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บทคัดยอ 

ชื่องานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย นางสาวอินทิรา  ใจหมั้น 

ปการศึกษา 2562 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใช คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 360 

คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา ศึกษา พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาอยูในเกณฑเห็นดวยมาก โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นดวยวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น 

อยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาคือการใหความสําคัญในการแตงกายใหถูกระเบียบ อยูในระดับ

เห็นดวยมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแตงกายตามแฟชั่นมีความสําคัญมากนอยเพียงใด อยู

ในระดับเห็นดวยมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสใน                 

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 ขอขอบ อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุลที่เสียสละเวลาตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชใน              

การวิจัยจนมีความถูกตองและสามารถนําไปใชได 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1-3 ที่กรุณาใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

           

  

          อินทิรา  ใจหมั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 



4 

 

สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอ  (1) 

กิตติกรรมประกาศ  (2) 

สารบัญ  (3) 

บทที่   

 1 บทนํา  1 

 ความเปนมาและความสําคัญ  1 

 วัตถุประสงคของการวิจัย  2 

 ขอบเขตการวิจัย  2 

 นิยามศัพทเฉพาะ  2 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  2 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  3 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  4 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม  4 

 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุนและพฤติกรรมการแตงกาย  6 

 ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ   

 วาดวยระเบียบการแตงกายของนักศึกษา  7 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  9 

3วิธีดําเนินการวิจัย  11 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  11 

 เคร่ืองมือในการวิจัย  11 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  12 

 สถิติที่ใชในการวิจัย  12 

   4   ผลการวิเคราะหขอมูล       .    13    
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สารบัญ (ตอ) 

 

บทที่ หนา 

  

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  16 

 สรุปผล  16 

 อภิปรายผล  17 

 ขอเสนอแนะ  17 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  17 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  18 

ภาคผนวก  

 ก  แบบสอบถาม  20 

บรรณานุกรม  21 

ประวัติผูวิจัย  22 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ปจจุบันสภาพสังคมของไทยไดเปลี่ยนแปลงจากอดีตอยางมากมายทั้งทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งผลจากการพัฒนาประเทศทําใหสังคมมีความทันสมัย กอใหเกิดความ

เจริญในดานวัตถุเทคโนโลยี การไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกสูสังคมไทยจึงเปนไปอยาง

รวดเร็ว สงผลใหสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบความคิด ไดแก ทัศนคติ คานิยม และ         

ความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนคลอยตามอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ไดแกคานิยมการ

บริโภค คานิยมการแตงกาย เปนตน  

 การแตงกายเปนประเด็นการศึกษาที่สําคัญประเด็นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะการแตงกายเปนสิ่ง

สะทอนที่สําคัญของวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมน้ัน ๆ การแตงกายของนักศึกษาเปนสิ่งที่

สําคัญ เพราะการแตงกายที่อยูในกฎระเบียบก็ถือเปนการสรางวินัย และสรางความรับผิดชอบใน

ตนเอง ซึ่งการแตงกายที่สุภาพและเรียบรอยถูกระเบียบของสถาบันน้ัน สามารถสรางชื่อเสียงใหกับ

สถาบันไดและยังเปนผลดีตอตัวผูสวมใสและถือเปนการเคารพใหเกียรติสถาบันที่ตนไดศึกษาอยู 

แตในปจจุบันพบวาการแตงกายของนักศึกษาจะเปนไปตามกระแสสมัยนิยมหรือแฟชั่น ซึ่งแฟชั่นที่

นิยมในปจจุบันน้ันเปนการแตงกายที่ลอแหลม โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงนิยมใสเสื้อตัวเล็ก รัดรูป 

กระโปรงสั้น เนนสัดสวน ซึ่งปญหาการแตงกายผิดระเบียบน้ันมีผลกระทบตอชื่อเสียงและ

ภาพลักษณของสถาบันเปนอยางมาก นอกจากน้ีการแตงกายผิดระเบียบยังถือวานักศึกษาบุคคลน้ัน

ไมใหเกียรติแกสถาบัน  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีเจตนารมณในการสงเสริม ปลูกฝงใหนักศึกษา

เปนเยาวชนรุนใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ และรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ ฝกใหนักศึกษาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่งตอการพัฒนาชาติ โดยยึดถือแนวคิด

คานิยมหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ คือ  ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม                       

มีเปาหมายมีจิตใจในการบริการที่ดี มีความทันสมัย และความมีสวนรวม ซึ่งการแตงกายที่ถูก

ระเบียบน้ันเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งชุด

นักศึกษาน้ันเปนเสมือนสัญลักษณของแตละสถาบัน เปนการสรางวินัย และสรางความรับผิดชอบ 

ทําใหรูสึกถึงความปลอดภัย เปนสิ่งที่ดีงาม นาภาคภูมิใจ แสดงถึงความรู สติปญญา  แตในปจจุบัน

จะเห็นไดวาการแตงกายของนักศึกษาสวนใหญอยูในเกณฑที่คอนขางนาเปนหวง 
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จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจทํางานวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการ

แตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

เพื่อรูและเขาใจถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแตงกายของนักศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2562) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 360 คน 

 ระยะเวลา มิถุนายน 2562 - มีนาคน 2562 

 สถานที่ คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 พฤติกรรมการแตงกาย หมายถึง พฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ชุดนักศึกษา หมายถึง เคร่ืองแบบชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงพฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2.    นําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการแกไขพฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาที่ไม

เหมาะสมของนักศึกษาตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

      ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

  
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พฤติกรรมการแตงกายของ

นักศึกษาระดับระกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

3. สาขาวิชา 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงายวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาทําวิจัย ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี  

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุนและพฤติกรรมการแตงกาย 

 3. ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วาดวยระเบียบการแตงกายของ

นักศึกษา 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.เอกสารที่เก่ียวของพฤติกรรม 

 ความหมายของพฤติกรรม 

 ความหมายของพฤติกรรม กลาวโดยรวม พอจะสรุปไดวา พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง 

ทุก ๆ สิ่งที่บุคคลทํา ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยตรง หรืออยูในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งไดแก 

ความคิด ความรูสึก และแรงขับซึ่งเปนประสบการณของแตละบุคคลที่ไมสามารถจะสังเกตได

โดยตรง (Allen and Santrock.1993:8)  

 จากความหมายขางตนน้ัน พฤติกรรมของมนุษยมีความหมายครอบคลุมการแสดงออกทั้ง

ทางดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งถาเปนการแสดงออกทางดานรางกาย ก็จะแสดงออกมาใหเห็นได

อยางชัดเจน เชน เดิน ว่ิง นอน หรือ กระโดด เปนตน แตถาเปนการแสดงออกที่อยูในกระบวนการ

ของจิตใจ ก็จะไมแสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจนซับซอนอยูภายในจิตใจ เชน ความคิด ความรูสึก 

หรือแรงจูงใจ เปนตน เมื่อไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรงแลว ก็ตองอาศัยการคาดเดาสรุปเอาจาก

การกระทํา ตาง ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได 

 ประเภทของพฤติกรรม 

 พฤติกรรมมนุษยมีความซับซอนที่ตองศึกษาโดยละเอียด แตอยางไรก็ตามนักวิชาการได

จําแนกพฤติกรรมมนุษยที่เปนสาระในการศึกษาออกเปนประเภทตาง ๆ โดยใชเกณฑในการจําแนก 

5 เกณฑ (กุญชรี คาขายและคณะ,2545) ดังน้ี 

 1. เกณฑในการใชการสังเกต  

 ในการใชการสังเกตเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ 

พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)ซึ่งปรากฏเห็นไดชัดเจน เชน การหัวเราะ ยิ้ม รองไห เปนตน 
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ประเภทที่สอง คือ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)ซึ่งไมปรากฏใหสามารถสังเกตไดชัดเจน 

เชน ความคิด ความรูสึก การเขาใจ ความจํา เปนตน 

 พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน กลาวคือ พฤติกรรม

ภายนอกและพฤติกรรมภายในตางก็เปนตัวกําหนดซึ่งกันและกัน เชน ถาพฤติกรรมภายในโศกเศรา 

ก็จะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกทางสีหนาแววตาเศรา ทาทางเก็บกดเก็บตัว หรือรองไห

ออกมาได  

 2. เกณฑดานแหลงกําเนิดพฤติกรรม 

 ในการใชแหลงที่เกิดเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภท

แรกคือ พฤติกรรมวุฒิภาวะ (Maturity)ซึ่งเปนความพรอมที่เกิดขึ้นโดยมีธรรมชาติเปนตัวกําหนดให

เปนไปตามเผาพันธุ และวงจรของชีวิต มนุษยสามารถเกิดพฤติกรรมน้ันขึ้นมาไดดวยตนเอง ไมตอง

ผานประสบการณและการฝกฝน เชน การคลาน การนอน เปนตน ประเภทที่สอง คือ พฤติกรรมที่

เกิดจากการเรียนรู (Leaened)ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับประสบการณและการฝกฝน เชน การวายนํ้า 

การขี่จักรยาน เปนตน 

 3. เกณฑดานภาวะทางจิตของบุคคล 

 ในการใชภาวะทางจิตของบุคคลเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท 

ไดแก ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่กระทําโดยรูตัว (Conscious)เปนพฤติกรรมที่อยูในระดับ

จิตสํานึก เชน พูด ว่ิง เดิน เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่กระทําโดยไมรูตัว (Unconscious)เปน

พฤติกรรมที่อยูในระดับจิตไรสํานึกหรือจิตใตสํานึก หรือเปนพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ เชน 

ฝน ละเมอ เปนตน 

 4. เกณฑดานการแสดงออกของอินทรีย 

 ในการใชการแสดงออกของอินทรียเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท 

ไดแก ประเภทแรก คือ พฤติกรรมทางกาย (Physical activity)เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช

อวัยวะของรางกายอยางเปนรูปธรรม เชน การเคลื่อนไหวรางกายดวยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยน

อิริยาบถของรางกาย การพยักหนา เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมทางจิต (Psychological 

activity)เปนพฤติกรรมที่อยูภายใน เชน ความคิด ความเขาใจ หรือการเกิดอารมณขัน เปนตน 

 5. เกณฑดานการทํางานของระบบประสาท 

 ในการใชการทํางานของระบบประสาทเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน 2 

ประเภท ไดแก ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่ควบคุมได (Voluntary)เปนพฤติกรรมที่อยูในความ

ควบคุมและสั่งการดวยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามที่ตองการ เชน การพูดคุย การแกวง

แขนขา เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่ควบคุมไมได (Involuntary)เปนการทํางานของอินทรีย

ที่เปนไปโดยอัตโนมัติ เชน ปฏิกิริยาสะทอน (สะอึก) สัญชาติญาณ (สะดุง) และการทํางานของ

ระบบอวัยวะภายใน เปนตน  
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 จากสาระทั้งหมดที่ไดรวบรวมมาน้ีจะเห็นไดวา พฤติกรรมครอบคลุมถึงการกระทําทุก

อยางของมนุษยทั้งทีป่รากฏชัดเจนและไมปรากฏชัดเจน ในการที่จะตอบสนองสิ่งเราภายในและสิ่ง

เราภายนอก เพื่อใหเกิดความสมดุลของระบบในรางกายและจิตใจ ทําใหตอบสนองความตองการ

ของอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนความสามารถในการปรับตัวและการจัดการกับสภาพ

การตาง ๆ ของมนุษย 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับวัยรุนและพฤติกรรมการแตงกาย  

แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

 นักวิชาการหลายทานไดกลาวคํานิยามเกี่ยวกับวันรุนไวมากมาย ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมมา

เพียงบางสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ศึกษาและอยูในยุคปจจุบันใหสอดคลองกับวัยรุนในปจจุบัน 

มีดังน้ี 

 พรพิมล จันทรพลับ (2538) ไดกลาววา วัยรุน มีความหมายกวางขวางมาก  รวมทั้งวุฒิภาวะ

ทางจิตใจ อารมณ สังคมและทางรางกาย เมื่อเด็กถึงวุฒิทางเพศก็ถือวาเร่ิมเขาสูวัยรุนและไปสิ้นสุด

เมื่อเด็กมีความรับผิดชอบในการกระทําใด ๆ ดวยตนเอง หรืออีกนัยหน่ึงในทางความคิดของนัก

กฎหมายไดกําหนดเอาอายุครบ 18 ป วาเปนผูมีภาวะสูงสุดขีด  

 พรพิมล  เจียมนาครินทร (2539 : 22-23)ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยที่สําคัญเน่ืองจากวัยรุน

เปนวัยแหงการเชื่อมตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ วัยรุนจึงเปนวัยที่ตองพบกับการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย ๆ ดาน และตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน 

 จตุพล  ชมพูนิช (2541 : 49)ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยแหงการกระหายใครแสดงออกยิ่งถามี

อะไรไมเหมือนชาวบานยิ่งถูกใจเปนที่สุด ไมวาจะเปนเร่ืองหนาตา ผมเผาและเคร่ืองแตงกาย 

 ไรท (Wright, 1988 : 77-100)ไดอธิบายความหมายของคําวา “วัยรุน” เปนชวงเวลาที่เร่ิมเขา

สูวัยหนุมสาว (Puberty) ซึ่งในวัยน้ีจะมีการเจริญเติบโตทางรางกายอยางรวดเร็วและจะมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง ซึ่งจะปรากฏลักษณะแสดงความเปนเพศชายและเพศหญิงชัดเจน มีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานอารมณเกิดขึ้น จะเห็นไดวาในวัยรุนมีการพัฒนาดานรางกายและจิตใจจากวัย

เด็กไปสูวัยผูใหญ  

 จึงสรุปไดวาวัยรุนเปนวัยที่เร่ิมยางเขาสูวัยหนุมสาวมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น มีการ

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายในวัยน้ี และเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น ชอบเลียนแบบ

เพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแตงกาย 

 อํานวย  แตงรอด (2540) ไดกลาววา การแตงกายของคนยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม 

คนที่แตงตัวไมถูกตองตามสมัยนิยม ก็อาจทําใหมีปญหาทางบุคลิกภาพอยูบาง เพราะคนทําอะไรไม

เหมือนคนอ่ืนเขา กลาวโดยทั่วไป ผูใหญที่มีอายุเลยวัยกลางคนไปแลว มีความจําเปนจะตองแตง
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กายตามสมัยนิยมนอย แตเด็กวัยรุนเปนวัยซึ่งมีความจําเปนตองทําอะไรใหเหมือนกับเพื่อน เด็กวัยน้ี

จึงเอาใจใสตอสมัยนิยมมากเปนพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดที่พึงพิจารณา ดังน้ี 

