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บทคัดยอ 
 

ชื่องานวิจัย การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ชื่อผูวิจัย  นางจิราพร  เฉินจุณวรรณ 

ปการศึกษา 2562 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  คือ 1.เพื่อศึกษาทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562  2. เพื่อ

หาแนวทางแกไขปรับเปลี่ยนทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

เปน ประชากรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน  โดยเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ  

 ผลการวิจัยพบวา 

1. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเคยเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 56.0 

รองลงมาไมเคยแตงกายผิดระเบียบ คิดเปนรอยละ 24.0 แตงกายผิดระเบียบเปนประจํา คิดเปนรอยละ 

20.0 ตามลําดับ  

2. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเพราะสะดวก สบาย คิดเปนรอยละ

67.0 รองลงมาแตงกายผิดระเบียบเพราะรสนิยม คิดเปนรอยละ 21.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะแตงตาม

เพื่อน คิดเปนรอยละ 10.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะแตงตามแฟชั่น คิดเปนรอยละ 9.0 แตงกายผิด

ระเบียบเพราะอ่ืนๆ ไมระบุ คิดเปนรอยละ 4.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะตองการเปนจุดเดน คิดเปนรอย

ละ 1.0 ตามลําดับ 

3. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นทําใหเกิดความสิ้นเปลือง 

คิดเปนรอยละ 71.0 และคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นไมทําใหเกิดความสิ้นเปลือง คิดเปนรอยละ 29.0 

4. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบ

นักศึกษาแบบแตงอยางไรก็ได คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกาย

เคร่ืองแบบนักศึกษาแบบแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 43.0 ตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกาย

เคร่ืองแบบนักศึกษาแบบแตงกายผิดระเบียบ คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
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5. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉยๆเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมามีความคิดเห็นดูไมเรียบรอยเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 42.0 มีความคิดเห็นดูทันสมัยเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ คิดเปน

รอยละ 13.0 อ่ืนๆ ไมระบุ คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

6. สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเห็นเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะเฉยๆ 

คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะตักเตือน คิดเปนรอยละ 

40.0 เพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะแตงตามเพื่อน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

7. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอินเทอรเน็ต

ใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 40.0รองลงมาคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธSocial 

Networkใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 39.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธโปสเตอร

ใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 29.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธแผนพับใหแตงกาย

ถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 11.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ ไมระบุใหแตงกายถูก

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณา

ของ อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล ที่เสียสละเวลาตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจนมีความ

ถูกตองและสามารถนําไปใชได ใหคําปรึกษาคําแนะนําที่เปนประโยชนและตรวจแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ทําใหงานวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไดเปนอยางดี 

ตลอดจนขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา เกิดจากการ

สนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลหลายทานคณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

         จิราพร  เฉินจุณวรรณ 
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บทนํา 

บทที ่1  
 

ลักษณะและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานคานิยมและวัฒนธรรมอยางมาก  ทําให

ทัศนคติวิถีชีวิตของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไปจากเดิม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา

มากขึ้น การปลูกฝงระเบียบวินัยใหบุคคลในสังคมทําตามระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับที่สังคมกําหนด

เปนเคร่ืองมือในการควบคุมความประพฤติของบุคคลใหอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกทั้งเปนเคร่ืองมือ

ปลูกฝงการรูจักควบคุมตนเองในระเบียบวินัย 

 เคร่ืองแบบการแตงกายของนักศึกษาน้ันจะอยูในระเบียบขอบังคับของแตละสถานบันที่ได

กําหนดขึ้นใหเปนไปตามนโยบายมาตรฐานเดียวกัน การแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิงและนักศึกษา

ชายเปรียบเสมือนเปนเอกลักษณของแตละสถานบันการศึกษาเปนสิ่งสะทอนของวัฒนธรรม คานิยม

ตลอดจนสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมน้ันๆ เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่ง การแตงการของ

นักศึกษาเปนสิ่งสําคัญเพราะการแตงกายที่อยูในระเบียบก็ถือเปนการสรางวินัยและความรับผิดชอบใน

ตนเองสามารถสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยไดและเปนผลดีตอผูสวมใส เปนการเคารพใหเกียรติแก

วิทยาลัยที่ตนไดศึกษาอยู  แตในปจจุบันการแตงกายเคร่ืองแบบของนักศึกษาสวนใหญมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม จึงสงผลใหมีการแตงกายที่ไมเหมาะสมกาลเทศะ เชน นักศึกษาหญิง

ใสเสื้อรัดรูป นุงกระโปรงสั้น นักศึกษาชายใสกางเกงผิดระเบียบและรองเทาผิดระเบียบ เอาเสื้อออก

นอกกางเกง ซึ่งการแตงกายเหลาน้ีถือเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมแกสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งเปน

สถานบันระดับอุดมศึกษา พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาที่กําลังนิยมดังกลาวน้ีถือเปนปญหาและ

การกระทําความผิดทางระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษาในหลายสถาบัน 

 จากปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเร่ืองทัศนคติการแตงกายของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ในการ

สํารวจทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งเปนประโยชนตอวิทยาลัยเทคโนโลยี         

อรรถวิทยพณิชยการในการนําขอมูลไปประยุกตใหเปนแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยไดอยาง

เหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการประจําปการศึกษา 2562 

 2 .  เพื่ อหาแนวทา งการแกไ ขปรับเป ลี่ ยนทั ศนค ติกา รแต งกาย ของ นักศึ กษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 – 2 

ประจําปการศึกษา 2562 (รอบเชา) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 – 2 ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 100 คน โดยวิธีการสุมอยาง

งาย 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ 

 1.1 เพศ 

  1.1.1 ชาย 

  1.1.2 หญิง 

 1.2 อายุ 

  1.2.1 16 - 19 ป 

  1.2.2 20 – 23 ป 

  1.2.3 24 ปขึ้นไป 

 1.3 ระดับชั้น 

  1.3.1 ปวส.1 

  1.3.2 ปวส.2 

 1.4 สาขาวิชา 

  1.4.1 การบัญชี 

  1.4.2 การตลาด 

  1.4.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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  1.4.4 โลจิสติกส 

  1.4.5 คอมพิวเตอรกราฟฟก 

  1.4.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.4.7 English Program 

 1.5 รายได 

  1.5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 

  1.5.2 5,001 – 7,000 บาท 

  1.5.3 7,001 – 9,000 บาท 

  1.5.4 9,001 บาทขึ้นไป 

 1.6 สถานที่พักอาศัย 

  1.6.1 บิดา – มารดา 

  1.6.2 หอพัก 

  1.6.3 บิดาหรือมารดา 

  1.6.4 เพื่อน 

  1.6.5 ญาติ 

  1.6.6 อ่ืนๆ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 วิทยาลัยฯ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ทัศนคติ คือ ระดับของความรูสึกนึกคิดที่เกี่ยวของกับภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีตอตนเอง 

ตอบุคคลอ่ืน และตอสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนผลมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซึ่งอยูใน

รูปแบบของการสนับสนุนหรือคัดคานก็ได แตอยางไรก็ ตามทัศนคติของคนเราน้ันมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไดดวยการศึกษา สิ่งแวดลอม และการคมนาคมติดตอมียังผลใหทัศนคติของคน

เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอันมาก ทั้งน้ีเพราะบุคคลมีโอกาสสังสรรคและแลกเปลี่ยน ตลอดจนเลียนแบบ
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ความคิดเห็นกันไดมากวัฒนธรรมมีการผสมผสานกันมากเทาใดก็ยิ่งจะทําใหทัศนคติของคน

เปลี่ยนแปลงไปไดมากเทาน้ัน ดังน้ัน คนที่ขาดการติดตอกับบุคคลอ่ืน ดํารงชีวิตอยูตามลําพัง ทัศนคติ

จะไมเปลี่ยนแปลง แตคนที่โลดแลนไปตามสังคมอยางกวางขวาง เขากลุมเขาพวกหรือเปนสมาชิกของ

สมาคมมากแหง ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงไดมาก เพราะคบคาสมาคมติดตอ สังสรรค โอกาสที่จะมีการ

ถายทอดหรือเลียนแบบความคิดเห็นน้ันเปนไปไดงาย  

 เคร่ืองแตงกาย คือ สิ่งที่มนุษยนํามาใชเปนเคร่ืองหอหุมรางกาย การแตงกายของมนุษยแตละ

เผาพันธุสามารถคนควาไดจาก หลักฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร เพื่อใหเปนเคร่ืองชวยชี้นําใหรู

และเขาใจถึงแนวทางการแตงกาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพของการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคสมัย

น้ันๆ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 2. นําขอมูลที่ไดไปปรับเปลี่ยนทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ คือ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับชั้น 

4. สาขาวิชา 

5. รายได 

6. สถานที่พักอาศัย 

ตัวแปรตาม คือ  

1. ทัศนคติแตงกายของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ 



5 
 

 
 

บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
 

การวิจัย “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด 

ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตงกาย 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับคานิยม 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตงกาย 

 จากการศึกษาคนควางานวิชาการที่เกี่ยวของกับเร่ืองวัฒนธรรมการแตงกายสามารถสรุป

เกี่ยวกับมารยาทการแตงกายได ดังน้ี 

 การแตงกายเปนมารยาททั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนตองปฏิบัติเหมือนกันตามแตโอกาสเหมือน

เหมาะสม เชน แตงกายไปทํางาน ไปวัด ทําบุญ ไปเลนกีฬา แลงานพิธีตางๆ หรือการแตงกายที่อยูใน

เคร่ืองแบบของนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตํารวจ บริษัทหางรานที่กําหนดใหพนักงานแตงกายเปนตน 

หากบุคลใดสามารถปฏิบัติไดตามกฎระเบียบที่กําหนดถือวาเปนผูมีมารยาทในการแตงกายที่ดี 

 เคร่ืองแตงกายเปนสิ่งแรกที่สะดุดตาผูที่พบเห็น ถาแตงกายเหมาะสมก็จะกอใหเกิดความ

ประทับใจในทางที่ดี หากแตงตัวไมเหมาะสมผูอ่ืนจะมองในลักษณะที่สูดีนัก แมจะเปนความจริงวาคน

