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Abstract 
 

This research The objectives are 1) to study the dressing behavior of the students, 2) to 
investigate the cause factors that influence dressing behavior 3) to study the attitudes of students 
towards dressing discipline and 4) to find solutions to the behavioral change of dress for students to be 
appropriate to the context of Rajabhat Rajanagarindra University students. This study used quantitative 
research methods. Use a Rajabhat Rajanagarindra University students population of 7,824 people. The 
sample consisted of 380 people randomly selected from the population. The instrument used to collect 
the data statistics used in data analysis, percentage and frequency.  

The research found that ; 
1. Students with bad dressing behavior were significantly more likely than students with formal 

dressing behaviors. The behaviors of male students with the most offense were the lack of polite 
hairstyles. The most common offense behavior among female students was the lack of a black belt with 
university buckles. The behavior of male students with the least offense was not wearing a white shirt. 
The behavior of female students with the least offense was not wearing short sleeved shirts with 
university badges. And not wearing white sneakers. (Year 1 students only) 

2. The factors that make the students have the most dress disorder is the need to be 
comfortable in their study or student life. The factors that make the students have the least dress 
disorder is the desire to be interest by person around. 

3. Attitude toward dressing discipline. Most students agree that dress regulation is necessary.  
Most students feel guilty and embarrassed when dressed in the wrong way. Most students feel that it is 
normal to see people dress in the wrong way. Most students agreed that the formal dressing behaviors is 
a good way to improve the image of the students. Most students agree that the formal dressing behaviors 
is a good way to improve the university image. And most of the students are of the opinion that the 
formal dressing behaviors is more acceptable to society and friends. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา 2) เพ่ือศึกษาปจจัย และ
สาเหตุท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแตงกาย 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอระเบียบวินัยการแตงกาย 4) เพ่ือหาแนวทางการ
แกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมตอบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใชประชากรท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจํานวน 
7,824 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน ใชวิธีการสุมจากจํานวนประชากรท้ังหมด เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ และคาความถ่ี 
 ผลการวิจัย พบวา  

1. นักศกึษาท่ีมีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบมีจํานวนมากกวานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมแตงกายถูกระเบียบ โดย
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาชายท่ีมีการกระทําผิดระเบียบมากท่ีสุด คือ การไวทรงผมไมสุภาพ หรือไวหนวดเครา 
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษานักศึกษาหญิงท่ีมีการกระทําผิดระเบียบมากท่ีสุด คือ การไมใสเข็มขัดสีดําพรอมหัวเข็มขัด
ของมหาวิทยาลัย สวนพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาชายท่ีมกีารกระทําผิดระเบียบนอยท่ีสุด คือ การไมใสเสื้อเช้ิตสีขาว 
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาหญิงท่ีมีการกระทําผิดระเบียบนอยท่ีสุด คือ การไมใสเสื้อเช้ิตแขนสั้นท่ีติดกระดุมและ             
เข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย และการไมใสรองเทาผาใบสีขาว (เฉพาะนักศึกษาป 1) 

2. ปจจัยท่ีทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบมากท่ีสุด คือ ความตองการใหมีความสะดวกสบาย            
ในการเดินทางมาเรียนหรือการใชชีวิตนักศึกษา สวนปจจัยท่ีมีทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบนอยท่ีสุด คือ 
ความตองการเปนท่ีสนใจของบุคคลรอบขาง  

3. ทัศนคติตอระเบียบวินัยการแตงกาย นักศึกษาสวนใหญเห็นวาระเบียบการแตงกายเปนสิ่งจําเปน นักศึกษา     
สวนใหญมีความรูสึกผิดและเขินอายเมื่อแตงกายผิดระเบียบ  นักศึกษาสวนใหญมีความรูสึกวาเปนสิ่งปกติธรรมดาเมื่อเห็นคนท่ี
แตงกายผิดระเบียบ  นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหภาพลักษณของนักศึกษาดีข้ึน นักศึกษา
สวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบทําใหภาพลักษณมหาวิทยาลัยดีข้ึน  และนักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการ
แตงกายถูกระเบียบทําใหเปนท่ียอมรับจากสังคมและเพ่ือนมากข้ึน  

