอกจากนี้มีการนำเสนอการกระทำผิดต่างๆ เช่น วิธีการข่มขืน การลักทรัพย์การต่อสู้ฆาตกรรม  
ซึ่งสามารถทำทำให้เด็กและวัยรุ่นจดจำแล้วนำไปปฏิบัติตามได้ทั้งสิ้น ซึ่งมีข่าวในทำนองนี้อยู่บ่อย ๆ ที่ผู้กระทำ
ผิดสารภาพว่าจดจำวิธีการกระทำผิดมาจากการดูภาพยนตร์ 
 ประการสุดท้ายคือ การเรียนรู้ทางสังคมในชุมชน อาจเกิดข้ึนได้กับวัยรุ่นการเป็นตัวแบบของบุคคลใน
ชุมชนทั้งในทางที่ดีหรือไม่ดี มีอิทธิพลต่อการทำตามอย่างของวัยรุ่นได้ เช่น การเข้าแถวซื้อตั๋วภาพยนตร์    
การข้ามถนนในทางม้าลาย การทิ้งขยะในที่รองรับ การช่วยคนแก่หรือคนพิการข้ามถนน การขับรถตามกฎ
จราจร เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน วัยรุ่นจะได้รับแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติ
ตามแต่ถ้าแบบอย่างของคนในชุมชนเป็นไปในทางไม่ดี ก็ยอมส่งผลต่อการทำตามของวัยรุ่นได้เช่นเดียวกันและ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในชุมชนหรือสังคม 
 จากทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมหลายอย่างของวัยรุ่นเกิดจากการเรียนรู้และได้รับอิทธิพลจาก
ตัวแบบ ทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ดี การเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง           
ทั้งในครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และในชุมชน  
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2.4 ผลของอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน  
2.4.1 อิทธิพลของเพื่อนในทางบวก เพื่อนจะมีอิทธิพลในทางบวกได้ ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีพัฒนาการ

ทางจิตที่ดีหรือค่อนข้างดี วัยรุ่นจะเลือกคบเพื่อนที่เข้ากันได้และมีอะไรคล้าย ๆ กันกับเขา ดังนั้นวัยรุ่นจะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและเลือกเพ่ือนที่ดี จึงมักจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เป็นคนมีเอกลักษณ์
ของตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง พ่ึงพาได้ การมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ดีจะช่วยให้เด็กวัยรุ่นมีพลังมากขึ้น มีแรงจูงใจ
ในการใฝ่หาความสำเร็จและมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้น เพื่อนสนิทที่ดีจะเป็นตัวอย่างที่ดีและชักชวน
กันให้คนในกลุ่มมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อนที่ดีจะรับฟัง ยอมรับและเข้าใจปัญหาความคับข้องใจ 
การท้าทายและความกังวลซึ่งเป็นปัญหาของวัยรุ่นทั่วไปได้ดีกว่าผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาอยู่ในวัยเดียวกัน          
มีประสบการณ์คล้ายกันมากกว่า ซึ่งวัยรุ่นเองมีธรรมชาติที่ต้องการการยอมรับจากเพื่ออยู่แล้ว ก็พร้อมจะฟัง
คำแนะนำของเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 2.4.2 อิทธิพลของเพ่ือนในทางลบ วัยรุ่นมีความต้องการการยอมรับ การเห็นด้วยและการเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเพื่อนมาก เด็กวัยรุ่นที่รู้สึกโดดเดี่ยว ถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนหรือจากครอบครัวมีแนวโน้มที่จะ
ทำพฤติกรรมเสี ่ยง เพื ่อทำให้ตนเองเป็นที ่ยอมรับของกลุ ่มเพื ่อนประเภทที่ชอบทำพฤติกรรมเสี ่ยง ใน
สถานการณ์เช่นนี้ อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนจะทำให้วัยรุ่นขาดการตัดสินใจที่ดี และไปช่วยเติมไฟพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุ่น  มากขึ้น ดึงวัยรุ่นออกไปจากครอบครัวและล่อลวงวัยรุ่นคนนั้นไปสู่กิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายมากขึ้น 
(ปนัดดา เรืองเขตรพิศ, 2557 น. 16) 
 จากผลของอิทธิพลจากกลุ ่มเพื ่อนข้างต้น สรุปได้ว่า อิทธิพลมีทั ้งในทางบวก และทางลบซึ่งใน
ทางบวกจะช่วยให้เด็กวัยรุ่นมีพลังมากขึ้น มีแรงจูงใจในการใฝ่หาความสำเร็จและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
สร้างสรรค์ได้มากขึ้น ในทางลบกลุ่มเพื่อนอาจส่งผลหรือกระตุ้นให้แนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทำให้
ตนเองเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนประเภทที่ชอบทำพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่ดี  

 2.5 การวัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
 ปิยะนันท ์นามกุล (2553, น.57) วัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 
4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย และไม่เห็นด้วยเลย เพื่อให้ผู้ตอบประเมินการ
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และทำเครื่องหมายลงในคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง โดยข้อคำถามเป็นข้ อ
คำถามเชิงบวก และข้อคำถามเชิงลบ ผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก ผู้ที่ได้
คะแนนน้อยแสดงว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนน้อย 
 ปนัดดา เรืองเขตรพิศ (2557, น.23) วัดอิทธิพลของกลุ่มเพื ่อนด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง            
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale 
Type) เพื่อให้ผู้ตอบประเมินอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อตนเองโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด จริงมาก 
จริงบ้าง จริงน้อย และไม่จริงเลย ซึ่งแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ผู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
รวมจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากกว่าผู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 

ดวงเดือน แสนโซ้ง (2560, น.22) วัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale Type) เพื่อให้ผู ้ตอบ
ประเมินอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนต่อตนเองโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด จริงมาก จริงบ้าง จริงน้อย และ
ไม่จริงเลย ผู้ที่มีคะแนนสูงแสดงว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก ผู้ที่ได้คะแนนน้อยแสดงว่าได้รับอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนน้อย 
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 จากการวัดอิทธิพลของกลุ ่มเพื ่อนข้างต้น สรุปได้ว่า อิทธิพลของกลุ ่มเพื ่อนสามารถวัดโดยใช้
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จึงเลือกใช้แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าในการวัดอิทธิพลของกลุ่มเพื ่อน โดยใช้แบบสอบถามของ ปนัดดา              
เรืองเขตรพิศ (2557) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกัน และมีข้อ
คำถามท่ีกระชับครอบคลุมเนื้อหาของอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 
    3.1 ความหมายของความเครียด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 สรุปความหมายของความเครียดไว้ว่า หมายถึง            
เป็นสภาวะความกดดันที่เกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ หรือเป็นอาการที่สมองไม่ได้รับ
การผ่อนคลายเมื่ออยู่กับงานมากเกินไป 

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545, น. 253) สรุปความหมายของความเครียดไว้ว่า หมายถึง สภาวะ
กดดันในบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม 
และจิตวิญญาณของบุคคล รวมถึงพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของบุคคลด้วย หรืออาจกล่าวว่าสภาวะ
เครียดเป็นกลไกการป้องกันตัวที่เกิดขึ้นเมื่อมีภยันตรายจากภายนอกมารบกวน 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2551, น. 67) ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า เป็นสภาวะ
จิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ      
ในสิ่งแวดล้อมที่กดดันหรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ 

นิธิพันธ์ บุญเพ่ิม (2553, น. 2) สรุปความหมายของความเครียดว่า หมายถึง ภาวะที่บุคคลรู้สึกกดดัน
ทางจิตใจ ไม่สบายใจ วิตกกังวล สับสน และส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของตนเอง ซึ่งบ่งได้ 3 ระดับ คือระดับต่ำซึ่งเป็นระดับปกติ ระดับปานกลาง 
และระดับสูง  

อรุณี มิ่งประเสริฐ (2557, น. 4) สรุปความหมายของความเครียดว่า หมายถึง ภาวะที่บุคคลรู้สึก
กดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เกิดจากการที่บุคคลรับรู้หรือประเมินสิ่งที่เข้า
มาในประสบการณ์ของตนว่าเป็นสิ่งที่คุกคามใจ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย อันเป็นผลให้สภาวะสมดุล
ของร่างกายและจิตใจเสียไปซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายอย่าง 

ฐิติมา  แพนไธสง (2558, น. 11) สรุปความหมายของความเครียดว่า หมายถึง ภาวะที่บุคคลถูกคุม
คามหรือขาดสมดุลจิตใจและร่างกาย จนทำให้เกิดความกดดันทางอารมณ์ ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือ
เกิดความไม่สบายใจ ซึ่งความเครียดนั้นนสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกช่วงวัย ดังนั้นบุคคลจึงต้องปรับตัว
เพ่ือรักษาสมดุลของตนเอง 

จรัสนภา ภูวงศ์ษา (2559 : 4) สรุปความหมายของความเครียดว่า หมายถึง เรื่องของร่างกายและ
จิตใจ ที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่เกิดเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ทำให้รู้สึกเป็นทกุข์ 
ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ส่งผลให้ภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป 

จากทั้งความหมายของความเครียดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความเครียด หมายถึง การที่สภาวะ
ร่างกายและจิตใจของบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา เหตุการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่
คุ ้นเคยที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงปกติของบุคคลนั้นจนมีผลทำให้เกิดความกดดัน ทุกข์ใจ            
และวิตกกังวลต่อสิ่งเหล่านั้น  
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สำหรับในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (2551) ดังนั้น             
จึงนำความหมายความเครียด ของกรมสุขภาพจิตข้างต้นมาใช้เป็นนิยามปฏิบัติการในการศึกษาครั้งนีด้้วย 

 

