
20 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการ
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A Comparative Study of Faculty of Management Sciences 
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สายใจทันการ

 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาแตล่ะสาขาวชิาคณะวทิยาการจดัการ

ที่มีต่อระเบียบการแต่งกายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2550 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการทกุสาขาวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนปกีารศกึษา พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ การจดัการทัว่ไป การตลาด บญัช ีเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริหารทรัพยากรมนุษย์ และนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 4 โดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง สาขาวิชาละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์กลุ่มตามสาขาวิชา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศกึษาพบวา่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มีความคดิเห็นเก่ียวกับนโยบายการแตง่กายวา่ทาํใหน้กัศกึษา

มีระเบียบวินัยดี มีการแต่งกายไปในทิศทางเดียวกันทําให้เป็นเอกลักษณ์ เครื่องแบบที่นักศึกษาพึงพอใจและมีความ

ภาคภมูใิจคอืเครือ่งแบบทีม่หาวทิยาลยักาํหนด นอกจากเครือ่งแบบนกัศกึษาแลว้ควรมเีสือ้ประจาํสาขา มเีขม็กลดับอกระดบั

ชั้นปี สาขาวิชาการตลาด มีความคิดเห็นว่านโยบายการแต่งกายเป็นนโยบายที่ดี ทําให้ดูดี เรียบร้อย ใครมองก็ดูน่ารัก 

เป็นการรักษาภาพพจน์มหาวิทยาลัย เครื่องแบบที่นักศึกษาพึงพอใจและมีความภาคภูมิใจ คือ เครื่องแบบนักศึกษาที่ถูก

ระเบียบ นอกจากเครื่องแบบนักศึกษาแล้วควรมีเครื่องแบบประจําสาขาที่ใส่ได้อย่างอิสระ สาขาวิชาบัญชี มีความคิดเห็น

ว่านโยบายการแต่งกายทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นนักศึกษาที่ดี เครื่องแบบที่นักศึกษาพึงพอใจและมีความ

ภาคภูมิใจ คือ เครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากเครื่องแบบนักศึกษาแล้ว ควรมีเครื่องแบบประจําของสาขา 

ชดุประจาํห้อง หรือชดุลําลองสาํหรับทาํกจิกรรม สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ มคีวามคดิเห็นวา่การแตง่กายใหถู้กระเบียบ

เป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษามีระเบียบมากข้ึน ทําให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ดี เครื่องแบบท่ีนักศึกษาพึงพอใจและมี

ความภาคภูมิใจ คือชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย นอกจากเครื่องแบบนักศึกษาแล้ว ไม่ควร มีเครื่องแบบชนิดอื่น

บทคัดย่อ
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ABSTRACT

เพิม่เติมเทา่ทีม่อียูก่เ็พยีงพอแล้ว สาขาวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว มคีวามคดิเหน็วา่นโยบายการแตง่กายมคีวามเหมาะสม

แต่งแลว้ดดูมีคีวามมัน่ใจในการไปเรยีน เครือ่งแบบทีน่กัศกึษาพงึพอใจและมคีวามภาคภมูใิจ คอืชดุสทู เพราะสง่างาม นอกจาก

เครื่องแบบนักศึกษาแล้วควรมีควรมีชุดสาขาสวมใส่ไปฝึกงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความคิดเห็นว่าการแต่งกาย

ให้ถูกระเบียบตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเหมาะสมแล้ว เรียบร้อย สุภาพ ใส่แล้วดูดี มีคนชม เครื่องแบบ ที่นักศึกษา

พึงพอใจและมีความภาคภูมิใจ คือเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ควรให้ใส่กระโปรงจีบรอบ นอกจากเครื่องแบบ

นักศึกษา ควรมีเสื้อประจําสาขา ชุดประจําจังหวัดบุรีรัมย์และเสื้อแจ็คเก็ต มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาบริหาร

ทรัพยากรมนษุย ์มคีวามคดิเหน็วา่การแต่งกายถกูระเบยีบเป็นการแตง่กายทีเ่หมาะสม เรยีบรอ้ย สงา่งาม สามารถตดิตอ่งาน

ได้สะดวก เคร่ืองแบบทีน่กัศึกษาพงึพอใจและมคีวามภาคภมูใิจเป็นเครือ่งแบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด แตค่วรใหใ้สก่ระโปรง 

