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ABSTRACT 
 

 Media Exposure and Attitude toward the Student's Behavior of Wearing 
University Uniform of Panyapiwat Institute of Management. This research objectives 
were as follow: 1) To study the relationship among the personal characteristics, the 
media exposure and the university uniform dressing behavior of Panyapiwat Institute 
of Management undergraduates. 2) To study difference in personal characteristics 
effecting different attitude toward university uniform dressing behavior of Panyapiwat 
Institute of Management undergraduates 3) To study difference in personal 
characteristics effecting different university uniform dressing behavior of Panyapiwat 
Institute of Management undergraduates 4) To study the relationship between the 
Media Exposure and attitude toward university uniform dressing behavior Panyapiwat 
Institute of Management undergraduates. 5) To study the relationship between 
attitude and university uniform dressing behavior of Panyapiwat Institute of 
Management undergraduates. Participants (n = 400) responded to the online 
Questionnaires of the Media Exposure and attitude toward university uniform dressing 
behavior.  
 The result showed that: most of the participants reported different personal 
characteristics. Difference in sex, time, and faculty showed no difference significantly 
in media exposure but difference in academic year and income showed media 
exposure significantly different. The analysis of attitude toward university uniform 
dressing behavior showed that when participants perceived the tight university 
uniform dressing behavior and wearing slippers behavior in class, participants 
reported that the against-the-university-rule behavior. And participants reported  
that they were proud of dressing the university uniform. Finally; in the analysis of  



   

university uniform dressing behavior, participants reported that they always wear the 
university uniform in case of lecturer and officer contacting and acknowledged guilty 
when they dressed against the university rule. 

 
Keywords: Media Exposure, Attitude to Behavior, University Uniform Dressing 
Behavior, Uniform Dressing 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งกายของวัยรุ่นและวัยเรียน โดยเฉพาะเครื่องแบบนักศึกษา
ทั้งชายและหญิงในระดับอุดมศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสนใจ
เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีพฤติกรรมการแต่งกายตามแฟชั่น การแต่งกายท่ีล่อแหลมของนักศึกษา 
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยได้
ร่วมกันก าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ว่าด้วยการจัดระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ถึงแม้จะ 
มีการกระตุ้นผลักดันและเสนอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทบทวนการบังคับใช้กฎระเบียบการแต่งกาย 
ของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักศึกษาของ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของสถาบัน โดยอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา 
และธ ารงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของสถาบัน  
 เครื่องแบบนักศึกษาได้มีการก าเนิดขึ้นครั้งแรกท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกในประเทศไทยที่ถือก าเนิดส านักฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 ต่อมาได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 หลังเสด็จ 
ขึ้นครองสิริราชสมบัติเพียง 52 วัน มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
โรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 หลังจากพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ให้เกิดข้ึนตามพระราชปรารถนา  
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ให้มีมหาวิทยาลัยในเมืองไทยในรัชสมัยของพระองค์ 
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนกของพระองค์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 
จึงได้ก าหนดเป็นเครื่องแบบการแต่งกายดังนี้  
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ภาพที่ 1.1: ชุดนิสิต วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: ประวัติศาสตร์ชุดนิสิต.  (2556).  สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/  
       universitypopular/mhawithyalay-culalngkrn/saylaksn-mhawithyalay/ 
       prawatisastr-chud-nisit. 
 
 ในปีถัดมารัฐบาลได้ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารมาเรียน 
ในทุกวัน ทางสโมสรจึงได้แย้งว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเครื่องแบบพระราชทานอยู่แล้วจึงไม่ควร
ต้องมีเครื่องแบบอ่ืนอีก ทางราชการกล่าวว่าเครื่องแบบพระราชทานใช้ประมาณปีละ 3 ครั้ง คือ  
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันปิยะมหาราช และวันวชิราวุธ นิสิตนักศึกษาจึงต้องแต่งเครื่องแบบ 
มาเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นเหตุให้สโมสรนิสิตก าหนดเครื่องแบบจุฬานิยมนี้ขึ้นมา 
ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกค าสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 71/2507 ว่าด้วย เครื่องแบบ
นิสิตชายและนิสิตหญิง สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ให้เครื่องแบบจุฬานิยมเป็นเครื่องแบบ
นิสิตชาย แต่ให้เพิ่มการใช้เนคไทสีกรมท่าปักพระเกี้ยวในเวลามีงานส าคัญ ซึ่งใช้แต่ในพิธีทางราชการ
ก าหนดจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1.2: ชุดนิสิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ประวัติศาสตร์ชุดนิสิต.  (2556).  สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/ 
       universitypopular/mhawithyalay-culalngkrn/saylaksn-mhawithyalay/ 
       prawatisastr-chud-nisit. 
 
 ดังนั้น การสวมเครื่องแบบนักศึกษาได้มีมานาน หลายสภาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ได้น าข้อก าหนดดังกล่าวเป็นกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการสวมเครื่องแบบชุดนักศึกษา และออก
กฎระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการสวมชุดนักศึกษาอย่างจริงจัง  
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้มองเห็นความส าคัญในการสวมเครื่องแบบนักศึกษาจึงได้
ออกกฎระเบียบขึ้นมาอย่างชัดเจน เข้มงวดต่อการตรวจสอบการสวมเครื่องแบบนักศึกษาอย่างจริงจัง 
และทางส านักกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสวม
เครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 

 



4 
 

ภาพที่ 1.3: สื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: ส านักกิจการนักศึกษา (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์).  (2562).  สืบค้นจาก  
       https://www.facebook.com/pimstudentaffairs/. 

 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก  
แอปพลิเคชัน อีเมล และการประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ ทางชื่อบุคคล โดยสื่อประชาสัมพันธ์ได้ระบุ
การสวมเครื่องแบบอย่างถูกวิธีทั้งหญิงและชาย โดยเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ได้เน้นไปในทิศทาง 
การสวมเครื่องแบบอย่างถูกระเบียบจะท าให้น่าภูมิใจและเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตนเอง  
 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษามีการเผยแพร่ผ่าน 1) เฟซบุ๊ก 
ส านักกิจการนักศึกษา (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 2) แอปพลิเคชัน PIM Application  
3) อีเมลนักศึกษา และทางสื่อประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ จะมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดเทอม
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการส่วนเครื่องแบบนักศึกษา และไปยังห้องเรียนนักศึกษาเพ่ือเน้นย้ าถึง
กฎระเบียบการแต่งกาย ในส่วนของแต่ละชั้นจะมีป้ายรณรงค์ในการสวมเครื่องแบบนักศึกษาที่ 
ถูกระเบียบเพื่อให้นักศึกษาพบเห็นและตระหนักถึงกฎระเบียบการสวมเครื่องแบบนักศึกษา  
 ดังนั้น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ออกข้อบังคับกรณีนักศึกษากระท าผิดด้าน
พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีข้อบังคับทั้งหมด 8 ข้อ
เมื่อนักศึกษาได้ท าผิดกฎระเบียบที่ก าหนดจะถูกหักคะแนนพฤติกรรม ซึ่งหากนักศึกษามีการท า
ความผิดต่อเนื่องกันถึง 40 คะแนน หรือเกิน 40 คะแนน นักศึกษาจะถูกระงับทุนการศึกษาทันที 
ดังนั้น นักศึกษาต้องท าตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

กรณีนักศึกษากระท าผิดด้านพฤติกรรมการแต่งการชุดนักศึกษาจะมีการบันทึกคะแนน
พฤติกรรมด้านการแต่งกายชุดนักศึกษาผิดระเบียบโดยมีตามเกณฑ์ดังนี้ 
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ภาพที ่1.4: ใบบันทึกคะแนนกรณีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554.  (2562).   
       กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.  
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 ดังนั้น การเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงมีการสอดคล้องกับ
กฎระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 โดยการเรียนการสอน
ของสถาบันเป็นการเรียนการสอนแบบ PIM Work–Based Education ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ  
4 ประการ ดังนี้ 
 1) Work Based Teaching (WBT) เป็นการเรียนภาคทฤษฎี หลักการทั่วไป และการเรียนรู้
วิชาการศึกษาทั่วไปให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ นอกจากเป็นความรู้จากต าราแล้ว ได้รับการเรียนรู้
จากกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ในส่วนที่สอง คือ WBL  
 2) Work Based Learning (WBL) เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างมี 
แบบแผนรองรับ กล่าวคือ การจัดวางโปรแกรม ครูฝึก และมีระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ
ในองค์กร มีการจัดการเรียนการสอนสลับระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนกับการฝึก
ปฏิบัติงานจริงตามสถานประกอบการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร ในกระบวนการนี้
ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ทั้งในสาขาและต่างสาขาได้ท างานและเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดเป็นโครงการ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสถานประกอบการและองค์กร 
 3) Work Based Researching (WBR) เป็นการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จากปัญหาวิจัยจริง
ในองค์การที่ผลวิจัยพร้อมน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้โดยตรง และกลับมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน 
 4) มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย (Networking University) การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างเครือข่ายถือเป็นพลังเสริมที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบ 
Work–Based Education ให้ประสบความส าเร็จ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงมุ่งเน้นเรื่อง 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งภาคการศึกษาและ 
ภาคธุรกิจ เพ่ือให้ทั้งสองภาคส่วนมามีส่วนร่วมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย  
 จากการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือให้นักศึกษามีวัฒนธรรมในการแต่งกายชุดนักศึกษา เพ่ือ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถาบันการศึกษาและต่อตนเองเมื่อออกไปปฏิบัติงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมถึงการลดปัญหาอาชญากรรมที่มาจากชุดนักศึกษา อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศ  
การข่มขืน  
 จากผลส ารวจเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา (บุญสม ครึกคริน และ 
ชัยศักดิ์ คล้ายแดง, 2555) พบว่า การแต่งกายของนักศึกษาในปัจจุบันที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและ 
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมทั้งยังได้กล่าวถึงการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การจี้ปล้นวิ่งราวทรัพย์ รวมถึงท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันและของตนเองไปจนถึงขัดกับวัฒนธรรมอันดีงานของไทย 
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 ในปัจจุบันปัญหาการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ได้เพ่ิมมากข้ึนและนักศึกษาบางส่วนเมื่อถูกต้องระวางโทษได้ให้เหตุผลว่า ไม่ได้ติดตามเฟซบุ๊ก ไม่ได้ 
ดูอีเมล ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางผู้วิจัยจึงมองเห็นว่าควรหาปัญหาที่แท้จริงของ
นักศึกษาเพ่ือปรับแก้สื่อประชาสัมพันธ์และเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวม
เครื่องแบบของนักศึกษา เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลงมากท่ีสุด  
 จากประเด็นปัญหาการแต่งกายชุดนักศึกษาท่ีผิดระเบียบของนักศึกษายุคปัจจุบันได้พบว่า 
สื่อมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกายของดาราที่ชื่นชอบ ดังนั้น สื่อจึงเป็น 
ตัวแปรที่ส าคัญและอาจก่อให้เกิดค่านิยมผิด ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีสื่อให้ผู้รับสารเลือก
รับหลากหลายช่องทางทั้งสื่อเดิม (Traditional Media) หรือสื่อสมัยใหม่ (New Media) ดงันั้น
งานวิจัยชิ้นนี้จึงอยากแสดงให้เห็นถึงปัญหา รวมถึงความส าคัญของการแต่งกายที่ถูกระเบียบเพื่อให้
เข้ากับการเรียนการสอนและกฎระเบียบของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมุ่งศึกษาการเปิดรับ
สื่อใดท่ีมีอิทธิผลต่อการแต่งกายและศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการแต่งกายในชุดนักศึกษา เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น ามาปรับใช้ในการวางแผนรณรงค์ให้นักศึกษา 
เห็นถึงความส าคัญของการแต่งกายที่ถูกระเบียบ เพ่ือเป็นศักดิ์ศรีแก่สถาบันและประโยชน์ที่จะเกิดกับ
นักศึกษาต่อไป 
 