3.2 ระดับของความเครียด 
         กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2551, น.67) ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า เป็นสภาวะ
จิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ          
ในสิ่งแวดล้อมท่ีกดดันหรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1) เครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการดำเนินชีวิตอาจมีความรู้สึก
เพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง 
 2) เครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดในระดับปกติท่ีไม่ก่ออันตราย และไม่
แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เองจากการได้ทำกิจกรรมที่
ชื่นชอบ ซึ่งช่วยคลายเครียด 
 3) เครียดระดับสูง (High Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้ จะให้
เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดำเนินชีวิต          
จึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา และระบายความรู้สึก รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนํา ให้
คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 4) เครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่องจนทำให้คนคน
นั ้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว และก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิ ดโรคต่าง ๆ ที ่ร ุนแรงขึ ้นมาได้                    
เช่น อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีอาการนานเป็น
สัปดาห์ เดือน หรือปี ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงระดับความเครียด 
แหล่งที่มา : http://biology.ipst.ac.th/?p=2767 

 

http://biology.ipst.ac.th/?p=2767
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 จากภาพประกอบนี้ อธิบายได้ว่า ความเครียดที่มีอยู่ในระดับพอดีจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตที ่ดี 
เนื่องจากความเครียดในระดับนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีสมรรถภาพที่ดี มีความขยัน มีความตั้งใจ มีความ             
รู้สึกกระตือรือร้น ส่วนความเครียดในระดับที่ต่ำหรือสูงเกินไปนั้ น จะส่งผลให้รู้สึกเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ            
ไม่กระตือรือร้นและอาจส่งผลร้ายแรงที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพได้ 
 

3.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 
          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

3.3.1 ทฤษฎีความเครียดของเซลยี (Selye) 
        เซลยี (Selye อ้างถึงใน ผ่องศรี พิศนุ, 2558, น.17)  พบว่า เมื่อมีความเครียด (Stress) เกิดข้ึน

จะก่อให้เกิดกลุ่มอาการปรับตัวทั่ว ๆ ไป (General Adaptation Syndrome : GAS) ซึ่งมี 3 ระดับด้วยกัน 
คือ  

             1) ระยะตกใจ (Alarm reaction) เเสดงลักษณะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้าจะ
มีการกระตุ้นหรือยั่วยุให้ตื่นตัว ระยะตกใจแบ่งออกเป็น 

1.1) ระยะช็อก (Shock phase) เป็นระยะแรกและเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีทันใด     
ต่อสิ่งที่เป็นภัย ปฏิกิริยาของร่างกายในระยะนี้มีอยู่สองแบบ คือ สู้  หรือ หนี ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นของระบบ  Sympathetic เช่น หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนตัว 
อุณหภูมิลดลง และความดันโลหิตต่ำ 

1.2) ระยะต ้านช ็อก (Counter Shock phase)  จะเก ิดปฏ ิก ิร ิยาสะท ้อนกลับ 
(Rebound Reaction) เช่น Adrenal cortex จะโตขึ้น น้ำตาลถูกปล่อยออกมาจากตับ มีการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่แล้วปฏิกิริยาต่อความเครียดแบบเฉียบพลัน (Acute Stress Reaction) จะสัมพันธ์
กับท้ังสองระยะนี ้

 2) ระยะต้านทาน (Stage of Resistance) หรือระยะปรับตัว (Adaptation Stage) ระยะนี้
ร่างกายจะพยายามปรับตัวไปต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด (Stress) และทำให้สภาพทั่วไปดีขึ้นอาการต่าง ๆ 
จะหายไป ความพยายามของร่างกายในการปรับตัวมีส่วนช่วยให้พลังงานที่สูบหายไปกลับคืนมาและยังช่วย
ซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลายไปให้ดีข้ึน 

 3) ระยะหมดแรง (Stage of Exhaustion) ถ้าสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเพียงพอ ร่างกายจะผ่านเข้าสู่ระยะที่สามคือระยะหมดแรง เนื่องจากความเครียดยังคงมีอยู่ไม่รู้จักหมด
สิ้น พอร่างกายโดนความเครียดเล่นงานซ้ำอีกร่างกายจะเสื่อมโทรม จนกระทั่งเกิดเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ภูมิแพ้
ลมพิษ แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และอาจถึงแก่ความตายได้ในที่สุด สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายมีความสามารถในการปรับตัว หรือการคงสภาพไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 3.3.2 ทฤษฎีความเครียดของฟาร์เมอร์  โมนาอาน และเฮคเลอร์ (Farmer, Monahan & 
Hekeler)  
  ฟาร์เมอร์, โมนาอาน และเฮคเลอร์ (Farmer, Monahan & Hekeler, 1984, น.145-151 
อ้างถึงใน ฐิติมา แพนไธสง , 2558, น.17-18) ได้กล่วถึงความเครียดที ่เกี ่ยวข้องกับวงจรสุขภาพ ซึ ่งมี
กระบวนการดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบที่ 5 วงจรสุขภาพ 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 

 
1) สาเหตุของความเครียด (Source of Stress) มีสาเหตุได้หลายทาง ตั ้งแต่บ ุคคล 

ครอบครัว เพ่ือน สภาพแวดล้อมในการทำงานบ่อยครั้งที่ความเครียดเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน 
2) ผลของความเครียด (Effect of Stress) โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู ้สึก  

เช่น ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ความฉุนเฉียว จะมีผลทางสรีระ เช่น ปวดศีรษะ ท้อง
ปั่นป่วน ซึ่งผลของความเครียดนั้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสาเหตุของความเครียดในสถานกาณ์นั้น ๆ  

3) พฤติกรรม (Behavior) สืบเนื่องมาจากผลของความเครียดเป็นการกระทำ (Action) 
สัมพันธ์กับความรู้สึกเช่น บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย (ผลของความเครียด) อันเนื่องมาจากชีวิตประจำวัน 
(สาเหตุของความเครียด) ก็เลยนอนมาก (พฤติกรรม) ดังนั้นผลของความเครียดจึงสามารถปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมได ้

4) สุขภาพ (Health) ในที่นี้หมายถึง ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ แต่เนื่องมาจาก
ลักษณะธรรมชาติของความเครียดนั้น อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางบวก เช่น มีความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะเผชิญ
กับสถานการณ์หรือเกิดพฤติกรรมทางลบ เช่นท้อแท้ สิ้นหวัง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนั้นจะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือลบ 

3.3.3 ทฤษฎีความเครียดเซกตัน และไฮแลนด์  
       เซกตัน และไฮแลนด์ (Sexton & Hyland, 1979 อ้างถึงใน ธนเดช ทองปิ่น, 2558, น.14)     

ได้สร้างโมเดลซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการปรับตัวเรียกว่า Stress Adaptation Cycle 
หรือ S-A cycle โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานของเซลยี (Selye) ซึ่งเซกต์ตันและไฮแลนด์ เห็นว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่
ในโลก ซึ ่งล้อมด้วยความเครียดทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร อากาศ น้ำ แสง และระดับอารมณ์ของคน       
ความคงทนของมนุษย์ต่อความเครียดขึ ้นอยู ่กับธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ความเครียด การปรับตัว ระดับพัฒนาการตอบสนองต่อการเรียนรู้ เป็นต้น เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมนุษย์
จะต้องมีการปรับตัว อาจเป็นหน้าที่ของร่างกาย และทำให้เกิดความเครียดอันใหม่เกิดอีก ร่างกายก็จะปรับ   
อีกครั้ง และอาจเป็นลักษณะเช่นนี้เรื่อยไป ตามทฤษฎีได้แบ่งระดับการปรับตัวต่อความเครียดเป็น 3 ระดับ 
คือ 

ผลของความเครียด 

สาเหตุของความเครียด พฤติกรรม 

สุขภาพ 
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1) การปรับตัวเฉพาะหน้าที่ (Local level) เป็นการปรับตัวเฉพาะต่อสิ่งที่มารบกวน ถ้าไม่
ประสบผลสำเร็จก็จะนำไปสภาวะการปรับตัวระยะใหม่ 

2) การปรับตัวในระดับอวัยวะ (Organ Level) เนื่องจากการปรับตัวในทางตรง (Direct 
Adaptation) ครั้งแรกไม่สามารถกำจัดสิ่งรบกวนได้ กระตุ้นให้เกิดความเครียดใหม่ขึ้นมาร่างกายก็จะพยายาม
ปรับตัวใหม่ เพื่อกำจัดความเครียดนี้ เรียกว่าเป็นการปรับตัวทางอ้อม (Indirect Adaptation) ต่อความเครียด
อันดับแรก จากจุดเริ่มต้น S-A cycle  

3) การปรับตัวของร่างกายทั้งตัว (Systemic Level) จะเกิดขึ้นเมื่อการปรับตัวทางอ้อมใน
ระดับอวัยวะไม่ประสบผลสำเร็จทำให้เกิดความเครียดอันใหม่ขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวอีก และเป็นการปรับตัว
ทางอ้อม (Indirect Adaptation) ที่สัมพันธ์กับความเครียดครั้งแรก ดังนั้น S-A cycle จะดำเนินต่อไป 

จากเอกสารข้างต้น สรุปทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับความเครียดได้ว่า ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับ
ความเครียดมี 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีความเครียดของเซลยี (Selye’ Stress Theory) ที ่อธิบายถึง        
การปรับตัวเมื่อร่างกายของบุคคลนั้นได้ถูกความคุกคามทำให้เกิดความเครียด โดยมี 3 ระยะ คือ ระยะตกใจ 
(Alarm reaction) ระยะต้านทาน (Stage of resistance) และระยะหมดแรง (Stage of exhaustion)       
2) ทฤษฎีความเครียดของฟาร์เมอร์, โมนาอาน และเฮคเลอร์ (Farmer, Monahan & Hekeler)  อธิบายถึง
ความเครียดที่เกี ่ยวข้องกับวงจรสุขภาพ ซึ่งมีกระบวนการที ่สำคัญ คือ สาเหตุของความเค รียด ผลของ
ความเครียด พฤติกรรมและสุขภาพ เป็นต้น 3) ทฤษฎีความเครียดเซกตัน และไฮแลนด์ (Sexton & Hyland) 
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการปรับตัว หรือ S-A cycle โดยแบ่งระดับการปรับตัวต่อ
ความเครียดเป็น 3 ระดับ คือ การปรับตัวเฉพาะหน้าที่ (Local level) การปรับตัวในระดับอวัยวะ (Organ 
Level) และการปรับตัวของร่างกายทั้งตัว (Systemic Level) 
 