จีบรอบ นอกจากเครื่องแบบนักศึกษาแล้วไม่ควรมีเครื่องแบบอื่นเพิ่มเติมเพราะทําให้สิ้นเปลือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มีความคิดเห็นว่าการแต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมแล้ว เป็นนโยบายที่ดีมีระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นนักศึกษา นอกจาก

เครือ่งแบบนักศกึษาแลว้ควรมชีดุประจาํสาขาทีส่ามารถทาํทกุกจิกรรม เคลือ่นไหวไดส้ะดวกและชดุประจาํถิน่อสีานใต้เพือ่

แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำาสำาคญั: คณะวิทยาการจัดการ , ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรมัยว์า่ดว้ยการแตง่กายเครือ่งแบบนกัศึกษา พ.ศ.2550 

 The purposes of his study were to compare opinion of Faculty of Management Sciences’students 

opinion towards the 2550 B.E. Buriram Rajabhat University Dressing Code. The samples were 320 students 

randomly selected from all the 1st and 4th year students of Management Sciences Faculty registering 

in 2550 B.E. : General Management, Marketing, Accounting, Business Economics, Business Computer, 

Tourism Industry, Human Resource Management, and Communication Science. The research instruments

were a questionnaire and an Interview Form. The collected quantitative data were analyzed through 

percentage, mean, standard deviation, and analysis of variance while the qualitative data was analyzed 

by content analysis. 

 The researcher found the General Management students pointed out that the policy of wearing 

uniform made the students well-behaved, have the unity of wearing and be their  identity, and the 

uniform that they were satisfied and proud was the university’s uniform. They also suggested that their 

program should have its own uniform including pin endorsed the year of the students. The Marketing 

students believed that dressing policy was good, it made the students look good, tidy, lovely, and keep 

the university’s image. The uniform that these students were satisfied and proud was the specified

university uniform, and they suggested the uniform of their program too. The Accounting students stated 



22 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

that the dressing policy generated order, tidiness, and well-behaved students. Their satisfied and proud 

dressing code was the university uniform. They suggested their program uniform, group uniform, or casual 

clothing for activities. The Business Economics students thought that the dressing code supported the 

students’ discipline, created university’s good image, their satisfied and proud dressing code was the 

university uniform, and they did not want other kinds of uniform. The Tourism Industry students also 

thought that the university dressing policy was appropriate, the students were self-confident when they 

wear university uniform, and they were satisfied and proud with their suit because they look nice in 

wearing suit. Beside the university uniform, they suggested their program uniform worn when they are 

interns. The Business Computer students stated that wearing the specified uniform was suitable, tidy, 

polite, admiring, and they were also satisfied and proud with the university uniform and preferred pleated 

skirt. They suggested their program clothing, Buriram Province Attire, and jacket with university logo. 

The Human Resource Management students agreed that wearing the university uniform was suitable,

tidy, graceful, advantage in contacting people about work. They preferred the university uniform and 

agreed with the Business Computer students about wearing pleated skirt. They did not want other 

uniforms because they have paid a lot of money. Finally, the Communication Science students thought 

that wearing the university dress code was proper, a good policy generating tidiness and discipline. 

They would like to have the uniform of their program which can be worn to do all activities and easy 

to move, and the local clothing for northeastern people- to conserve local culture.    

KeyWords:Faculty of Management Sciences, Regulation of Buriram Rajabhat University on Student 

Uniform 
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 เคร่ืองแบบนักศึกษาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและสร้างความนิยมชมชอบ

ใหกั้บผูพ้บเห็นทัว่ไป เปน็สิง่สง่เสรมิให้การติดต่อประสานงานกบัหนว่ยงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและรวดเรว็ การมเีครือ่งแบบ

นักศึกษาทําให้ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบอันถือเป็นวิถีอันดีงามของสังคม 

 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์เปน็คณะทีเ่ปดิสอนวชิาชพีธรุกจิ 8 สาขาวชิา นกัศกึษาจงึมคีวาม

ทันสมัย หลายคนจะดําเนินชีวิตตามกระแสสังคมตามยุคสมัยแฟชั่น ปัจจุบันมีคําพูดยอดนิยมติดปากมาก คือ “คับสั้น 