1.2 ปัญหำน ำวิจัย 
 1.2.1 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การรณรงค์การสวมเครื่องแบบชุดนักศึกษาอย่างไร 
 1.2.2 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทัศนคติต่อการสวมเครื่องแบบ 
ชุดนักศึกษาอย่างไร 
 1.2.3 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีพฤติกรรมในการสวมเครื่องแบบ 
ชุดนักศึกษาอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.3.1 เพื่อศึกษานักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเครื่องแบบของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่แตกต่างกัน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษานักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องแบบ
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่แตกต่างกัน 
 1.3.3 เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการสวม
เครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
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 1.3.4 เพื่อศึกษาเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบ
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 1.3.5 เพื่อศึกษาทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
1.4 สมมติฐำน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเครื่องแบบของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องแบบ
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 4 เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบ
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 สมมติฐานข้อที่ 5 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ”การเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัย
แบ่งแบบสอบถามได้จ าแนกหัวข้อออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบโดยมีเนื้อหา
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  
 การเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในช่วงระหว่างชั้นปีที่ 1–4  
โดยเก็บในช่วงวันที่ 1–20 พฤษภาคม 2563 
 1.5.1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัจจัยส่วนตัวบุคคล 
   1.5.1.1 เพศ       
   1.5.1.2 อายุ 
   1.5.1.3 ชั้นปีที่เรียน               
   1.5.1.4 คณะที่ศึกษา 
   1.5.1.5 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว    
   1.5.1.6 เกรดเฉลี่ย 
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   1.5.1.7 ลักษณะการพักอาศัย 
 1.5.2 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษามีสื่อดังต่อไปนี้ 
คือ สื่อสังคม, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อบุคคล, E–mail, Application  
 
1.6 นิยำมศัพท์  
 1.6.1 สื่อ (Media) ในทางกริยา หมายถึง การติดต่อให้ถึงกัน เช่น การชักน าให้รู้จักกัน 
หรือการสื่อความหมาย หากความหมายในทางนามจะมีความ หมายถึง การติดต่อถึงกัน การชักน า 
ให้เกิดการรู้จักกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นจริง อีกทั้ง Rogers (1978) ได้ให้ค านิยามว่า คือ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความรู้สึก เช่น การปรับทุกข์สุข 
แก่กัน หรือการได้ท าสิ่งใด ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ
โดยประเภทของสื่อนั้นจะประกอบไปด้วยช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือ
หนังสือประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น หนังสือนิตยสาร หนังสือวารสาร หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย  
และหนังสือพิมพ์ เหล่านี้เป็นต้น  
 สื่อ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการเปิดรับสื่อหลายช่องทาง 
   1.6.1.1 สื่อสังคม นักศึกษามีการเปิดรับสื่อสังคมค่อนข้างมาก สื่อสังคมมีความ
หลายหลายออกไป ซึ่งนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการเปิดรับสื่อทางด้าน Social 
Networking ทางด้าน Facebook ซึ่งทางหน่วยงานวินัยนักศึกษา ส านักกิจการนักศึกษา ได้ท า  
Fan Page เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ เงื่อนไขในการแต่งกายชุดนักศึกษาและ โทษเมื่อท าผิดระเบียบใน 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษา 
   1.6.1.2 สื่อสิ่งพิมพ์ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จะสามารถพบเห็น 
สื่อสิ่งพิมพ์ได้เมื่อเข้าลิฟท์ และป้ายปิดประกาศแต่ละชั้นเรียนของอาคารโดยสื่อดังกล่าวจะระบุ 
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามกฎของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
   1.6.1.3 สื่อบุคคล เมื่อมีการถ่ายรูปนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานใด ๆ ของสถาบัน– 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบที่ถูกระเบียบตามกฎของสถาบันการจัดการ–
ปัญญาภิวัฒน์ และทุกกิจกรรมส าคัญของสถาบันจะมีการออกไปแนะน า และอธิบายการแต่งกายที่ 
ถูกระเบียบแก่นักศึกษา รวมถึงการตั้งจุดตักเตือนการแต่งกายของนักศึกษาของสถาบัน และให้ข้อมูล
ส าหรับนักศึกษาได้กลับมาเรียนหลังจบจากการฝึกงานและช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ 
   1.6.1.4 แอปพลิเคชัน นักศึกษาจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการอัพเดท
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและบทลงโทษของการแต่งกายชุดนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญา–
ภิวัฒน์ รวมถึงสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ผ่าน Application  
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   1.6.1.5 อีเมล นักศึกษาจะได้รับ E–mail ของนักศึกษาอยู่เป็นประจ าจากทาง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเรื่องการกฎระเบียบการสวมชุดนักศึกษา และแจ้งข่าวต่าง ๆ  
ของสถาบัน 
 1.6.2 ทัศนคติ (Attitude) ที่มีผลต่อการสวมเครื่องแบบนักศึกษา เป็นแนวความคิดที่มี
ความส าคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม การสื่อสาร และมีการใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลาย  
ส าหรับการนิยามค าว่าทัศนคตินั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี้ Roger (1978,  
pp. 208– 209 อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ได้กล่าวถึงทัศนคติว่า เป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้น 
คิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคตินั้น 
มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้  
 ทัศนคติที่มีผลต่อการสวมเครื่องแบบนักศึกษา การปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาของสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสวมชุดนักศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญมากทุก ๆ กิจกรรมของสถาบันจึง
ให้นักศึกษานั้นแต่งกายให้ถูกระเบียบ และอธิบายและพูดถึงวัตถุประสงค์ในการแต่งกายชุดนักศึกษา
ที่ถูกระเบียบเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา และทัศคติที่ดีมากขึ้นของนักศึกษา รวมถึงใน 
การรณรงค์ของต่าง ๆ ของสถาบันยังเน้นย้ าเรื่องการใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบก็ดูดีได้ ฉะนั้นทุก 
คณะวิชาและสถานที่รับเด็กฝึกงานเมื่อเข้าพบนักศึกษาจึงมีการเน้นย้ าเรื่องการแต่งกายเป็นส าคัญ
เพราะเป็นภาพลักษณ์และบ่งบอกถึงทัศนคติท่ีดีอีกต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
 1.6.3 พฤติกรรม (Behavior) ที่มีผลต่อการสวมเครื่องแบบนักศึกษา การแสดงและกิริยา
ท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) หรือ สถานที่ต่าง ๆ อาการ
แสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้นอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน 
การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้า
ภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) 
 พฤติกรรมมีผลต่อการสวมเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญา–
ภิวัฒน์ เมื่อได้รับข่าวสารจากสถาบันผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ นักศึกษาบางส่วน 
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มีการสวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบมากข้ึน แต่ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ยังมี
พฤติกรรมสวมเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบอยู่ และมีพฤติกรรมท าผิดซ้ า ๆ อยู่เป็นประจ า 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  
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 1.7.2 ท าให้ทราบทัศนคติของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎระเบียบสถาบันเข้าใจและการน าไปปรับเปลี่ยนตาม 
ความเหมาะสมให้ตอบสนองกับนักศึกษามากข้ึน  
 1.7.3 ท าให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ทราบถึงการเปิดรับสื่อที่รณรงค์ใน 
การแต่งกายในชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบอย่างถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในหัวข้อวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อและทัศนคติ  
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังน้ี  
 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
 2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)  
 2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
 