เลวอาจซอนรางอยูในเคร่ืองแตงกายที่เรียบรอยสวยงามก็ได แตถาคนดีมีความรูความสามารถน้ันหาก

แตงกายไมเหมาะสม คนที่พบเห็นคร้ังแรกออนไมเกิดความนิยม เสื่อมใส และเปนการปดโอกาสของ

ตนเองที่จะไดแสดงความดีและความสามารถ ดังน้ัน การแตงกายจึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงอันดับแรก 

หลักสําคัญเกี่ยวกับการแตงกาย คือ แตงกายสะอาด แตงกายสุภาพ เรียบรอย และแตงกายถูกตองตาม

กาลเทศะ 

 ความสะอาดของการแตงกายนับเปนสิ่งสําคัญ แตความสะอาดในที่น้ีไมเกี่ยวกับ ความเกาความ

ใหม เพราะเคร่ืองแตงกายที่ใหมอาจสกปรกก็ได และเคร่ืองแตงกายที่เกามีรอบปะชุนก็อาจดูสะอาดได 
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หรือเคร่ืองแตงกายราคาแพงก็อาจดูสกปรกได แตเคร่ืองแตงกายราคาถูกดูสะอาดไดดังน้ัน คนฐานะที่

ไมดีนักก็สามารถแตงตัวสะอาดไดเทากับคนฐานะดี โดยเสื้อผาที่เราสวมใสอยูน้ันก็ควรซักรีดให

เรียบรอย รองเทาก็ขัดใหดูพองาม กระเปาก็เช็ดถูใหดูสะอาดเหลาน้ีใคร ๆ ก็ทําไดแตจะทําหรือไม

เทาน้ัน อน่ึงการอาบนํ้าชําระกายใหสะอาด และการดูแลเล็บมือ เล็บเทามิใหสกปรกก็เปนสิ่งที่ควรดูแล

รักษาทําความสะอาดดวย  

 การแตงกายสุภาพเรียบรอย การแตงกายควรแตงใหเรียบรอยพอควร เพราะคนแตคนละหรือ

สังคมแตละแหง อาจมีเกณฑวัดความสุภาพเรียบรอยตางกันออกไป แตถาใชสามัญสํานึกสักหนอย ก็จะ

พอรูวาในสังคมไทยแตงกายอยางไรจึงจะถือวาแตงกายเรียบรอย และอยางไรถือวาไมเรียบรอย เชน 

การใสเสื้อกลามไปรานอาหาร การแตงกายโดยเปดเผยใหเห็นสวนของรางกายที่ควรสงวน หรือใส

เสื้อผารัดแนนสรีระของรางกาย โดยเฉพาะการแตงกายดังกลาวขางตนไปในสถานที่ควรแกการสักการ

ระบูชา เชน ศาสนาสถาน วัด โบสถ หรือสถานที่ราชการ สถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งถือวาไมสุภาพเรียบรอย 

 นอกจากน้ีการแตงกายควรถกตองตามกาลเทศะ การแตงกายนอกจากสะอาดและมีความสุภาพ

เรียบรอยแลว ควรใหเหมาะสมกับสมัยนิยมและใหเหมาะกับสถานที่ที่จะไปดวยการแตงกายที่ผิดสมัย

นิยมน้ัน หากสะอาดและสุภาพเรียบรอยก็ไมนาจะมีอะไรเสียหายมาก แตคนอาจมองวาเชยเทาน้ัน 

ดังน้ันการแตงกายไมนาจะมีอะไรเสียหายมาก แตคนอาจมองวาเชยเทาน้ัน ดังน้ันการแตงกายใหถูก

กาลเทศะน้ันเปนเร่ืองสําคัญ จึงควรระวังแตงกายใหถูกเทศะ ดังน้ี 

 ควรแตงกายใหเหมาะสมกับงานที่จะไป เชน ไมแตงชุดดําไปงานแตงงาน ไมแตงสีฉูดฉาดไป

งานศพ เปนตน ตางกายใหเกียรติเจาภาพของงานตามสมควร เชน ไปงานเลี้ยงสังสรรคระหวางเพื่อนฝูง

จะแตงลําลองอยางไรก็ได แตถาไปงานแตงงานที่จัดหรูหราเปนพิธีรีตอง จะสวมใสเสื้อยืดกางเกงยีนส

ไปคงไมเหมาะสม เพราะถือวาไมใหเกียรติเจาภาพ แตถามีเงินนอย ไมมีชุดสากลหรือชุดพระราชทาน 

จะใสกางเกงและเสื้อธรรมดาไปก็ได ขอสําคัญคือตองสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

 การแตงกายอยางหน่ึงอาจเหมาะสมกับที่หน่ึง แตไมเหมาะสมกับอีกที่หน่ึง เชน ใสชุดวายนํ้า

อยูที่ชายหาดหรือริมสระวายนํ้า ก็ไมเปนไร แตถาเดินไปในที่หางจากชายหาดและสระมากๆ ก็ดูไม

เหมาะสม หรือการสวมรองเทาแตะที่บาน หรือเดินเลนนอกบานก็ไมเปนไร แตจะใสไปโรงเรียนหรือ

ไปทํางานบางอยางก็ถือวาเปนการไมเหมาะสม เปนตน ความสะอาดและความสุภาพเรียบรอยสําคัญ

ที่สุด เพราะคนเราน้ันตางจิตตางใจกัน คนหน่ึงวาเหมาะอีกคนไมเหมาะดังน้ันถามีปญหาก็ใหยึดหลัก

ความสะอาดและสุภาพไวกอน ซึ่งใบไดทุกกรณี อันที่จริงการแตงกายสะอาดและสุภาพแลวก็ไมตอง

กังวลเร่ืองอ่ืนจนเกินไป 
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 ดังน้ัน มารยามการแตงกายที่พึ่งประสงค จึงไมไดหมายถึง การแตงกายตามแฟชั่น แตเปนการ

แตงกายที่ตองคํานึงถึงความสุภาพเรียบรอย สะอาด ต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา เมื่อมีผูพบเห็นจะรูสึก

ทันทีวาผูที่แตงกายดีถูกตองตามเทศะ คือ คนที่ควรไดรับการชมเชย จากสังคมและผูปฏิสัมพันธดวย ใน

มุมกลับกันหากแตงการไมสุภาพเรียบรอย ก็จะเกิดคําตําหนิ ติเตือน จากผูที่พบเห็น ทําใหเสื่อมเสียงทั้ง

ตนเอง สถานบันครอบครัว และสถานศึกษา ดังตัวอยางการตางกายที่ไมเหมาะสมด่ังที่เปนขาว จึงขอ

ฝากขอควรคํานึงถึงการแสดงมารยาทที่พึงประสงคตอสถานที่อันควรเคารพสักการะ ไดแก แตงกายให

สุภาพเรียบรอย ถอดหมวก ถอดรองเทา ลดรมลง ไมแสดงอาการเหยียดหยามหรือพูดคําหยาบ ไมสง

เสียงเอะอะอ้ืออึง และทําความเดือนรอนใหผูอ่ืน ไมกลาวคําทํานองวาไมเชื่อหรือไมศรัทธาตอสถาน

ศักด์ิสิทธิ์น้ัน ทําใจเปนกลาง ไมคิดแตจะจับผิด เน่ืองจาก ถือวาเปนสถานที่ที่ไมเกี่ยวเน่ืองกับศาสนาที่

ตนนับถือ ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกัน ยกเวนธรรมเนียมน้ันจะขัดกับศรัทธาของตนหรือัดกับ

หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ คํานึงอยูเสมอวาสถานศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาใด ศาสนิกชนในศาสนา

น้ันก็เคารพสักการะ อยาแสดงอะไรที่เปนการทําลาย นํ้ากัน (หนังสือพระพุทธศาสนา โดย ศ.ตร.วิทย 

วิศทเวทย และรศ.เสฐิยรพงษ วรรณปก:2550) 

สรุปไดวาวัฒนธรรมการแตงกายที่พึงประสงค ควรประกอบไปดวย ความเหมาะสม ความ

สะอาด มีความสุภาพเรียบรอย คํานึงถึงสถานที่และกาลเทศะ ทั้งน้ีการแตงกายที่เหมาะสมจะไมมีหลัก

ปฏิบัติตายตัว แตสิ่งสําคัญที่พึงปฏิบัติในการแตงกายคือเหมาะสมกาลเทศะ 

(อางอิงจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sasipit_Ninpairat/fulltext.pdf) 

 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับคานิยม 

ความหมายของคานิยม  

สุนทรีโคมิน และ สนิท สมัครการ (2522, น.13) ใหความหมายของคานิยมตามกรอบ ทฤษฎี

ของ โรคีช (Rokeach) ไวดังน้ี คานิยมคือ ความเชื่ออยางหน่ึงซึ่งมีลักษณะถาวรเชื่อวาวิถีปฏิบัติบางอยาง

หรือเปาหมายของชีวิตบางอยางน้ัน เปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือ หรือ

ปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติหรือเปาหมายชีวิตอยางอ่ืน  

นพมาศ ธีรเวคิน (2539, น.90) คานิยม คือแกนกลางของทัศนคติที่ รวมตัวกันเปน และทํา

หนาที่ บงการพฤติกรรมในระยะยาว เปนศูนยกลาง และถูกสิ่งแวดลอมกระทบกระเทือนไดนอยกวา 

พัทยา สายหู (2516, น.52) ใหความหมายวาคานิยม คือ ความรูสึก หรือความเชื่อของแตละ

บุคคลที่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาเปนสิ่งที่นาชื่นชมหรือนากระทํา และยึดถือเปนหลักประจําใจเพื่อชวยใน

การตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหน่ึง นอกจากน้ียังใหคําอธิบายคานิยมทางสังคมวิทยาไววาเปน
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การกําหนดที่ครอบจักรวาล จึงขอใชคํากลาววา หมายถึงสิ่งที่ยึดถือประจําใจที่ชวยตัดสินใจทางเลือก

ตราบใดที่มนุษยตองเลือกตัดสินใจในการกระทําอยูมนุษยจะตองอาศัย คุณคาประจําตัวเปนเคร่ือง

กําหนด แมแตสิ่งที่เคยทําจนชินเปนนิสัย ก็มีคุณคาที่ชวนใหทําเชนน้ันกําหนดอยูมิฉะน้ันก็คงไมยินดี