รัดติ้ว ตึงเปรี๊ยะ” รองเท้าหลากสีสัน สําหรับนักศึกษาชายหลายคนนิยมสวมกางเกงยีนส์ขาดๆ เก่าๆ เสื้อลอยชาย ผมยาว

รุงรัง คา่นิยมเหล่าน้ีทาํใหน้กัศกึษาแตง่กายผดิระเบยีบจากมหาวทิยาลยัอยา่งมาก ในขณะทีน่กัศกึษาอกีหลายคนยงัยดึมัน่

ในระเบยีบวนิยัอยา่งเขม้งวดกจ็ะสง่ผลต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณท์ีด่ขีองมหาวทิยาลยั ผลงานวจิยัของศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยั

กรุงเทพหรือกรุงเทพโพล์. (http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll) ได้ให้ข้อสรุปว่า การแต่งกายของนิสิตนักศึกษาจะก่อ

ใหเ้กดิผลเสียหรือปญัหาอาชญากรรม อาท ิการลว่งละเมดิทางเพศ การข่มขืนมากถึงรอ้ยละ 59.9 รองลงมาคอืเสือ่มเสยีตอ่

สถาบันและตนเองร้อยละ 17.8 และก่อปัญหาจี้ปล้นวิ่งราวทรัพย์ร้อยละ 5.10 ส่วนมาตรการที่จะนํามาใช้ในการแก้ไขนั้น

นิสิตนักศึกษาร้อยละ 47.5 เห็นว่าควรใช้กฎระเบียบสถาบันการศึกษามาเป็นตัวบังคับอย่างจริงจัง ร้อยละ 30.2 ใช้การ

รณรงค์หรือชักจูงใจให้นิสิตนักศึกษาหันมาแต่งกายให้เหมาะสม ร้อยละ 15.7 เห็นควรใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับ

ใหผู้ผ้ลติเลกิผลติเสือ้นกัศึกษาทีฟิ่ตโปห๊รือมขีนาดเลก็เกนิไป รอ้ยละ 60 กลบัเชือ่วา่ปญัหาเรือ่งการแตง่กายไมเ่หมาะสมยงัคง

มีอยู่ ซึ่งร้อยละ 22.3 เชื่อว่าปัญหาดังกล่าว จะไม่สามารถหมดไปได้ ส่วนผลงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งในหัวข้อ “ความคิดเห็น

ต่อปญัหาการแตง่กายของนสิติ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากนสิติ นกัศกึษาจากสถาบนัการศึกษารฐัและเอกชนทัว่ประเทศ 19 แหง่

จํานวน 1,743 คน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2550 สรุปผล การแต่งกายนิสิตนักศึกษาในปัจจุบัน 

เปน็ปญัหาทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งดว่น มนีสิตินกัศกึษาเหน็ดว้ยรอ้ยละ 72.6 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 12.8 ไมแ่สดงความ

คิดเห็นร้อยละ 14.6 และถือว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงร้อยละ 54.2 (http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll.)

 จากขอ้มลูดงักล่าว ผูว้จัิยต้องการทราบวา่นักศึกษาแตล่ะสาขาวชิามคีวามคดิเห็นเรือ่งการแตง่กายถกูตอ้งตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างไร จึงได้ทําการวิจัยเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทุกสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการที่มีต่อระเบียบการแต่งกาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2550

ขอบเขตการวิจัย

 1. ศึกษาเฉพาะระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2550

 2. ศึกษาเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เท่านั้น

วิธีวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยใช้ฐานข้อมูลระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2550 เครื่องแบบ

ทีน่กัศกึษาพงึพอใจและมคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดส้วมใสแ่ละเครือ่งแบบแบบชนดิอืน่ๆ ทีน่กัศกึษาตอ้งการและแบบสมัภาษณ์

เจาะลึก (Depth Interview) เป็นชั้นปี 

บทนำา
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยบรรยายในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบความ

แตกต่างในเรื่องความพึงพอใจในการแต่งกาย จําแนกตามตัวแปรของสาขาวิชา โดยที่ ตัวแปรอิสระ คือ ชั้นปีที่ศึกษา เพศ 

สาขาวิชาที่เรียน และตัวแปรตาม คือความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 ได้ฐานข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550

สรุปผลการวิจัย

  ตอนที่1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.2 นักศึกษารับทราบระเบียบการแต่งกายจากกองพัฒนา