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วและสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และไมส่ามารถปฏิเสธได้ว่าข้อมูลเหล่าน้ันมีความจําเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจําวันทั้งเร่ืองการทํางานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นตัวช่วยในการเพ่ิม 
การตัดสินใจต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องใด มีการอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ทนัยุคสมัยซึ่งเราทุกคนสามารถ
เลือกที่จะเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ได้ และค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจเพ่ือนําไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ดังน้ัน การเปิดรับข่าวสารถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา แต่อย่างไรก็ตามการที่จะ 
ทําให้เข้าใจถึงลักษณะของ “การเปิดรับข่าวสาร” ได้อย่างชัดเจน จึงต้องอาศัยรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเปิดรับข่าวสารตลอดจน ความหมายหรือคํานิยามต่าง ๆ ที่นักวิชาการได้ระบุ
ไว้เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสรุปเป็นองค์ความรู้ต่อไป (Atkin, 1973, p. 208 และ Rogers & 
Sevenning, 1969, p. 3 อ้างใน อิศเรศ คําแหง, 2553, หน้า 24–28)  
 การสื่อสารจัดได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยส่ีที่มีความจําเป็น
ต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึง่ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แม้ว่า 
การสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนปัจจัยสี่แต่การที่
จะให้ได้มาซึ่งเหล่าน้ันย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญอย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัย
การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตนและเพ่ือ 
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของกระบวนการทางสังคม  
ย่ิงความสลับซบัซ้อนของสังคมมากขึ้นและจาํนวนคนมากข้ึนเท่าใดการสื่อสารย่ิงต้องเพ่ิมความสําคัญ
มากข้ึนเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพราะการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมจะนํามาซึ่ง 
ความสลับซับซอ้นหรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไมแ่น่ใจแก่บุคคล 
ในสังคม ดังน้ันจึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกุลเจรญิ, 
2537, หน้า 3) 
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 การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ในการกระจายข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ยังมีความต้องการรับข่าวสารที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลน้ันต้องการ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจหรือเพียงไม่แน่ใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้น ข่าวสารยังเป็น 
สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ผู้เปิดรบัให้มีความทันสมัย และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้ย่ิงขึ้น ดังที่  
Atkin (1972, p. 208) ได้กลา่วว่า บุคคลที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้
ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทนัสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารเพียง
เล็กน้อย บุคคลท่ีไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านสู่ตนเองทั้งหมดน้ัน แต่เลอืกรับรู้ข่าวสารเพียงบางส่วน 
ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง ดังน้ัน ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ 
มักจะคัดเลือกตลอดเวลา และเลือกสนใจเพียงข่าวสารที่มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิด
ของผู้รับสาร จงึถือว่าเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, หน้า 
46–47) 
 Godin (1999 อ้างใน ชนัญญา เภกะนันทน์, 2556, หน้า 40) ได้พบว่า ในระยะ 1 ปีน้ัน
บุคคลจะเปิดรับสิ่งเร้าทางการตลาดต่าง ๆ โดยเฉล่ียมากกว่า 1 ล้านช้ิน ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง 
การเปิดรับ (Exposure) น้ันจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าอยู่รอบตัวบุคคลอย่างมหาศาล ทําให้บุคคลต้องมี
วิธีการจัดการกับจํานวนข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล ซึ่งนําไปสู่การจัดการข้อมูลและไม่สนใจข้อมูลที่
เหลือ โดยมีวิธีในการจัดการข้อมูลเหล่าน้ัน เรียกว่า การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน (Burgoon, 1994 อ้างใน เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ, 2559, หน้า 19) กล่าวคอื 
 1) การเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การที่บุคคลจํากัดการรับรู้ต่อสิ่งเร้าจาก
ประสาทสัมผสัทั้งห้า กล่าวคือ ตา (การมอง) หู (การฟัง) จมูก (การดมกลิน่) ปาก (การลิม้รส) ผิวหนัง 
(การสัมผสั) โดยบุคคลน้ันมแีนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับสารตามความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงสารท่ีตน 
ไม่ชอบใจหรือไม่ตรงตามความสนใจของตน เช่น การที่บุคคลเปลี่ยนช่องรายการเมื่อรายการเมื่อ
ตนเองดูอยู่น้ันในระหว่างการพักโฆษณา (Zapping) หรือการลุกไปเข้าห้องนํ้า (Flush Factors) 
ในช่วงเวลาพักโฆษณา รวมถึงการกดปุ่มข้ามแบบเร็ว (Fast–Forward) เพ่ือทําให้ช่วงโฆษณาที่คั่น 
ในรายการน้ันบันทึกไว้ผ่านไปเร็วขึ้น (Zipping) 
 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หมายถึง การเลือกให้ความสนใจกับ 
สิ่งเร้าที่ตนเองเปิดรับอย่างใดอย่างหน่ึง และปล่อยให้สิ่งเร้าอ่ืน ๆ ผ่านหรือหลุดออกไปจากความสนใจ
ของตน 
 3) การเลือกเขา้ใจ (Selective Comprehension) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเช่ือม 
สิ่งเร้าที่ตนเปิดรับให้เข้ากับขอ้มูล หรือความเช่ือ ทัศนคติ ประสบการณ์เดิมที่ตนมีอยู่ ซึง่การตีหรือ
แปลความหมายถึงสิ่งเร้าน้ันอาจจะตรงหรือเพ้ียนจากเจตนาของผู้ส่งสารก็ได้ ซึ่งปัจจัยอาจเข้ามา
รบกวนข้ันการเลือกให้ความสนใจน้ี เช่น สภาวะหรือความบกพร่องทางร่างกาย เช่น สายตาหรือ 
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หูไม่ดี ตาบอดสี เป็นต้น 
 4) การเลือกจํา (Selective Retention) หมายถึง การจดจําข้อมูลเก่ียวกับสิ่งเร้าที่
สอดคล้องกับความเช่ือเดิม หรือความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม ของบุคคลหลังจากทีบุ่คคลได้
เปิดรับข่าวสาร ซึ่งจะทําให้บุคคลสามารถจดจําสิ่งที่สอดคล้องกับความสนใจของตน และมักจะลืม 
สิ่งที่ไม่สนใจ 
 ดังน้ัน กระบวนการเลือกรับรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลน้ันต้องรับมือกับข้อมูลจํานวนมาก 
และต้องเลือกให้ความสนใจทาํความเข้าใจ รวมถึงเลือกที่จะจดจําข้อมูลทีส่อดคล้องกับความเช่ือหรือ
ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพียงจํานวนหน่ึงเท่าน้ัน โดยกระบวนการน้ีอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกาย ความต้องการทางด้านร่างกายหรือจิตใจ 
 สาเหตุที่ทําใหบุ้คคลเปิดรับสือ่น้ัน Atkins (1972) ได้อธิบายว่า มีเหตุผลหลักอยู่ 8 ประการ
ที่เป็นแรงผลักดันทําให้บุคคลเปิดรับสื่อ กลา่วคือ 1) เพ่ือหาข้อมูล 2) เพ่ือทําตนเองให้ทันต่อ
เหตุการณ์รอบข้าง 3) เพ่ือหาความต่ืนเต้นและความบันเทิงให้กับชีวิต 4) เพ่ือหาข้อมูลเอาไว้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวัน 5) เพ่ือหลกีหนีความกังวลในชีวิตประจําวัน 6) เพ่ือใหรู้้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์น้ัน 7) เพ่ือให้มีข้อมลูไว้พูดคุยกับบุคคลอ่ืน และ 
8) เพ่ือใช้ประเมินสถานการณ์รอบตัวที่สําคัญ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลน้ัน Hunt & Ruben (1993, p. 65 
อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, หน้า 122–124) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าว
ไว้ดังน้ี  
 1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการเลือกของมนุษย์ คือ ความต้องการ 
ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางใจทั้งความต้องการระดับสูงและความต้องการ
ระดับตํ่าย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา และสามารถเลือกตอบสนองเพียงความต้องการของเรา 
เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ สามารถแสดงถงึรสนิยม การยอมรับในสังคม และความพอใจ 
  2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบการโน้มเอียงต่อ
เร่ืองต่าง ๆ (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ค่านิยม คือ พ้ืนฐานการยึดถือเป็น
ความรู้สึกที่เราควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัว บุคคลทีม่ี
ทัศนคติและคา่นิยมล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อและการเลือกรับข่าวสาร การเลือกตีความหมาย
และการเลือกจดจํา 
  3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทกุคนมีเป้าหมาย และมกีารกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิต
ทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรากําหนดขึ้นน้ัน จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลอืกจดจําเพ่ือ
สนองเป้าหมายของตน 
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 4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมท้ัง
ความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของข่าวสารน้ันไว้ 
 5) การใช้ประโยชน์ (Utility) จะให้ความสนใจและเข้าใจ กบัข่าวสารที่เราสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้เพียงเท่าน้ัน 
 6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) ผู้รับสารของเราน้ันส่วนหน่ึงเลือกรับสาร
ผ่านลีลาในการสื่อสาร คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคนจึงชอบดูโทรทัศน์  
บางคนชอบฟังวิทยุ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และบางคนชอบสื่อออนไลน์ 
 7) สภาวะ (Context) สภาวะในทีน้ี หมายถงึ บุคคล เวลา และสถานที ่การส่ือสารสิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วยนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อและ
ข่าวสาร การตีความหมายและเลือกจดจําข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร เราคิดว่าคนอ่ืน
น้ันมองเราอย่างไร คนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเรา และการคดิว่าคนอ่ืนคิดว่าเราอยู่สถานการณ์อะไร 
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา  
 8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละ
คนมีลักษณะนิสัยและพัฒนาการ การรับสารแตกต่างกันออกไป อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ใน 
การรับข่าวสารของเรา พัฒนาการความชอบส่ือชนิดต่าง ๆ หรือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใด
ประเภทหน่ึง ดังน้ัน เราจึงสามารถเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจเพียงเร่ืองใดเรื่องหน่ึง 
ตีความหมายเพียงความหมายใดความหมายหน่ึง และเลือกจดจําเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 ศิริพร กนกชัยสกุล (2553) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและเว็บไซต์รูปแบบใหม่ทีผู่้ใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นตันตน เขียนเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรปูภาพให้เพ่ือน ๆ ได้รับข้อมลูที่เป็นปัจจุบันของตน รวมถึงการเปิด
โอกาสให้รู้จักกันผ่านเพ่ือนของเพ่ือน ซึ่งก็คือการใช้ Networking เพ่ือทําความรู้จักกับบุคคลอ่ืน
น่ันเอง นอกจากน้ันผู้ใช้ยังสามารถเล่นเกมต่าง ๆ กับเพ่ือนโดยส่งข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน 
ผู้ใช้จึงมีช่องทางติดต่อกันเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีผูใ้ช้ยังสามารถกําหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือน
ของตน 
 ประเภทของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
 ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2554) กลา่วถึง หมวดหมู่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ในสังคมไทยมี  
6 ประเภท ดังน้ี 
 1) Blog เป็นการลดคําจากคําว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content 
Management System: CMS) รูปแบบหน่ึง ซึ่งทําให้ผูใ้ช้สามารถเขียนบทความซึ่งเรียกว่า Post 
และทําการเผยแพร่ได้โดยง่าย การเกิดของ Blog คือการเปิดโอกาสให้ใคร ๆ ที่มีความสามารถในด้าน
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ต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขดีจํากัดเรื่องเทคนิคอย่างใน
อดีตอีกต่อไป ทําให้เกิด Blog ขึ้นมาจํานวนมากมาย และเพ่ิมเน้ือหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจํานวน
มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากน้ีเคร่ืองมือที่สําคัญที่ทําให้เกิดลักษณะ Social คือ การเปิด
ให้เพ่ือน ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นน่ันเอง 
 2) Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของ Blog ที่จํากัดขนาดของการ Post 
แต่ละครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้เขียนน้ันใช้เขียนเร่ืองราว
ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้ (What are you doing?) แต่กิจกรรมต่าง ๆ กลับนํา Twitter ไปใช้
ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อเพ่ิมยอดขายร้าน Brand หรือเป็นเคร่ืองมือสําหรับ 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งน้ียังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย 
 3) Social Networking จากช่ือก็สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เช่ือมโยง 
เรากับเพ่ือน ๆ จนกลายเป็นสังคม ทั้งน้ีผูใ้ช้จะเริ่มสร้างตัวตนของตนเองข้ึนในส่วนของ Profile 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรอืการใส่วีดีโอ (Video)  
นอกจากน้ี Social Networking ยังมีเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างจํานวนเพ่ือนให้มากข้ึน นักการตลาด
นํา Social Networking มาใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอาจจะอยู่ในรูปของการสร้าง Brand 
ผ่านเกมหรือ Application ต่าง ๆ หรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือของ CRM ผ่านทาง Pages และลูกค้าเอง
หากช่ืนชอบในสินค้าหรือบริการก็สามารถร่วมกลุ่มกันจัด Group ขึ้นมาได้ 
 4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ Upload รูปหรือวีดิโอเพ่ือ
แบ่งปันให้กับครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือแม้กระทั่งเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบัน 
ไม่จําเป็นจะต้องทุ่มทุน ในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูก ๆ 
ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวีดิโอจากน้ันนําขึ้นสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง YouTube หาก
ความคิดของเราเป็นที่ช่ืนชอบอาจจะทําให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลายหรือ กรณีหากมีกิจกรรม
การขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงามก็อาจจะถ่ายรูปแล้วนําขึ้นไปสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพ่ือให้ลูกค้า
สามารถเข้าชมได้ หรืออาจจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําชมโรงงานหรือบรรยากาศในการทํางานของ
กิจการ เป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยมนํารูปภาพที่ตนเองถ่ายมาแสดงฝีมือ 
เหมือนเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวทําให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะทําการจ้าง 
 5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงไปยังบทความหรือเน้ือหาใน
อินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทําการโหวตได้ ช่วยกลั่นกรองว่าบทความ
หรือเน้ือหาใดเป็นที่น่าสนใจที่สุดในส่วนของ Social Bookmarking เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณ
สามารถทําการ Bookmark เน้ือหาหรือเว็บไซต์ที่ช่ืนชอบโดยไม่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เคร่ืองใด   
เคร่ืองหน่ึง แต่สามารถทําผ่านออนไลน์และเน้ือหาในส่วนที่ทํา Bookmark ไว้สามารถที่จะแบ่งปัน 
ให้คนอ่ืน ๆ ได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการบอกต่อและสร้างจํานวนคนเข้าไปยัง 
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เว็บไซต์หรือ Campaign การตลาดที่ต้องการ 
 6) Online Forums ถือเป็นรูปแบบ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นเสมือนสถานที่ให้ผู้คน
เข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ อาจจะเป็นเรื่องเพลงและอ่ืน ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะนําสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นักการตลาดควรสนใจเนื้อหาที่
พูดคุยใน Forums เพราะบางคร้ังอาจจะเป็นคําวิจารณ์เก่ียวกับตัวสินค้าและบริการ ซึง่สามารถเข้าไป
ทําความเข้าใจ แก้ไขปัญหา เว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหน่ึงในเว็บไซต์เน้ือหาต่าง ๆ อีกด้วย  
 สรุปได้ว่า สื่อสงัคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารใน
สังคมปัจจุบันมีความหลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สําคัญได้ทาง 
Facebook, Application และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ การรับรูส้ื่อออนไลน์ถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึง
ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราโดยข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์จะต้องน่าสนใจ พอเพียง ดึงดูดใจ และ
น่าเช่ือถือที่จะนําไปสู่การตัดสินใจต่อพฤติกรรมการแต่งกายสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน– 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 
 ทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่ได้ให้ความสําคญักับตัวแปรทั้ง 3 ตัวคือ 1) ความรู้ 
(Knowledge) 2) ทัศนคติ (Attitude) และ 3) การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ดังน้ัน 3 ตัวแปร
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผู้รับสารและต่อสังคมต่อไป จากการรับสารน้ัน ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้ง  
3 ตัวแปรน้ี จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเน่ือง คือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทําให้เกิดความรู้เมื่อเกิด
ความรู้ขึ้นจึงส่งผลทําให้เกิด ทัศนคติ และขัน้ตอนสุดท้ายคือการก่อให้เกิดการกระทํา ทฤษฎีน้ีอธิบาย 
การสื่อสารหรือสื่อมวลชนว่าเป็นตัวแปรต้นที่สามารถเป็นตัวนํา การพัฒนาเข้าไปสู่ชุมชนได้ด้วยการ
อาศัยความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นตัวแปรตามในการวัดความสําเร็จของการสื่อสารเพ่ือพัฒนา  
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 118) 
 Good (1973, p. 325 อ้างใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 2539, หน้า 42) กล่าวว่า ความรู้เป็น
ข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) ข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์
ต่าง ๆ การที่บุคคลยอมรับการปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลน้ันควรมีความรู้เก่ียวกับ 
สิ่งน้ันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแสดงว่าบุคคลน้ันจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ให้คําตอบหรือข้อสงสัยที่มีอยู่ให้บุคคลเกิดความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อเร่ืองใดเพียงเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง
เกิดความเช่ือ ความตระหนัก และค่านิยมต่าง ๆ ด้วย  
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หน้า 16) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่งผู้เรียน
เพียงแต่จําได้ อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยิน จําได้ ความรู้ขั้นน้ีได้แก่ ความรู้ 
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เก่ียวกับคําจํากัดความ ความหมาย ข้อเทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหาเหล่าน้ี 
 Patrick (1961, p. 10 อ้างใน ธนิกานต์ บุญสถาพรชัยกุล, 2545, หน้า 20) ได้พูดถึง 
ความรู้ว่า จําเป็นต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความเข้าใจ (Understanding) และการคงอยู่ 
(Retaining) เพราะความรู้ หมายถึง ความสามารถจดจาํได้ ในบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจมาแล้ว 
 ความรู้ (Knowledge) 
 การรับความรู้เบ้ืองต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จาก 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S–R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจํากับ
สภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุน้ีความรู้จึงมีความจําเป็นที่เลือกสรร ซึ่งสอดคลอ้งกับสภาพจิตใจของตนเอง 
ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม ความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมแสดงออกของมนุษย์
ได้ และผลกระทบที่ผู้รับสารเชิงความรู้ ปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ คือ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 
2533, หน้า 120–121)  
 1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้างความสับสนให้กบั
ผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่อทั้งหลาย เพ่ือตอบข้อสงสัยและความสับสนของ
ตน 
 2) การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะน้ัน 
ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทศันคติให้คนยอมรับการเผยแพร่นวัตกรรม
น้ัน ๆ  
 3) การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไป
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระท่ีสื่อกําหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของ
กลุ่มเป้าหมายและค่านิยมของสังคมแล้วกลุม่เป้าหมายก็จะเลือกสารสนเทศน้ัน  
 4) การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การสือ่สารมักกระจาย 
ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงทําใหก้ลุ่มเป้าหมายรับทราบระบบ
ความเช่ือถือหลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเช่ือของตนมากข้ึนไปเรื่อย ๆ  
 5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์ 
เป็นภาวะปกติของสังคม การนําเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่าน้ีย่อมทาํให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
ค่านิยมเหล่าน้ันชัดเจนขึ้น  
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ความรู้  หมายถึง ความสามารถด้านสติปัญญาของบุคคลทีแ่สดงออกมา
โดยการจําการระลึกได้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีต่าง ๆ ซึง่ความรู้มี
ความสําคัญต่อการเกิดทัศนคติต่อสิ่งน้ันภายหลังการรับรู้ โดยมีการแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 6 
ระดับ จากง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อน และจากรูปธรรมสู่นามธรรม ได้แก่ 1) ความรู้ความจํา 2) ความเข้าใจ 
3) การนําไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้วัดความรู้
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แต่ละส่วนเหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะแตกต่างกัน เช่น แบบทดสอบความเรียง 
แบบทดสอบแบบตอบสั้น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถเป็น 
แนวทางการสร้างเครื่องมือของการศึกษาวิจัยต่อไป 
 ทัศนคติ (Attitude) 
 ทัศนคติเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากทางจิตวิทยา สังคม และการสื่อสาร และมีการใช้ 
คําน้ีกันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่าทัศนคติน้ันได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย 
ไว้ดังน้ี 
 Roger (1978, pp. 208–209 อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 122) ได้กล่าวถึง 
ทัศนคติไว้ว่า เป็นดัชนีช้ีว่าบุคคลน้ันคิดและมีความรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน  
เพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันมีผลต่อพฤติกรรม  
 ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531, หน้า 2) ได้กล่าวถึง ทัศนคติเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมบุคคลทัศนคติ
ว่า หมายถึง 
 1) ความสลับซบัซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการทีจ่ะสร้างความพร้อม 
ที่จะกระทําสิ่งใด ๆ สิ่งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลน้ันที่ได้รับมา 
 2) ความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดีหรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาถึง
ทางใดทางหน่ึง 
 3) ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะตอบสนอง  
 จากคําจํากัดความต่าง ๆ เหล่าน้ันจะเห็นได้ว่า มีประเด็นร่วมที่สําคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ 
ความรู้สึกภายใน และความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
 สรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเก่ียวระหว่างความรู้สึกและความเช่ือหรือการรับรู้
ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมพีฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทัศนคติ โดยสรุป
ทัศนคติในงานวิจัยน้ีเป็นเร่ืองของท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับทัศนคติจึงมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่า 
ทัศนคติประกอบด้วยความคิดที่มีต่ออารมณ์และความรู้สกึออกมาทางพฤติกรรม 
 พฤติกรรม (Behavior) 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าการกระทําน้ันผู้กระทําจะกระทํา
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการกระทําน้ันได้หรือไม่ได้ก็ตาม เช่น การน่ัง การยืน 
การคิด การตัดสินใจ ซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมอาจเป็นไปทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ 
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ไม่พึงประสงค์ก็ตาม 
 พฤติกรรมของมนุษย์ตามความหมายเชิงจิตวิทยา หมายถงึ การกระทําสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ 
เช่น การกิน การนอน การพูด การคิด การฝัน การเล่นพนัน การเสพยาเสพติด เป็นต้น (มุกดา  
ศรียงค์, นวลศิริ เปาโรหิตย์, สิริวรรณ สาระนาค, สุวิไล เรียงวัฒนสุข และนิภา แก้วศรีงาม, 2553) 
 พฤติกรรมของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt 
Behavior) และพฤติกรรมภายใน (Cover Behavior) 
 1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดงออกให้กับผู้อ่ืนได้
เห็น เช่นการพูด การย้ิม การเดิน การแต่งกาย เป็นต้น 
 2) พฤติกรรมภายใน (Cover Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่ง 
คนอ่ืนมองไม่เห็นแต่สามารถวัดได้เช่น ความคิด ความรู้สกึ ทัศนคติ แรงจูงใจ เป็นต้น 
 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคลในพ้ืนฐาน 
มาจากความรู้และทัศคติ การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เน่ืองจากการมีความรู้และ
ทัศนคติแตกต่างกัน ความแตกต่างกันจากการแปลความหมายของสารที่ตนได้รับจึงก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมทีแ่ตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล  
 พฤติกรรมที่ถกูโน้มน้าวโดยการสื่อสารน้ันอาจเกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการตอบสนอง 
ต่อสื่อ ซึ่งในบางคร้ังสื่อและความพยายามของการส่ือสารในสังคมปัจจบัุน พยายามทําให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือส่วนรวม หรือผู้อ่ืนซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกจิตสาํนึกของผู้รับ
สาร มิใช่เกิดจากการครอบงําของผู้ส่งสารแค่เพียงฝ่ายเดียวเท่าน้ัน โดยทั่วไปการโน้มน้าวพฤติกรรม
การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ซึง่การโน้มน้าวพฤติกรรมของการสื่อสารสังคมผ่านสื่อมี
วิธีการดังน้ี  
 1) การปลกุเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพ่ือให้เกิดการต่ืนเต้นและเร้าใจในการติดตาม
ของสาร  
 2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา
ปราณีก็อาจจะโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนยอมรับได้ 
 3) การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานขึ้นเพ่ือ
มาตรฐานน้ัน และเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่ต้องปฏิบัติ 
 4) การให้รางวัล (Reward) เช่น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ซื้อสินค้า ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดังกล่าวน้ัน สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมพ้ืนฐานข้ึนมา
ได้ 2 แบบ คือ กระตุ้นพฤติกรรมใหม่หรือมพีฤติกรรมต่อเน่ือง และหยุดย้ังพฤติกรรมเก่า ทั้งกระตุ้น
และยบัย้ังพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การตัดสินใจวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา 
การจัดยุทธวิธีดําเนินงาน และสร้างพฤติกรรมเพ่ือส่วนรวม  
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 สรุปได้ว่า ความรู้ ทัศนคติ เป็นสิ่งสําคัญที่กอ่ให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี อาทิเช่น 
แรงจูงใจ ความเช่ือ ความภาคภูมิใจ ค่านิยม การรับรู้ จึงนับเป็นปัจจัยสําคัญในการแสดงออกของ
พฤติกรรมมนุษย์ โดยธรรมชาติการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์น้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งกําหนด
พฤติกรรมแต่อย่างใด แต่มีปัจจัยอ่ืนใดการกําหนดพฤติกรรม และพฤติกรรมที่ถูกโน้มน้าวโดยการ
สื่อสาร ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกถึงการแต่งกายชุดนักศึกษาของสถาบัน– 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
 ประชากรศาสตร์ (Demography) มีรากศัพท์จากภาษากรีก Deme = People คือ 
ประชาชนหรือประชากร Graphy = Writing up, Description หรือ Study คือ การศึกษาหรือ
ศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง วิเคราะห์ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตัว 
และการเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 112–114) ได้อธิบายคุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละคน โดยคุณสมบัติเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทําการสือ่สาร อย่างไรก็ตาม ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันน้ันจํานวนของผู้รับสารก็มีปริมาณท่ีแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผู้รับ
สารที่มีจํานวนน้อยคนน้ันมักไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจํานวน
มาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนที่มีจํานวนน้อยเราสามารถวิเคราะห์ผู้รับสารทุกคนได้แต่ในการ
วิเคราะห์คนจํานวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารแต่ละคนได้เพราะมีจํานวนมากเกินไป 
นอกจากน้ี ผู้สง่สารยังไม่รู้จักผู้รับสารแต่คนด้วยดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบ
ไปด้วยคนจํานวนมากก็คือ การจําแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร 
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ สังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา  
ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการรับรู้การตีความและการเข้าใจ 
ในการสื่อสารทั้งสิ้น 
 1) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติและ
พฤติกรรมเพราะในยุคปัจจุบันน้ันตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภค 
จากเมื่อก่อน 
 2) อายุ (Age) กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันทําให้มีความช่ืนชอบรสนิยมที่แตกต่างกัน โดย
รสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและแต่ละกลุ่มอายุก็มีความต้องการท่ีแตกต่างกัน 
 3) ระดับการศกึษา (Education) ผู้ที่ได้รับในระดับสูงส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพดีกว่ามีราคาสูงกว่าการบริโภคสินค้าของผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่า 
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 4) อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพแตกต่าง ส่งผลให้มีความต้องการในด้านสินค้า 
และบริการที่ต่างกัน 
 5) รายได้ (Income) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ตํ่ามีขนาดตลาดใหญ่กว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง สินค้าและบริการต่าง ๆ จึงมีการแบ่งส่วนการตลาดตามรายได้ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กลา่วว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ 
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อการตลาดเพราะเกี่ยวพันกับ 
อุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้น
ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรอืลดความสําคัญลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่สําคญั
มีดังน้ี 
 1) อายุ ต้องคาํนึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเร่ืองอายุ 
 2) เพศ ในมมุมองนักการตลาดได้คํานึงถึงปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ ่ซึ่งที่แล้วมาผูข้าย
เป็นผู้ตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ันบทบาทสตรีและบุรุษบางสว่นที่ซ้ํากัน 
 3) วงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัวเป็นตัวกําหนดที่สําคัญพฤติกรรม ขั้นตอนของ
วงจรชีวิตจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
 4) การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มรายได้ส่วนบุคคลเนื่องจากรายได้
จะมีผลต่ออํานาจการซื้อ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาตํ่า เน่ืองจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูง  
 ดังน้ัน ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เน่ืองจากตัวแปรการแบ่งขอบเขตการวิจัยที่สําคัญซึ่งจะทําให้
ผู้วิจัยสามารถนําไปใช้ในการกําหนดสื่อประชาสัมพันธ์ตรงตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
ของทางสํานักกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา 
 