 1. ความเปลี่ยนแปลงของสมัยนิยม ความนิยมซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลาในสมัยกอนแบบ

ของเคร่ืองแตงกายอาจเปลี่ยนแปลงชาเพราะการติดตอสื่อสารยังไมเจริญ แตสมัยน้ีไดออกแบบ

เคร่ืองแตงกายใหม ๆ และแบบเหลาน้ีก็ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางและรวดเร็วจากสื่อมวลชน

แบบของการแตงกายจึงเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และมีแบบใหเลือกมากขึ้น ดวยเหตุน้ีคนในวัยหนุมสาว

และวัยรุนชอบเปลี่ยนแปลงการแตงกายและชอบแตงตัวมากกวาวัยอ่ืน สมัยนิยมของการแตงกาย

สําหรับคนในวัยน้ีจึงไดรับการเผยแพรเปนอยางมาก 

 2. การนําสมัยนิยม คนที่มีฐานะ และมีความคิดกาวหนาเกี่ยวกับการแตงกาย มักเปนผูสมัย

นิยมอยูเปนประจํา คนประเภทน้ีมีจํานวนไมมากนัก แตเขาก็เปนผูนําซึ่งคนสวนใหญมักจะเอาอยาง

ในภายหลัง 

 3. การไมตามสมัยนิยม การแตงกายยอมเปนสวนหน่ึงของบุคลิกภาพ ถึงแมจะเปนเพียง

เปลือกนอก ก็มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมและความคิดของคนอยูไมนอย คนที่ไมยอมแตงกายตาม

สมัยอาจวางตนในสังคมไดยากเพราะทําอะไรไมเหมือนคนอ่ืน เด็กวัยรุนซึ่งชอบรวมกลุมกันเปนฝูง

ชนเปนกลุม มักจะทําอะไรเหมือน ๆ กัน การแตงกายถือวาเปนสวนหน่ึงของรสนิยมวัยรุนและหนุม

สาว ซึ่งคนในวัยน้ีมีความจําเปนตองปฏิบัติตาม เด็กวัยรุนจึงตองยอมรับแบบของการแตงกายตาม

สมัยนิยมใหได เพราะวัยรุนยอมอยากทําตามเพื่อนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  

 4. สมัยนิยมของคนที่มีวัยตางกัน ถาผูปกครองตองการใหเด็กแตงกายเรียบ ๆ ตามแบบที่

ตนชอบ และพยายามบังคับใหทําตามน้ัน ความขัดแยงระหวางเด็กกับผูใหญอาจเกิดขึ้นไดงาย ถา

เด็กยอมทําตามผูปกครองก็จะมีปญหาในการเขาสังคมกับเพื่อนฝูง ถาจะขัดความประสงคของ

ผูปกครองก็อยูในบานดวยความอึดอัด 

 5. ความขัดแยงซึ่งเกิดจากสมัยนิยม แบบของการแตงกายเปนจํานวนมาก มักจะเกิดจากการ

เลียนแบบในประเทศแตง ๆ แบบเหลาน้ันอาจเหมาะสมกับสังคมหน่ึง แตเมื่อถูกเผยแพรโดย

สื่อมวลชนอยางมาก คนในสังคมอ่ืนอาจยอมรับไปใชโดยมิไดคํานึงวา จะขัดแยงหรือสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของตนหรือไม 

 

3. ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วาดวยระเบียบการแตงกายของ

นักศึกษา  

ระเบียบการแตงกายนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การแตงกายนักศึกษาหญิง 
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 1.ทรงผม แบบสุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ผมยาวตองรวบใหเรียบรอยหามดัดผม หาม

ทําสีผม 

 2.เสื้อ   เปนเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบปกคอบัวแหลม  คอปกกวาง 6 เซนติเมตร  ดานหนาผาอก

ตลอดทําเปนสาบเขาขางในกวาง 3.5 เซนติเมตร  ใชกระดุมสีขาว  แขนเสื้อเปนแขนยาวถึงขอมือ  

ปลายแขนเสื้อผาติดกระดุมตามแนวแขนเสื้อขางละ 2 เม็ด  สีขาว  ดานหลังตอบาหลังเปน    

เสนตรง 

 3. กระโปรง   เปนกระโปรงทรงเอ  ผาสีเทาอมฟาไมรัดรูป  ตัวกระโปรงดานหนาขางขวา

จับเปนจีบคร่ึงลําตัวกระโปรง  จากดานปลายขึ้นมา 3 จีบ  ความกวางจีบละ 3.5 เซนติเมตร  

ดานหลังซายจับจีบคร่ึงลําตัวเหมือนดานหนา 3 จีบ  ความกวางจีบละ 3.5 เซนติเมตร  ขอบ

กระโปรงเรียบไมมีหูเข็มขัด  ปลายกระโปรงพับเขาดานในกวาง 5 เซนติเมตร  ที่ขอบกระโปรง

ดานหนา 1 จีบกระเปาแบบซอนใน 1 ใบ  เมื่อสวมใสชายกระโปรงตองเสมอกึ่งกลางหัวเขา 

 4. โบว   ใชโบวทับสองชั้นซอนกันสีเลือดหมูขนาดโบวกวาง 8 เซนติเมตร  ปลายโบวตัด

ตรงทับ  2  ชั้น  ความยาวโบวดานใน 18 เซนติเมตร  ตัวโบวชั้นนอกสั้นกวาชั้นในประมาณ 3 