ทําจนตายกลายเปนนิสัย ดังน้ันเมื่อเกิดเปนคนแลว จะเลือกทําอะไรตองอาศัยคุณคาเปนเคร่ืองกําหนด

ทั้งสิ้น 

กอ สวัสดิพานิช (2518, น.48) กลาววา คานิยมหมายถึง ความคิด พฤติกรรม และสิ่งที่คนใน

สังคมหน่ึงเห็นคุณคา จึงยอมรับปฏิบัติตามและหวงแหนไวระยะหน่ึง คานิยมมัก เปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม  

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523, น.1) ไดใหความหมายของคานิยมวาหมายถึง ความเชื่อของ

ตัวบุคคลวาสิ่งใดมีคามีความสําคัญ และเปนที่พึงปรารถนาของเขาในขณะที่สิ่งอ่ืนไมมีคา ไมมี

ความสําคัญและไมเปนที่ตองการ  

สาโรช บัวศรี (2527, น.15) กลาววา คานิยมเปนสภาพหรือการกระทําบางประการซึ่งเราเชื่อถือ

คานิยมวาควรยึดมั่นหรือควรกระทําหรือปฏิบัติเพื่อจะไดบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของ

สังคมหรือตัวเอง  

พนัส หันนาคินทร (2523, น.17) ใหความหมายของคานิยมวาคานิยมหมายถึง การยอมรับนับ

ถือและพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือกลุมคนมีอยูตอสิ่งตางๆ ซึ่งอาจเปนวัตถุมนุษยสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

ๆ รวมทั้งการกระทําในดานเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ทั้งน้ีโดยไดทําการประเมินคา

จากทัศนะตาง ๆ โดยถี่ถวนรอบคอบแลว คานิยมของบุคคลจะแตกตางกันไปตามประสบการณของแต

ละบุคคล ถึงแมวาจะอยูในวัฒนธรรมหรือสังคมเดียวกันและคานิยมของแตละบุคคลอาจเปลี่ยนแปลง

หรือปรับปรุงจากคานิยมเดิมของเขาได คานิยมจึงมีลักษณะไมคงที่ในฐานะที่คานิยมเปนเคร่ืองนําทาง

พฤติกรรมของคน การเปลี่ยนแปลงของคานิยมยอมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะและประสบกา

รณของบุคคลน้ัน ๆ 

วิเชียร วิทยอุดม (2547, น.47) ใหความหมายของคานิยมวาคานิยมเปนความเชื่อหรือ ความรูสึก

นึกคิดของตนที่ใชระยะเวลาในการสรางสมและฝงรากลึกจนยอมรับและยึดถือเปนแนวทางในการใช

ชีวิตคานิยมจะเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกและปฏิบัติประจําวันเปนสิ่งที่เราคิดวาควรจะ

เปนไมวาสิ่งน้ันจะดีหรือไมดีก็ตามและมักจะเปนสิ่งที่บุคคลในกลุมมีความเห็นเหมือนๆกัน คานิยมจึง

เปนความเชื่อหน่ึงซึ่งในบางคร้ังอาจจะมีการใชดุลยพินิจเขาไปเกี่ยวของดวย 
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สวัสด์ิ สุวรรณอักษร (2532, น.33) ไดใหความหมายของคานิยมไววา คานิยมเปนสิ่งที่บุคคลมี

ความเห็นตอสิ่งหน่ึงวามีคา นาพิสมัย นายึดติด แลวฝงรากในความคิดยึดถือเปนเกณฑในการกระทํา

พฤติกรรมใด ๆ 

ณรงคศรีสวัสด์ิ (2519, น.39) กลาววาคานิยมหมายถึง สิ่งสําคัญขั้นมูลฐานในการทําความเขาใจ

ถึงพฤติกรรมของบุคคลเพราะพฤติกรรมหรือการแสดงออกตาง ๆ ของบุคคล ยิอมขึ้นอยูกับลักษณะ

คานิยมที่เขามีอยู 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524, น. 411) ใหความหมาย ของ

คานิยมไวดังน้ี คานิยมคือวิสัยสามารถของสิ่งใดก็ตามซึ่งเชื่อวาสนองความปรารถนาของ มนุษยไดหรือ

คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตามซึ่งทําใหสิ่งน้ันเปนประโยชนนาสนใจแกบุคคลหรือกลุมคําน้ีตางจากคําวา

อรรถประโยชน (Utility) เพราะคาขึ้นอยูกับความเชื่อของมนุษยของอยางหน่ึงซึ่งโดยเน้ือแทไมมี

อรรถประโยชนอยางใดเลยอาจเปนที่ยอมรับวามีคาสูงสงไดเพราะมนุษยเชื่อววาสิ่งน้ันเปนประโยชน

กับตน นอกจากน้ีของอยางเดียวกันอาจจะมีคาสําหรับแตละบุคคลไมเหมือนกันเราจึงไมสามารถวัด

ออกมาไดแนนอนวาของน้ันมีคาอยางไรในทางสังคมวิทยานิยม ใชคํา “คุณคา” หรือ “คานิยม” ให

หมายถึงสิ่งที่บุคคลยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง  

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2528, น.1) ไดใหความหมายของคําวา คานิยม 

หมายถึง สิ่งที่คนสนใจสิ่งที่คนปรารถนาจะไดปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายเปนสิ่งที่คนถือวาเปน

บังคับตองทํา ตองปฏิบัติเปนสิ่งที่คนบูชายกยองและมีความสุขที่จะไดเห็นไดฟงไดเปนเจาของ คานิยม

ของสังคมจึงเปน วิถีของการจัดรูปความประพฤติที่มีความหมายตอบุคคลและเปนแบบฉบับความคิดที่

ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคมและในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณทําใหมีการ

เลือกในสถานการณหรือเวลาน้ัน คานิยมจึงรวมไปถึง จุดมุงหมายหรือความตองการในชีวิตและสิ่งที่

บุคคลชอบ 

โรคีช (Rokeach, 1973, p.10) อธิบายวาคานิยมเปนกรอบความคิดของบางสิ่งบางอยางซึ่งเปนที่

ปรารถนาของบุคคลหรือสังคมหน่ึงเมื่อคนเรียนรูคานิยมมักจะถูกผนวกเขาไปในระบบที่ถูกจัดอยาง

เปนระเบียบ ขยายความตอไปไดวาคานิยมที่อยูในระบบดังกลาวไดถูกจัดลําดับความสําคัญเมื่อเทียบกับ

คานิยมอ่ืนๆ ภายในระบบดวยกันเอง ความสัมพันธภายใตกรอบความคิดน้ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ลําดับความสําคัญได ระบบน้ีมีความเสถียรพอที่จะสะทอนถึงภาวะที่เปนอยูที่มีลักษณะคลายหรือคลอย

ตามกันและความตอเน่ืองของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคคลซึ่งถูกทําใหเกิดกระบวนการทาง

สังคมในวัฒนธรรมและสังคมหน่ึง ๆ แตระบบน้ีก็ไมมีความเสถียรเพราะยอมใหเกิดการจัดลําดับ
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ความสําคัญของคานิยมใหมขึ้นไดหาก เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และ

ประสบการณสวนบุคคล 

โรคีช (Rokeach, 1979, p.16) อธิบายวา คานิยมมีความหมายหลากหลาย ไดแก ความสนใจ 

ความพอใจ ความชอบ หนาที่การอยูในศีลธรรมจรรยา ความปรารถนา ความตองการ เปาหมายและอ่ืน 

ๆ แตโดยหลักที่ถือเปนคานิยมคือ คุณสมบัติที่เปนเกณฑหรือมาตรฐานของสิ่งที่เปนอยู ระบบของ

คานิยมเปนสิ่งที่ถูกตองไวอยางเปนระบบระเบียบใหเปนมาตรฐานที่พึงปรารถนามาตรฐานที่วาน้ีถูกใช

ในการเลือกสิ่งของและการกระทําที่จะเปนวิธีแกไขขอขัดแยงหรือเปนแนวทางสําหรับสังคม คานิยม

ประกอบดวยองคประกอบที่เปนแนวทางสําหรับการคาดการณและพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายและ

มันยังทําหนาที่ตัดสินหรืออธิบายถึงพฤติการณเกิดขึ้นบอยๆในอดีตวาเปนผลมาจากคานิยมดวยเน้ือหา

สวนหลักของคานิยมมีหลายสวน (dimensions หรือ modes) ตามแตจะศึกษาแตในแขนงที่เกี่ยวของกับ

ความสัมพันธเชิงสังคม (social relations) ไดมีการกําหนดเกณฑของสิ่งที่พึงปรารถนาดังน้ี เทาเทียมกัน 

ความไมเทาเทียมไดตามมาตรฐานสูงกวามาตรฐานประโยชนสวนรวมประโยชนสวนตัว ความสัมพันธ

แบบเฉพาะเจาะจงการเปนสมาชิกตามประเภทกลุม ยอมรับคําสั่งไมยอมรับคําสั่ง มาตรฐานสวนตัว 

มาตรฐานที่ยอมรับใหสากลพึ่งตัวเองพึ่งพาอาศัยกันและกันใสใจไมใสใจแสดงออกเก็บตัวครอบนํา

หงอไมเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง  

จากความหมายคานิยมที่นักวิชากรไดกลาวไวมากมายแสดงใหเห็นวาคานิยมน้ันมีความหมายที่

หลากหลาย เปนทั้งความคิด ความเชื่อ ความรูสึกเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมและเปนเกณฑในการ

ตัดสินใจของแตละบุคคล ดังน้ันผูวิจัยจึงขอสรุปความหมายของคานิยมวาเปนความเชื่อสวนบุคคลที่มี

ความหมายตอบุคคลน้ันยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต หรือตัดสินใจ เลือกกระทําสิ่งตาง ๆ คานิยมมี

ลักษณะไมคงที่เปลี่ยนแปลงไดตามเวลาตามประสบการณของแตละบุคคล 

(อางอิงจาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sasipit_Ninpairat/fulltext.pdf) 

 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมน้ี เปนแนวคิดของ แบนดูรา (Bandara 1977: 16 อางถึงใน ภัทรธิรา 

ผลงาม. 2544 หนา 28) ซึ่งมีความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษย นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว 

เกิดจากการเรียนรูทั้งสิ้น และการเรียนรูพฤติกรรมใหมเหลาน้ันสามารถเรียนรูไดโดยประสบการณตรง