3.4 ผลของความเครียด  
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา (บทความการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาต่อความเครียด, 2558) กล่าวว่า ความเครียด คือการตอบสนองทางสรีรวิทยา (Physiological) และ
ทางจิตวิทยา (Psychological) ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิด
ได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่างกาย 

ผลกระทบของความเครียด ทีส่่งผล 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านร่างกาย ทำให้ความดันเลือดสูง หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน เกิดการหลั่ง HCl ในกระเพาะ

อาหารมากกว่าปกติ  เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย หากความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน จะทำให้สุขภาพแย่ลง 
เนื่องจากคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาปริมาณมาก ซึ่งคนที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ฮอร์ โมนนี้จะกระตุ้นให้
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผิดปกติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

2) ด้านจิตใจและอารมณ์ ทำให้ขาดสมาธิและความระมัดระวัง หลงลืม ไม่สนใจสิ่งรอบตัว  
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง หากเครียดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้หลั่งคอร์ติซอลเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เซลล์
ประสาทที่สมองฝ่อและลดจำนวนลง ส่งผลต่อสติปัญญาและความจำ หรือมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวลมากกว่า
ปกต ิ

3) ด้านพฤติกรรม อาจมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น มีอาการหิวตลอดเวลา     
เบื่ออาหารนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน บางคนอาจเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ผิด เช่น 
ดื่มเหล้า ติดยา เล่นการพนัน ก้าวร้าว ทำร้ายตนเองและผู้อ่ืน 
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3.5 การวัดความเครียด 
กรมสุขภาพจิต (2546, น.19-20 อ้างถึงใน ผ่องศรี พิศนุ, 2558, น.21-22) ความเครียดเป็นภาวะ

ความกดดันที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่เมื่อบุคคลรู้สึกเครียดจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด     
4 ทาง คือ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม และด้านสรีระ ดังนั้นเราจึงสามารถประเมินความเครียด
โดยการวัดจากปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้ ซึ่งพอจะสรุปได้ 4 วิธี ดังนี้ 

1) การให ้บ ุคคลรายงานเก ี ่ยวก ับตนเอง (Self-report)  เช ่น การตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ หรือแบบสำรวจมาตรฐานที่สร้างขึ้น โดยมีการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบเหล่านั้นในด้านความเที่ยงและความตรง แบบสอบถามความเครียดที่ใช้กัน เช่น  

1.1) แบบสอบถาม SCL-90 (Symptom Check List 90) ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 
90 ข้อ ชนิด 5 ระดับ ใช้วัดความผิดปกติทางจิตใจ วัดความเครียดที่แสดงออกทางร่างกาย (Somatization) 
อาการยำ้คิด ย้ำทำ ความรู้สึกไวต่อผู้อื่น อาการเศร้า วิตกกังวล ความรู้สึกไม่เป็นมิตร ความหวาดระแวง ความ
หลงผิดและประสาทหลอน 

1.2) แบบสอบถาม CMI (Cornell Medical Index) เป็นแบบสำรวจสุขภาพจิตทั ่ว ๆ                                        
ไป ประกอบด้วยข้อคำถาม ใช่หรือไม่ใช่ จำนวน 195 ข้อ ในแบบสอบถามจะถามถึงภาวะทางจิต คือจะถาม
ภาวะความเศร้า ความวิตกกังวล ความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้า ความรู้สึกโกรธ ความรู้สึกเครียด ซึ่งเป็นประเภทการ
วัดอาการแสดงความเจ็บป่วยทางจิต 

1.3) แบบสำรวจ HOS (Health Opinion Survey) เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สุขภาพกาย             
มีข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ ซึ่งถามเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางร่างกายจำนวน 18 ข้อ และอีก 2 ข้อ ถาม
เกี่ยวกับจิตใจที่แสดงออกถึงการปรับตัวต่อความเครียด 

1.4) แบบประเมินความเครียด SOS (Symptoms of Stress Inventory) เป็นแบบสำรวจ
เพื่อประเมินระดับความเครียดของภาควิชาการพยาบาลวอซิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดัดแปลงมาจาก 
Coll medical index มีข้อคำถามจำนวน 107 ข้อ เหมาะกับการใช้ศึกษากลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในสถาบัน      
ที่ทำงานเครียดและเป็นภาระ เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจ การเงิน ธนาคาร ตำรวจ พยาบาล เป็นต้น 

1.5) แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ ชนิด 5 ระดับ
ในแบบสอบถามจะถามถึงภาวะทางจิต คือ จะถามภาวะความเศร้า ความวิตกกังวล  ความรู้สึกโกรธและวัด
ความเครียดที่แสดงออกทางร่างกาย 
        2) การใช้เทคนิคการฉายภาพ (Projective techniques) เป็นการวัดการตอบสนองของ บุคคล
ที่มีต่อสิ ่งเร้าที ่กาหนดให้ เป็นการฉายภาพของบุคคลนั้นผ่านการตอบสนองของเขา เช่น  แบบทดสอบ 
Rorschach แบบทดสอบ TAT (Thematic apperception test) การวัดโดยวิธีนี้ต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในการแปลผล ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ 

      3) การใช้การสังเกต (Observation) เราสามารถจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก เมื่อ
บุคคลตกอยู่ในภาวะความเครียด เช่น พูดจาเกรี้ยวกราด เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ ประสิทธิภาพใน
การท างานลดน้อยลง หรือสังเกตจากภาษาท่าทาง เช่น ถอนหายใจบ่อย ๆ สีหน้า แววตา น้ำเสียง และท่านั่ง 
เป็นต้น   

     4)  การว ัดการเปล ี ่ยนแปลงทางสร ีระ (Neurophysiological change) เป ็นการว ัดการ 
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ความตึงของกล้ามเนื้อ 
(EMG biofeedback) เป็นต้น การวัดด้วยวิธีนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

จากการวัดความเครียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการวัดความเครียดสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้
แบบสอบถาม การใช้เทคนิคการฉายภาพ การใช้การสังเกต การวัดการเปลี ่ยนแปลงทางสรีระ โดยใน
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การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้ แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 
ข้อ เนื ่องจากเป็นแบบวัดที ่มีความกระชับ ชัดเจน และมีจำนวนข้อคำถามเหมาะสม เพื ่อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้รายงานตนเองตามความเป็นจริง  
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
4.1 เพศกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

พันธ์ทิพย์ พระโคตร (2557) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงไม่แตกต่างกัน  

จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ (2561) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใช้ผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวมากกว่าเพศหญิง 

จากงานวิจัยข้างต้น ยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงแตกต่างกัน ทั้งนีก้ารศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจนำตัวแปรเพศมาทำการศึกษา โดยตั้งสมมติฐาน
ว่านักศึกษาที่มีเพศท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
 
 

4.2 รายได้ที่ได้รับกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
สมภพ จันทร์เงิน (2558) ได้ศึกษา เรื ่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา

ปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่ได้รับต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีรายได้มากกว่ามีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงมากกว่า 

เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การเที่ยวกลางคืนของเยาวชนในสถานบันเทิง ผลการศึกษา
พบว่า รายได้ท่ีได้รับต่างกันมีพฤติกรรมกการเที่ยวสถานบันเทิงไมแ่ตกต่างกัน  

จากงานวิจัยข้างต้น ยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน         
มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจตัวแปรรายได้ที่ได้รับ    
ต่อเดือน ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงนำตัวแปรรายได้ที่ได้รับต่อเดือน              
มาทำการศึกษา โดยตั้งสมมติฐานว่านักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงแตกต่างกัน 

4.3 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
คันธรส พลเยี่ยม (2545) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและสาเหตุของการเที่ยวสถานเริงรมย์ของวัยรุ่นใน

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง 

ศุภาภรณ์ อหันตะ (2551) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อสถานบันเทิงของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 สมภพ จันทร์เงิน (2558) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา
ปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากงานวิจัยข้างต้น ยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื ่อนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจว่าตัวแปรอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน      
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงนำตัวแปรอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
มาทำการศึกษา โดยตั้งสมมติฐานว่าอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงของนักศึกษา  

 

4.4 ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ณัชชา มณีวงศ์ (2550) ได้ศึกษา เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิง ของ

นักศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ ด้านความเครียด เป็นตัวแปรที่
สามารถทำนายพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงได้ 

สมภพ จันทร์เงิน (2558) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา
ปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ (ความเครียด ความสุข ความเหงา 
ความต้องการ และความอยากรู้อยากเห็น) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ความเครียดเป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิง ผู้ศึกษาจึงนำตัวแปรความเครียดมาทำการศึกษา โดยตั้งสมมติฐานว่าความเครียดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 
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บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษา อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ศึกษาได้ดำเนินการค้นคว้า
ค้นคว้าตามข้ันตอน ดังนี้ 

    1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,887 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปี

การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 370 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน  
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี, 2554, น. 113-114) และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
จากประชากรทั้งหมด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1    แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2    แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
 ตอนที่ 3   แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
 ตอนที่ 4   แบบสอบถามความเครียด 
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2.1 วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศและรายได้ที่ได้รับต่อเดือน มีลักษณะเป็นข้อความให้
เลือกตอบ 

ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เมื่ออ่านข้อความแล้วโปรด

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริงของนักศึกษา  
(0.) เพศ     ชาย     หญิง  
(00.) รายได้ที่ได้รับต่อเดือน  

         ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
         3,001 บาท – 6,000 บาท 
         6,001 บาท – 9,000 บาท 
         9,001 บาท – 12,000 บาท 
         มากกว่า 12,000 บาทขึ้นไป 

ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง  
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
1)/ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และพฤติกรรมการเที่ยว

สถานบันเทิง  
2) กำหนดนิยามปฏิบัติการของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง  
3) สร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 จำนวน 25 ข้อ โดยลักษณะ

แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale 
Type)  

4) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในข้อ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน คือ 1) รศ.ดร.มณฑิรา 
จารุเพ็ง 2) อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และ 3) อ.ประภาพร เหลืองช่วยโชค ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมและการสอดคล้องตามนิยาม 
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Congruence) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  

5) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อ 4 ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 ชุด แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์          
ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ 
(Item–total Correlation) จากสูตรสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ได้ผลค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง .385 ถึง .796 โดยข้อคำถามทั้ง 25 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (มีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป)  

6) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่คัดเลือกไว้แล้วในข้อ 5 
โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ผลค่าความเชื ่อมั่น       
เท่ากับ .946 

7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้จากข้อ 6 เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ข้อที่ ข้อความ เป็น

ประจำ 
บ่อยครั้ง นาน ๆ 

ครั้ง 
บางครั้ง ไม่เคย

เลย 
(0) เมื่อท่านอยากไปเที่ยวกับเพ่ือน ท่าน

จะเลือกไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็น
สถานที่แรก 

     

(00) ความรู้สึกเครียดทำให้ท่านไปเที่ยว
สถานบันเทิงเพ่ือคลายเครียด 

     

เกณฑ์การให้คะแนน  
     1) ข้อความที่มีความหมายทางบวก ได้แก่ข้อ 1, 3-20 และ 22-25 ให้คะแนน ดังนี้  
         เป็นประจำ ให้คะแนน 5 คะแนน  
         บ่อยครั้ง  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         นาน ๆ ครั้ง ให้คะแนน 3 คะแนน  
         บางครั้ง  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         ไม่เคยเลย ให้คะแนน 1 คะแนน  
     2) ข้อความที่มีความหมายทางลบ ได้แก่ข้อ 2 และ 21 ให้คะแนน ดังนี้  
         เป็นประจำ ให้คะแนน 1 คะแนน  
         บ่อยครั้ง  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         นาน ๆ ครั้ง ให้คะแนน 3 คะแนน       
         บางครั้ง  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         ไม่เคยเลย ให้คะแนน 5 คะแนน  
เกณฑ์การแปลความหมาย  
        กำหนดช่วงอันตรภาคชั้นจากสูตร 

ค่าอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) 
                                                         จำนวนชั้น 
  ค่าอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 
                                               3 
             = 1.33 
  จะได้ระดับของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ดังนี้ 

คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง      มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงในระดับมาก  
คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง     มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงในระดับปานกลาง  
คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง      มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงในระดับน้อย 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามอิทธิพลของ

กลุ่มเพื่อนของปนัดดา เรืองเขตรพิศ (2557) โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด (5)จริง จริงบ้าง จริงน้อย จริงน้อยที่สุด (1) และแบบสอบถามฉบับนี้ผู้สร้าง
แบบสอบถาม ปนัดดา เรืองเขตรพิศ (2557) ได้หาค่าความเชื่อมั่นไว้แล้ว ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .799 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
ข้อที่ ข้อความ จริง

ที่สุด 
จริง จริง

บ้าง 
จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

(0) สำหรับเพื่อนแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับที่ว่า 
 “ไปไหนไปกัน” ไม่ว่าเพ่ือนทำอะไรเราก็ทำ
ด้วย 

     

(00) เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาจะเลือกปรึกษาเพ่ือน
ก่อน 

     

เกณฑ์การให้คะแนน  
     เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน มีดังนี้ 
         จริงที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน  
เกณฑ์การแปลความหมาย  
        กำหนดช่วงอันตรภาคชั้นจากสูตร 

ค่าอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) 
                                                         จำนวนชั้น 
  ค่าอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 
                                               3 
             = 1.33 
  จะได้ระดับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ดังนี้ 

คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง    กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลในระดับมาก  
คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง    กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลในระดับปานกลาง  
คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง     กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลในระดับน้อย 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเครียด 
แบบสอบถามวัดความเครียด ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung 

Stress Test-20, SPST) ของกรมสุขภาพจิต (2557) โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ รู้สึกเครียดมากที่สุด (5) รู้สึกเครียดมาก รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียด
เล็กน้อยและไม่รู้สึกเครียดเลย (1) 

ตัวอย่างแบบสอบถามความเครียด 

คำชี้แจง ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง เละคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
เหตุการณ์นั้น ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเครียด 

ข้อที่ ข้อความ 

ระดับความรู้สึกเครียด 
เครียด
มาก
ที่สุด 

เครียด
มาก 

เครียด
ปาน
กลาง 

เครียดเล็ก 
น้อย 

ไม่รู้สึก
เครียด
เลย 

(0) รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด      

(00) ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือ
เรื่องงานในบ้าน 

     

เกณฑ์การให้คะแนน  
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามความเครียด ให้คะแนน ดังนี้  

             รู้สึกเครียดมากท่ีสุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
            รู้สึกเครียดมาก ให้คะแนน 4 คะแนน  
             รู้สึกเครียดปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน  
             รู้สึกเครียดเล็กน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน  
            ไม่รู้สึกเครียด  ให้คะแนน 1 คะแนน  
เกณฑ์การแปลความหมาย  

การวัดความเครียด ชุด 20 ข้อ มีคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน โดยผลรวมที่ได้แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
   
 
         
 
     
 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ผู้ศึกษาติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง      
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอทำการศึกษาค้นคว้ากับกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บผ่านทางช่องทางอออนไลน์ (Google 
Form) เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล 

คะแนน 0 – 23 หมายถึง      มีความเครียดน้อย 
คะแนน 24 – 41 หมายถึง มีความเครียดปานกลาง 
คะแนน 42 – 45      หมายถึง    มีความเครียดมาก 
คะแนน 46 – 61      หมายถึง มีความเครียดสูง 
คะแนน 62 ขึ้นไป     หมายถึง มีความเครียดรุนแรง 
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3.2 ผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้าและขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม จำนวน 370 ชุด 

3.3 ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป     
โดยแบบสอบถามทั้ง 370 ชุด มีความสมบูรณ์ทุกชุด 
 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู ้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป             
เพ่ือวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง เปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงจำแนกตาม
เพศและรายได้ที่ได้รับต่อเดือน และเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนและความเครียดกับ
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

     4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

4.2.1.1 ความถี่ (Frequency) 
4.2.1.2 ร้อยละ (Percentage) 
4.2.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4.2.1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

          4.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
                  4.2.2.1 สถิต ิ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t–test for Independent Sample) สำหรับ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 87) 
ในการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าข้อที่ 1  

สูตรที่ 1 Pooled Variance กรณีความแปรปรวนของสองกลุ่มเท่ากัน 

t = 
x̅1−x̅2

√
(n1−1)S1

2+(n2−1)S2
2

n1+n2−2
 (

1

n1
+

1

n2
)

 

df =  n1 + n2 − 2 
 

สูตรที่ 2 Separated Variance กรณีความแปรปรวนของสองกลุ่มไม่เท่ากัน   

t = 
x̅1−x̅2

√
S1

2

n1
 +

S2
2

n2
 

 

df = 
(

S1
2

n1
 +

S2
2

n2
)

2

(
S1

2

n1
)

2

(n1−1)
 +

(
S2

2

n2
)

2

(n2−1)
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            4.2.2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) สำหรับ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 88) ในการ
ทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าข้อที ่2  
               F =   MSB

MSw
 

            df   = k-1 และ N-k 
 
                     4.2.2.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
สำหรับวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 88) ในการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาค้นคว้าข้อที ่3 และ 4 
            

 

    rxy =
N ∑ xy−(∑ X)(∑ Y)

∑[N ∑ X2−(∑ X)2][N ∑ Y2]−(∑ Y)2
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการ เที่ยวสถานบันเทิงของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
370 คน โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 4 ตอน มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและความเครียด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า 

เพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ใช้สัญลักษณ์        
และคำย่อท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

n หมายถึง  กลุ่มตัวอย่าง 
  ×̅ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
  SD หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-test 
  F หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F-test 
  df หมายถึง  ชั้นความเป็นอิสระ 
  SS หมายถึง  ผลรวมของผลต่างกำลังสอง (Sum of Square) 
  MS หมายถึง  ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Mean Square) 
  p หมายถึง  ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 

*** หมายถึง  ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
  * หมายถึง  ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปของตาราง
ประกอบคำบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและรายได้ที่ได้รับ
ต่อเดือน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิง อิทธิพลจากกลุ ่มเพื ่อนและ
ความเครียด  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และรายได้ที่ได้รับปรากฏผลดัง

ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 จำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน (คน)   ร้อยละ 
ชาย 185  50.00 
หญิง 185   50.00 
รวม 370  100.00 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย  จำนวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นเพศหญิง จำนวน 185 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ตารางท่ี 2 จำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน จำนวน (คน)   ร้อยละ 

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท  31    8.38 
3,001 บาท – 6,000 บาท  82   22.16 
6,001 บาท – 9,000 บาท 136   36.76 
9,001 บาท – 12,000 บาท   71   19.19 
มากกว่า 12,000 บาท ขึ้นไป   50   13.51 

รวม  370  100.00 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้
ที่ได้รับต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ที่ จำนวน 6,001 บาท – 9,000 บาท 
จำนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 36.76 รองลงมาได้รับรายได้ต่อเดือน 3,001 บาท – 6,000 บาท จำนวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.16  ได้รับรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท – 12,000 บาท จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.19  ได้รับรายได้ต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และได้รับรายได้ 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิง อิทธิพลของกลุ ่มเพื ่อน และ
ความเครียด ปรากฏดังตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และตารางท่ี 5  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการ เที่ยว
สถานบันเทิง  จำแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง จำแนกเป็นรายข้อ 
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ×̅ SD. ระดับ 