 

คําสําคัญ : ปจจัย, พฤติกรรม, การแตงกายของนักศึกษา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ระเบียบวินัยเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนิน
กิจกรรมในสังคม และการอยูรวมกันเปนกลุม การปลูกฝง
ระเบียบวินัยใหบุคคลในสังคมทําตามระเบียบกฎเกณฑ 
ขอบังคับท่ีสังคมกําหนด เปนเครื่องมือในการควบคุม
ความประพฤติของบุคคลใหอยูรวมกันอยางมีความสุข   
อีกท้ัง เปนเครื่องมือปลูกฝงการรูจักควบคุมตนเอง 
ระเบียบวินัยในตนเองจึงเปนฐานสําคัญของการสราง
ระเบียบวินัยระดับชาติ  ระเบียบวินัยนักศึกษาเปน
กฎเกณฑทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนแบบแผนควบคุม
ความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดวา 
บุคคลผูมีสถานะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจกระทํา
การใด หรือไมอาจกระทําการใดได จึงจัดวาเปนระบบ
กลไกควบคุมสังคมท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในมหาวิทยาลัย 
 เครื่องแบบการแตงกายนักศึกษาน้ัน จัดอยูใน
ระเบียบ ขอบังคับของแตละสถาบันท่ีไดกําหนดข้ึนตาม
นโยบายใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน การแตงกาย

เครื่องแบบนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายเปรียบเสมือน
เปนเอกลักษณของแตละสถาบันการศึกษา เปนสิ่งสะทอน
ท่ีสําคัญของวัฒนธรรม คานิยม ตลอดจนสภาพการเมือง
และเศรษฐกิจของคนสั งคม น้ันๆ และเปนสิ่ ง ท่ีน า
ภาคภูมิใจอยางยิ่ง การแตงกายของนักศึกษาเปนสิ่งท่ี
สําคัญเพราะการแตงกายท่ีอยูในกฎระเบียบก็ถือเปนการ
สรางวินัยและสรางความรับผิดชอบในตนเอง สามารถ
สรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดและยังเปนผลดีตอ     
ผูสวมใส เปนการเคารพ ใหเกียรติกับมหาวิทยาลัยท่ีตน  
ไดศึกษาอยู แตในปจจุบันการแตงกายเครื่องแบบของ
นักศึกษาสวนใหญ มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม   
จึงสงผลใหมีการแตงกายท่ีไม ถูกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เชน นักศึกษาหญิงทําสีผม สวมใสเสื้อรัดรูป  
นุงกระโปรงสั้น ผาหนาสูง สวมรองเทาแตะรัดสน             
สวนนักศึกษาชายสวมใสเสื้อเช้ิตแขนสั้น ปลอยชายเสื้อ 
สวมกางเกงยีนสซีดๆ ขาดๆ รวมถึงสวมรองเทาผาใบ
แฟช่ัน ซึ่งการแตงกายดังท่ีกลาวมาน้ี ถือเปนการแตงกาย