2.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  
 ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศกึษา Facebook” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 19–21 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอัตราการใช้บริการ 1–5 ครั้งต่อสัปดาห์ ในการใช้แต่ละคร้ังใช้เวลา  
1–3 ช่ัวโมงต่อคร้ัง และมีประสบการณ์ใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี โดยที่ส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มใีน Facebook ซึ่งจะประกอบไปด้วยการตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่ม
ต่าง ๆ การเลน่เกม การตอบคําถาม (Quiz) การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดิโอ การค้นหาเพ่ือนเก่า 
การส่งข้อความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like)   
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 พัชรินทร์ สังข์ขาว (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อเคร่ืองแบบของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีทัศนคติที่ดีทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
1) ด้านการเหน็คุณค่าของเครื่องแบบนิสิต 2) ด้านค่านิยมของนิสิต 3) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และ 4) ด้านการยอมรับต่อกฎระเบียบและทัศนคติที่เป็นกลางต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของนิสิต 
 ลักษณะเคร่ืองแบบนิสิตที่เบ่ียงเบนพบว่า เคร่ืองแบบนิสิตเบ่ียงเบนในด้านของขนาดตัว
เสื้อเช้ิต แขนเสื้อ ความยาวของตัวเสื้อ ความยาวกระโปรง สีและแบบของรองเท้า เป็นไปตามกระแส
นิยม ลักษณะการแต่งกายสวมกระโปรงเอวตํ่า เสื้อรัดรูป ตัวเสื้อสั้น  
 ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และ 
พฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย 
กลุ่ม ตัวอย่างที่ทางการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรของ
นิสิต นักศึกษา อันประกอบไปด้วย เพศ ประเภทมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน  
มีการเปิดรับข่าวสารที่เก่ียวกับการแต่งกายตามกฎของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน การเปิดข่าวสาร
เก่ียวกับ การแต่งกายตามกฎ ไม่มีความสมัพันธ์กับความรู้ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งกาย
ตามกฎ นิสิตนักศึกษาที่มีเพศ อายุ และช้ันปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎ
แตกต่างกัน 