1. เมื่อจะไปเที่ยวกับเพ่ือน ท่านจะเลือกไปเที่ยวสถานบันเทิง 3.12 1.152 ปานกลาง 
2. ท่านปฏิเสธทุกครั้ง เมื่อมีคนชวนไปเท่ียวสถานบันเทิง 3.08 1.159 ปานกลาง 
3. ท่านจะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียง หรือบริการที่มีคุณภาพ 3.08 1.220 ปานกลาง 
4. ท่านจะไปสถานบันเทิงที่มีนักร้องหรือนักดนตรีที่ท่านชื่นชอบมาทำ
การแสดง 

3.26 1.231 ปานกลาง 

5. ท่านสามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้ แม้ว่าเพื่อนของท่านจะไม่ได้
ไปด้วย 

2.56 1.338 ปานกลาง 

6. ท่านจะลงตารางคิวเพื่อนัดหมายล่วงหน้า ก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง 2.93 1.304 ปานกลาง 
7. เมื่อจะไปเที่ยวสถานบันเทิง ท่านจะนัดหมายกับกลุ่มเพ่ือนให้แต่ง
กายคล้าย ๆ กัน 

2.48 1.348 ปานกลาง 

8. ท่านจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดเพ่ือไปเที่ยวสถานบันเทิง 3.14 1.295 ปานกลาง 
9. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการฟังเพลง 3.45 1.260 ปานกลาง 
10. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

3.02 1.304 ปานกลาง 

11. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการเต้นอย่างสนุกสนาน 2.76 1.401 ปานกลาง 
12. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการพูดคุย พบปะกับ
เพ่ือน 

3.33 1.269 ปานกลาง 

13. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการทำความ รู้จักเพ่ือน
ใหม่ หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

2.77 1.323 ปานกลาง 

14. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการร้องเพลง 2.96 1.331 ปานกลาง 
15. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการชมดนตรีสด และ
บรรยายกาศภายในร้าน 

3.69 1.305 มาก 

16. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการรับประทานอาหาร 2.65 1.377 ปานกลาง 
 17. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ 2.32 1.154 น้อย 
18. แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเรียน แต่ท่านก็สามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้ 2.18 1.233 น้อย 
19. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือสุดสัปดาห์ 
(เสาร์-อาทิตย์) 

3.12 1.199 ปานกลาง 

 20. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิง ในเทศกาลหรือวันสำคัญ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 

3.24 1.243 ปานกลาง 

21. ไม่ว่าจะเทศกาลและวันธรรมดา ท่านก็ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 3.46 1.256 ปานกลาง 
22. แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงโปรโมชัน่ของทางร้าน ท่านก็ยังคงไปเที่ยวสถาน
บันเทิง 

3.01 1.211 ปานกลาง 

23. ท่านใช้เวลาในการเที่ยวสถานบันเทิง เฉลี่ยครั้งละ 2-3 ชั่วโมง 3.02 1.251 ปานกลาง 
24. ท่านไปถึงสถานบันเทิงตั้งแต่สถานบันเทิงเปิดทำการ 2.22 1.199 น้อย 
25. ท่านใช้เวลาอยู่ในสถานบันเทิงจนสถานบันเทิงปิด 2.63 1.360 ปานกลาง 

รวม 2.94 .920 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 25 ข้อ
คำถามทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2.34 – 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.152 - 
1.401 โดยข้อ 15. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการชมดนตรีสด และบรรยายกาศภายในร้าน          
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.69) และข้อ 18. แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเรียน แต่ท่านก็สามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้            
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (2.18) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จำแนกเป็นราย
ข้อ ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จำแนกเป็นรายข้อ 
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ×̅ SD. ระดับ 

1. สำหรับนักศึกษาแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับที่ว่า “ไปไหนไป
กัน” ไม่ว่าเพ่ือนจะทำอะไรเราก็ทำด้วย 

3.45 .945 ปานกลาง 

2. นักศึกษาเล่นกีฬาเพราะเพ่ือนของท่านก็เล่น 3.35 1.119 ปานกลาง 
3. นักศึกษมีความสนใจทำในสิ่งที่เพ่ือนชวนให้ลอง 3.31 1.076 ปานกลาง 
4. กิจกรรมยามว่างที่นักศึกษาทำส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ทำ

ร่วมกับเพื่อน 
3.70 1.011 มาก 

5. เมื่อนักศึกษาเห็นเพ่ือนมีคนรักนักศึกษาจึงเกิดความรู้สึกอยาก
มีคนรัก 

2.52 1.237 ปานกลาง 

6. เมื่อเกิดปัญหา นักศึกษาจะปรึกษาเพ่ือนก่อน 3.86 .937 มาก 
7. นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน 4.03 .925 มาก 
8. นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกับกลุ่มเพ่ือนในหลายเรื่อง 3.98 1.009 มาก 

                          รวม 3.53 .737 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอิทธิพลของกลุ่ม
เพ่ือน จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 8 ข้อ ข้อคำถามส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2.34 – 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ่ระหว่าง .925 -1.237                
โดยพบว่าค่าเฉลี่ย ข้อที่ 7. นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน  มีค่าเฉลี่ยงสูงสุด (4.03) 
และข้อที่ 5. เมื่อนักศึกษาเห็นเพื่อนมีคนรักนักศึกษาจึงเกิดความรู้สึกอยากมีคนรัก  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (2.52)           
เมื่อพิจารณาการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แสดงว่าการ
ได้รับอิทธิพลจากลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเครียด จำแนกเป็นระดับ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเครียด  
ระดับความเครียด ช่วงคะแนน จำนวน (คน) ร้อยละ 

มีความเครียดน้อย 0 – 23 - - 
มีความเครียดปานกลาง 24 – 41 22 5.95 
มีความเครียดมาก 42 – 45 10 2.70 
มีความเครียดสูง 46 – 61 110 29.73 
มีความเครียดระดับรุนแรง 62 ขึ้นไป 228 61.62 

รวม 100 370 100.00 
 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเครียด 

จำแนกเป็นระดับความเครียด พบว่า ความเครียด ซึ ่งประกอบด้วยคำถาม 20 ข้อ โดยพบว่ามีระดับ
ความเครียดมากท่ีสุดอยู่ในระดับรุนแรง จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 61.62 รองลงมามีระดับความเครียด
อยู่ในระดับสูง จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 และมีความเครียดอยู่ในระดับมาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลำดับ 
 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี  1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที ่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษา 

จำแนกตามเพศปรากฏดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา  
 จำแนกตามเพศ 

เพศ n ×̅ SD df t P 
ชาย 185      3.04       

2.84 
.91 
.92 

368 2.109* .036 
หญิง 185 
รวม 370 

* P < .05 
จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบการพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บันเทิงของนักศึกษา จำแนกตามเพศพบว่า นักศึกษาที ่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการ เที ่ยวสถานบันเทิง  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้          
โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศหญิง 
 

สมมติฐานข้อที่ 2  นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา จำแนก
ตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน ปรากฏดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา                                     
จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 4 55.320 13.830 19.636*** .000 
ภายในกลุ่ม 365 257.077 .704   

รวม 369 312.397  
*** P < .001 

จากตารางที ่7 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
ของนักศึกษา จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน พบว่า นักศึกษาที่มีรับรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงนำไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Games-Howell ปรากฏผลตามตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ เที่ยวสถานบันเทิงของ

นักศึกษา จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 

รายได้ (บาท) ×̅ 

ต่ำกว่า
หรือ

เท่ากับ 
3,000 

3,001 – 
6,000 

6,001 – 
9,000 

9,001 – 
12,000 

มากกว่า 
12,000 

2.15 2.50 3.04 3.28 3.39 
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 2.15 

2.50 
3.04 
3.28 
3.39 

- 0.35 0.89*** 1.13*** 1.24*** 
3,001 – 6,000  - 0.54*** 0.78*** 0.89*** 
6,001 – 9,000    - 0.24 0.35 
9,001 – 12,000     - 0.11 

มากกว่า 12,000 ขึ้นไป     - 
*** P < .001 

จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงของนักศึกษา  จำแนกตามรายได้ที ่ได้รับต่อเดือน พบว่า นักศึกษาที่มีรับรายได้ต่อเดือนต่างกัน                   
มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาในกลุ่มที่มี
รายไดต้ั้งแต ่6,001 บาท ขึ้นไป มีพฤติกรรมเที่ยวสถานบันเทิง มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 6,000 บาท 

ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานข้อท่ี 3 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บันเทิงของนักศึกษา  ปรากฏดังตาราที่  9 

ตารางท่ี  9  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง  
ตัวแปร พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน .660*** 
*** P < .001 
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จากตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง  พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .660  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ที่ได้
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 4 ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง  

ของนักศึกษา  ปรากฏดังตาราที่  10 

ตารางท่ี  10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา   
ตัวแปร พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

ความเครียด .400*** 
*** P < .001 

จากตารางที่ 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงของนักศึกษา พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  .400  ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นคว้า เรื่องอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง มีการ
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า    
1.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 
1.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาจำแนกตาม เพศและรายได้ที่ได้รับต่อ

เดือน 
1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บันเทิง 

2. สมมติฐานของการค้นคว้า  
2.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
2.2 นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
2.3 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
2.4 ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
3.1 ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,887 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 370 คน ได้มาจากการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่างของ    
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี, 2554, น. 
113-114) และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจากประชากรทั้งหมด 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ  คือ   

1) เพศ แบ่งเป็น 
        1.1) เพศชาย 

 1.2) เพศหญิง 
           2) รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน แบ่งเป็น 

 2.1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
 2.2) 3,001 บาท – 6,000 บาท 
2.3) 6,001 บาท – 9,000 บาท 
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2.4) 9,001 บาท – 12,000 บาท 
2.5) มากกว่า 12,000 บาทข้ึนไป 