หรือไมก็โดยการสังเกต องคประกอบทางชีววิทยามีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรูโดยพฤติกรรม 

น้ันก็ คือองคประกอบในตัวบุคคลมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูพฤติกรรม ในการอธิบายกระบวนการ

เกิดพฤติกรรมของมนุษย 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sasipit_Ninpairat/fulltext.pdf


11 
 

 
 

แบนดูรา ไดอธิบายรูปของการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางตอเน่ืองระหวางพฤติกรรม 

องคประกอบสวนบุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอม โดยที่องคประกอบทั้ง 3 น้ีจะมีปฏิสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน พฤติกรรมองคประกอบสวน บุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลซึ่งกัน

และกัน กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยสามารถกําหนดสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมก็สามารถกําหนด 

พฤติกรรม พฤติกรรมสามารถกําหนดองคประกอบสวนบุคคล องคประกอบสวนบุคคลก็สามารถ

กําหนดพฤติกรรมไดเชนกัน ในทํานองเดียวกัน องคประกอบทาง สิ่งแวดลอมและองคประกอบสวน

บุคคลก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

แบนดูรา ไดกลาวถึงตัวกําหนดพฤติกรรมวา มี 2 ประการ คือ ตัวกําหนดพฤติกรรมที่เปนสิ่งเรา 

ซึ่งไดแกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมการเกิดเหตุการณตาง ๆในสิ่งแวดลอมซ้ํา ๆ มนุษยจะ

คาดการณไววา ถามีเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้นจะมีเหตุการณอะไรตามมาและตัวกําหนดพฤติกรรมอีก

ประการหน่ึง คือ  ตัวกําหนดที่เปนผล ซึ่งไดแกผลของการกระทํามนุษยจะเลือกกระทําพฤติกรรมที่ 

ไดรับผลทางบวก และจะหลีกการกระทําพฤติกรรมที่จะไดรับผลทางลบ 

วิธีการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย แบนลูราไดกลาววา วิธีการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษยมี  2 

วิธี คือ การเรียนจากผลของการกระทํา และวิธีการเรียนรูจากการเลียนแบบ โดยที่การเรียนรูจากผลของ

การกระทําเปนการ เรียนรูจากประสบการณตรง ซึ่งจะทําหนาที่ 3 ประการ คือใหขอมูล จูงใจ และ 

เสริมแรง สวนการเรียนรูจากการเลียนแบบเปนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบกระทํา พฤติกรรม ซึ่ง

เปนการเรียนรูจากประสบการณทางออม การเรียนรูจากตัวแบบอาศัย กระบวนการเรียนรูจากการสังเกต

เปนผลสําคัญ ซึ่งตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใสใจกระบวนการเก็บจํา 

กระบวนการทางกาย และ กระบวนการจูงใจ 

นอกจากน้ี ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมแบนดูรา ยังไดกลาวถึงการควบคุมพฤติกรรมดวยปญญา

ไววา การเรียนรูความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมและผลของการกระทําจะอยูในรูปของความเชื่อและ

ความคาดหวัง ซึ่งเปน กระบวนการทางปญญา ความเชื่อและความหวังน้ีจะทําหนาที่ควบคุมหรือกํากับ

การ กระทําของมนุษยในเวลาตอมา การควบคุมพฤติกรรมดวยปญญาที่สําคัญที่เกี่ยวของ 3 ประการ คือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑเงื่อนไข การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ ของตนเองและผลที่จะเกิดขึ้น

และสิ่งจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ี ใชแนวคิดของแบนดูรา เพื่อเปนพื้นฐาน ในการกําหนดตัวแปรเกรด

เฉลี่ย จากแนวคิดวา สติปญญาเปนตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย 

(อางอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/458173) 
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แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ 

แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ ความหมายของทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติของบุคคล

เปนความรูสึกทางใจที่มีตอสิ่งใด ๆ ของบุคคลซึ่งมีอิทธิพล อยางยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคลและมีผลตอ

กลุมทางสังคม เกี่ยวของในการดําเนิน กิจกรรมตาง ๆ ทุกดานในสังคมของมนุษยทุกสังคม เกี่ยวกับ

ทัศนคติ (attitude) มี นักวิชาการหลายทานใหความหมายไว คลาย ๆ กัน ซึ่งผูศึกษาไดคนควารวบรวม

และขอนํามาสรุป อางอิงดังน้ี Martin Fishlein (อางถึงใน ดารณีพานทอง พาลุสุขและสรุเสกย พงษหาญ

ยุทธ, 2548, หนา 37) ทัศนคติหมายถึงความรูสึกโอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยาเห็นดวย ไมเห็นดวยหรือน่ิง

เฉยตอสิ่งตางๆ ที่เกิดในสังคม 

 Darly Bem (อางถึงใน ดารณี พาลุสุข และสรุเสกย พงษหาญยุทธ,2548,หนา37) ทัศนคติเปน

ความรูสึกของคนเราทางที่พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งตาง ๆ ในสังคม 

 ทริแอนดีส (อางถึงใน สิทธิพันธ พุทธหุน 2547,หนา 91) ใหความหมายของทัศนคติไววา 

ทัศนคติเปนความที่มีความรูสึกแผงอยู ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการกระทําตอสิ่งหน่ึงในสถานการณทาง

สังคม โดยทัศนคติมี 3 องคประกอบ คือ ความรูหรือความคิด (cognitive) ความรูสึก (affective) ซึ่ง

หมายถึงสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรม และความพรอมที่จะกระทํา (predisposition to act)  

 พงศสัณห ศรีสมทรัพย และ ปยะนุช เงินคลาย, 2550, หนา 75 ไดสรุปความหมาย และอธิบาย

เกี่ยวกับ ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกทางใจของแตละบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู ประสบการณ 

ความนึกคิด และความเชื่อของแตละบุคคล ความรูสึกทางใจของแตละบุคคลในเร่ืองราวใด ๆ จะมี

ระดับที่แตกตางกันออกไปต้ังแตระดับที่เปนความชอบหรือไมชอบ ระดับที่เปนประสบการณที่ไดรับ

การไตรตรองจนถึงระดับที่เปนการนําไปปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึงเปนตัวกระตุนใหยุคคลเกิด

ความคิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง 

 โรเซ็นเบอรก,1960 (อางถึงใน จิระวัฒน วงศสวัสด์ิวัฒน,2536,หนา 194-195)ไดสรุปและ

อธิบายทฤษฎีความสอดคลองระหวางแนวคิดกับความรูสึก (Cognitive Affective Consistency Theory) 

วาทัศนคติจะไดรับผลกะทบไมเฉพาะที่เน่ืองจากอิทธิพลการโนมนาวเขาสูภาวะสมดุล ยังขึ้นกับ

ความรูสึกเปนสุขหรือทุกขอันเน่ืองจากแนวโนมการเพิ่มผลตอบแทนสูงและลดการสูญเสียนอยที่สุด 

ทฤษฎีกลุมน้ีไดอธิบายวิธีแกปญหาความไมสมดุลของความรูสึกที่แตกตางกันหลายวิธี และพยากรณ

อันดับของวิธีการที่ควรใบมากที่สุด วิธีงายๆ ที่จะเขาสูภาวะสมดุล คือพยายามกอนแลวใชวิธีที่มีความถี่

สูงสุดโรเซ็นเบอรไดเนนความสําคัญของความสอดคลองกันระหวางองคประกอบทั้งสองเหนือระดับ

หน่ึงยอมจะตองมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบใด องคประกอบหน่ึง หรือทั้งสององคประกอบ เพื่อ

นําไปสูภาวะความสอดคลอง และเชื่อวาการเปลี่ยนองคประกอบหน่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนอีก
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องคประกอบหน่ึงทัศนคตินอกจากน้ันการเปลี่ยนทัศนคติโดยผานกระบวนการเราดวยวิธีสื่อสาร สวน

ใหญเนนการเปลี่ยนองคประกอบความรู น่ันคือการใหขอมูลใหม ๆ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบความรูสึกและการเปลี่ยนทัศนคติ 

 ตามแนวคิดน้ี ไมวาองคประกอบใดของทัศนคติเปลี่ยนก็ตาม จะทําอีกองคประกอบหน่ึง

เปลี่ยน ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อเขาสูภาวะสอดคลองระหวาง 2 องคประกอบดังกลาว 

 จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2535, หนา 104-105) ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติวามี 6 รูปแบบ 

คือ 

1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ไมใชสิ่งที่มีติดตัวมาแตเกิดประสบการณมีอิทธิพลอยาง

มากตอทัศนคติ การสั่งสมประสบการณทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการปะทะสังสรรค

กับสิ่งตาง ๆ ในสังคม จะมีผลโดยตรงตอทัศนคติ 

2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) ทัศนคติเกิดจากกระประเมิน

ความคิดหรือความเชื่อที่บุคคลมีอยู เกี่ยวกับสิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือ เหตุการณ ซึ่งจะเปนสื่อกลางทําให

เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทัศนคติมีธรรมชาติของการประเมิน เปนความคิด หรือความเชื่อที่มีความรูสึก

แฝงอยูดวย การที่บุคคลหน่ึงจะมีทัศนคติอยางไรตอสิ่งใด ขึ้นอยูกับการประเมิน ความรู ความคิด หรือ

ความเชื่อที่มีเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ซึ่งจะทําใหผูประเมินเกิดความรูสึกทางบวก หรือทางลบตอสิ่งดังกลาวผล

การประเมินอาจแตกตางกันตามประสบการณของแตบุคคล ทัศนคติตอสิ่งเดียวกันอาจแตกตางกันตาม 

เพศ อายุ หรืออาชีพ 

3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม (quality and intensity) คุณภาพและความเขมของทัศนคติจะ

เปนสิ่งที่บอกถึงความแตกตางของทัศนคติที่แตละคนมีตอสิ่งตาง ๆ เมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึง ก็

อาจมีทัศนคติทางบวก หรือทัศนคติทางลบตอสิ่งน้ัน น่ันคือกอใหเกิดสภาวะความพรอมที่จะเขาหาหรือ

หลีกหนีสิ่งดังกลาว สวนความเขมจะบงถึงมากนอยของทัศนคติทางบวก หรือลบ หรือบงชี้ระดับการ