เซนติเมตร  เมื่อสวมโบวที่ชิดคอเสื้อจะติดกระดุมเม็ดบน ปลายลางโบวอยูที่กระดุมเม็ดที่ 3 ติด

เคร่ืองหมายโรงเรียนสัญลักษณ AT.C.  สีทองกรัดที่โบว 

 5. เข็มขัด สายหนังสีดํา  หัวโลหะชุบตราสัญลักษณของโรงเรียน  ขนาดกวาง 3 เซนติเมตร 

ยาว 5.5  เซนติเมตร 

 6.รองเทา   แบบสนสูงหุมสนหนังสีดําลวน  สนสูงไมเกิน 2 น้ิว 

 7.ชุดพลศึกษา ใสเสื้อชุดพลศึกษา  มีเคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเปาขางซาย  กางเกงวอรม

สีกรมทา  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเทาสีขาว  รองเทาผาใบสีขาวแบบผูกเชือกไมมีลวดลาย 

 8. การแตงกาย 

- ตองอยูในลักษณะสุภาพเรียบรอยสะอาด  เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 

- หามแตงหนาทาปาก  และหามใชเคร่ืองประดับ  ยกเวนนาฬิกาขอมือ 

 - หามนักศึกษาสวมเสื้อรัดรูป  กระโปรงสั้นเกินควร  และกระโปรงเอวตํ่า    ผูฝาฝนจะถูก

ยึด  และพักการเรียน 

การแตงกายนักศึกษาชาย 

 1.ทรงผม  ตัดแบบรองทรง  หามไวจอน  หามไวหนวดเครา  และหามทําสีผม 

 2.เสื้อ  เสื้อเชิ้ตคอต้ัง  ปกกวาง 5 เซนติเมตร   ผาสีขาวผาอกตลอดทําเปนสาบตลบเขาใน

กวาง 3.5 เซนติเมตร  ใชกระดุมสีขาว แขนเสื้อเปนแขนยาวถึงขอมือ ปลายแขนเสื้อผาติดกระดุม มี

กระเปาเสื้อทางอกซาย 1 ใบ  ขนาดกวาง 12 เซนติเมตร  ดานหลังตอหลังเปนเสนตรง 

 3.กางเกง กางเกงขายาวสีเทาอมฟาแบบสากลทรงสุภาพไมรัดรูป มีหูรอยเข็มขัดกวาง 1 

เซนติเมตร  ยาว 3.5 เซนติเมตร  สําหรับสอดเข็มขัด  เมื่อยืนตรงขากางเกงยาวเพียงเสมอขอเทา  
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ปลายขาพับเขาขางในประมาณ 5 เซนติเมตร  ดานหนามีจีบขางละ 1 จีบ  ดานขางลําตัวมีกระเปา

เจาะตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา  กระเปาหลังเจาะเรียบไมมีลวดลาย 1 ใบ  ดานหลังขางขวา  

เวลาสวมใหทับชายเสื้อใหเรียบรอย 

 4. เนคไท  สีแดงเลือดหมูมีตัวอักษร  “ATTAWIT  COMMERCIAL  TECHNOLOGY 

COLLEGE”   ตามแนวเฉียง 

 5.เข็มขัด   สายหนังสีดํา  หัวเข็มเปนโลหะตราสัญลักษณของวิทยาลัยฯ  ขนาดกวาง 3 

เซนติเมตร  ยาว 5.5 เซนติเมตร 

 6.รองเทาและถุงเทา   รองเทาหนังสีดําขัดมัน  หุมสน  แบบสุภาพไมมีลวดลาย  ไมมีโลหะ  

ถุงเทาสีดําลวน 

 7. ชุดพลศึกษา ใสเสื้อชุดพลศึกษา  มีเคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเปาขางซาย  กางเกง

วอรมสีกรมทา  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเทาสีขาว  รองเทาผาใบสีขาวแบบผูกเชือกไมมีลวดลาย 

 8.  การแตงกาย    

-  ตองอยูในลักษณะ  สุภาพ  สะอาด  เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน  

-  หามใชเคร่ืองประดับ  ยกเวนนาฬิกาขอมือ 

หมายเหตุ   หามใชผายีนส และทรงกางเกงแบบยีนสทุกชนิด 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ชาติวัลลภ  ชัยศรีและคณะ (2550) การศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาหญิงใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลการวิจัยสรุปไดวา ชวงอายุ 20 – 25 ป ตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุด โดยที่มีรายไดอยูในชวง 5,001 - 10,000 บาท โดยการสํารวจออกมาพบวาสวนใหญเลือกซื้อชุด