 
 

บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ประเภทและรปูแบบวิธกีารวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Method) และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1–4 ประจําปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 10 คณะวิชา คือ 1) คณะบรหิารธุรกิจ 2) คณะศิลปศาสตร์ 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะวิทยาการจัดการ 6) คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 7) คณะ
ศึกษาศาสตร์ 8) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9) คณะการจดัการธุรกิจอาหาร และ 10) คณะ 
การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
  
3.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ช้ันปีที่ 1–4 
ประจําปีการศึกษา 2562 ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมสําเร็จรูป G*power 
3.1.2 ในการกําหนดขนาดตัวอย่าง โดยในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้สถิติทดสอบ 2 สถิติด้วยกัน คือ  
 1) สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) เป็นสถิติ
ทดสอบ กําหนดค่า Effect Size ขนาดปานกลาง (0.3) ค่า error prop 0.05 ค่า Power 0.95  
เมื่อนํามาประมวลผลจากโปรแกรม G*power 3.1.2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 111 คน 
 2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) เป็นสถติิทดสอบ กําหนดค่า 
Effect Size ขนาดปานกลาง (0.25) ค่า Error Prop 0.05 ค่า Power 0.95 กลุ่มตัวแปรสูงสุดคือ 9 
เมื่อนํามาประมวลผลจากโปรแกรม G*power 3.1.2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 378 คน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลของสถิติทั้ง 2 ประเภทจึงเก็บข้อมูลจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 378 คน เพ่ือครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทกุแบบ 
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 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยสุ่มแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)  
ดังน้ัน ในการวิจัยคร้ังนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด 400 คน 
 
3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้แจกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ Google Doc ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่าน 
สื่อออนไลน์ ทางผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามผ่าน Application Line ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1–20 
พฤษภาคม 2563 
 3.4.2 ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บทความ เว็บไซต์ เพ่ือใช้ในการกําหนด 
กรอบความคิดในการวิจัย และสามารถใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลวิจัย 
 3.4.3 รวบรวม ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของคําตอบแล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติ 
 
3.5 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามลําดับ
ดังน้ี 
 3.5.1 ศึกษาขอ้มูลจากวารสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
ตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.5.2 กําหนดขอบเขตของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามจําลอง โดยแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นมาจะมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้สาํหรบัรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ประกอบด้วย สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA)  โดยสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร ซึ่งสามารถนําผลวิเคราะห์น้ันไปสรุปอ้างถึงประชากรโดยใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น และสรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คําถามจะเป็น
ลักษณะปลายปิด (Close Ended Question) จํานวน 6 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท    
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ เพศ และข้อมลูประเภทจัดอันดับ (Ordinal Scale)  ได้แก่ 
อายุ, ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร, ช้ันปีที่กําลังศึกษา, คณะวิชา, รายได้ต่อเดือน  
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ในการวิเคราะห์ 
 ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษา ได้แก่ ความถี่การเปิดรับสื่อและขา่วสารผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ จํานวน 9 ข้อ และช่วงเวลา 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา จํานวน 2 ข้อ โดยลักษณะคําถาม
ประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ใช้สถิติค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ มีลักษณะให้คะแนน  
5 ระดับ ดังน้ี 
   คะแนน      ระดับความเห็นด้วย  
       5      เห็นด้วยมากที่สุด 
       4      เห็นด้วยมาก 
       3      เห็นด้วยปานกลาง 
       2      เห็นด้วยน้อย 
       1      เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแบบมาตรส่วนประเมินค่าน้ันได้ใช้ค่าทางสถิติของ

คะแนนเฉล่ียโดยกําหนดช่วงการวัดคือ 
 
    ค่าคะแนนสูงสดุ – ค่าคะแนนตํ่าสุด 
       จํานวนระดับ 
    5 – 1      
        5  
    = 0.80  
 

 ดังน้ัน เกณฑ์การแปลความหมายทางพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00–1.80 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81–2.60 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61–3.40 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41–4.20 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับดี 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21–5.00 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับดีมาก 
 ช่วงเวลาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา จํานวน 2 ข้อ โดยใช้
ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ใช้สถิติและค่าเฉลี่ย 
 ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาของนักศึกษาสถาบัน–
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 11 ข้อ โดยลักษณะคําถามประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตรวัดแบบ 
Likert Scale โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ มีลักษณะให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
   คะแนน      ระดับความเห็นด้วย  
       5      เห็นด้วยมากที่สุด 
       4      เห็นด้วยมาก 
       3      เห็นด้วยปานกลาง 
       2      เห็นด้วยน้อย 

       1      เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแบบมาตรส่วนประเมินค่าน้ันได้ใช้ค่าทางสถิติของ
คะแนนเฉล่ียโดยกําหนดช่วงการวัด คือ 

 
ค่าคะแนนสูงสดุ – ค่าคะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนระดับ 
    5 – 1   
            5  
    = 0.80 
 
 ดังน้ัน เกณฑ์การแปลความหมายทาง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังต่อไปนี้ 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00–1.80 หมายถึง ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด 
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   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81–2.60 หมายถึง ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61–3.40 หมายถึง ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41–4.20 หมายถึง ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับดี 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21–5.00 หมายถึง ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับดีมาก 
 ส่วนที่ 4 เป็นคาํถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการ–
ปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือวัดระดับความเห็นของผู้ตอบจํานวน 10 ข้อ โดยลักษณะคําถามประกอบด้วย
คําถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ มีลักษณะให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
   คะแนน      ระดับความเห็นด้วย  
       5      เห็นด้วยมากที่สุด 
       4      เห็นด้วยมาก 
       3      เห็นด้วยปานกลาง 
       2      เห็นด้วยน้อย 

       1      เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแบบมาตรส่วนประเมินค่าน้ันได้ใช้ค่าทางสถิติของ

คะแนนเฉล่ียโดยกําหนดช่วงการวัดคือ 
 
    ค่าคะแนนสูงสดุ – ค่าคะแนนตํ่าสุด 
       จํานวนระดับ 
    5 – 1   
        5  
    = 0.80 
 

 ดังน้ัน เกณฑ์การแปลความหมายทาง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังต่อไปน้ี 
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   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00–1.80 หมายถึง พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81–2.60 หมายถึง พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61–3.40 หมายถึง พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41–4.20 หมายถึง พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับดี 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21–5.00 หมายถึง พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาอยู่ใน 
ระดับดีมาก 
 
3.7 การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 ผู้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือวิจัย 
 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือวิจัยให้กับผู้เช่ียวชาญใน 
งานกิจกรรมนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือคือผู้อํานวยการ
สํานักกิจการนักศึกษา และผู้เช่ียวชาญฝ่ายงานวินัยนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 การทดสอบเคร่ืองมือความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาคน้คว้าวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
จํานวน 40 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมั่นโดยใช้สถิติ Cronbach’s Alpha ดัชนีวัดความเที่ยงของ 
ครอนบาชมากจากการทดสอบเพียงคร้ังเดียว จึงเรียกดัชนีเช่นน้ีว่า ความคงเส้นคงวาภายใน 
(Internal Consistency) สตูรของครอนบาชน้ันสามารถใช้ได้ทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบ (คือ มคีะแนน
รายข้อเป็น 1 หรือ 0) และแบบวัดความคิดเห็น แบบวัดความรู้สึก หรือแบบวัดทางจิตวิทยาโดยทั่วไป
ที่มีคะแนนเต็มเท่ากัน เช่น มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นมาตรวัดชนิดประมาณค่าจาก
ค่าน้อยที่สุดถึงค่ามากที่สุด มาตรวัดแบบประมาณค่าที่พบเห็นได้บ่อยคือ แบบวัดชิด 5 ระดับ โดยให้ 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากทีสุ่ด 
 
 สูตรครอนบาชแอลฟาคือ Cronbach α:   
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  จากการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นโดยรวม 0.875 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

 
3.8 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
และข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา และ
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา เพราะมีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบ Nominal Scale และ 
Ordinal Scale  
 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมลูพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษา เพราะมีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบ Interval Scale 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ทดสอบสมมติฐาน
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ t–test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเพศและช่วงอายุ  
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ Anova เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรระยะเวลาหลักสูตร ระดับ 
ช้ันปี คณะวิชา และรายได้ โดยระดับนัยสําคัญของการพิสูจน์สมมติฐาน คอื .05   
 สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติที่ต่อพฤติกรรม
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ t–test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเพศและช่วงอายุ 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ Anova เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรระยะเวลาหลักสูตร ระดับ 
ช้ันปี คณะวิชา และรายได้ โดยระดับนัยสําคัญของการพิสูจน์สมมติฐาน คอื .05   
 สมมติฐานข้อที่ 3 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ t–test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเพศและช่วงอายุ 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ Anova เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร ระยะเวลาหลักสูตร ระดับ 
ช้ันปี คณะวิชา และรายได้ โดยระดับนัยสําคัญของการพิสูจน์สมมติฐาน คอื .05   
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 สมมติฐานข้อที่ 4 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ Pearson Correlation เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการ– 
ปัญญาภิวัฒน์ โดยระดับนัยสําคัญของการพิสูจน์สมมติฐาน คือ .05 ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลดังน้ี 
   ± 0.81 ถึง ± 1.0  =  มีความสัมพันธ์สูงมาก  
   ± 0.61 ถึง ± 0.80  =  มีความสัมพันธ์สูง 
   ± 0.41 ถึง ± 0.60  =  มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
   ± 0.21 ถึง ± 0.40  =  มีความสัมพันธ์ตํ่า 
   ± 0.01 ถึง ± 0.20  =  มีความสัมพันธ์ตํ่ามาก 