นักศึกษามากที่สุดร้อยละ 65.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในเครื่องแบบนักศึกษาระดับมากที่สุดร้อยละ 42.2

 ตอนที่2ความคิดเห็นที่มีต่อการแต่งกายของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 นักศกึษาชายใชเ้สือ้เชิต้คอตัง้สขีาว ผา่อกตลอด แขนสัน้หรอืแขนยาวไมพ่บัแขน และสวมเสือ้เขา้ในกางเกง นกัศกึษา

มีความเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 นักศึกษาหญิงให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวทรงสุภาพ ผ่าอกตลอด แขนสั้น ไม่ใช้เสื้อ

รัดรูป ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด สวมเสื้อเข้าในกระโปรง นักศึกษามีความเห็นด้วยมากที่สุดคิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.70 เนคไททําด้วยผ้าเกลี้ยงสีม่วง นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.47 เข็มขัดทําด้วยหนังเกลี้ยง

สีดํา หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 กางเกงขา

ยาวทรงสุภาพ สเีทา สีดํา ไมใ่ชผ้า้ยนีส ์นกัศกึษามคีวามเหน็ดว้ยมากคิดเปน็คา่เฉลีย่ 4.59 ถงุเทา้สดํีา สกีรมทา่หรอืสนีํา้เงนิ

ไม่มีลวดลาย นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดําหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย 

นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 กระโปรงใช้สีเทาหรือสีดํา ยาวคลุมเข่า ไม่ผ่าชายกระโปรง ไม่มีจีบรอบ 

นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.08 ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดําหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย นักศึกษา 

มคีวามเหน็ดว้ยมากคดิเปน็คา่เฉลีย่ 4.34 ชัน้ปทีี ่2-4 ใหใ้ชร้องเทา้หนงัหุม้สน้สดํีา สนีํา้ตาลหรอืสขีาวไมม่ลีวดลาย ความสงู

ไม่เกิน 1-2 นิ้ว นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย นักศึกษามีความเห็นด้วยมาก

ที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 นักศึกษาทุกชั้นปีที่เรียนวิชาปฏิบัติให้แต่งกายตามสาขาวิชากําหนดและให้ถูกต้องตามระเบียบ

ท่ีมหาวทิยาลัยกาํหนด นกัศกึษา มคีวามเหน็ดว้ยมากทีส่ดุคดิเปน็คา่เฉลีย่ 4.49 กรณทีีไ่มม่กีารเรยีนวชิาปฏบิตัใิหน้กัศึกษา

แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเท่านั้น นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.69 นักศึกษาที่มีชุดประจําสาขา

วิชาให้แต่งได้ในวันพุธหรือวันที่มีกิจกรรมเท่านั้น นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 นักศึกษาหญิงต้อง

แต่งกายใหสุ้ภาพ หา้มสวมกางเกงมาเรยีน นกัศึกษามคีวามเหน็ดว้ยมากทีส่ดุคดิเปน็คา่เฉลีย่ 4.65 ไวผ้มทรงสภุาพ จัดแตง่

ทรงผมให้เรียบร้อย นักศึกษามีความเห็นด้วยมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 ตัดเล็บให้สะอาด นักศึกษามีความเห็นด้วยมาก

คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.17 นักศึกษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบมขีอ้กาํหนดคอืวา่กลา่วตกัเตือน งดใหบ้ริการในการตดิตอ่กบัหนว่ยงาน 

ไมอ่นุญาตใหเ้ข้าชัน้เรียนและห้องสอบ นกัศกึษามคีวามเหน็ดว้ยมากคดิเปน็ค่าเฉลีย่ 4.32 โดยสรปุนกัศกึษามคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550 ในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39

 ตอนที่3 ความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัการปรับปรงุและพัฒนาระเบียบวา่ดว้ยการแตง่กายของนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

พ.ศ.2550 สิ่งที่ระเบียบควรปรับปรุง ในหนึ่งสัปดาห์ ให้ใส่เครื่องแบบนักศึกษา 3 วัน ชุดสาขา 1 วัน และชุดอื่นอย่างอิสระ 
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1 วัน เพราะจะไดไ้ม่เกดิความจาํเจในการเรยีน ตอ้งการใสก่ระโปรงจบีรอบได ้เนือ่งจากเคลือ่นไหวสะดวก สิง่ทีค่วรพฒันา 