ท่ีเกินขอบเขตความเหมาะสมอยางยิ่ง โดยเฉพาะใน
สถานท่ีซึ่งเปนสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาท่ีกําลังนิยมดังกลาวน้ี 
อาจบมเพาะปญหาและยังถือเปนการกระทําความผิดทาง
วินัยของสถาบันอุดมศึกษาในหลายสถาบัน 
 จากการพิเคราะหสภาพการบังคับใชระเบียบวา
ดวยความประพฤติและการแตงกายของนักศึกษาในบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรพบวา นักศึกษา
จํานวนหน่ึงมีพฤติกรรมท่ียอหยอนไมใสใจปฏิบัติตาม
ระเบียบความประพฤติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
พฤติกรรมดังกลาวไมวาจะเกิดข้ึนเพราะนักศึกษาจงใจ   
ฝาฝนไมปฏิบัติ  หรือละเลยท่ีจะปฏิบัติก็ตาม  หรือท่ีผาน
มาอาจารยผูสอนไมสนใจท่ีจะตักเตือนเมื่อเห็นนักศึกษา  
แตงกายผิดระเบียบหรือไมเหมาะสมมาเรียน เมื่อคนหน่ึง
แต งกายไม เหมาะสมได  เ พ่ือนคนอ่ืนๆ ก็แต งบ าง         
จึงกอใหเกิดผลทางลบตอความศักดิ์สิทธ์ิของระเบียบความ
ประพฤติของนักศึกษาในฐานะระบบกลไกควบคุมสังคม
ระดับมหา วิทยาลั ย  และหากมหา วิทยาลั ย ไม ให
ความสําคัญตอปญหาการไมปฏิบัติตามระเบียบความ
ประพฤติของนักศึกษา ทําใหผูมีพฤติกรรมลักษณะ
ดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ยอมสงผลสืบเน่ืองทางลบ
ไปยังดานคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย 
 ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัย  
จึงสนใจศึกษา ปจจัยและสาเหตุท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
แตงกาย  และวิธีการกระตุนใหนักศึกษาเขาสูพฤติกรรม         
ท่ีพึงประสงคดานการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร  เ พ่ือให นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎระเบียบดานวินัยเก่ียวกับการแตงกาย 
ตลอดจนทัศนคติของนักศึกษาเก่ียวกับปญหาการแตงกาย 
เพ่ือท่ีผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของและดูแลเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา สามารถนําไปใช
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาแตงกายให
ถูกระเบียบและใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องของการแตงกายมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมการแตงกาย

ของนักศึกษา 
2.  เ พ่ือศึกษาปจจัย และสาเหตุ ท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการแตงกาย  
3.  เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอระเบียบ

วินัยการแตงกาย 

4.  เ พ่ือหาแนวทางการแก ไขปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาใหมีความเหมาะสม
ตอบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นําขอมูล ท่ีไดรับจากการวิจัยไปใช กําหนด
มาตรการในการดําเนินการเพ่ือใหนักศึกษาแตงกายเปนไป
ตาม กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รวมถึงการนําไปใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เก่ียวกับ
การแตงกายของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับบริบท
ของนักศึกษา อันเปนการปรับทัศนคติและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานประชากร  
    ประชากร ท่ี ใช ในการ วิจัยครั้ ง น้ี  ไดแก

นั กศึ กษา ระดั บปริญญาตรี มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ            
ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2559 – 2560  
จํานวน 7,824 คน 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม เปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จํานวน     
380 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของทาโร ยามาเน (ธานินทร  ศิลปจารุ . 2550 : 
49) ท่ีมีความเช่ือมั่นรอยละ 95 ยอมใหคลาดเคลื่อนได  
ไมเกินรอยละ 5 และทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แบบช้ันตามสัดสวนของประชากร จําแนกตามคณะวิชา
และสุมนักศึกษาดวยวิธีเฉพาะเจาะจงไมเปนสัดสวน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา
ปจจัยของพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบ และทัศนคติ
ของนักศึกษาตอระเบียบวินัยการแตงกาย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปน

นักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ฉะเชิงเทรา จํานวน 5 คณะ ไดแก คณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร และ



สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 7,824 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ทําการ
คัดเลือก นักศึกษาท้ัง 5 คณะ จํานวน 380 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (ธานินทร  
ศิลปจารุ, 2550 : 47) มีคาความเช่ือมั่น รอยละ 95     
ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 และทําการสุมกลุม
ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมจากจํานวนประชากรท้ังหมด 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเน้ือหาสาระอยูภายใตกรอบแนวคดิ 
ทฤษฎี  แ ล ะตั ว แปร ท่ี คณะผู วิ จั ย ต อ งก า รศึ กษ า
แบบสอบถามประกอบดวย 6 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา การพักอาศัย สถานภาพครอบครัว 
รายไดของครอบครัวคาใชจายประจําวัน การเดินทางมา
เรียน โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด
ทางวินัยการแตงกายของนักศึกษา ซึ่งคณะผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถาม ข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรม              
ท่ีเก่ียวของ มีคําถามจํานวน 2 ขอใหญ เปนคําถามแบบ
ตรวจสอบ (Check list) ท่ีสามารถตอบไดหลายขอ 
 ตอนท่ี 3 เปนคําถามถึงปจจัยท่ีมีผลผลักดันให
เกิดการแตงกายท่ีผิดระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด        
มีคําถามจํานวน 6 ขอ โดยเปนคําถามแบบตรวจสอบ 
(Check list) ท่ีสามารถตอบไดหลายขอจํานวน 5 ขอ 
และเปนคําถามแบบปลายเปดท่ีสามารถแสดงความเหน็ได
อีกจํานวน 1 ขอ 
 ตอนท่ี 4 เปนคําถามท่ีเ ก่ียวกับทัศนคติตอ
ระเบียบวินัยการแตงกายเปนคําถามแบบตรวจสอบ 
(Check list) ท่ีสามารถตอบไดเพียงขอเดียว มีจํานวน     
6 ขอ 
   ตอนท่ี 5 และตอนท่ี 6 เปนคําถามปลายเปดท่ี
เ ก่ียวกับแนวโนมการแตงกายของนักศึกษาและการ
เสนอแนะเพ่ือลดพฤติกรรมการแตงกายท่ีผิดระเบียบหรือ
เปนขอเสนอเพ่ือปรับปรุงระเบียบใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
ในท้ังสองสวนน้ีมุงใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวคิด
อยางกวางขวางเพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสามารถ
เปนขอวิจัยตอยอดในอนาคตได 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน เชน ซึ่งไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย คณะผูวิจัยไดนํา

ขอมูล ท่ีเ ก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาวิเคราะห
ประมวลผลโดยใชสถิติในเชิงพรรณนา ไดทําการวิเคราะห
ข อ มู ล เ บ้ื อ ง ต น เ ก่ี ย ว กั บ ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม การกระทําผิดทางวินัยการแตงกายของ
นักศึกษา สาเหตุท่ีมีผลผลักดันใหเกิดการแตงกายท่ีผิด
ระเบียบ ทัศนคติตอระเบียบวินัยการแตงกาย แนวโนม
การแตงกายของนักศึกษาและการเสนอแนะเพ่ือลด
พฤติกรรมการแตงกายท่ีผิดระเบียบ โดยใชสถิติคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนขอมูลท่ัวไป
ของนักศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน    
241 คน คิดเปนรอยละ 63.42 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 
20 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.43 สวนใหญ
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 
32.11 สวนใหญพักอาศัยอยู กับบิดามารดา จํานวน     
197 คน คิดเปนรอยละ 51.84 สวนใหญไดรับเ งิน
คาใชจายประจําวัน 100 – 200 บาท จํานวน 294 คน 
คิดเปนรอยละ 77.37 สวนใหญเดินทางมาเรียนโดย
รถจักรยานยนตหรือรถจักรยาน จํานวน 133 คน คิดเปน
รอยละ 35.00 
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการกระทํา
ผิดทางวินัยการแตงกายของนักศึกษา กลุมตัวอยาง          
สวนใหญเคยแตงกายผิดระเบียบ จํานวน 205 คน คิดเปน 
รอยละ 53.98 พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาชาย          
ท่ีมีการกระทําผิดระเบียบมากท่ีสุด คือ การไวทรงผม            
ไมสุภาพ หรือไวหนวดเครา จํานวน 34 คน คิดเปน            
รอยละ 56.67 พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาชาย           
ท่ีมีการกระทําผิดระเบียบนอยท่ีสุด คือ การไมใสเสื้อเช้ิต 
สีขาว จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.67 สวนพฤติกรรม
การแตงกายของนักศึกษาหญิงท่ีมีการกระทําผิดระเบียบ
มากท่ีสุด คือ การไมใสเข็มขัดสีดําพรอมหัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 52.41 
พฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาหญิงท่ีมีการกระทํา
ผิดระเบียบนอยท่ีสุด คือ การไมใสเสื้อเ ช้ิตแขนสั้นท่ี             
ติดกระดุมและเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย จํานวน             