 
 สมมติฐานที ่5 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 ผู้วิจัยจะใช้สถติิ Pearson Correlation เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยระดับนัยสําคัญของ
การพิสูจน์สมมติฐาน คือ .05 ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลดังน้ี 
   ± 0.81 ถึง ± 1.0  =  มีความสัมพันธ์สูงมาก  
   ± 0.61 ถึง ± 0.80  =  มีความสัมพันธ์สูง 
   ± 0.41 ถึง ± 0.60  =  มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
   ± 0.21 ถึง ± 0.40  =  มีความสัมพันธ์ตํ่า 
   ± 0.01 ถึง ± 0.20  =  มีความสัมพันธ์ตํ่ามาก 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในระดับปริญญาตรีต้ังแต่ช้ันปีที่ 1–ช้ันปีที่ 4 จํานวน 400 คน  
โดยผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ตัวอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทําการแจกไปยัง 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์บน Social Network จากนั้นผู้วิจัย 
จึงนําข้อมูลคําตอบที่สมบูรณ ์จํานวน 400 ชุด มาทําการวิเคราะห์และประมลผลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยผู้วิจัยแบ่งผลงานวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 โดยผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way Anova) และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (t–test) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
 4.1.1 ข้อมูลลกัษณะประชากร 
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะทั่วไปด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามจากนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทั้งหมด 10 คณะ จํานวน 400 คน 
ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ หลักสูตร ช้ันปี คณะวิชา โดยนําเสนอเป็นจํานวนและร้อยละของ 
กลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 4.1–4.5 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและร้อยละของเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 166 41.5 
หญิง 234 58.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกกว่าเพศชาย คือ เป็น 
เพศหญิง จํานวน 234 คน คดิเป็นร้อยละ 58.5 และเป็นเพศชาย จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.5 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและร้อยละของช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
18–22 ปี 375 93.8 
23 ปีขึ้นไป 25 6.2 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 18–22 ปี จํานวน 375 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 93.8 รองลงมามีช่วงอายุ 23 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนระยะเวลาหลักสูตร 
 

ระยะเวลาหลักสูตร จํานวน (คน) ร้อยละ 
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 4 1.0 
หลักสูตร 4 ปี 354 88.5 
หลักสูตร 5 ปี 42 10.5 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี จํานวน 354 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.5 รองลงมามีระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ
ระยะเวลาหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนระดับช้ันปี 
 

ระดับช้ันปี จํานวน (คน) ร้อยละ 
ช้ันปีที่ 1  89 22.2 
ช้ันปีที่ 2  144 36.0 
ช้ันปีที่ 3  115 28.8 
ช้ันปีที่ 4 49 12.2 
ช้ันปีที่ 5 3 0.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับช้ันปีที่ 2 จํานวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 รองลงมามีระดับช้ันปีที่ 3 จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมามีระดับช้ันปีที่ 
1 จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมามีระดับช้ันปีที่ 4 จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 
และมีระดับช้ันปีที่ 5 จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนคณะวิชา 
 

คณะวิชา จํานวน (คน) ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ 125 31.2 
ศิลปศาสตร ์ 20 5.0 
วิศวกรรมศาสตร์ 22 5.5 
นิเทศศาสตร์ 44 11.0 
วิทยาการจัดการ 25 6.2 
นวัตกรรมการจัดการเกษตร 21 5.2 
ศึกษาศาสตร์ 42 10.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงจํานวนคณะวิชา 
 

คณะวิชา จํานวน (คน) ร้อยละ 
อุตสาหกรรมเกษตร 56 14.0 
การจัดการธุรกิจอาหาร 27 6.8 
การจัดการโลจิสติกส์และ 
การคมนาคมขนส่ง 

18 4.5 

รวม 400 100 
  
 จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคณะบรหิารธุรกิจ จํานวน 125 คน คดิเป็น
ร้อยละ 31.2 รองลงมาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รองลงมา
เป็นคณะนิเทศศาสตร์ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 รองลงมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 รองลงมาเป็นคณะการจัดการธุรกิจอาหาร 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
รองลงมาเป็นคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 รองลงมาเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.5 รองลงมาเป็นคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 รองลงมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
และคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงรายได้ 
 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท 97 24.2 
5,001–10,000 บาท 173 43.2 
10,001–15,000 บาท 95 23.8 
15,001 บาทข้ึนไป 35 8.8 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมีรายได้อยู่ที่ 5,001–10,000 บาท จํานวน 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 
รองลงมามีรายได้ 10,001–15,000 บาท จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และรายได้ 15,001  
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บาทข้ึนไป จํานวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.8 ตามลําดับ 
 
 4.1.2 ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษา
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบ 
    นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

สื่อ 

ระดับการเปิดรับสื่อ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา 
จากเว็บไซต์ 

82 
(20.5) 

126 
(31.5)

100 
(25.0)

64 
(16.0)

28 
(7.0) 

400 
(100.0)

3.42 
(ระดับดี) 

1.182 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา 
จากเฟซบุ๊ก 

135 
(33.8) 

127 
(31.8)

91 
(22.8)

28 
(7.0) 

19 
(4.8) 

400 
(100.0)

3.83 
(ระดับดี) 

1.116 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา 
จากแอปพลิเคชัน 

82 
(20.5) 

116 
(29.0)

122 
(30.5)

53 
(13.2)

27 
(6.8) 

400 
(100.0)

3.43 
(ระดับดี) 

1.153 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวม 
     เคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

สื่อ 

ระดับการเปิดรับสื่อ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา 
จากอีเมล 

72 
(18.0) 

85 
(21.2)

99 
(24.8)

77 
(19.2)

67 
(16.8)

400 
(100.0)

3.04 
(ปาน
กลาง) 

1.341 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 
ชุดนักศึกษา 
จากป้ายรณรงค์ 

66 
(16.5) 

155 
(38.8)

110 
(27.5)

45 
(11.2)

24 
(6.0) 

400 
(100.0)

3.48 
(ระดับดี) 

1.081 

ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกายชุด
นักศึกษาจากสือ่
บุคคล (เจ้าหน้าที่
และบุคลากร) 

98 
(24.5) 

163 
(40.8)

90 
(22.5)

32 
(8.0) 

17 
(4.2) 

400 
(100.0)

3.73 
(ระดับดี) 

1.051 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวม 
     เคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

สื่อ 

ระดับการเปิดรับสื่อ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านจะเปิดรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การแต่งกายชุด
นักศึกษาทางป้าย
รณรงค์ และสือ่
บุคคล (เจ้าหน้าที่
และบุคลากร) 

142 
(35.5) 

133 
(33.2)

89 
(22.2)

22 
(5.5) 

14 
(3.5) 

400 
(100.0)

3.92 
(ระดับดี) 

1.053 

ท่านจะเปิดรับ
ข้อมูลเพ่ือทราบถึง
กิจกรรมส่งเสริม
การสวมชุด 
นักศึกษาทาง
ออนไลน์ 

179 
(44.8) 

128 
(32.0)

78 
(19.5)

13 
(3.2) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0)

4.17 
(ระดับดี) 

.889 

ท่านจะเปิดรับ
ข้อมูลเพ่ือทราบถึง
กิจกรรมส่งเสริม
การสวมชุด
นักศึกษาทางป้าย
รณรงค์และสื่อ
บุคคล (เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากร) 

158 
(39.5) 

130 
(32.5)

88 
(22.0)

19 
(4.8) 

5 
(1.2) 

400 
(100.0)

4.04 
(ระดับดี) 

.958 

ค่าเฉลี่ยรวม       
3.7555 
(ระดับดี) 

1.07018 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีค่าเฉลี่ย 3.7555 หมายถงึ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อยู่ใน
ระดับดี 
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการสวมชุด
นักศึกษาทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.17 รองลงมาท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึง
กิจกรรมส่งเสริมการสวมชุดนักศึกษาทางป้ายรณรงค์และสือ่บุคคล (เจ้าหน้าที่และบุคลากร)  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ท่านจะเปิดรับข้อมูลเก่ียวกับการแต่งกายชุดนักศึกษาทางป้ายรณรงค์และ 
สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่และบุคลากร) มคี่าเฉลี่ยนเท่ากับ 3.92 ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย
ชุดนักศึกษาจากเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการแต่งกายชุดนักศึกษา
จากสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่และบุคลากร) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการ 
แต่งกายชุดนักศึกษาจากป้ายรณรงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย
ชุดนักศึกษาจากแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการแต่งกายชุด
นักศึกษาจากเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนักศึกษา 
จากอีเมล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษาของ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทางระบบออนไลน์ 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงจํานวนและร้อยละของช่วงเวลา การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบ 
  นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทางระบบออนไลน์ 
 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
08.01–12.00 น. 141 35.2 
12.01–16.00 น. 120 30.0 
16.00–20.00 น. 83 20.8 
20.01–00.00 น. 51 12.8 
00.01–04.00 น. 2 0.5 
04.01–08.00 น. 3 0.8 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทางระบบออนไลน์ ช่วงเวลา 08.01–12.00 น.  
จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01–16.00 น. จํานวน 120 คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 16.00–20.00 น. จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
รองลงมาเป็นช่วงเวลา 20.01–00.00 น. จํานวน 51 คิดเป็นร้อยละ 12.8 รองลงมาเป็นช่วงเลา 
04.01–08.00 น. จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และรองลงมาเป็นช่วงเลา 00.01–04.00 น. 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงจํานวนและร้อยละของช่วงเวลา การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบ 
  นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทางป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที ่
  และบุคลากร) 

 
ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 

08.01–12.00 น. 219 54.8 
12.01–16.00 น. 133 33.2 
16.00–20.00 น. 35 8.8 
20.01–00.00 น. 9 2.2 
00.01–04.00 น. 1 0.2 
04.01–08.00 น. 3 0.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทางป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล (เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร) 
ช่วงเวลา 08.01–12.00 น. จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01– 
16.00 น. รองลงมาเป็นช่วงเวลา 16.00–20.00 น. จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมา 
เป็นช่วงเลวลา 20.01–00.00 น. จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 04.01–
08.00 น. จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และรองลงมาเป็นช่วงเวลา 00.01–04.00 น. คิดเป็น 
ร้อยละ 0.2 ตามลําดับ 
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 4.1.3 ข้อมูลเกีย่วกับทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตารางที่ 4.10: แสดงจํานวนและร้อยละของทัศนคติต่อการสวมเครื่องแบบนักศึกษาสถาบัน 
   การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่านิยมในการ 
แต่งกายในสังคม
ปัจจุบันของสังคม 
มีผลต่อการสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษา 

120 
(30.0) 

178 
(44.5)

75 
(18.8)

18 
(4.5) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0)

3.96 
(ระดับดี) 

.933 

การสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาตาม
กฎระเบียบช่วย
สร้างความมั่นใจ 
ในตัวเอง 

119 
(29.8) 

161 
(40.2)

91 
(22.8)

20 
(5.0) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0)

3.90 
(ระดับดี) 

.959 

การสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาเป็นสิ่งที่
ทําให้เราภูมิใจใน
สถาบัน 

170 
(42.5) 

138 
(34.5)

63 
(15.8)

19 
(4.8) 

10 
(2.5) 

400 
(100.0)

4.10 
(ระดับดี) 

.995 

ท่านคิดว่า
เคร่ืองแบบ
นักศึกษาทันสมัย 

93 
(23.2) 

134 
(33.5)

124 
(31.0)