ประเมิน เชน ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบนอย 

4. ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนงาย (Permanence) ทัศนคติมีลักษณะที่ฝงแนนลึกซึ้ง 

เน่ืองจากสิ่งที่ประเมินมีความชัดเจนถูกตองแนนอน หรือมีการสั่งสมประกบการณเกี่ยวกับสิ่งน้ัน โดย

ผานการเรียนรูมานานพอ ในกรณีเชนน้ี การเรียนรูสิ่งใหม หรือการบังคับใหแสดงพฤติกรรมน้ันๆ อยู

เสมอ ก็อาจไมมีผลทําใหทัศนคติที่มีอยูไมเปลี่ยนแปลง 

5. ทัศนคติตองมีสิ่งที่หมายถึง (attitude object) ที่แนนอน น่ันคือทัศนคติตออะไร ตอบุคคล ตอ

สิ่งของหรือตอสถานการณ 
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6. ทัศนคติมีความลักษณะความสัมพันธ ทัศนคติแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งของ 

กับบุคคลอ่ืน หรือกับสถานการณ และความสัมพันธน้ีเปนความรูสึกจูงใจ (Motivation affect) 

 

สรุปความหมายและแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 การศึกษาทัศนคติเพื่อใหเราทราบถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะออกมา

ในรูปของการตอบรับหรือปฏิเสธก็ได ทัศนคติของบุคคลสามารถแสดงออกมาเปนคําพูดซึ่งเราเรียกวา 

เปนความคิดเห็น ทั้งทัศนคติและความคิดเห็นเปนสิ่งที่แยกจากกันไมออก 

 ทัศนคติของบุคคลมีองคประกอบอยู  3 ประการ คือ ความรูความเขาใจ ความรูสึกและ

องคประกอบทางพฤติกรรม นอกจากน้ัน ทัศนคติยังแยกออกเปนทัศนคติทางบวก ทางลบ และการเฉย 

ๆ ไมมีทัศนคติการตอบสนองตอสิ่งที่เราเรียนรูที่เราเรียกวาเปนทัศนคติน้ัน จะมีรูปแบบตาง ๆ กัน คือ 

ทัศนคติดานความรูสึก ทัศนคติดานความเขาใจและทัศนคติดานการกระทํา ทั้ง3แบบน้ีไมจําเปนตอง

เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันเสมอ 

(อางอิงจาก http://www.nst.ru.ac.th/file/Research/Research53PDF) 

 

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ความหมายและกระบวนการของแรงจูงใจ 

 นักวิชาการดานจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรไดใหความหมายของแรงจูงใจไวหลายนัย แต

เมื่อนํามาสังเคราะหและประมวลแลวจะมีสาระสอดคลองตรงกัน ซึ่งพอสรุปไดวา แรงจูงใจเปน

กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีการกระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกตองการและหรือความอยาก และบุคคล

ไดยึดเอาความตองการหรือความอยากน้ัน เปนเปาประสงคที่จะขับ-เคลื่อนการกระทําหรือพฤติกรรม 

เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและสามารถบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวได 

กระบวนการในการเกิดแรงจูงใจ 

1. การกระตุน เปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดแรงจูงใจ โดยนักวิชาการแบงการกระตุน

ออกเปนสองลักษณะ คือ การกระตุนทางกาย และการกระตุนทางจิตใจ 

2. การเกิดแรงขับเคลื่อน การกระตุนจะทําใหเกิดผลสองประการ คือ 1)การกระตุนทางกายจะ

ทําใหเกิดแรงขับ (drive) ซึ่งถือวาเปนความตองการ และ 2) การกระตุนทางจิตใจจะทําใหเกิดแรงชักจูง 

(motive) ซึ่งถือวาเปนความอยาก 

3. การเกิดเปาที่ประสงค แรงขับและหรือแรงชักจูงที่เกิดจากการกระตุนไมวาจะเปนการ

กระตุนอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่มนุษยกระทําใหเกิดตอกายหรือจิตจะขับเคลื่อนใหบุคคลกําหนด

http://www.nst.ru.ac.th/file/Research/Research53PDF
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เปาหมายที่จะใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่จะบรรลุเปาหมาย และเปาหมายน้ันจะสงผลใหเปนไป

ตามเปาประสงค เชน ความหิวเปนแรงขับทางกาย จะขับเคลื่อนใหเกิดความตองการ และความตองการ

อันเกิดจากความหิวก็จะถูกนํามากําหนดเปาประสงค คือ หายหิวหรืออ่ิมแลวแตกรณี  บุคคลจะนํา

เปาประสงคมาเปนที่ต้ังในการกําหนดเปาหมายของการกระทําหรือพฤติกรรม คือ ใหไดมาซึ่งอาหาร

เมื่อไดอาหารตามเปาหมายก็นํามารับประทานจนบรรลุตามเปาที่ประสงค ในกรณีที่เปนความอยากที่จะ

ไดรับเกียรติเชิดชูตนเองก็จะเปนแรงชักจูงทางจิตใจ ใหบุคคลนําความอยากน้ันไปต้ังเปาประสงค ซึ่ง

อาจต้ังเปนประสงควาไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมและนําเปาประสงคไปกําหนดเปาหมาย เพื่อ

กระทําการใหไดมาซึ่งโลเกียรติยศ หรือสัญลักษณที่แสดงถึงเกียรติยศตามที่บุคคลต้ังเปาประสงคไว 

แนวความคิดในการจําแนก และการวัดแรงจูงใจ 

 จากปรากฎการณและขอเท็จจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Some Phenomena of Motives) พบวา 

การศึกษาแรงจูงใจ เปนการศึกษาเฉพาะแรงจูงใจที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม เทาน้ัน เพราะเปนสิ่งสังเกต

ได แตยังไมมีความสลับซับซอนและขอเท็จจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ควรใหความสําคัญ ดังน้ี 

1. การแสดงออกของแรงจูงใจน้ันแตกตางจากวัฒนธรรม และแตกตางกันไปตามตัวบุคคลใน

วัฒนธรรมเดียวกัน ดังน้ันวิธีการแดงออกของแตละบุคคลจึงไมเหมือนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากวา การ

แสดงออกของแรงจูงใจเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรูและประสบการณ เชน การแสดงความรักของ

วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก 

2. แรงจูงใจอยางเดียวกัน  อาจทําใหคนมีพฤติกรรมแสดงออกมาเหมือนกัน เชน  ความพึง

พอใจ บางคนแสดงออกโดนการรมมือ บางคนอาแคใหกําลังใจ 

 

3. แรงจูงใจที่ไมเหมือนกัน อาจทําใหคนมีพฤติกรรมแสดงออกมาเหมือนกัน เชน การรีบกลับ

บานทันทีหลังเลิกงาน บางคนเพราะรับผิดชอบตอครอบครัว แตบางคน เพราะรับผิดชอบตอครอบครัว 

แตบางคนอาจเพราะตองากรหลบเลี่ยงงาน 

4. แรงจูงใจบางคร้ังอาจปรากฏออกมาในรูปการปดบังอําพราง หรือแสดงออกไมตรงตามจริง 

เชน การดีใจ บางคนแสดงออกทางสีหนาชัดเจน บางคนแอบวอนไวไมแสดงอาการใหปรากฏ 

5. พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจไดรับการกระตุนจากแรงจูงใจหลายอยาง เชน การริเร่ิมเสนอ

โครงการตาง ๆ ขึ้นมาใหม อาจมีความตองการหลายอยาง เชน อยากมีชื่อเสียง อยากสรางคุณประโยชน 

หรืออยากรํ่ารวย เปนตน 

 นักวิชาการไดพยายามศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระตุยใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน

ของบุคคล เพื่อที่จะไดใชประโยชนในการสรางแรงจูงใจบุคคลทํางานซึ่งอาจสรุปเปนสองกลุมใหญ ๆ 
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คือ ทฤษฎีที่เนนการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจจากลักษณะความตองการของบุคคล และทฤษฎีที่เนนการ

กระตุยใหเกิดแรงจูงใจจากกระบวนการในการทํางาน 

1. ทฤษฎีความตองการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ มีหลายทฤษฎี แตมีทฤษฎีที่สําคัญ ๆ และรูจัก

กันอยางแพรหลาย อยู 5 ทฤษฎี คือ 

1.1 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Masllow Hierachy of Needs) (อางถึงใน

ธงชัย สันติวงค,2537,หนา 383) ไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววาการจูงใจเปนไปตามลําดับของความ

ตองการอยางมีระเบียบลําดับขั้นตอนของความตองการน้ี คือ Hierachrchy of Needs ประกอบดวยความ

ตองการของมนุษยมีลําดับขั้น 5 ประการ ดังน้ี ที่กระตุนใหเกิดแรงขับและแรงชักจูง คือ 

 1.1.1 ความตองการทางกายภาพ (physiological needs) ความตองการขึ้นพื้นฐานขั้น

แรกของมนุษย คือความตองการดานรางกายเชนความตองการดานอาหาร นํ้าอุณหภูมิที่เหมาะสม เปน

ตน สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน 

1.1.2 ความตองการความปลอดภัยหรือมั่นคง (security of safety needs) ภายหลังจาก

การที่รางกายไดรับการตอบสนองมนุษย ก็เร่ิมที่จะคิดถึงความปลอดภัยและความมั่นคง เชนความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ การมีอาชีพที่มั่งคง มีรายไดที่เพียงพอการปกปองคุมครองความปลอดภัยในชีวิต 

1.1.3 ความตองการทางดานสังคม (social or belongingness needs) ภายหลังจากที่

มนุษยไดรับการตอบสนองดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการในขั้นที่สูงขึ้นคือความตองการทางดาง

สังคม คือความตองการเขารวมเปนสมาชิกขององคกรตาง ๆ อยากจะคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ๆ รวม

ตลอดทั้งจะไดรับมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุมเพื่อนฝูง เปนตน 

1.1.4 ความตองการที่จะมีฐานะเดนทางสังคม (esteem or status) ความตองการขั้น

ตอมาจะเปนความตองการที่จะประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังน้ีคือความมั่นใจในตนเองในเร่ือง

ความสามารถ ความรู และความสําคัญของตัวเอง รวมทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับ

ของบุคคลอ่ืน  

1.1.5 ความตองการที่จําไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอยาง (self actualization 

or self-realization) ลําดับขั้นความตองการที่สูงสุดของมนุษย คือ ความตองการที่อยากจะสําเร็จทุกอยาง

ตามความนึกคิด ภายหลังจากที่มนุษยไดรับการสนองตอบความตองการทั้ง 4 ขั้น อยางครบถวนแลว

มนุษยก็จะยังคงมีความตองการขั้นสูงขึ้นไปอีก และอยากประสบผลสําเร็จ 

ตามความนึกคิดของตนที่ตนไดฝนไวทุกอยางความตองการในขั้นน้ี มักจะเปนความตองการที่เปน

อิสระเฉพาะสวนแตละคน แตละคนตางก็มีความนึกคิดใฝฝนที่อยากประสบผลสําเร็จในทรรศนะของ
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ตน เชน ความตองการไดรับชื่อเสียงในฐานะนักกีฬา เปนตน ความตองการทั้ง 5 ประการน้ีจะเกิดขึ้น

เปนลําดับกอนหลัง โดยไมขามขั้นหรือลําดับ 

1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจวาดวย ERG ของแอลเดอรเฟอร (Aoderfer’s Modified Needs) (อางถึงใน

ธงชัย สันติวงศ,2537,หนา 390) เห็นวาความตองการของมนุษยแยกแยะออกเปน 3 ประเภท 

ประกอบดวย E หรือ ความตองการอยูรอด (existence) R หรือ ความตองการมีสัมพันธทางสังคม 

(relatedness) และ G หรือความตองการความกาวหนาและเติบโต (Growth) ความตองการทั้ง 3 น้ี ไม

จําเปนตองเกิดเรียงเปนลําดับ ซึ่งความตองการแตละประเภทขยายความไดดังน้ี 

1.2.1 ความตองการอยูรอด (existence) จะเกี่ยวกับความตองการดานรางกาย และ

ปรารถนาอยากจะมีสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน ตองการอาหารที่อยูอาศัย เปนตน 

1.2.2 ความตองการมีสัมพันธทางสังคม (ralatedness) จะประกอบดวยเร่ืองราวสวนที่

เกี่ยวกับความสัมพันธตาง ๆ ที่มีอยูตอกันระหวางบุคคลในองคกร เชนความตองการที่จะเปนผูนําหรือ

หัวหนา ความตองการที่จะเปนผูตาม เปนตน 

1.2.3 ความกาวหนาและเติบโต (Growth) เปนความตองการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงฐานะ

สภาพ และการเติบโตกาวหนาของผูคนทํางานความตองการอยากเปนผูมีความคิดริเร่ิมบุกเบิก มี

ขอบเขตอํานาจขยายกวางออกไป เร่ือยๆ และการพัฒนาเติบโตดวยความรูความสามารถ เปนตน 

 1.3 ทฤษฎีการตองการประสบความสําเร็จ (The need to achieve theory) (อางถึงในธงชัย สันติ

วงศ,2537,หนา391) ของแมลคลีแลนด (Mcclelland Achievement Motivation Theory) ประกอบดวย

ความตองการ 3 ประการ คือ  

1.3.1 ความตองการดานความสําเร็จ (achievement) คนที่ตองการประสบความสําเร็จ

สูงโดยมากมักจะต้ังเปาหมายไวคอนขางสูงต้ังใจถึงผลสําเร็จที่ต้ังเปาหมายไวเปนสําคัญ มากกวาที่จะ

คํานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชนที่จําไดจากการทํางาน คนพวกน้ีมีบุคลิกเดน 3 ประการ คือ 1.จะ

ต้ังเปาหมายงานที่ยากและทาทาย 2.ตองการที่จะทราบความเปนไปของงานที่กาวหนาไปที่ละขั้นวาไป

ตามที่ต้ังไวเพียงใดและจะไมชอบการทํางานยาวนานเร่ือยเปอยโดนไมรูจักจบสิ้นโดยที่ไมเห็นถึงคุณคา

และหรือความสําเร็จของงานที่ทํา 3.คนกลุมน้ีตองากรที่จะควบคุมผลการทํางานที่เกิดจากการที่ตนได

ทุมเทความพยายามลงไป 

1.3.2 ความตองการ ดานอํานาจ (power) ความตองการที่จะมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน 

และจะมุงพยามแสดงออกเพื่อมีอํานาจควบคุมเหนือตอทั้งทรัพยสิน สิ่งของ และในสังคม ลักษณะคนมี

ความตองการดานอํานาจน้ี จะมีดังน้ี นิยมและเชื่อในระบบอํานาจที่มีอยูในองคการ 2. เชื่อในคุณคางาน

ที่ทํา 3. พรอมที่จะสละประโยชน สวนตนใหกับองคกร 4.เชื่อในความเปนธรรมที่ไมมีการลําเอียงใด ๆ 
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ความตองการมีสัมพันธ ( affilation) ซึ่งความตองการเหลาน้ีอาจเกิดขึ้นพรอมกัน โดยบางดานสูง บาง

ดานตํ่าก็ได และไมจําเปนตองเกิดขึ้นเรียงเปนลําดับ 

1.4 ทฤษฎีความตองการหรือแรงจูงของแมคคลีแลนด (Mcclelland Achievement Motivation 

Theory) ประกอบดวยความตองการหรือแรงจูงใจ 3 ประเภทคือ แรงจูงใจใฝอํานาจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และแรงจูงใจใฝสัมพันธ 

1.5 ทฤษฎีความพึงพอใจในงานหรือทฤษฎีสองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน (Herzberg 

Two Factors Theory) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานเกิดขึ้นจากสองปจจัย คือ 1) ปจจัยค้ําจุนหรือ

ปจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และ2) ปจจัยจูงใจ ซึ่งเกิดจากความรูสึกภายในของบุคคล 

ในการสรางแรงจูงใจใหบุคคล ผูบริหารจึงจําเปนตองหยั่งรูใหไดวา ความตองการของทรัพยากรมนุษย

ในองคการคืออะไรบาง และสรางบรรยากาศหรือกําหนดเปาหมายของการทํางานใหสอดคลองตรงกัน

กับความตองการ ก็จะสามารถเปนแนวทางในการผลักดันใหเกิดการทํางานไปในทิศทางที่องคการ

ตองการได 

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการกระตุยใหเกิดแรงจูงใจ 

แรงจูงใจที่เกิดจากกระบวนการ หมายถึง กลุมพฤติกรรมบางอยางสามารถสรางความพึงพอใจหรือ

สนองความตองการของบุคคลได กระบวนการที่สามารถสรางแรงจูงใจไดประกอบดวยทฤษฎีสําคัญ

อยางนอย 2 กลุมทฤษฎี คือ 

2.1 กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรูการเขาใจ (Cognitive Theories)หลักการของทฤษฎีกลุมน้ี 

คือ ถางานกอใหเกิดผลประโยชนที่แตกตางกันบุคคลจะเลือกทํางานที่ใหผลประโยชนสูงสุด 

ตัวอยางเชน บุคคลจะทํางานหนักหรือใสความพยายามเขาไปในงานสูง ถาเขาคาดหวังวา สิ่งที่เขาจะ

ไดรับตอบแทนเปนรางวัลน้ันตรงกับที่เขาตองการ ทฤษฎีน้ีเปนทฤษฎีที่เรียกวา “ทฤษฎีความคาดหวัง

ของวรูม” (The Expectancy Theory: Vroom) 

 2.2 กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู (Learning Theories) หลักการของทฤษฎีกลุมน้ี คือ 

เชื่อวา ความตองการทางสรีระอาจมีบทบาทในพฤติกรรม แตการทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร 

(Skinner’s Reinforcement Theory) ที่เสนอวาพฤติกรรมสวนใหญอาจทําใหเกิดขึ้นได โดยการใหรางวัล 

เมื่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนาไดเกิดขึ้น หรือในกรณีที่บุคคลไดลงแรง หรือใชความพยายามในการ

ทํางานจนไดผลตอบแทนจากการทํางาน เขาก็จะเปรียบ-เทียบผลตอบแทนวา สิ่งที่ไดรับน้ันแตกตาง

จากคนอ่ืนที่ทํางานอยางเดียวกันอยางไรหรือไม การเรียนรูจากการเปรียบเทียบน้ี จะมีผลตอการให

ความพยายาม 
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สรุปความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ  

 แรงจูงใจเกิดจากความตองการ หรือคาดหวังของบุคคล แลวไดรับสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนหรือ

แรงขับ ชี้นําและสงเสริมใหบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาสนองตอสิ่งเราที่ไดรับจนบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ ในแนวทางที่ถูกตองตามลําดับ 

(อางอิงจาก http://www.nst.ru.ac.th/file/Research/Research53PDF) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

มธุริน พงศกรพาณิชย (2560) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การวิจัย

คร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาปจจัย และ

สาเหตุที่มีผลตอ พฤติกรรมการแตงกาย 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอระเบียบวินัยการแตงกาย 

4) เพื่อหาแนวทางการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแตงกายของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมตอ

บริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิง ปริมาณ ใช

ประชากรที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจํานวน 7,824 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยาง

จํานวน 380 คน ใชวิธี การสุมจากจํานวนประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ และคาความถี่ ผลการวิจัย พบวา 1. นักศึกษาที่

มีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบมีจํานวนมากกวานักศึกษาที่มีพฤติกรรมแตงกายถูกระเบียบ โดย

พฤติกรรมการ แตงกายของนักศึกษาชายที่มีการกระทําผิดระเบียบมากที่สุด คือ การไวทรงผมไมสุภาพ 

หรือไวหนวดเครา พฤติกรรมการแตงกายของ นักศึกษานักศึกษาหญิงที่มีการกระทําผิดระเบียบมาก

ที่สุด คือ การไมใสเข็มขัดสีดําพรอมหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย สวนพฤติกรรมการ แตงกายของ

นักศึกษาชายที่มีการกระทําผิดระเบียบนอยที่สุด คือ การไมใสเสื้อเชิ้ตสีขาว พฤติกรรมการแตงกายของ

นักศึกษาหญิงที่มีการ กระทําผิดระเบียบนอยที่สุด คือ การไมใสเสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่ติดกระดุมและเข็ม

กลัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย และการไมใสรองเทาผาใบ สีขาว (เฉพาะนักศึกษาป 1) 2. ปจจัยที่ทําให

นักศึกษามีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบมากที่สุด คือ ความตองการใหมีความสะดวกสบาย ในการ

เดินทาง มาเรียนหรือการใชชีวิตนักศึกษา สวนปจจัยที่มีทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการแตงกายผิด

ระเบียบนอยที่สุด คือ ความตองการเปนที่สนใจ ของบุคคลรอบขาง 3. ทัศนคติตอระเบียบวินัยการแตง

กาย นักศึกษาสวนใหญเห็นวาระเบียบการแตงกายเปนสิ่งจําเปน นักศึกษา สวนใหญมีความ รูสึกผิด

และเขินอายเมื่อแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาสวนใหญมีความรูสึกวาเปนสิ่งปกติธรรมดาเมื่อเห็นคนที่

แตงกายผิดระเบียบ นักศึกษา สวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหภาพลักษณของ

http://www.nst.ru.ac.th/file/Research/Research53PDF
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นักศึกษาดีขึ้น นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบ ทําใหภาพลักษณมหาวิทยาลัยดี

ขึ้น และนักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหเปนที่ยอมรับจากสังคมและ 

เพื่อนมากขึ้น 

อําพาภรณ เกิดทรัพย (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแตงกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอย

ละ 61.00 สวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 39.00 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางมีอายุ 19-22ป มาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 57.00รองลงมาตามลําดับคืออายุ 15-18ป คิดเปนรอยละ 42.00 และอายุ 23-26 คิด

เปนรอยละ 2.00 มากกวา 26 ป คิดเปนรอยละ 0.00เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่

มีการศึกษาในระดับ ปวส.มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาใน

ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 39.00 ตามลําดับเมื่อจําแนกตามประเภทวิชา พบวา กลุมตัวอยาง สาขาชาง

อุตสาหกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.00รองลงมาตามลําดับคือ สาขาพณิชยกรรม คิดเปนรอยละ 

43.00 สาขาการโรงแรม คิดเปน 2.00 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนรอยละ 0.00เมื่อจําแนก

ตามสถานที่พักอาศัย พบวากลุมตัวอยาง สถานที่พักอาศัยที่เปนบานสวนตัวมีจํานวนมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 58.00 รองลงมาตามลําดับคือ หอพัก คิดเปนรอยละ 30.00 บานญาติพี่นอง คิดเปนรอยละ 10.00 

อ่ืนๆคิดเปนรอยละ 2.00เมื่อกําหนดตามคาใชจายตอเดือนของนักศึกษา พบวากลุมตัวอยาง ที่มีคาใชจาย

2,001-3,001ตอเดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาตามลําดับคือคาใชจาย 1.001-2,000ตอ

เดือน คิดเปนรอยละ 23.00 คาใชจาย 3,001-4,000 ตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.00 คาใชจาย 4,001-5,0009

ตอเดือนคิดเปนรอยละ 9.00 คาใชจาย มากกวา 5,000 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.00 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังน้ี สมมติฐานที่ 1นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีมีแรงจูงใจใน

การแตงกายของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 สมมติฐานที่ 2นักศึกษาที่

มีอายุตางกันมีมีแรงจูงใจในการแตงกายของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.005 สมมติฐานที่ 3นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกันมีมีแรงจูงใจในการแตงกายของนักศึกษาแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 สมมติฐานที่ 4นักศึกษาที่ระดับการศึกษาตางกันมีมีแรงจูงใจใน

การแตงกายของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 สมมติฐานที่ 5นักศึกษามี

ที่พักอาศัยตางกันมีมีแรงจูงใจในการแตงกายของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.005 สมมติฐานที่ 6นักศึกษาที่มีรายไดคาใชจายตอเดือนแตกตางกันตางกันมีมีแรงจูงใจในการแตงกาย

ของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ขอเสนอแนะ ในการศึกษาคร้ังน้ีได

แบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวนดังน้ี ขอเสนอแนะจากการศึกษา จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการแตงกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได แก ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 1.ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแตงกายผิด

ระเบียบของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแตง

กายผิดระเบียบกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแตงกายถูกระเบียบของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3. 

ควรทําการศึกษาการไดรับรูขาวสารของนักศึกษาที่มีตอการแตงกาย 4.ควรมีการอบรมใหนักศึกษามี

การเขาใจในการศึกษาแตงกายถูกระเบียบมากกวาน้ี 5.ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการแตงกายให

มากกวาน้ี 

 ศศิธร โรจนสงครามและอุบลวรรณ สงกรานตานนท (2560) การศึกษาทัศนคติของนักศึกษา

เกี่ยวกับการแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล การ

แตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิงและชายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ถูกกําหนด

ขึ้นมาเพื่อเปนเอกลักษณของแตละมหาวิทยาลัย เปนการสรางวินัยและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา 

สรางความรูสึกที่ดี มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากปจจุบันการแตงกายเคร่ืองแบบ

นักศึกษาสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมในเร่ืองการแตงกายที่ไมเหมาะสมลอแหลม เชน 

เสื้อรัดรูป นุงกระโปรงสั้น นุงกางเกงยีนส ปลอยชายเสื้อออกกระโปรง/กางเกง และสวมรองเทาแตะ 

การแตงกายที่ไมเหมาะสมเหลาน้ีจึงกลายเปนสิ่งที่สังคมวิตกกังวล 

 จากการสํารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังน้ีเพื่อศึกษาทัศนคติ ปจจัย และพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงกาย

เคร่ืองแบบนักศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติ ชั้นปที่ 1-4 โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 462 คน ในการวิเคราะหผลของงานวิจัยน้ี ผูวิจัย

ไดเลือกทําแบบทดสอบ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of 

Variance) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ และทัศนคติใน

การแตงกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอาจารย

เปนปจจัยแรกที่มีสวนทําใหนักศึกษาแตงกายถูกระเบียบมากที่สุด รองลงมาคือดานครอบครัว ดาน

ประชาสัมพันธ ดานกลุมเพื่อน และดานตัวนักศึกษา ตามลําดับ ในสวนความคิดเห็นในการแตงกายของ

นักศึกษากับปจจุบันสวนบุคคลของนักศึกษา พบวาดาน อายุ , ชั้นป , หลักสูตร และสถานที่พักอาศัย ที่

แตกตางกัน มีความสัมพันธตอทัศนคติดานการแตงกายของนักศึกษาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเพศ , คาใชจาย และผลการเรียนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอทัศนคติ

ดานการแตงกายของนักศึกษาที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวนประชากรทั้งหมด 658 คน (ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน โดยวิธีการสุมแบบงาย  ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกสุมกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 100 คน 

 ขั้นตอนที่ 2 ทําการแจกแบบสอยถามแกตัวอยางทั้ง 100 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด 

 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีดังน้ี 
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 1. ทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา

จากเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ กับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาใหครอบคลุมกับจุดมุงหมาย 

 2. สรางแบบสอบถามซึ่งเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  โดยแบงเปนสวนคือ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่สอบถามดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น 

สาขาวิชา รายได สถานที่พักอาศัย 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตง

เคร่ืองแบบนักศึกษานักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2561  

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยการศึกษาขอมูลที่จําแนกตามแหลงที่มาสองสวน คือ                     

1. ขอมูลทุติยภูมิโดยวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมขอจัดเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เอกสารจากผูวิจัย

ทานอ่ืนไดศึกษาไวกอนหนาน้ันแลว รวบรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูล ที่มา

วิชาการบทความ เพื่อใชเปนขอมูลโดยการใชสํารวจเปนเคร่ืองมือ และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. กอนแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย ชี้แจง

วิธีการตอบแบบสอบถามแกนักศึกษา 

 2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสอบถามถึง

ปญหาในขอคําถามไดตลอดเวลา  

 3. ตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนและสมบูรณหรือไม 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลผู วิ จัย  ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจาก

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและใชในการแปลความหมายของคําตอบทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
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การแตงเคร่ืองแบบนักศึกษานักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 2. นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูล 

 2.1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลขอเท็จจริงทั่วไปของกลุมนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

 2.2 วิเคราะหทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษานักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยหา

คาความถี่และหาคารอยละ 

  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน  คารอยละ,  คาเฉลี่ย,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังน้ี 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

 

𝑃 =
f
n

 

 

 เมื่อ     𝑃       แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

 

  คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

�̅� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ         �̅�          แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑𝑥     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 



25 
 

 
 

 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

 

𝑆.𝐷 = �
𝑁∑𝑓𝑥2 − (∑𝑓𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

 

  เมื่อ      𝑆.𝐷     แทนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                  N      แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

              𝑥             แทนคาคะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

          𝑓            แทนคาความถี่ 
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บทที ่4 

ผลวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ืองการสํารวจการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลปรากฏดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่  2  ข อมู ลทัศ นค ติของนักศึก ษา เกี่ ยวกั บก ารแตง เค ร่ือง แบบ นัก ศึกษ าระดับ                             

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 38 38.0 

หญิง 62 62.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 62.0 และเพศชายคิดเปน

รอยละ 38.0 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับอายุ 

อายุ ความถี่ รอยละ 

16 - 19 ป 35 35.0 

20 - 23 ป 65 65.0 

24 ปขึ้นไป 0 0.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 23 ปคิดเปนรอยละ 65.0 และอายุ 16 – 19 

ปคิดเปนรอยละ 35.0 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 

ระดับชั้น ความถี ่ รอยละ 

ปวส. 1 33 33.0 

ปวส. 2 67 67.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูระดับชั้น ปวส.2 คิดเปนรอยละ 67.0 และ

ศึกษาอยู ปวส.1 คิดเปนรอยละ 33.0 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา 

สาขาวิชา ความถี่ รอยละ 

การบัญชี 5 5.0 

การตลาด 46 46.0 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 18 18.0 

โลจิสติกส 31 31.0 

คอมพิวเตอรกราฟก 0 0.0 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.0 

English Program 0 0.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูสาขาวิชาการตลาด คิดเปนรอยละ 

46.0 รองลงมาสาขาวิชาโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 31.0 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คิดเปนรอยละ 18.0 

และสาขาวิชาการบัญชี คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับรายได 