  3) อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
  4) ความเครียด 

  ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง. 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเครียด 

5. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการ

เที่ยวสถานบันเทิง ได้ผลดังนี้ 
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นเพศชาย  จำนวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นเพศหญิง จำนวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 
50.00   

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อ
เดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ที่ จำนวน 6,001 บาท – 9,000 บาท จำนวน 
136 คนคิดเป็นร้อยละ 36.76 รองลงมาได้รับรายได้ต่อเดือน 3,001 บาท – 6,000 บาท จำนวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.16  ได้รับรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท – 12,000 บาท จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19  
ได้รับรายได้ต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และได้รับรายได้ ต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 3,000 บาท จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการเที ่ยสถานบันเทิง อิทธิพลของกลุ่มเพื ่อน และ 
ความเครียด  

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการการเที่ยว
สถานบันเทิง จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 25 ข้อ ทุกข้อ
คำถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2.34 – 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.152 - 1.401 
โดยข้อ 15. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการชมดนตรีสด และบรรยายกาศภายในร้าน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (3.69) และข้อ 18. แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเรียน แต่ท่านก็สามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
(2.18) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 แสดง
ว่ามีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน จำแนกเป็น
รายข้อ พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 8 ข้อ ข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2.34 – 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง .925 -1.237 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย ข้อที่ 7. 
นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน  มีค่าเฉลี่ยงสูงสุด (4.03) และข้อที่ 5. เมื่อนักศึกษาเห็น
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เพื่อนมีคนรักนักศึกษาจึงเกิดความรู้สึกอยากมีคนรัก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (2.52) เมื่อพิจารณาการได้รับอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แสดงว่าการได้รับอิทธิพลจากลุ่มเพ่ือนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเครียด จำแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเครียด ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 20 ข้อ โดยพบว่ามีระดับความเครียดมากที่สุดอยู่ในระดับรุนแรง 
จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 61.62 รองลงมามีระดับความเครียดอยู่ในระดับสูง จำนวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.73 มีระดับความเครียดอยู ่ในระดับปานกลาง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 และมี
ความเครียดอยู่ในระดับมาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลำดับ 

 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 5.3.1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศหญิง 
 5.3.2. นักศึกษาที่มีรับรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาในกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 6,001 บาท ขึ้นไป มีพฤติกรรมเที่ยว
สถานบันเทิง มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 6,000 บาท 
 5.3.3. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .660  

5.3.4. ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .400  

6. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
จากการศึกษาค้นคว้า เรื ่องอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง          

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าตาม
สมมติฐาน ได้ดังนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ อโณทัย งามวิชัยกิจ และยุทธนา ธรรมเจริญ (2561) เรื่องพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่พบว่าเพศมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ผับและสถานบันเทิง โดยนักศึกษาเพศชายใช้บริการมากกว่านักศึกษาเพศหญิง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ ชัยประเสริฐ (2551) ทีศ่ึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงใน
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

การที่ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่านักศึกษาเพศ
หญิง อาจเนื่องมาจากเมื่อพิจารณาในมุมมองของความแตกต่างระหว่างเพศ ในวัยรุ่นเพศชายมักมีโครงสร้าง
ร่างกายที่แข็งแรงซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ เช่น ไหล่ที่กว้างออก กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น ส่วนเพศหญิงการ
ทำงานของฮอร์โมนเพศช่วงวัยรุ่นมีผลทำให้โครงสร้างร่างกายของเพศหญิงเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การมี
เอว หน้าอกและสะโพก (ประณต เค้าฉิม , 2549) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหล่านี้อาจทำให้ผู้ชายที่ดูมี
ความแข็งแรงของร่างกายมากกว่า กล้าที่จะออกไปเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ เพราะคิดว่าสามารถดูแลตนเอง
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ได้มากกว่าผู้หญิง และในช่วงวัยรุ่นตามทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson อ้างถึงใน ประณต เค้าฉิม, 2549, น. 49-
52) ถือเป็นช่วงวัยแห่งการค้นหาตนเอง วัยรุ ่นบางคนอาจมีการทดลองทำกิจกรรมหลายอย่างที ่ค้นหา
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งวัยรุ่นชายอาจเลือกทดลองทำกิจกรรมที่ท้าทาย แปลกใหม่ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจ
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการเที่ยวสถานบันเทิงก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่วัยรุ่นอยากลองกระทำด้วย 

นอกจากนี้การพิจารณาในส่วนของค่านิยมของสังคมไทย ผู้หญิงอาจถูกห้ามหรือเข้มงวดในเรื่องการ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศชาย เพราะสังคมไทยมีค่านิยมให้ผู ้หญิงรักนวลสงวนตัวและดูแลตนเอง 
ค่านิยมของสังคมเหล่านี้อาจถูกปลูกฝังมาสู่นักศึกษาหญิง หรือการมีอคติว่านักศึกษาหญิงไม่ควรไปเที่ยวสถาน
บันเทิง ก็อาจทำให้ผู้หญิงมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงน้อยกว่าผู้ชายได้ ดังที่ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย 
(2553) ได้อธิบายไว้ว่า ค่านิยม คือความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใจ เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางสังคมและกำหนดวิถี
ชีวิตของบุคคลในสังคมให้ดำเนินไปในแนวทางที่พึงปรารถนา 

สมมติฐานข้อท่ี 2  นักศึกษาที่มรีายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนสูง 
(มากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป) มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายต่ำกว่า (ต่ำกว่า 
6,000 บาทลงมา) สอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ จันทร์เงิน (2558) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่ได้รับต่างกันมีพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยกลุ่มที ่มีรายได้มากกว่ามี
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่า  

การที ่ผลการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้พบว่า นักศึกษาในกลุ ่มที ่ม ีรายได้ที ่ได ้ร ับต่อเดือนสูงกว่า                        
มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่า อาจเนื่องมาจากในการไปเที่ยวสถาน
บันเทิงแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์กับหมู่เพื่อน การจองโต๊ะสำหรับชมดนตรีสด การดื่มเครื่องดื่ม
รวมทั้งการเดินทาง ล้วนต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสถานบันเทิงนี้ค่อนข้างมีราคาสูงเมื่อ
เทียบกับการซื้ออาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไป ดังนั้น นักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าอาจมีข้อจำกัดในการใช้จ่าย
และการไปเท่ียวสถานบันเทิง ทำให้ไม่สามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้บ่อยเท่ากับผู้ที่มีรายได้มากกว่า  

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็นผลให้นักศึกษากลุ่มที่ได้รับรายได้ต่อเดือนสูงมีพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า  

สมมติฐานข้อท่ี 3 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บันเทิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 แสดงว่านักศึกษาที่ ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก จะมี
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากตามไปด้วย แต่ถ้าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนน้อย ก็จะมีพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงน้อยด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ งานวิจัยของวิศรุต วุฒิธรรม (2561) ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา 

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิง อาจเนื่องมาจากกลุ่มนักศึกษายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้ อยากลอง
หาประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งธรรมชาติของวัยรุ่น เป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นช่วงวัยเดียวกัน มีความต้องการคล้ายคลึงกัน จึงรู้สึกเข้าใจกันมากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืน นอกจากนี้เมื่อมีการ
ชักชวน ผู้ที่ถูกชักชวนอาจต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเมื่อถูกกลุ่มเพื่อนจึงนำไปสู่การมีพฤติกรรมการเที่ยว



48 
 

สถานบันเทิง สอดคล้องกับ เฟอร์มันน์ (Fuharmann, 1990 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) ที่ศึกษา
รายงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนที่มีต่อวัยรุ่น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีมากกว่าอิทธิพลของครอบครัว 
เด็กวัยรุ่นจะเลือกเข้าหาเพื่อนของตนมากกว่าพ่อแม่ มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าเพื่อนสนิทของคนเรามักจะเป็น
เพ่ือนในช่วงวัยรุ่น และสอดคล้องกับปาลิตา ปัญญาเสน และคณะ (2562) ที่มีการศึกษาพบว่า นักศึกษามักไป
เที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนและรู้จักสถานบันเทิงมาจากเพ่ือน 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553, 
น. 50) ในเรื่องการเรียนรู้โดยการสังเกต โดยแบนดูราเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานั้นเกิดจากการ
สังเกตจากตัวแบบ หรือการได้รับอิทธิพลจากตัวแบบ ตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถที่จะถ่ายทอดความคิด 
และการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน โดยตัวแบบนั้นมีทั้งที่เป็นบุคคลจริง หรือ เป็นสัญลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การ
เรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบจึงเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง  ทั้งในครอบครัว  โรงเรียน  กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และ
ในชุมชน (ประณต  เค้าฉิม, 2549, น.88)  ดังนั้น หากได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับการเที่ยวสถาน
บันเทิง นักศึกษาก็จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากตามไปด้วยได้ 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิง 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่านักศึกษาที่มีความเครียดสูง จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมาก
ตามไปด้วย แต่ถ้ามีความเครียดน้อย ก็จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงน้อยด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัชชา มณีวงศ์ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติก รรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน ของนักศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ด้านความเครียด
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำนายภาพรวมของพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนได้ 