นักศึกษาในหางสรรพสินคา โดยเลือกซื้อเสื้อทรงยาวและกระโปรงทรงเอสั้นมากที่สุดและมี

ทัศนคติตอผูที่แตงกายไมเรียบรอยคือ เฉย ๆ ไมรูสึกอะไรมาก และใหเหตุผลวาการแตงกายไมมีผล

ตอการเรียน แตทุกคนจะรูสึกกลัวเมื่อพบเห็นขาวสารจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการโดนลวงละเมิดทาง

เพศของนักศึกษา และตองการใหมีการรณรงคทางสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับการแตงกายใหมิดชิดเพื่อ

เปนแบบอยาง สวนปจจัยในการเลือกซื้อชุดนักศึกษาน้ันความพึงพอใจในรูปแบบและทรงน้ันถือวา

สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ รองมาคือคุณภาพของเน้ือผา  

 วัชราภรณ  ฟอนโคกสูง (2548) การสํารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาการแตงกาย 

ผูวิจัยสรุปไววา จากการศึกษาทัศนคติจากกลุมตัวอยาง 50 คน เกี่ยวกับการแตงกายของนักศึกษา ซึ่ง

เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนนักศึกษาหญิงอยูในชวงกลุมอายุ 20-22 ป โดยสวนใหญยอมรับวาเคยแตงกายผิดระเบียบ

เพราะตามแฟชั่น และมีความคิดเห็นวาการแตงกายผิดระเบียบดูไมเรียบรอยแตมีความรูสึกเฉย ๆ 
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เพราะสวนใหญก็แตงกายผิดระเบียบกันเปนจํานวนมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแตงกายวา

ควรมีการประชาสัมพันธเร่ืองการแตงกายโดยใชสื่อตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ  

 ศศิพิชญ  นิลไพรัช (2553) การศึกษาพฤติกรรมการแตงกายที่ไมเหมาะสมของวัยรุนตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการแตงกายที่ไมเหมาะสมของวัยรุน

หญิงตอนปลายในดานครอบครัวอยูในระดับมาก โดยความสัมพันธภายในครอบครัวสงผลมากกวา

ดานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สวนปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการแตงกายพบวา ดานคานิยม

การแตงกายสงผลมากที่สุด รองลงมา คือ ดานอิทธิพลของวัฒนธรรม ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

ดานอิทธิพลของชุมชนและสังคม  ดานอิทธิพลของสื่อและดานอิทธิพลของเพื่อน 

 พรทิพย  รินนาศักด์ิ (2552) สาเหตุและแนวทางแกไขพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลการวิจัยปรากฏวา สาเหตุที่เกี่ยวของกับการแตงกาย

ของนักศึกษาน้ันพบวาสื่อมวลชนและแหลงที่มีอิทธิพลอ่ืน ๆ เปนสาเหตุภาพรวมอยูในระดับมาก 

รองลงมาคืออิทธิพลของกลุมเพื่อนและพฤติกรรมของเพื่อนซึ่งแนวทางแกไขโดยทุกฝายจะตอง

รวมมือกัน นักศึกษาตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแตงกายใหเหมาะสม มหาวิทยาลัยควรกําหนด

นโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจน อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาตองเขมงวดตอพฤติกรรมการ

แตงกายของนักศึกษาตักเตือน ลงโทษ  
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งแบงวิธีดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2562) 

 ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 360 คน 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 งานวิจัยในคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเคร่ืองมือในการวิจัย แบงออกเปน 2 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามจะมีตัวเลือกตอบ 

จํานวน 3 ขอ คือ เพศ ระดับชั้น และสาขางาน                           

 ตอนที่ 2 ขอมูลคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติเร่ืองการแตงกายของนักศึกษาซึ่ง

แบบสอบถามจะมีลักษณะมาตราสวนประเมินคา จํานวน 6 ขอ โดยแบงตัวเลข คะแนนดังน้ี 

   คะแนน    ตัวเลือก 

     5    เห็นดวยมากที่สุด 

     4    เห็นดวยมาก 

     3    เห็นดวย 

     2    เห็นดวยนอย 

1 เห็นดวยนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางตอบและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 2. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมต้ังแต มิถุนายน-มีนาคม 2562 

 3. จํานวนแบบสอบถามที่ใชกับกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 360 ชุด 

 4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับจํานวน 360 ชุด มาทําการวิเคราะหตอไป 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย / การวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยคร้ังน้ี ไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การคํานวณคาสถิติ โดยหาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีคารอยละ 

(Percentage) 

 2. ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและทัศนคติในการแตงกายของนักศึกษา 

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (X)  และคาเฉลี่ยบนมาตรฐาน (SD)โดยใชเกณฑในการแปล 

ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   

คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.49 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.50-2.49 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.50-3.49 หมายถึง  เห็นดวย 

คาเฉลี่ยระหวาง  3.50-4.49 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50-5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
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การวิเคราะหขอมูลในสถิติดังน้ี 

            ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมจะใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

พฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษา การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังน้ี 

1.1 คารอยละ (Percentage) คํานวณไดจากสูตร 

    P = 𝑓
𝑛

x100 

                            เมื่อ P         แทน    คารอยละ 

                                  F          แทน     ความถี่ของคะแนน 

                                  N         แทน      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร 

      X = ∑𝑥             

                 n 

                                 

 เมื่อ   X               แทน         คะแนนเฉลี่ย 

         ∑𝑥          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           N              แทน         ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คํานวณไดจากสูตร 

S.D. = 
�𝑛Ʃ𝑥²−(Ʃ𝑥)²

𝑛(𝑛−1)
 

 เมื่อ S.D.        แทน        คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

        X            แทน        คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

        N            แทน       จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

        n-1         แทน        จํานวนตัวแปรอิสระ 

       (Ʃx)2       แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

       Ʃx2         แทน         ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกังสอง 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งได

แจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง จํานวน 360  คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

  X แทน คาเฉลี่ย 

  N แทน จํานวนประชากรหรือกลุมตัวอยาง 

  SD แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  F แทน คาสถิติที่ใชใน F-distribution 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ด้ังน้ี 

 ตอนที่1 จํานวนรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จําแนกตาม

ขอมูลนักศึกษา 

ตอนที่2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของ          

การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี1 จํานวนรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จําแนกตามขอมูล

นักศึกษา คือ เพศ ศึกษาระดับชั้น และศึกษาสาขางาน ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่4.1 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จําแนกตามขอมูล

ของนักศึกษา 

 

           สถานภาพ                                             จํานวน (คน)                                                 รอยละ  

1. เพศ        

ชาย                                                                 94                                                           26.1 

หญิง                                                              266                                                          73.9  
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2. ศึกษาระดับชั้น 

ปวช. 1                                                          101                                                           28.1  

ปวช. 2                                                          145                                                           40.3 

ปวช. 3                                                          114                                                           31.7     

3. ศึกษาสาขางาน 

การบัญชี                                                         74                                                           20.6    

การขาย                                                         108                                                           30.0    

คอมพิวเตอรธุรกิจ                                        165                                                           45.8 

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                    13                                                            3.6 

 จากตารางที่ 4.1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนักศึกษาเปนเพศหญิง (รอยละ 73.9)

ศึกษาระดับชั้นปวช.2  (รอยละ40.3) และศึกษาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (คิดเปนรอยละ 45.8) 
 

ตอนท่ี2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของการสํารวจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลใน       

ตารางที่4.2 

ตารางที่ 4.2 จํานวนรอยละของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ทานใหความสําคัญใน

การแตงกายใหถูก

ระเบียบ 

190 

(52.8%) 

116 

(32.2%) 

40 

(11.1%) 

8 

(2.2%) 

6 

(1.7%) 
4.32 0.88 เห็นดวยมาก 

2 การแตงกายตามแฟชั่น

มีความสําคัญมากนอย

เพียงใด 

117 

(32.5%) 

161 

(44.7%) 

64 

(17.8%) 

15 

(4.2%) 

3 

(0.8%) 
4.04 0.86 เห็นดวยมาก 

3 ทานเห็นดวยหรือไมวา

การแตงกายถูกระเบียบ

ทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น 

 

193 

(53.6%) 

123 

(34.2%) 

37 

(10.3%) 

5 

(1.4%) 

2 

(0.6) 
4.39 0.77 เห็นดวยมาก 

4 ทานเห็นดวยหรือไมวา

การแตงกายผิดระเบียบ

(เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) 

เปนภัยตอผูสวมใส  

166 

(46.1%) 

138 

(38.3%) 

49 

(13.6%) 

6 

(1.7%) 

1 

(0.3%) 
4.28 0.78 เห็นดวยมาก 
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5 ทานคิดวาการแตงกาย

ผิดระเบียบมีผลกระทบ

ตอภาพลักษณของ

วิทยาลัยฯเพียงใด 

146 

(40.6%) 

137 

(38.1%) 

65 

(18.1%) 

9 

(2.5%) 

3 

(0.8%) 
4.15 0.86 เห็นดวยมาก 

6 ทานคิดวาวิทยาลัยฯควร

ใหความสําคัญเกี่ยวกับ

การแตงกายของ

นักศึกษามากนอย

เพียงใด 

173 

(48.1) 

128 

(35.6) 

47 

(13.1) 

8 

(2.2) 

4 

(1.1) 
4.27 0.85 เห็นดวยมาก 

 โดยภาพรวม      4.21 0.83 เห็นดวยมาก 

  

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

แตงกายของนักศึกษาอยูในเกณฑเห็นดวยมาก โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก(X =4.21, S.D. = 0.83) 

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นดวยวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น 

อยูในระดับเห็นดวยมาก (X =4.39, S.D. = 0.77) รองลงมาคือการใหความสําคัญในการแตงกายให