10 คน คิดเปนรอยละ 6.90 และการไมใสรองเทาผาใบ   
สีขาว (เฉพาะนักศึกษาป 1) จํานวน 10 คน คิดเปน    
รอยละ 6.90 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผล
ผลักดันใหเกิดการแตงกายท่ีผิดระเบียบ ซึ่งแบงออกเปน 
5 ดาน 
 3.1  ปจจัยจากตัวนักศึกษา  กลุมตัวอยาง   
สวนใหญแตงกายผิดระเบียบเพราะตองการใหมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางมาเรียนหรือการใชชีวิต
นักศึกษา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 38.68 
 3.2  ปจจัยจากครอบครัว กลุมตัวอยาง       
สวนใหญ แตงกายผิดระเบียบเพราะครอบครัวไมเอาใจใส
ในเรื่องการแตงกายไปเรียนของนักศึกษา จํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 44.83 
 3.3  ปจจัยจากสภาพเศรษฐกิจ กลุม
ตัวอยางสวนใหญแตงกายผิดระเบียบเพราะจําเปนตอง
แตงกายผิดระเบียบเพ่ือความคลองตัวในการทํางาน           
หารายไดพิเศษ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26.88 
 3.4  ปจจัยจากสภาพแวดลอมทางสังคม 
กลุมตัวอยางสวนใหญแตงกายผิดระเบียบเพราะกระแส
นิยมของสังคมหรือแฟช่ันจูงใจใหแตงกายผิดระเบียบ 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 31.55 และอาจารย              
ไมเด็ดขาด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.18 
 3.5  ปจจัยจากมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง
สวนใหญแตงกายผิดระเบียบเพราะระเบียบการแตงกาย
ของนักศึกษาเครงครัดเกินไป ไมยืดหยุน จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 34.08 และมหาวิทยาลัยไมเขมงวดกวดขัน
ใหปฏิบัติตามระเบียบการแตงกาย จํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 33.52 
 เมื่อพิจารณาจากปจจัยท่ีมีผลผลักดันใหเกิด
การแตงกายท่ีผิดระเบียบทุกดานพบวา ปจจัยท่ีมีผล
ผลักดันใหเกิดการแตงกายท่ีผิดระเบียบมากท่ีสุด คือ 
ตองการใหมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาเรียน
หรือการใชชีวิตนักศึกษา โดยมีจํานวน 123 คน จากกลุม
ตัวอยางท่ีเคยแตงกายผิดระเบียบจํานวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 60.00 
 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอ
ระเบียบวินัยการแตงกาย กลุมตัวอยางเห็นวาระเบียบการ
แตงกายเปนสิ่งจําเปน จํานวน  318  คน คิดเปนรอยละ 
83.68 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกผิดและเขินอาย
เมื่อแตงกายผิดระเบียบ จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
48.95 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกวาเปนสิ่งปกติ
ธรรมดาเมื่อเห็นคนท่ีแตงกายผิดระเบียบ จํานวน 200 คน 
รอยละ 52.63 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการ

แตงกายถูกระเบียบทําใหภาพลักษณของนักศึกษาดีข้ึน 
จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 74.21 กลุมตัวอยาง           
สวนใหญมีความเห็นวาการแตงกายถูกระเบียบทําให
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยดีข้ึน จํานวน 307 คน คิดเปน
รอยละ 80.79 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา
การแตงกายถูกระเบียบทําใหเปนท่ียอมรับจากสังคมและ
เพ่ือนมากข้ึน จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 55.53 
 5.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมการ
แตงกายของนักศึกษา กลุมตัวอยางท่ีเคยแตงกาย         
ผิดระเบียบมีความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงการแตงกายใหถูก
ระเบียบ จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 82.93 
 6.  ขอเสนอแนะเพ่ือลดพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดวินัยการแตงกายของนักศึกษา กลุมตัวอยาง             
มีขอเสนอแนะ ไดแก มหาวิทยาลัยควรมีกฎขอบังคับ        
ท่ีแนนอนและควรเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจระเบียบ
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีบทลงโทษท่ีเด็ดขาด 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรฐานความถูกตองของการ
แต งกายใหม  ใหมีความยืดหยุ น  ควรรณรงคและ            
ปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและใหรางวัลจูงใจเพ่ือใหแตงกาย              
ถูกระเบียบ 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ          
แตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ฉะเชิงเทรา คณะผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล
ดังตอไปน้ี 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการแตงกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  พบวา 
นักศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการแตงกาย ผิด
ระเบียบมีจํานวนมากกวานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมแตงกาย
ถูกระเบียบ โดยนักศึกษาชายมีพฤติกรรมการกระทําผิด
ระเบียบเรื่องการไวทรงผมไมสุภาพหรือไวหนวดเครามาก
ท่ีสุด สวนนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการกระทําผิด
ระเบียบเรื่องการไมใสเข็มขัดสีดําพรอมหัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  การท่ีนักศึกษามีการแตงกายท่ีผิด
ระเบียบเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการไวทรงผมและ
หนวดเคราน้ัน ปจจัยท่ีกอใหเกิดข้ึนมีแรงหนุนเสริมจาก
สภาพแวดลอมท่ีมีการปฏิบัติซ้ําๆ อยางตอเน่ืองจนเกิด
เปนวัฒนธรรม ความคุนชินใหปฏิบัติตามประกอบกับการ
ละเลยเพิกเฉยไมเขมงวดเอาใจใสของสถานศึกษาและ
คณะครูอาจารย ทําใหนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบอยาง
ตอเน่ืองจนกลายเปนการสนับสนุนสรางวินัยใหนักศึกษา



ในทางท่ีผิด สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู เ ง่ือนไข            
การกระทําของสกินเนอร (Skinner,1904-1970 อางถึงใน 
ปยนุช  พรหมประเสริฐ, 2556) ท่ีวาหากพฤติกรรมใด                 
ท่ีทําไปแลวไดรับการเสริมแรง  พฤติกรรมน้ันก็มีแนวโนม
ท่ีจะเกิดข้ึนอีก การท่ีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรม
การแตงการผิดระเบียบกันซ้ําๆ โดยไมมีการเขมงวด           
ในการควบคุมพฤติกรรมของสถานศึกษา นักศึกษายอม
เกิดความเคยชินและเกิดการเรียนรู  จนในท่ีสุดก็จะ
กลายเปนวัฒนธรรมข้ึน  อีกท้ังตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
วัยรุนซึ่งตองการเวทีในการแสดงออกและการยอมรับ การ
ท่ีนักศึกษาแสดงออกดวยการแตงกายผิดระเบียบวินัยแต
ไมมีผูใดทวงติงแตกลับเพิกเฉยเทากับเปนการยอมรับในสิง่
ท่ีเขากระทํา ดังน้ัน การกระทําในสิ่งท่ีแปลกใหมและ
แตกตางจากคนอ่ืนในสังคมซึ่งทําใหตนเองไดรับความ
สนใจและมีความรูสึกเปนเจาของน้ันจึงเปนธรรมชาติใน
พฤติกรรมมนุษย (จตุพล ชมพูนิช, 2541, 49) 
 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลผลักดันใหเกิดการ
แตงกายท่ีผิดระเบียบ พบวาปจจัยหลักมาจากตัวนักศึกษา
เอง รองลงมาคือปจจัยจากสภาพแวดลอมทางสังคม โดย
นักศึกษากลุมตั วอย างตองการแตงกายใหมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางมาเรียนหรือการใชชีวิต
นักศึกษา และตองการแตงกายตามใจตัวเอง ตามกระแส
นิยมของสังคมและแฟช่ัน สวนปจจัยจากครอบครัวเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการแตงกายผิดระเบียบของนักศึกษา   
นอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กาหลง กลิ่นจันทร 
(2554) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา  
เหตุผลสวนตัวเปนเหตุผลหลักท่ีนักศึกษาแตงกายผิด
ระเบียบ รองลงมาคือพฤติกรรมการแตงกายตามกระแส
นิยม และดานสถานภาพทางครอบครัวมีผลตอการ      
แตงกายนอยมาจากชวงอายุของนักศึกษาซึ่งอยูในชวง
วัยรุนท่ีโดยแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุนแลวตองการการ
ยอมรับ และตองการแสดงออกท่ีมักจะแสดงออกในสิ่ง
แปลกใหมเพ่ือแสดงความเปนเจาของสิ่งน้ันและมีความ
ภาคภูมิ ใจ ดัง น้ัน เหตุปจจัยหลักในการแตงกายผิด
ระเบียบจึงเกิดจากตัวตนของนักศึกษาเองท่ีตองการความ
โดดเดน แปลกใหมและตองการการยอมรับของสังคม
รวมท้ังโดยสภาพธรรมชาติของมนุษยตองการความ
สะดวกสบาย ความเปนอิสระ ขณะเดียวกันวัยรุนยังเปน
วัยท่ีขาดความเช่ือมั่นจึงมักทําอะไรคลายๆกันคลอยตาม
เพ่ือน (พรพิมล  เจียมนาครินทร, 2539, 22) หรือ
สิ่งแวดลอมลักษณะแฟช่ันตามกระแสนิยม 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติตอระเบียบวินัยการ 
แตงกาย พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางมีความเห็นวา 
ระเบียบการแตงกายเปนสิ่งจําเปนและชวยสงเสริม

ภาพลักษณของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยใหดูดีข้ึน สวนท่ี
นักศึกษากลุมตัวอยางมีความรูสึกวาเปนสิ่งปกติธรรมดา
เมื่อเห็นคนท่ีแตงกายผิดระเบียบ นาจะเน่ืองมาจากปจจัย
ท่ีวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการแตงกาย          
ผิดระเบียบมากกวานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมแตงกาย              
ถูกระเบียบ จึงทําใหนักศึกษาเกิดความเคยชิน และไมได
รูสึกไมดีเมื่อเห็นนักศึกษาคนอ่ืนแตงกายผิดระเบียบ 
อยางไรก็ตาม นักศึกษากลุมตัวอยางท่ีเคยแตงกาย               
ผิดระเบียบสวนใหญยังมีความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงการ
แตงกายใหถูกระเบียบ มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีสมาชิก                
มีการกระทําในแนวทางเดียวกัน กระทําซ้ําๆ อยาง
ตอเน่ือง จนเกิดเปนวัฒนธรรมปฏิบัติจึงกอใหเกิดเปนวินัย
(ฉัตรชัย อรณนันท, 2522, 141) มนุษยจะมีทัศนคติท่ีดี
และมีความภาคภูมิใจในสิ่งน้ัน แตพฤติกรรมมนุษยในชวง
วัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีตองการแสดงออก  ทําสิ่งแปลกใหม 
ตองการการยอมรับ ดังน้ัน แมในจิตสํานึกยังเห็นคุณคา
การแต งกาย ท่ี ถูกตองตามระ เ บียบ ก็ตาม  แต เมื่ อ
สภาพแวดลอมท่ีมีการกระทําท่ีผิดระเบียบอยางตอเน่ือง
จนเกิดเปนธรรมเนียมการปฏิบัติ ท่ีถูกละเลยเพิกเฉย             
ไมดําเนินการจากผูท่ีเก่ียวของ จึงทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอ
สิ่งท่ีผิดระเบียบน้ัน อันเปนพฤติกรรมโดยธรรมชาติของ
มนุษยท่ีเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม  
 

ขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ          

แตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ฉะเชิงเทรา คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควรมีการ

ดําเนินการท่ีเขมงวดมากข้ึนในการบังคับตามระเบียบการ
แตงกายของนักศึกษา และใหรางวัลจูงใจเพ่ือใหแตงกาย
ถูกระเบียบ 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควร
ทําการศึกษาและกําหนดระเบียบการแตงกาย โดย
พิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและ
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสวนใหญ 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบการแตงกาย
และรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกใหมีการแตงกายท่ีถูกตอง
อยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรทําการวิจัยเพ่ือใหทราบแนวทางการบังคับ

ตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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