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิง อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีความเครียดในระดับที่สูง ซึ่งอาจจะมาจากในหลายปัจจัยที่ส่งผลให้
นักศึกษามีความเครียดทั้งในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม อาทิ การระบาดของโควิด-19 รูปแบบ
การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปซึ่งจากการเรียนในห้องเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ สัมพันธภาพกับกลุ่ม
เพื่อนที่ไม่ดี หรือความคาดหวังในเรื่องผลการเรียนจากผู้ปกครอง ล้วนก่อให้เกิดความเครียดต่อนักศึกษา  
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ พรมวงศ์ อโณทัย งามวิชัยกิจ และยุทธนา ธรรมเจริญ (2561) เรื ่อง
พฤต ิกรรมการใช ้บร ิการผ ับและสถานบันเท ิงรอบสถานศึกษาของน ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะออกไปใช้
บริการเมื่อมีโอกาสพิเศษและสังสรรค์สนุกสนานกับเพื่อนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของสมภพ จันทร์เงิน (2558) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา
ปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ (ความเครียด  ความสุข ความเหงา 
ความต้องการ และความอยากร ู ้อยากเห ็น)  สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement) ในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2549,           
น. 32) ซ่ึงเป็นการทำให้ความถี่ของพฤติกรรมคงที่หรือเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลทำพฤติกรรม
ดังกล่าวแล้วสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เราไม่พึงพอใจได้ กล่าวคือ เมื่อนักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิง แล้วทำให้
ผ่อนคลายความเครียดได้ นักศึกษาก็จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการที่นักศึกษามี
ความเครียดในระดับสูง ก็จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากตามไปด้วย 
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงของนักศึกษา 

7 ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้  

  7.1.1 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงมากกว่าเพศหญิง ดังนั้น
ผู้ปกครอง อาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำในการเที่ยวสถานบันเทิงที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่น    
ควรเลือกสถานบันเทิงที่ไม่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุอาชญากรรม หรือการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น 
ทะเล ภูเขา น้ำตก เป็นต้น 
  7.1.2 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงมากกว่านักศึกษาที่ได้รับรายได้ต่อเดือนน้อย ดังนั้นผู้ปกครองควรให้คำแนะนำในการวางแผนจัดการ
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา รวมทั้งควรมีการปลูกฝังในด้านของการออมเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในอนาคต 
  7.1.3 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก จะมีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงมากตามไปด้วย ดังนั้นผู้ปกครอง ครูอาจารย์ควรให้คำแนะนำในเรื่องการใช้วิจารณญาณในการทำตามกลุ่ม
เพื่อน หรือการเลือกกลุ่มเพื่อนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มเพื่อนเรียน หรือกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  
  7.1.4 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงของนักศึกษา ดังนั้นครูผู้สอน หรือทางมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้แก่นักศึกษา สำหรับ
ผ่อนคลายความเครียดให้แก่นักศึกษา เช่น การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านทาง
ออนไลน์ โดยอาจจะเป็นการจัดตั้ง Page Facebook สำหรับการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ การจัดการเรียนการ
สอนที่มีความผ่อนคลายและให้ปริมาณงานที่เหมาะสมกับระยะเวลาแก่นักศึกษา หรืออาจจะเป็นการเพ่ิม
ชมรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเมื่อนักศึกษามีความเครียดอาจทำให้
ลดความสนใจหรือความต้องการไปเท่ียวสถานบันเทิงลง เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  7.2.1 การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาปัจจัย หรือตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงซึ่งอาจมีอิทธิพลผลหรือความสัมพันธ์กัน อาทิ แรงจูงใจในการเที่ยวสถานบันเทิง เจตคติต่อสถาน
บันเทิง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น 
  7.2.2 การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษา
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงเชิงลึก ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเพื่อนำไปวางแผนสร้าง
รูปแบบในการจัดการพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา 
  7.2.3 การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการจัดระเบียบอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการเปิดสถานบริการด้วย เพ่ือให้ผลการวิจัยมีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
  7.2.4 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงในด้านของกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้
บริการสถานบันเทิง ทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการเปิดให้บริการ - ปิดให้บริการ การจำกัดอายุของผู้เข้าใช้
บริการ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสาร 
 
 
 
 



50 
 

 

บรรณานุกรม 
 

จิตรดี วิเชียรบุตร และ อัครเดช พรหมกัลป์. (2562). พฤติกรรมการเที ่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสาร
 อาชญากรรมและความปลอดภัย, 1(1), 39-50. 
จีราวรรณ แก้วใจ. (2550). พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของกลุ่มวัยรุ ่นในเมือง กรณีศึกษาสถานบันเทิง
 ย่านรัชดา กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). 
จุฑาทิพย์ พรมวงศ์, ยุทธนา ธรรมเจริญ และ อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2561). พฤติกรรมการใช้บริการผับ
 และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
 บัณฑิตศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราช ูปถ ัมภ์ , 12(1) , 25-28. 
 https://so02.tcithaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/119395  
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2558). เทคนิคการใช้สถิติเพื ่อการวิจัย (พิมพ์ครั ้งที ่ 12). กรุงเทพฯ : ไทยเนรมิตกิจ
 อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2558). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทร์วิโรฒ. 
ณรงค์กร ชัยวงศ์ (2559). การศึกษาความเครียด สาเหตุความเครียดของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.เวิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่).เคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

ณัชชา มณีวงศ์. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา  จังหวัด
 นครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร). 
ธนเดช ทองปิ่น. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของครูโรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ.  
 (โครงงานพิเศษโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา , มหาวิทยาลัย
 เกษม บัณฑิต). 
ประชาชาติ กลับดี. (2557). ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 มหาวิทยาลัยเกษม
 บัณฑิต. (โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา , มหาวิทยาลัยเกษม
 บัณฑิต). 
ประณต เค้าฉิม. (2549). จิตวิทยาวัยรุ่น. ภาควิชาจิตวิทยาวัยรุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท-
 รวิโรฒ. 
ปนัดดา เรืองเขตรพิศ. (2557). การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และอิทธิพลของกลุ ่มเพื่อน ที่ส่งผลต่อ
 พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.  (โครงงานพิเศษทาง
 จิตวิทยา  หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต). 
ปาลิตา ปัญญาเสน, ฌัชชา เขตกัน, อารีญา คาไทย และวสุนธรา รตโนภาส. (2562). พฤติกรรมการ
 เที่ยวสถานบันเทิงและความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร . 
 (รายงานวิจัย).สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.  
พันธ ์ท ิพย ์ พระโคตร. (2557). ปัจจ ัยที ่ม ีความสัมพันธ์ต ่อพฤติกรรมเที ่ยวสถานบันเทิงของนิสิต 
 มหาวิทยาลัยรัฐ   แห่งหนึ ่ง ในกรุงเทพมหานคร. (โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลป
 ศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต). 
โมไนย แมนสรวงรัตน์. (2553). พฤติกรรมการเที ่ยวผับของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์). 

https://so02.tcithaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/119395


51 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วัลภา สบายยิ่ง. (2559). จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
 สุโขทัยธรรมธิราช. 
วรรณา ชื่นวัฒนา, นิภาวรรณ คำแสน และ รณฤทธิ์ แก้วรากมุข. (2558). พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน
 ของวัยรุ ่น ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
 ปทุมธานี,7(1), 2-9. 
วิศรุต วุฒิธรรม. (2561). พฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาในพื ้นที ่อำเภอหัวหินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการิ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด,9(2), 6-8. 
ศุภาภรณ์ อหันตะ. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อสถานบันเทิงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเตรียม
 อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). 
สมภพ จันทร์เงิน. (2558). พฤติกรรมการเที ่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี.
 (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา) 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
หงส์ศิร ิ ภิยโยดิลกชัย และคณะ. (2558). ความเครียดและการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์). 
อภิรักษ์ นักไร่. (2559,ธันวาคม 3). ความรู้เรื่องสถานบริการ. [เว็บบล็อก]. สืบค้น 20 ตุลาคม 2564 จาก 
 https : aphirakn.blogspost.com 2016/12/blog-post.html 
เอื้อมทิพย์ ศรีทอง. (2561). การเที่ยวกลางคืนของเยาวชนในสถานบันเทิง . วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,3(2), 52-58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 

    
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

อาจารย์ประภาพร เหลืองโชคช่วย อาจารย์ประจำสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

และแบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือในการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



63 
 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   

เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 11 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

หมายเหตุ  ข้อที่ผ่านเกณฑ์ คือ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558 น. 72) 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
คะแนนความคิดเห็น 

ผลรวม IOC 
การ

พิจารณา 
การนำไปใช ้

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
2 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
3 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
4 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
5 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
10 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
11 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
12 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
13 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
14 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
15 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
16 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
21 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
22 1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
23 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
24 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
25 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ นำไปทดลองใช้ 
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ภาคผนวก ง 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 12 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 

ข้อคำถาม ค่า r การพิจารณา การนำไปใช้ 
1. เมื่อจะไปเที่ยวกับเพ่ือน ท่านจะ
เลือกไปเที่ยวสถานบันเทิง 

.593 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

2. ท่านปฏิเสธทุกครั้ง เมื่อมีคนชวน
ไปเที่ยวสถานบันเทิง 

.497 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

3. ท่านจะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่มี
ชื่อเสียง หรือบริการที่มีคุณภาพ 

.529 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

4. ท่านจะไปสถานบันเทิงที่มีนักร้อง
หรือนักดนตรีที่ท่านชื่นชอบมาทำ
การแสดง 

.640 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

5. ท่านสามารถไปเที่ยวสถานบันเทิง
ได้ แม้ว่าเพ่ือนของท่านจะไม่ได้ไป
ด้วย 

.553 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

6. ท่านจะลงตารางคิวเพื่อนัดหมาย
ล่วงหน้า ก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง 

.609 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

7. เมื่อจะไปเที่ยวสถานบันเทิง ท่าน
จะนัดหมายกับกลุ่มเพ่ือนให้แต่งกาย
คล้าย ๆ กัน 

.385 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

8. ท่านจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดเพ่ือไป
เที่ยวสถานบันเทิง 

.624 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

9. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการฟังเพลง 

.791 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

10. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

.606 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

11. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการเต้นอย่างสนุกสนาน 

.763 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

12. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการพูดคุย พบปะกับ
เพ่ือน 

.728 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

13. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการทำความรู้จักเพ่ือน
ใหม่ หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

.630 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ตารางท่ี 12 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง (ต่อ) 