ถูกระเบียบ (X =4.32, S.D. = 0.88) อยูในระดับเห็นดวยมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแตง

กายตามแฟชั่นมีความสําคัญมากนอยเพียงใด อยูในระดับเห็นดวยมาก (X =4.04, S.D. = 0.86) 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแตงกายของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ               

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1-3 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จํานวน 360 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม                       

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผู วิ จัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 360 คน  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดไว 2 ตอน ดังน้ี 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนักศึกษาเปนเพศหญิง (รอยละ 73.9)ศึกษาระดับชั้นปวช.2                  

(รอยละ 40.3) และศึกษาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (คิดเปนรอยละ 45.8) 

 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแตงกายของ

นักศึกษาอยูในเกณฑเห็นดวยมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นดวยวาการแตงกาย

ถูกระเบียบทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก  รองลงมาคือ การใหความสําคัญในการ

แตงกายใหถูกระเบียบ อยูในระดับเห็นดวยมาก การแตงกายผิดระเบียบ(เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) เปน

ภัยตอผูสวมใส อยูในระดับเห็นดวยมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแตงกายตามแฟชั่นมี

ความสําคัญมากนอยเพียงใด อยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยน้ี การแตงกายใหถูกระเบียบทําใหบุคลิกดีขึ้นและการแตงกายผิดระเบียบ(เสื้อ

รัด,กระโปรงสั้น) เปนภัยตอผูสวมใส อยูในระดับเห็นดวยมาก การแตงกายตามแฟชั่นมีความสําคัญ 

อยูในระดับเห็นดวยมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาติวัลลภ  ชัยศรีและคณะ (2550) การศึกษา

พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลการวิจัยสรุปไดวา 

นักศึกษาสวนใหญแสดงความคิดเห็นวามีความรูสึกกลัวเมื่อพบเห็นขาวสารจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับ

การแตงกายผิดระเบียบ (เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) เปนสาเหตุของการโดนลวงละเมิดทางเพศของ

นักศึกษา และตองการใหมีการรณรงคทางสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับการแตงกายใหมิดชิดเพื่อเปน
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แบบอยางและงานวิจัยของวัชราภรณ  ฟอนโคกสูง (2548) การสํารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ปญหาการแตงกาย ผูวิจัยสรุปไววา จากการศึกษาทัศนคติจากกลุมตัวอยาง 50 คน โดยนักศึกษาสวน

ใหญยอมรับวาใหความสําคัญในการแตงกายตามแฟชั่นมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธในการรณรงคการแตงกายใหถูกระเบียบ โดยใช

สื่อตาง ๆ ในวิทยาลัยฯ อาทิเชน ปายโฆษณาประชาสัมพันธ เว็บไซคของวิทยาลัยฯ แผนผับ เสียง

ตามสาย เปนตน 

 2. อาจารยที่ปรึกษาควรอบรมชี้แจงนักศึกษาใหเขาใจในกฎระเบียบการแตงกายชุด

นักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัยฯอยางสม่ําเสมอ และสอดสองพฤติกรรมการแตงกาย

ของนักศึกษาเปนประจํา เมื่อนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบควรตักเตือนใหนักศึกษาปรับปรุงตัว 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาแนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบของนักศึกษา 

 2.ควรศึกษาประชากรอ่ืน ๆ เชน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภายใน

วิทยาลัยฯ เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบสอบถาม  
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แบบสอบถาม 

การสํารวจพฤติกรรมการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลของนักศึกษา 

1. เพศ     (   )  ชาย  (   )  หญิง 

2. ศึกษาในระดับชั้น    (   )  ปวช. 1 (   )  ปวช. 2   (   )  ปวช.3 

3. สาขางาน/วิชา    (   )  การบัญช ี  (   )  การขาย/การตลาด 

     (   )  คอมพิวเตอรธุรกิจ    (   )  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา 

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวย 

  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 ทานใหความสําคัญเกี่ยวกับการแตงกายถูกระเบียบอยูในระดับใด      

2 ทานคิดวาการแตงกายตามแฟชั่นมีความสําคัญมากนอยเพียงใด      

3 ทานเห็นดวยหรือไมวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น      

4 ทานเห็นดวยหรือไมวาการแตงกายผิดระเบียบ (เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) เปนภัย

ตอผูสวมใส 

     

5 ทานคิดวาการแตงกายผิดระเบียบมีผลกระทบตอภาพลักษณของวิทยาลยัฯ

เพียงใด 

     

6 ทานคิดวาวิทยาลัยฯควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการแตงกายของนักศึกษามาก

นอยเพียงใด 

     

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 

 

คําชี้แจง :  การใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ตรงกับความเปนจริง โดยการตอบ

แบบสอบถามใหครบถวนตามแบบสอบถามขางลางน้ี จะเปนประโยชนและนําไปสู

การปรับปรุงในเร่ืองการแตงกายของนักศึกษา เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับสวนรวม

มากที่สุดโปรดกาเคร่ืองหมาย ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงตามทัศนคติ

หรือความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
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