รายได ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 78 78.0 

5,001 – 7,000 บาท 18 18.0 

7,001 – 9,000 บาท 2 2.0 

9,000 บาทขึ้นไป 2 2.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 5 พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 

78.0 รองลงมารายได 5,001 – 7,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.0 รายได 7,001 – 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 

2.0 และรายได 9,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีพักอาศัย ความถี่ รอยละ 

บิดา - มารดา 76 76.0 

หอพัก 16 16.0 

บิดาหรือมารดา 5 5.0 

เพื่อน 0 0.0 

ญาติ 3 3.0 

อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 6 พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูกับบิดา – มารดา คิดเปนรอยละ 

76.0 รองลงมาอาศัยอยูที่หอพัก คิดเปนรอยละ 16.0 อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา คิดเปนรอยละ 5.0 และ

อาศัยอยูกับญาติ คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา 

ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ความถี่ รอยละ 

1. นักศึกษาแตงกายผิดระเบียบหรือไม   

   1.1 เคยเปนประจํา 20 20.0 

   1.2 เคยเปนบางคร้ัง 56 56.0 

   1.3 ไมเคย 24 24.0 

2. นักศึกษาแตงกายผิดระเบียบเพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

   2.1 สะดวก สบาย 67 67.0 

   2.2 รสนิยม 21 21.0 

   2.3 แตงตามแฟชั่น 9 9.0 

ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ความถี่ รอยละ 

   2.4 แตงตามเพื่อน 10 10. 0 

   2.5 ตองการเปนจุดเดน 1 1.0 

   2.6 อ่ืนๆ.............................. 4 4 .0 

3. นักศึกษาคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นทําใหเกิดความสิ้นเปลืองใชหรือไม   

   3.1 ใช 71 71.0 

   3.2 ไมใช 29 29.0 

4. นักศึกษาตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาแบบ

ใด 

  

   4.1 แตงอยางไรก็ได  46 46.0 

   4.2 แตงกายถูกระเบียบ 43 43.0 

   4.3 แตงกายผิดระเบียบ 11 11.0 

   4.4 อ่ืนๆ.............................. - - 

5. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ 

  

   5.1 ดูไมเรียบรอย 42 42.0 

   5.2 ดูทันสมัย 13 13.0 

   5.3 เฉยๆ 43 43.0 

   5.4 อ่ืนๆ.............................. 2 2.0 
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ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ความถี่ รอยละ 

6. ถานักศึกษาเห็นเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะทํา

อยางไร 

  

   6.1 ตักเตือน  40 40.0 

   6.2 แตงตามเพื่อน 8 8.0 

   6.3 เฉยๆ 52 52.0 

   6.4 อ่ืนๆ.............................. - - 

7. นักศึกษาคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธใดใหแตงกายถูก

ระเบียบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  

   7.1 Social Network 39 39.0 

   7.2 อินเตอรเน็ต 40 40.0 

   7.3 โปสเตอร 29 29.0 

   7.4 แผนพับ 11 11.0 

   7.5 อ่ืนๆ.............................. 3 3.0 

 

จากตารางที่ 7 แสดงผลการตอบแบบสอบถามดังน้ี 

1. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเคยเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 56.0 

รองลงมาไมเคยแตงกายผิดระเบียบ คิดเปนรอยละ 24.0 แตงกายผิดระเบียบเปนประจํา คิดเปนรอยละ 

20.0 ตามลําดับ  

2. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเพราะสะดวก สบาย คิดเปนรอยละ

67.0 รองลงมาแตงกายผิดระเบียบเพราะรสนิยม คิดเปนรอยละ 21.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะแตงตาม

เพื่อน คิดเปนรอยละ 10.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะแตงตามแฟชั่น คิดเปนรอยละ 9.0 แตงกายผิด

ระเบียบเพราะอ่ืนๆ ไมระบุ คิดเปนรอยละ 4.0 แตงกายผิดระเบียบเพราะตองการเปนจุดเดน คิดเปนรอย

ละ 1.0 ตามลําดับ 

3. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นทําใหเกิดความสิ้นเปลือง 

คิดเปนรอยละ 71.0 และคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นไมทําใหเกิดความสิ้นเปลือง คิดเปนรอยละ 29.0 

4. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบ

นักศึกษาแบบแตงอยางไรก็ได คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกาย



31 
 

 
 

เคร่ืองแบบนักศึกษาแบบแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 43.0 ตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกาย

เคร่ืองแบบนักศึกษาแบบแตงกายผิดระเบียบ คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 

5. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉยๆเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมามีความคิดเห็นดูไมเรียบรอยเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 42.0 มีความคิดเห็นดูทันสมัยเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ คิดเปน

รอยละ 13.0 อ่ืนๆ ไมระบุ คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

6. สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเห็นเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะเฉยๆ 

คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะตักเตือน คิดเปนรอยละ 

40.0 เพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะแตงตามเพื่อน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

7. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอินเทอรเน็ต

ใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 40.0รองลงมาคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธSocial 

Networkใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 39.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธโปสเตอร

ใหแตงกายถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 29.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธแผนพับใหแตงกาย

ถูกระเบียบ คิดเปนรอยละ 11.0 คิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ ไมระบุใหแตงกายถูก

ระเบียบ คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
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  บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ืองทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทัศนคติการแตงกายของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อหาแนว

ทางการแกไขปรับเปลี่ยนทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวนประชากร 658 

คน  จึงกําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน โดยการสุมแบบงาย โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ และรอยละ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามซึ่งมีเน้ือหาแบงออกเปน 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 คือ ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษานักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 100 ฉบับ จากจํานวนทั้งหมด 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

สรุปผล 

 จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน สามารถสรุปผลได

ดังน้ี 

1. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเคยเปนบางคร้ัง รองลงมาไมเคยแตง

กายผิดระเบียบ และตํ่าสุดคือแตงกายผิดระเบียบเปนประจํา  

2. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามแตงกายผิดระเบียบเพราะสะดวก สบาย รองลงมาแตง

กายผิดระเบียบเพราะรสนิยม และตํ่าสุดคือแตงกายผิดระเบียบเพราะตองการเปนจุดเดน 

3. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นทําใหเกิดความสิ้นเปลือง 

และคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นไมทําใหเกิดความสิ้นเปลือง  

4. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบ

นักศึกษาแบบแตงอยางไรก็ได รองลงมาตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษา

แบบแตงกายถูกระเบียบ และตํ่าสุดคือตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาแบบ

แตงกายผิดระเบียบ  
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5. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉยๆเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิด

ระเบียบ รองลงมามีความคิดเห็นดูไมเรียบรอยเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ และตํ่าสุดคือ

อ่ืนๆ ไมระบุ  

6. สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเห็นเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะเฉยๆ 

รองลงมาเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะตักเตือน และตํ่าสุดคือเพื่อนของนักศึกษา

แตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะแตงตามเพื่อน  

7. พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอินเทอรเน็ต

ใหแตงกายถูกระเบียบ รองลงมาคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธSocial Networkใหแตงกาย

ถูกระเบียบ และตํ่าสุดคือ ควรใชสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ ไมระบุใหแตงกายถูกระเบียบ  

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหทัศนคติการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  พบวาสวนใหญนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบเพราะสะดวก 

สบาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏราช

นครินทร (2560) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนคริทร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบมาก

ที่สุดคือ ความตองการใหมีความสะดวกสบาย  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึง

ระเบียบการแตงกายของวิทยาลัยและปลูกจิตสํานึกใหมีการแตงกายที่ถูกตองอยางตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยหัวขออ่ืนๆ ที่เปนปจจัยทําใหนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ เชน ปจจัยทางดาน

ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

 - ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา  

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ลงใน   หนาขอที่ตรงกับความเปนจริง 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ   

 ชาย       หญิง 

2. อายุ  

 16 - 19 ป      20 - 23 ป 

 24 ปขึ้นไป 

3. ระดับชั้น 

 ปวส.1      ปวส.2 

4. สาขาวิชา 

  การบัญชี      การตลาด 

  คอมพิวเตอรธุรกิจ     โลจิสติกส 

 คอมพิวเตอรกราฟก    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 English Program 

5. รายได 

 ตํ่ากวา 5,000 บาท     5,001 – 7,000 บาท 

 7,001 – 9,000 บาท     9,000 บาทขึ้นไป 

6. สถานท่ีพักอาศัย 

 บิดา-มารดา      หอพัก 

 บิดาหรือมารดา     เพื่อน 

 ญาติ      อ่ืนๆ ......................... 
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สวนท่ี 2 ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา  

คําชี้แจง : กรุณาอานอยางละเอียด แลวพิจารณาวาทานมีความเห็นตรงกับขอความในระดับใด แลวทํา

เคร่ืองหมาย ✓ในชอง  หนาขอที่ตรงกับความเปนจริง 

1. นักศึกษาแตงกายผิดระเบียบหรือไม   

 เคยเปนประจํา     เคยเปนบางคร้ัง 

   ไมเคย 

2. นักศึกษาแตงกายผิดระเบียบเพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  สะดวก สบาย     รสนิยม 

  แตงตามแฟชั่น     แตงตามเพื่อน 

  ตองการเปนจุดเดน     อ่ืนๆ.............................. 

3. นักศึกษาคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นทําใหเกิดความสิ้นเปลืองใชหรือไม 

  ใช       ไมใช 

4. นักศึกษาตองการใหเพื่อนของนักศึกษาแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาแบบใด 

  แตงอยางไรก็ได     แตงกายถูกระเบียบ 

  แตงกายผิดระเบียบ     อ่ืนๆ.............................. 

5. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ 

  ดูไมเรียบรอย     ดูทันสมัย 

  เฉยๆ      อ่ืนๆ.............................. 

6. ถานักศึกษาเห็นเพื่อนของนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ นักศึกษาจะทําอยางไร 

  ตักเตือน      แตงตามเพื่อน 

  เฉยๆ      อ่ืนๆ.............................. 

7. นักศึกษาคิดวาวิทยาลัยฯ ควรใชสื่อประชาสัมพันธใดใหแตงกายถูกระเบียบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  Social Network     อินเตอรเน็ต 

  โปสเตอร      แผนพับ 

  อ่ืนๆ.............................. 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
       ขอขอบพระคุณในความรวมมือ   
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