หมายเหตุ ข้อที่ผ่านเกณฑ์ คือมีค่า r ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 75) 
 
 
 
 
 
 

ข้อคำถาม ค่า r การพิจารณา การนำไปใช้ 
14. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการร้องเพลง 

.779 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

15. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการชมดนตรีสด และ
บรรยายกาศภายในร้าน 

.763 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

16. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถาน
บันเทิงไปกับการรับประทานอาหาร 

.501 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

17. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วง
วันจันทร์ - ศุกร์ 

.605 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

18. แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเรียน แต่ท่าน
ก็สามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้ 

.602 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

19. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือสุดสัปดาห์ 
(เสาร์-อาทิตย์) 

.796 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

20. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิง ใน
เทศกาลหรือวันสำคัญ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 

.594 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

21. ไม่ว่าจะเทศกาลและวันธรรมดา 
ท่านก็ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 

.240 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

22. แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงโปรโมชัน่ของ
ทางร้าน ท่านก็ยังคงไปเที่ยวสถาน
บันเทิง 

.774 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

23. ท่านใช้เวลาในการเที่ยวสถาน
บันเทิง เฉลี่ยครั้งละ 2-3 ชั่วโมง 

.748 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

24. ท่านไปถึงสถานบันเทิงตั้งแต่
สถานบันเทิงเปิดทำการ 

.751 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 

25. ท่านใช้เวลาอยู่ในสถานบันเทิง
จนสถานบันเทิงปิด 

.651 ผ่านเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 13 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง .946 
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ภาคผนวก จ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจิราภา สีทา นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต กำลังศึกษา ค้นคว้าเรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาจำแนกตาม เพศและรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของ
นักศึกษา 
 ข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง โดย ไม่มี
คำตอบใดถูกหรือผิด และทุกคำตอบของท่านจะรวบรวมและเก็บไว้เป็นความลับและนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวมเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่านั้น 
       ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

                    นางสาวจิราภา สีทา 
         นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
คำชี้แจง แบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
ตอนที ่4 แบบสอบถามความเครียด 
 
 

รายละเอียดการยินยอมเข้าร่วมโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 
เรื่อง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียดกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง  

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
        ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงงานฯ ดังกล่าว และข้าพเจ้า 

  ยินยอม 
  ไม่ยินยอม 

      ที่จะตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยความสมัครใจ 
 

................................................................... ผู้ยินยอมเข้าร่วม
โครงงานฯ 
(ลงชื่อ หรือ ลายเซ็น หรือ รหัสนักศึกษา) 
วันที่..............เดือน........................................พ.ศ...................  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 
       ชาย      หญิง 
2. รายได้ที่ได้รับต่อเดือน 

  
     
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ต้องการทราบว่าท่านมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงเป็น
อย่างไร เมื่อท่านอ่านคำถามแล้ว โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
ที่สุด 
 
ประกอบด้วย 5 ตัวเลือก ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

เป็น
ประจำ 

บ่อยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง 

บางครั้ง ไม่เคย
เลย 

1. เมื่อจะไปเที่ยวกับเพ่ือน ท่านจะเลือกไปเที่ยว
สถานบันเทิง 

     

2. ท่านปฏิเสธทุกครั้ง เมื่อมีคนชวนไปเท่ียวสถาน
บันเทิง 

     

3. ท่านจะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียง หรือ
บริการที่มีคุณภาพ 

     

 
 
 
 
 
 

     ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 
     3,001 บาท – 6,000 บาท 
     6,001 บาท – 9,000 บาท 
     9,001 บาท – 12,000 บาท 
     มากกว่า 12,000 บาทขึ้นไป 

เป็นประจำ หมายถึง ท่านปฏิบัติเป็นประจำ 
บ่อยครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติบ่อยครั้ง 
นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
บางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
ไม่เคยเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง (ต่อ) 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

เป็น
ประจำ 

บ่อยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง 

บางครั้ง ไม่เคย
เลย 

4. ท่านจะไปสถานบันเทิงที่มีนักร้องหรือนักดนตรี
ที่ท่านชื่นชอบมาทำการแสดง 

     

5. ท่านสามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้ แม้ว่า
เพ่ือนของท่านจะไม่ได้ไปด้วย 

     

6. ท่านจะลงตารางคิวเพื่อนัดหมายล่วงหน้า ก่อน
ไปเที่ยวสถานบันเทิง 

     

7. เมื่อจะไปเที่ยวสถานบันเทิง ท่านจะนัดหมาย
กับกลุ่มเพ่ือนให้แต่งกายคล้าย ๆ กัน 

     

8. ท่านจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดเพ่ือไปเที่ยวสถาน
บันเทิง 

     

9. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
ฟังเพลง 

     

10. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

     

11. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
เต้นอย่างสนุกสนาน 

     

12. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
พูดคุย พบปะกับเพ่ือน 

     

13. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
ทำความรู้จักเพ่ือนใหม่ หรือบุคคลอื่น ๆ 

     

14. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
ร้องเพลง 

     

15. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
ชมดนตรีสด และบรรยายกาศภายในร้าน 

     

16. ท่านใช้เวลาขณะอยู่ในสถานบันเทิงไปกับการ
รับประทานอาหาร 

     

17. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วงวันจันทร์ - 
ศุกร์ 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง (ต่อ) 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

เป็น
ประจำ 

บ่อยครั้ง นาน ๆ 
ครั้ง 

บางครั้ง ไม่เคย
เลย 

18. แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเรียน แต่ท่านก็สามารถไป
เที่ยวสถานบันเทิงได้ 

     

19. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงในช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์หรือสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) 

     

20. ท่านไปเที่ยวสถานบันเทิง ในเทศกาลหรือวัน
สำคัญ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 

     

21. ไม่ว่าจะเทศกาลและวันธรรมดา ท่านก็ไม่ไป
เที่ยวสถานบันเทิง 

     

22. แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงโปรโมชัน่ของทางร้าน ท่านก็
ยังคงไปเที่ยวสถานบันเทิง 

     

23. ท่านใช้เวลาในการเที่ยวสถานบันเทิง เฉลี่ย
ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง 

     

24. ท่านไปถึงสถานบันเทิงตั้งแต่สถานบันเทิงเปิด
ทำการ 

     

25. ท่านใช้เวลาอยู่ในสถานบันเทิงจนสถานบันเทิง
ปิด 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงของท่านเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน 
เมื่อท่านอ่านแล้ว โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  
 
ประกอบด้วย 5 ตัวเลือก ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

จริงที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
จริง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก 
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านบ้าง ไม่ตรงบ้าง 
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของท่านน้อย 
ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเลย 

ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

จริงที่สุด จริง จริงบ้าง จริงน้อย 
ไม่จริง
เลย 

1. สำหรับนักศึกษาแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับ
ที่ว่า “ไปไหนไปกัน” ไม่ว่าเพ่ือนจะทำอะไร
เราก็ทำด้วย 

     

2. นักศึกษาเล่นกีฬาเพราะเพ่ือนของท่านก็
เล่น 

     

3. นักศึกษมีความสนใจทำในสิ่งที่เพ่ือนชวน
ให้ลอง 

     

4. กิจกรรมยามว่างที่นักศึกษาทำส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน 

     

5. เมื่อนักศึกษาเห็นเพื่อนมีคนรักนักศึกษาจึง
เกิดความรู้สึกอยากมีคนรัก 

     

6. เมื่อเกิดปัญหา นักศึกษาจะปรึกษาเพ่ือน
ก่อน 

     

7. นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับกลุ่มเพ่ือน 

     

8. นักศึกษามีความสนใจในเรื่องเดียวกับกลุ่ม
เพ่ือนในหลายเรื่อง 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามระดับความเครียด 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงของท่านเกี่ยวกับความเครียดที่เกิด
ขึ้นกับท่าน ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิดข้ึนกับตัวคุณบ้าง เละคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
เหตุการณ์นั้น เมื่อท่านอ่านแล้วโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด  
 
ประกอบไปด้วย 5 ตัวเลือก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รู้สึกเครียดมากท่ีสุด 
รู้สึกเครียดมาก 
รู้สึกเครียดปานกลาง 
รู้สึกเครียดเล็กน้อย 
ไม่รู้สึกเครียดเลย 

ข้อคำถาม 

ระดับความเครียด 

รู้สึกเครียด
มากที่สุด 

รู้สึกเครียด
มาก 

รู้สึกเครียด
ปานกลาง 

รู้สึกเครียด
เล็กน้อย 

ไม่รู้สึก
เครียดเลย 

1. กลัวทำงานผิดพลาด      
2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้      
3. ครอบครัวมีความขัดแย้งกันใน
เรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน 

     

4. เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือ
มลภาวะในอากาศ น้ำ เสียง และดิน 

     

5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือ
เปรียบเทียบ 

     

6. เงินไม่พอใช้จ่าย      
7. กล้ามเนื้อตึงหรือปวด      
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด      
9. ปวดหลัง      
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง      
11. ปวดศีรษะข้างเดียว      
12. รู้สึกวิตกกังวล      
13. รู้สึกคับข้องใจ      
14. รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด      
15. รู้สึกเศร้า      
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แบบสอบถามระดับความเครียด (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคำถาม 

ระดับความเครียด 

รู้สึกเครียด
มากที่สุด 

รู้สึกเครียด
มาก 

รู้สึกเครียด
ปานกลาง 

รู้สึกเครียด
เล็กน้อย 

ไม่รู้สึก
เครียดเลย 

16. ความจำไม่ดี      
17. รู้สึกสับสน      
18. ตั้งสมาธิลำบาก      
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย      
20. เป็นหวัดบ่อย ๆ       
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ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 

 
ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภา สีทา 

วันเดือนปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2542 

E-mail Kwangjira1999@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. 2564  ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2560 มัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2554 

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดงคู่ จังหวัดสุโขทัย 

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดงคู่ จังหวัดสุโขทัย 

 
 