สายเข็มขัดใช้ได้สองหน้า ควรเข้มงวดให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย 

อภิปรายผล

 จากการศกึษาถงึความคิดเหน็ของนักศึกษาทกุสาขาวชิาทีม่ตีอ่การแต่งกายใหถ้กูระเบยีบ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป มคีวามคดิเหน็วา่นโยบายการแตง่กายใหถู้กระเบียบทาํใหน้กัศกึษาดดูสีภุาพเรยีบรอ้ย มีการแตง่กาย

ไปในทิศทางเดียวกัน สาขาวิชาการตลาด มีความคิดเห็นว่าทําให้นักศึกษาดูดี ดูเป็นเด็กเรียน ทําให้นักศึกษาแต่งกาย

เท่าเทียมกัน สาขาวิชาบัญชี มีความคิดเห็นว่าการแต่งกายถูกระเบียบทําให้เกิดความเป็นเรียบร้อย บุคคลภายนอกชื่นชม 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีความคิดเห็นว่าส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น น่าเชื่อถือเหมาะแก่การเป็น

นกัศกึษา สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วมคีวามคดิเหน็วา่ การแตง่กายใหถ้กูระเบยีบ มคีวามมัน่ใจในการไปเรยีน รองเทา้

คัชชูทําให้ดูสง่างาม กระเป๋าถือไม่ควรมีสีสันมากเกินไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความคิดเห็นว่าการแต่งกายถูก

ระเบียบตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนดเหมาะสมแลว้ ใสแ่ลว้รูส้กึภมูใิจทีไ่ดเ้ขา้มาเรยีน ดมูรีะเบยีบ สวยงาม มคีนชม สาขาวชิา

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นว่าเป็นการแต่งกายที่สง่างาม สามารถติดต่องานได้สะดวก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

มีความคิดเห็นว่านโยบายเหมาะสมดีแล้ว ดูมีระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้อมูล

ความคิดเห็นที่ได้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในระเบียบการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พ.ศ.2550 และสอดคล้องกับแนวความคิดของ ลักษณา สตะเวทิน. (2540 : 59) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง

กับความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และการแสดงออกของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวผู้รับสารมาตั้งแต่เกิด แต่เกิดจากผู้รับสารนั้น

ไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณต์า่ง ๆ  ทีผ่า่นเขา้มาในชวีติ ปัจจยัทีก่่อใหเ้กิดทัศนคต ิ1) ประสบการณเ์ฉพาะอยา่งเป็นประสบการณ์

ที่ผู้รับสารได้พบได้เห็นมาด้วยตนเองและการพบเห็นนั้นทําให้เกิดการฝังใจจนกลายเป็นทัศนคติ 2) การติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอืน่ โดยปกตใินชวีติประจําวนัของผูร้บัสารยอ่มมกีารตดิตอ่สือ่สารกบับุคคลในสงัคม ทําใหผู้ร้บัสารรบัทัศนคตหิลาย ๆ

อย่างเข้าไว้ในตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ 3) รูปแบบ เป็นการมองดูบุคคลอ่ืนว่าเขาทําอย่างไร แล้วจํารูปแบบนั้นมาปฏิบัติจน

เกิดทัศนคติขึ้นมา 4) องค์ประกอบของสถาบัน ได้แก่ โรงเรียน วัด ครอบครัว สมาคมองค์การต่างๆ สถาบันเหล่านี้มีส่วน

ในการสร้างทัศนคติให้แก่ผู้รับสารอย่างมากมาย เช่นเดียวกับท่ีนักศึกษาทุกสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการมีทัศนคติท่ีดี

ต่อระเบียบการแต่งกายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเกิดจากการได้รับรู้ ได้เห็นและได้ปฏิบัติ 

 สาํหรบัความพงึพอใจและความภาคภมูใิจทีไ่ด้สวมใส่เครือ่งแบบนัน้ ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามปลายเปิดและการสมัภาษณ์

เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การตลาด, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 

บริหารทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ มีความพึงพอใจและมีความภาคภูมิใจเครื่องแบบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ใส่แล้วดูดีสุภาพเรียบร้อย ข้อมูลความพึงพอใจท่ีได้มามีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับ

ทฤษฎลํีาดบัขัน้ความตอ้งการของ Maslow (Maslow ‘s hierarchy of human needs) โดย Abraham Maslow ไดเ้สนอ

หลกัการของทฤษฎดีงักลา่ววา่ความตอ้งการพืน้ฐานของบคุคลแบ่งเป็น 5 ระดบั (อา้งถึงใน หลยุ จาํปาเทศ, 2535 : 31-39) ดงันี ้

1) ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiologiycal need) 2) ความตอ้งการความปลอดภยัและม่ันคง (Safety and security

need) 3) ความต้องการการยอมรับ (Belongingness and love need) 4) ความต้องการนับถือตน (Esteem need)

5) ความตอ้งการการสมัฤทธิผ์ล (Self–actualization need) เชน่เดยีวกบัความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ

ที่สวมเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550 เพราะเครื่องแบบสวยงาม มิดชิดไม่เป็น

อนัตรายตอ่ตนเอง ไดร้บัความปลอดภยัเมือ่แต่งมาเรยีน ได้รบัคําชืน่ชมยกยอ่งจากผูพ้บเหน็ ทําใหน้กัศึกษามคีวามภาคภมูใิจ

ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
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 สาํหรบัความตอ้งการเกีย่วกบัเครือ่งแบบของนกัศกึษานัน้ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามปลายเปดิและการสมัภาษณเ์ชงิลึก 

ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษาทกุสาขาวชิามคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ตอ้งการมเีสือ้ประจําสาขา เสือ้ประจําหอ้ง 

มีเข็มกลัดบอกระดับชั้นปี สามารถใส่มาเรียนมาทํากิจกรรม ใส่ไปฝึกงานได้อย่างเสรี ส่วน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

และนิเทศศาสตร์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ว่าควรมีชุดประจําถิ่นอีสานใต้เพื่อแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คําตอบ

เหลา่น้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิเห็นของ วทิย ์เทีย่งบรูณะธรรม. (2547) ไดก้ลา่วถงึ เอกลกัษณ ์หรอื Identity หมายถงึ

สิง่ท่ีมคีณุสมบตัขิองคนหรือสิง่หน่ึงและมนัียยะขยายต่อไปวา่เปน็คณุสมบติัเฉพาะของสิง่นัน้ทีท่าํใหส้ิง่นัน้โดดเดน่ขึน้มาหรอื

แตกตา่งจากสิง่อืน่ นกัศกึษาทกุสาขาวชิาคณะวทิยาการจดัการ มเีอกลกัษณเ์ฉพาะวิชาชพี เชน่ สาขาวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

เป็นงานบริการ การต้อนรับในโรงแรม สนามบิน จะเน้นความสุภาพ สง่างาม การแต่งกายในชุดสูทจะเหมาะสม สาขา

วิชานิเทศศาสตร์ เป็นงานด้านการสื่อสารมวลชน ต้องการความรวดเร็วในการทํางาน การแต่งกายจะเน้นการเคลื่อนไหว

สะดวก สุภาพ ชุดเดียวทํางานได้หลายหน้าที่ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะทํางานในสํานักงาน ให้บริการบุคลากร

ภายในจึงเน้นการแต่งกายตามนโยบายหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น นักศึกษาทุกสาขาวิชามีความต้องการรักษาจุดเด่นไว้

โดยการแสดงออกมาในรูปแบบของการแต่งกายในวันทํากิจกรรมหรือวันที่มีเรียนภาคปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

 1) มหาวทิยาลยัควรกาํหนดใหน้กัศึกษาปฏบิติัตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั โดยผูส้อนเพราะใกลชิ้ดนกัศกึษามากทีส่ดุ 

หากนักศึกษาฝ่าฝืน มีบทลงโทษอย่างชัดเจนและให้ทุกคนปฏิบัติตาม

 2) ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรแต่งกายตามระเบียบของหน่วยงานหรือแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อยให้เป็นแบบอย่างกับนักศึกษา

 3) ควรมีเครื่องแบบประจําสาขาวิชาตามความสมัครใจของนักศึกษา เป็นเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบ

ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจน 

 4) กําหนดให้นักศึกษาแต่งกายตามอัธยาศัยได้สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้นักศึกษามีเสรีภาพส่วนบุคคลตามกรอบ

ของมหาวิทยาลัย 
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