27 
(6.8) 

22 
(5.5) 

400 
(100.0)

3.62 
(ระดับดี) 

1.081 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
      การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านคิดว่า
เคร่ืองแบบ
นักศึกษามีความ
เหมาะสมที่ใส ่
มาเรียน 

117 
(29.2) 

170 
(42.5)

84 
(21.0)

19 
(4.8)

10 
(2.5)

400 
(100.0)

3.91 
(ระดับดี) 

.955 

ท่านคิดว่าการสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษาเป็นเรื่อง 
ที่สมควรให้ 
ความร่วมมือ 

168 
(42.0) 

137 
(34.2)

70 
(17.5)

18 
(4.5)

7 
(1.8)

400 
(100.0)

4.10 
(ระดับดี) 

.961 

ท่านรู้สึกไม่ชอบ  
ผู้ที่สวมชุดนักศึกษา
ผิดระเบียบกฎของ
สถาบัน 

128 
(32.0) 

105 
(26.2)

105 
(26.2)

36 
(9.0) 

26 
(6.5) 

400 
(100.0)

3.68 
(ระดับดี) 

1.196 

การออกกฎให้
นักศึกษาสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษาถูก
ระเบียบ เป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษา
มีค่านิยมการ 
แต่งกายที่ดี 

143 
(35.8) 

128 
(32.0)

85 
(21.2)

24 
(6.0) 

20 
(5.0) 

400 
(100.0)

3.88 
(ระดับดี 

1.117 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
      การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านคิดว่าปัจจัย
ทางด้านรายได้ 
มีผลต่อการสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษา 

143 
(35.8) 

126 
(31.5)

97 
(24.2)

21 
(5.2)

13 
(3.2)

400 
(100.0)

3.91 
(ระดับดี) 

1.048 

ท่านจะสนับสนุนให้
นักศึกษาแต่งกาย
ให้ถูกตามกฎของ
สถาบัน 

168 
(42.0) 

128 
(32.0)

82 
(20.5)

13 
(3.2) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0)

4.08 
(ระดับดี) 

.976 

ชุดนักศึกษาที่รัดรูป 
การสวมรองเท้า
แตะเข้าช้ันเรียน 
ขัดต่อระเบียบ 
ของสถาบัน 

197 
(49.2) 

117 
(29.2)

64 
(16.0)

13 
(3.2) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0)

4.20 
(ระดับดี) 

.973 

ค่าเฉลี่ยรวม       
3.940 

(ระดับดี) 
1.087 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ มีค่าเฉลี่ย 3.940  หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา 
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อยู่ในระดับดี 
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่า ชุดนักศึกษาที่รดัรูป การสวมรองเท้าแตะเข้าช้ันเรียนขัดต่อระเบียบของ
สถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาเป็นสิ่งที่ทําให้เรา
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ภูมิใจในสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.10 ท่านคิดว่าการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาเป็นเรื่องที่สมควรให้
ความร่วมมือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ท่านสนับสนุนให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎ
ของสถาบัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ค่านิยมในการแต่งกายในสังคมปัจจุบันของสังคม  
มีผลต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้าน
รายได้มีผลต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบนักศึกษา
สถาบันมีความเหมาะสมท่ีใสม่าเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ การสวมเครื่องแบบนักศึกษา
ตามกฎระเบียบช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.90 รองลงมาคือ การออกกฎให้
นักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีค่านิยมการแต่งกายที่ดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ท่านรู้สกึไม่ชอบผู้ที่สวมชุดนักศึกษาที่ผิดระเบียบกฎสถาบัน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบนักศึกษาทันสมัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 
 
 4.1.4 ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
   การจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 

พฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ท่านสวม 
ครื่องแบบของ
สถาบันเมื่อ 
เข้าเรียนทุกครัง้ 

190 
(47.5) 

135 
(33.8)

61 
(15.2)

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

400 
(100.0)

4.24 
(ระดับ 
ดีมาก) 

.872 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
       การจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 

พฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การสวม
เคร่ืองแบบต้อง
สวมให้ถูกต้อง 
ทุกช้ิน 

166 
(41.5) 

141 
(35.2)

73 
(18.2)

17 
(4.2) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0)

4.12 
(ระดับดี) 

.906 

ท่านจะสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษาทุกคร้ัง
เมื่อเข้ามาติดต่อ
กับอาจารย์และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

226 
(56.5) 

131 
(32.8)

38 
(9.5) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0)

4.44 
(ระดับ 
ดีมาก) 

.737 

ท่านจะชักชวน
เพ่ือน ๆ สวม
เครื่องแบบ
นักศึกษา 

130 
(32.5) 

138 
(34.5)

93 
(23.2)

23 
(5.8) 

16 
(4.0) 

400 
(100.0)

3.86 
(ระดับดี) 

1.063 

หากเพ่ือน ๆ  
ไม่สวมชุดนักศึกษา 
ท่านจะอธิบายให้
เพ่ือน ๆ ของทา่น
เข้าใจว่าทําไมต้อง
สวมชุดนักศึกษา 

102 
(25.5) 

133 
(33.2)

93 
(23.2)

47 
(11.8)

25 
(6.2) 

400 
(100.0)

3.60 
(ระดับดี) 

1.168 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
       การจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 

พฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

หากเพ่ือนสวม
เคร่ืองแบบ
นักศึกษา ท่านจะ
สวมเครื่องแบบ
ตามเพ่ือน 

141 
(35.2) 

138 
(34.5)

81 
(20.2)

22 
(5.5) 

18 
(4.5) 

400 
(100.0)

3.90 
(ระดับดี) 

1.083 

หากท่านสวม 
ชุดนักศึกษา 
ผิดระเบียบ เมื่อมี
อาจารย์ตักเตือน
และหักคะแนน 
พฤติกรรม ท่านจะ
ยอมรับความผิดได้ 

218 
(54.5) 

129 
(32.2)

40 
(10) 

4 
(1.0) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0)

4.36 
(ระดับ 
ดีมาก) 

.873 

หากมีอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่มา
แนะนําให้สวม
เครื่องแบบ
นักศึกษา ท่านจะ
สวมเครื่องแบบ
นักศึกษา 

197 
(49.2) 

120 
(30.0)

62 
(15.5)

15 
(3.8) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0)

4.22 
(ระดับ 
ดีมาก) 

.942 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
       การจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 

พฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ
การ

เปิดรับ
สื่อ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

เมื่อท่านไม่สวม
เครื่องแบบ ท่านจะ
ไม่เข้ามาติดต่อ
สถาบัน 

196 
(49.0) 

96 
(24.0)

71 
(17.8)

25 
(6.2) 

12 
(3.0) 

400 
(100.0)

4.10 
(ระดับดี) 

1.087 

ค่าเฉลี่ยรวม       
4.093 

(ระดับดี) 
.970 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบนัการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0933 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสวมเครือ่งแบบ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อยู่ในระดับพอใจมาก 
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่า ท่านจะสวมเครื่องแบบนักศึกษาทุกครั้งเมื่อเข้ามาติดต่ออาจารย์และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ เท่ากับ 4.44 รองลงมาคือ หากท่านสวมชุดนักศึกษา 
ผิดระเบียบ เมื่อมีอาจารย์ตักเตือนและหักคะแนนพฤติกรรม ท่านจะยอมรับความผิด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 รองลงมาคือ ท่านจะสวมเคร่ืองแบบของสถาบันเมื่อเข้าเรียนทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
รองลงมาคือ หากมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มาแนะนําให้สวมเครื่องแบบนักศึกษา ท่าจะสวมเครื่องแบบ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ การสวมเคร่ืองแบบต้องสวมให้ถูกทุกช้ิน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ เมื่อท่านไม่สวมเครื่องแบบท่าจจะไม่เข้ามาติดต่อสถาบัน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 รองลงมาคือ หากเพ่ือนสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา ท่านจะสวมเครื่องแบบนักศึกษาตามเพ่ือน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ ท่านจะชักชวนเพ่ือน ๆ สวมเครื่องแบบนักศึกษา มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ หากเพ่ือน ๆ ไมส่วมชุดนักศึกษา ท่านจะอธิบายให้เพ่ือน ๆ ของท่านเข้าใจ
ว่าทําไมจึงต้องสวมชุดนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.60 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Analysis) 
 ส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาและทัศนคติกบัพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา ซึง่เป็นการ
ทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยสมมติฐานขอ้ที่ 1 สมมติฐานข้อที่ 2 และสมมติฐานข้อที่ 3 ใช้สถิติ 
ค่า t–test เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way Anova) 
และสมมติฐานข้อที่ 4 สมมติฐานข้อที่ 5 ใช้สถิติการวิเคราะห์การสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   สมมติฐานข้อที่ 1.1 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีเพศ แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

 
ตารางที่ 4.12: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี 
   ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า เพศชาย
และเพศหญิงมกีารเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
(T 3.55, Sig .000) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 1.2 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีช่วงอายุ แตกต่าง
กัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

เพศ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T Sig 
ชาย 166 3.92 .74 3.55 .000 
หญิง 234 3.64 .80   
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ตารางที่ 4.13: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ม ี
   ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
(T .966, Sig .335) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 1.3 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีระยะเวลา
หลักสูตรทีแ่ตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
ตารางที่ 4.14: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาหลักสูตรมีการเปิดรับ 
   สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
   การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระยะเวลาหลักสูตร จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 4 4.22 .43 .730 .482 
หลักสูตร 4 ปี 354 3.75 .79   
หลักสูตร 5 ปี 42 3.73 .74   
รวม 400 3.75 .78   

  
 จากตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของระยะเวลา
หลักสูตรและเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักศึกษาที่อยู่ในระยะเวลาหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ไม่แตกต่าง 

ช่วงอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T Sig 
18–22 ปี 375 3.75 .79 .966 .335 
23 ปีขึ้นไป 25 3.90 .70   



50 
 

กัน ระดับนัยสําคัญ 0.05 (F .730, Sig .482) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 1.4 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีช้ันปีที่แตกต่าง 
กัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
ตารางที่ 4.15: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของช้ันปีและการเปิดรับสื่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี 
   ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระดับช้ันปี จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
ช้ันปีที่ 1 89 3.561 .801 2.923 .021 
ช้ันปีที่ 2 144 3.797 .806   
ช้ันปีที่ 3 115 3.754 .767   
ช้ันปีที่ 4 49 3.963 .722   
ช้ันปีที่ 5 3 4.454 .090   
รวม 400 3.7577 .78979   

 
 จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของระดับช้ันปีและ
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักศึกษาที่ระดับช้ันปีที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
(F 2.923, Sig .021) 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ตารางที่ 4.16: ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับช้ันปีของนักศึกษาและการเปิดรับ 
   สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
   การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระดับช้ันปี Mean Difference (I–J) Std. Error Sig 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 -.235 .105 .172 

 ช้ันปีที่ 3 -.193 .110 .405 
 ช้ันปีที่ 4 -.401* .139 .034* 
 ช้ันปีที่ 5 -.892 .459 .296 

  
 จากตาราง 4.16 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับช้ันปีของนักศึกษาและ 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ด้วยวิธีทางสถิติ Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 1 คู่ คือ นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 
มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกับนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 
 
   สมมติฐานข้อที่ 1.5 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีคณะวิชาที่ 
แตกต่าง กันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
ตารางที่ 4.17: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของคณะวิชาและการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
   ที่มีความสมัพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

คณะวิชา จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
บริหารธุรกิจ 125 3.715 .778 .841 .579 
ศิลปะศาสตร ์ 20 3.595 .904 
วิศวกรรมศาสตร์ 22 3.698 .880 
นิเทศศาสตร์ 44 3.977 .754 
วิทยาการจัดการ 25 3.778 .817 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของคณะวิชาและการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
      ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
      ปัญญาภิวัฒน์ 
 

คณะวิชา จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
นวัตกรรมการจัด
การเกษตร 

