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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของ
นิสิตนักศึกษา และวัยรุ่น ในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3 ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านบุคคล ด้าน
สังคม และสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นนิสิต นักศึกษา และวัยรุ่น ที่
เที่ยวกลางคืนในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ระหว่างเดือน ม.ค.59- พ.ค. 59) จานวน 314 คน จาก
การคานวณกาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purporsive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ ระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test, F-test
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ด้วยกัน
รองลงมา พ่อแม่แยกกันอยู่ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พ่อแม่เสียชีวิต
ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษา และวัยรุ่น ในเขตอาเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่าในภาพรวมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านบุคล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านครอบครัว ด้านสังคม และสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกกลางคืนของนิสิตนักศึกษา และวัยรุ่นใน
เขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนการจาแนกตามสถานภาพครอบครัว พบว่า โดยภาพรวมและด้านบุคคล ด้าน
ครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสังคมและสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่น ในเขตอาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่น ในเขตอาเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ และสถานภาพครอบครัว
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลูกค้าสถานบันเทิงดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับคาตอบมา โดยพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามที่
ไม่สมบูรณ์ออก ซึ่งจะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์และนามาวิเคราะห์ได้
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม
3. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
3.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ
3.2 วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิ สิตของนักศึกษาและวัยรุ่น วิเคราะห์
โดยค่าสถิติสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประเมินการดาเนินงานในภาพรวม
รายด้าน และรายข้อ การแปลความหมายระดับ การดาเนินงานได้เกณฑ์ต่อไป
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนในระดับน้อยที่สุด
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่น ตามเพศ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ใช้ค่าที และสถานภาพครอบครัวใช้ค่าเอฟ ( t – test แบบ Independent Samples
และ F-test แบบ One way ANOVA)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ ถึงผู้บริหารสถานบันเทิง ขออนุญาตดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการแจกแบบสอบถาม ไปจานวน 314 ชุด ได้รับกลับคืน
มาจานวน 314 คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผล
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปเกี่ย วกับ สถานภาพส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบเลือกตอบจากคาตอบที่กาหนดให้ประกอบด้วย เพศ
สถานภาพครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 314 คน จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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เป็นเพศหญิง จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และมีสถานภาพพ่อแม่อยู่ด้วยกัน จานวน 154 คิดเป็น
ร้อยละ 49.05 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่นในเขต
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลาดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้าน
สังคมและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดด้านครอบครัว
ในภาพรวมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงลาดับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเที่ยวกลางคืนจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ ดังนี้ น้อยใจที่บิดามารดารักลูกไม่เท่ากัน บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับการแสดงความคิดเห็น บิดามารดาหรือผู้ปกครองคอยดุว่าและไม่
ตามใจ ส่วนข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าน้อยที่สุด คือ บิดามารดา หรือผู้ปกครองทางานมากไม่มี
เวลาใกล้ชิด
ด้านบุคคล ในภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ เรียงลาดับปัจจัยทีมีผล
ต่อการเที่ยวกลางคืน จากมากไปหาน้ อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงและรู้สึก ว่าเป็นการพักผ่อนเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียด ส่วนข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คิดว่าการเที่ยวสถาน
บันเทิงทาให้เป็นคนทันสมัยและรสนิยมดี
ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ในภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับ
มาก 4 ข้อ เรียงลาดับปัจจัยทีมีผลต่อการเที่ยวกลางคืนจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ ดังนี้ เพื่อนชักชวน
ไปเที่ยวสถานบันเทิง ระบบแสง สี เสียงของสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ทาให้น่าสนใจไปเที่ยว การโฆษณาของสถาน
บันเทิง ส่วนข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานบันเทิงน่าสนใจ เช่น แจกรางวัล ให้สิทธิพิเศษ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษาและ
วัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ และสถานภาพครอบครัว
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ว่า เพศต่างกัน ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษา
และวัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบ พบว่า
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า สถานภาพครอบครัวต่างกัน ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืน
ของนิสิตนักศึกษา และวัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุ รี จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
เปรียบเทียบพบว่า โดยภาพรวม และด้านส่วนบุคคล ด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสังคม และ
สภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
เมื่อศึกษาสาเหตุในการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาและวัยรุ่นในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการ
เที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สาเหตุด้าน
บุคคลมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดและอันดับสุดท้ายคือสาเหตุด้านสังคมและสภาพแวดล้อม
สาเหตุด้านบุ คคล เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษาและวัยรุ่นในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะข้อต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ อันดับที่สองคือมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 ข้อคือ รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง และรู้สึกว่าเป็ นการพักผ่อนคลายเครียด มี
ส่วนทาให้นิสิตนักศึกษาและวัยรุ่นสนใจ สาเหตุอาจอาจเป็นเพราะ วัยรุ่นในปัจจุบันมีการปลูกฝังลักษณะทาง
จิตใจค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้การติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลรวดเร็ว วิถีชีวิตของวัยรุ่นยุคใหม่ ต้องการข่าวสารข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของยุวดี เฑียรประสิทธิ์ (2536 ,123) กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในสภาพสั งคมปั จจุบัน และนับวัน
อิทธิพลของสื่อมวลชนจะควบคลุมและเปลี่ยนแปลงเจตคติ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต วัยรุ่นได้รับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว บางรายการมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสม
กับวัยรุ่น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านบันเทิงเริงรมย์ที่มอมเมาวัยรุ่นมากเกินไป เช่น ค่านิยม รสนิยม
และพฤติกรรมที่ขัดต่อประเพณีไทยอย่างเปิดเผย ทาให้เกิดความสับสนและหลงผิดได้ง่าย เช่น การยั่วยุกามารมณ์
การส่งเสริมชีวิตฟุ่มเฟือยทางวัตถุอบายมุข ตลอดจนความรุนแรงต่างๆ ที่วัยรุ่นได้รับโดยตรงจากสื่อมวลชน
สาเหตุด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษา และวัยรุ่น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะข้อน้อยใจบิดามารดารักลูกไม่เท่ากันและบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจ
หรือไม่ยอมรับการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น สาเหตุเนื่องมาจาก นิสิต นักศึกษาและ
วัยรุ่นคิดว่าตนเองโตแล้ว สามารถดูแลตัวเองได้ ต้องการคบและพูดคุยกับเพื่อนมากขึ้น ใช้ชีวิตของตนเองให้คุ้มค่า
ในสังคม ซึ่งบางครั้งรักลูกไม่เท่ากันจากคาจากัดความขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงอายุที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เป็นระยะที่มีการพัฒนาการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ไปสู่
สภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง และเป็นวัยแห่งการปรับตัว เป็นวัยแห่งปัญหา เป็นวัยที่มีความเครียด
ทางอารมณ์ ตัดสินใจเร็ว และรุนแรง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ต้ องการความเป็นอิสระสู่สังคมภายนอก
ดังนั้นกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงมักจะศึกษาประสบการณ์ชีวิตต่างด้วย
สาเหตุด้านสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษาและวัยรุ่น
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับน้อยกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะข้อการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานบันเทิงน่าสนใจ แจก
รางวัล ให้สิทธิพิเศษและข้อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของสถานบันเทิงมีส่วนทาให้น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อยกว่าข้ออื่นๆ สาเหตุเนื่องมาจาก สถานบันเทิงมีจุดขายในการบริการแก่ นิสิต นักศึกษา และวัยรุ่น ทา
ให้ ลู กค้ าเกิ ดการกระตุ้ น ที่ อยากมาใช้ บริ การในสถานบั นเทิ งแหล่ งนี้ และสถานบั นเทิ งประเภทนี้ นิ ยมจั ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นที่น่าพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าอาจจะเป็น แสง สี เสียง การติดแอร์ ตลอดจน
การแจกรางวัลหรือการโปรโมทอื่นๆ ทาให้เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นซึ่งตรงกับงานวิจัยของ อารีย์ สัต
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ยกุล (2531:ก-ค) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สถานดิสโกเธค และปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สถานดิสโกเธค เพราะอยากลองเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานบันเทิงน่าสนใจ เช่น
การแจกรางวัล ให้สิทธิพิเศษ แก่กลุ่มลูกค้าตลอดจนสถานบันเทิงได้อยากบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมมีส่วนทา
ให้น่าสนใจ
ผลการวิ เคราะห์ ส มมติ ฐานเปรี ยบเที ยบจ าแนกตามเพศ พบว่ าโดยภาพรวมและรายด้ านทุ กด้ าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศ ต่างกันไม่มีผลต่อระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบ จาแนกตามสถานภาพครอบครัว พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน
ครอบครัว ด้านบุคคล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสังคมและสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าสถานภาพครอบครัวต่างกันมีผลต่อระดับปัจจัยที่มีต่อการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษา
และวัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เฉพาะด้านสังคมและสภาพแวดล้อมเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานบันเทิง เช่น การแจกรางวัลพิเศษให้ซึ่งเป็นสิ่งล่อตาล่อใจแก่บุคคล
ที่จะเข้าไปใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้และทาความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นการโฆษณา
ชวนเชื่อในการไปเที่ยวสถานบันเทิง
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานบันเทิงมีส่วนที่ทาให้น่าสนใจของนิสิต นักศึกษา
และวัยรุ่น ซึ่งเป็นสิ่งยั่วยวนใจ และการสร้างภาพในการเข้าเที่ยวสถานบันเทิงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องประโยชน์และโทษของการเที่ยวกลางคืน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืน และร่วมมือกับครอบครัว และอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หาวิธีใกล้ชิดกับนิสิตนักศึกษาและวัยรุ่นให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
มักจะปล่อยปละละเลยในสิ่งนี้
2. สถาบันการศึกษาควรมีการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวกลางคืน การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาสังคมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาแก่นิสิต นักศึกษา และวัยรุ่น
3. ควรมีการทาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษาและ
วัยรุ่น เพื่อเป็นการหาแนวทางแก้ไขในเชิงปฏิบัติได้จริงและลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการเที่ยว
กลางคืน
4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดจากการเที่ยวกลางคืนของนิสิต นักศึกษาและวัยรุนในต่าง
อาเภอหรือระดับจังหวัด