21 3.952 .744 .841 .579 

ศึกษาศาสตร์ 42 3.778 .729 
อุตสาหกรรมเกษตร 56 3.633 .865 
การจัดการธุรกิจอาหาร 27 3.818 .698 
การจัดการโลจิสติกส ์
และการคมนาคมขนส่ง 

18 3.752 .775 

รวม 400 3.757 .790 
 
 จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของคณะวิชาและ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักศึกษาที่อยู่ในคณะวิชาที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 (F .841, Sig .579) 

 
   สมมติฐานข้อที่ 1.6 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีรายได้ที่แตกต่าง 
กัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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ตารางที่ 4.18: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายได้และการเปิดรับสื่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่ม ี
   ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
น้อยกว่า 5,000 บาท 96 3.459 .772 19.294 .000 
5,001–10,000 บาท 173 3.642 .807 
10,001–15,000 บาท 95 4.21 .537 
15,001 บาทข้ึนไป 36 3.90 .780 
รวม 400 3.757 .790 

 
 จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของรายได้และ 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ พบว่า รายได้นักศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
(F 19.924, Sig .000) 

 
ตารางที่ 4.19: ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้ของนักศึกษาและการเปิดรับ 
   สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบัน 
   การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ 
Mean 

Difference (I–J) 
Std. Error Sig 

10,001–15,000 บาท น้อยกว่า 5,000บาท .759 .107 .000 
5,001–10,000 บาท .575 .094 .000 

 
 จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้นักศึกษาและการเปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์  
 ด้วยวิธีทางสถิติ Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 2 คู่ คือ 1) นักศึกษารายได้ 10,001– 
15,000 บาท มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกับนักศึกษารายได้น้อยกว่า 5,000 บาท และ  
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2) นักศึกษารายได้ 10,001–15,00 บาท มกีารเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกับนักศึกษารายได้ 
5,001–10,000 บาท  
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อพฤติกรรม
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แตกต่างกัน 
   สมมติฐานข้อที่ 2.1 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.20: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ 
   ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 จากตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน  
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (T 2.876, Sig .004) 

 
   สมมติฐานข้อที่ 2.2 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีช่วงอายุแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่าง
กัน 

 
ตารางที่ 4.21: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 

เพศ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T df Sig 
ชาย 166 4.066 .751 2.876 .398 .004 
หญิง 234 3.851 .726 

ช่วงอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T df Sig 
18–22 ปี 375 3.941 .740 .091 398 .927 
23 ปีขึ้นไป 25 3.923 .802 
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 จากตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน ทีร่ะดับ
นัยสําคัญ .05 (T .091, Sig .927) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 2.3 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีระยะเวลา
หลักสูตรแตกต่างกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.22: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาหลักสูตรมีทัศนคติต่อพฤติกรรม 
   การสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระยะเวลาหลักสูตร จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 4 3.910 .306 .114 .892 
หลักสูตร 4 ปี 354 3.947 .731 
หลักสูตร 5 ปี 42 3.890 .870 
รวม 400 3.940 .743 

 
 จากตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาหลักสูตรมทีศันคติต่อ
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน พบว่า  
ปฏิเสธสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (F .114, Sig .892) 

 
   สมมติฐานข้อที่ 2.4 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีระดับช้ันปี
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.23: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับช้ันปีมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระดับช้ันปี จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
ช้ันปีที่ 1 89 3.796 .720 .114 .892 
ช้ันปีที่ 2 144 3.973 .745 
ช้ันปีที่ 3 115 4.007 .713 
ช้ันปีที่ 4 49 3.920 .844 
ช้ันปีที่ 5 3 4.393 .319 
รวม 400 3.940 .743 

 
 จากตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับช้ันปีมีทัศนคติต่อพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (F .114, Sig .892) 

 
   สมมติฐานข้อที่ 2.5 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีคณะวิชาแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่าง
กัน 
 
ตารางที่ 4.24: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของคณะวิชามีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

คณะวิชา จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
บริหารธุรกิจ 125 3.845 .741 1.648 .100 
ศิลปะศาสตร ์ 20 4.013 .779 
วิศวกรรมศาสตร์ 22 3.723 .735 
นิเทศศาสตร์ 44 4.057 .655 
วิทยาการจัดการ 25 4.054 .780 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ): ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของคณะวิชามีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม 
       เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

คณะวิชา จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
นวัตกรรมการจัด
การเกษตร 

21 4.385 .501 1.648 .100 

ศึกษาศาสตร์ 42 3.853 .871 
อุตสาหกรรมเกษตร 56 3.912 .774 
การจัดการธุรกิจอาหาร 27 3.882 .693 
การจัดการโลจิสติกส์
และการคมนาคมขนส่ง 

18 4.10 .629 

รวม 400 3.940 .743 
 
 จากตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของคณะวิชามีทัศนคติ
มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับนัยสําคัญ 0.05 (F 1.648, Sig .100) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 2.6 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีรายได้แตกต่างกัน
มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายได้มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ 
   ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
น้อยกว่า 5,000 บาท 96 3.715 .682 17.849 .000 
5,001–10,000 บาท 173 3.795 .757 
10,001–15,000 บาท 95 4.354 .625 
15,001 บาทข้ึนไป 36 4.146 .643 
รวม 400 3.940 .743 
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 จากตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของรายได้มีทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน พบว่า 
ยอมรับสมมติฐาน ระดับนัยสําคัญ 0.05 (F 17.849, Sig .000) 

 
ตารางที่ 4.26: ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ Mean Difference (I–J) Std. Error Sig 
10,001–15,000 บาท น้อยกว่า 5,000 บาท .638 .101 .000 
 5,001–10,000 บาท .559 .089 .000 
15,001 บาทข้ึนไป น้อยกว่า 5,000 .431 .136 .010 

 
 จากตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้มีทัศนคติที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด้วยวิธี
ทางสถิติ Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 3 คู่คือ 1) นักศึกษารายได้ 10,001–15,00 บาท มี
ทัศนคติแตกต่างกับนักศึกษารายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท 2) นักศึกษารายได้ 10,001–15,000 บาท 
มีทัศนคติแตกต่างกับนักศึกษารายได้ 5,001–10,000 บาท และ 3) นักศึกษารายได้ 15,001 บาท 
ขึ้นไป มีทัศนคติแตกต่างกับนักศึกษารายได้น้อยกว่า 5,000 บาท 
 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
   สมมติฐานข้อที่ 3.1 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.27: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ 
   นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

เพศ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T df Sig 
ชาย 166 4.22 .745 2.931 .398 .004 
หญิง 234 4.00 .761    
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 จากตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (T 2.931, Sig .004) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 3.2 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.28: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุต่อพฤติกรรมการสวมเครือ่งแบบของ 
   นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 
 จากตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แตกต่างกัน ไม่ยอมรับสมมติฐาน  
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (T –1.228, Sig .220) 
   สมมติฐานข้อที่ 3.3 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีระยะเวลา
หลักสูตรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.29: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาหลักสูตรต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระยะเวลาหลักสูตร จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 4 4.722 .484 1.587 .206 
หลักสูตร 4 ปี 354 4.078 .763 
หลักสูตร 5 ปี 42 4.161 .786 
รวม 400 4.093 .765 

ช่วงอายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD T df Sig 
18–22 ปี 375 4.081 .763 -1.228 398 .220 
23 ปีขึ้นไป 25 4.275 .794    
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 จากตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาหลักสูตรต่อพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ระยะเวลาหลักสูตรทีแ่ตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (F 1.587, Sig .206) 

 
   สมมติฐานข้อที่ 3.4 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีระดับช้ันปี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.30: ตารางการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับช้ันปีต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ 
   นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระดับช้ันปี จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
ช้ันปีที่ 1 89 3.907 .799 3.322 .011 
ช้ันปีที่ 2 144 4.150 .751 
ช้ันปีที่ 3 115 4.058 .743 
ช้ันปีที่ 4 49 4.297 .737 
ช้ันปีที่ 5 3 4.889 .192 
รวม 400 4.093 .765   

 
 จากตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับช้ันปีต่อพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ระยะเวลาหลักสูตรทีแ่ตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่แตกต่างกัน ยอมรับ
สมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (F 3.322, Sig .011) 

 
ตารางที่ 4.31: ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับช้ันปีของนักศึกษาต่อพฤติกรรม 
   การสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ระดับช้ันปี Mean Difference (I–J) Std. Error Sig 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 4 –.389 .134 .033 
ช้ันปีที่ 3  ช้ันปีที่ 1 –.389 .134 .033 
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 จากตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับช้ันปีของนักศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ด้วยวิธีทางสถิติ Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 2 คู่ คือ 1) นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 มีพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 และ 2) นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3  
มีพฤติกรรมสวมเครื่องแบบนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 
   สมมติฐานข้อที่ 3.5 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีคณะวิชาแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.32: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของคณะวิชาต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ 
   นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

คณะวิชา จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
บริหารธุรกิจ 125 4.073 .769 1.316 .227 
ศิลปะศาสตร ์ 20 3.927 .908 
วิศวกรรมศาสตร์ 22 4.0152 1.019 
นิเทศศาสตร์ 44 4.313 .635 
วิทยาการจัดการ 25 4.297 .683 
นวัตกรรมการจัดการ 
เกษตร 

21 4.158 .810 

ศึกษาศาสตร์ 42 4.232 .718 
อุตสาหกรรมเกษตร 56 3.942 .794 
การจัดการธุรกิจอาหาร 27 3.946 .588 
การจัดการโลจิสติกส์และ
การคมนาคมขนส่ง 

18 3.98 .746 

รวม 400 4.093 .765 
 

 จากตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของคณะวิชา 
ต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ระยะเวลา 
หลักสูตรทีแ่ตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
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ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับนัยสําคัญ 0.05 (F 1.316 Sig .227) 
 
   สมมติฐานข้อที่ 3.6 นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีรายได้แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.33: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายได้ต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ 
   นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ จํานวน ค่าเฉลี่ย SD F Sig 
น้อยกว่า 5,000 บาท 96 3.81 .769 22.158 .000 
5,001–10,000 บาท 173 3.959 .756   
10,001–15,000 บาท 95 4.582 .456   
15,001 บาทข้ึนไป 36 4.191 .856   
รวม 400 4.093 .765   

 
 จากตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ของรายได้ต่อ
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ระยะเวลา
หลักสูตรทีแ่ตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 (F 22.168, Sig .000) 
 
ตารางที่ 4.34: ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้ของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

รายได้ Mean Difference (I–J) Std. Error Sig 
น้อยกว่า 5,000 บาท 10,001–15,000 บาท –.767 .102 .000 
 15,001 บาทข้ึนไป –.376 .138 .035 
5,001–10,000 บาท 10,001–15,000 บาท –.622 .0907 .000 
15,001 บาทข้ึนไป  10,001–15,000 บาท –.391 .139 .027 
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 จากตาราง 4.34 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของรายได้นักศึกษามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ด้วยวิธีทางสถิติ 
Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 4 คู่ คือ 1) นักศึกษารายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มพีฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบของนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษารายได้ 10,001–15,000 บาท 2) นักศึกษา
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษารายได้ 
15,001 บาทข้ึนไป 3) นักศึกษารายได้ 5,001–10,000 บาท มีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาแตกต่างกับ นักศึกษารายได้ 10,001–15,000 บาท และ 4) นักศึกษารายได้ 15,001 บาท
ขึ้นไป มีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษารายได้ 10,001–15,000 
บาท 
 สมมติฐานข้อที่ 4 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตารางที่ 4.35: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

การเปิดรับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ .667 .000 ระดับสูง 

 
 จากตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Pearson พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (R .667, 
Sig .000) การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อยู่ในระดับ มีความสัมพันธ์สูง 
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ตารางที่ 4.36: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทที่มี 
   ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
   ปัญญาภิวัฒน์ 
 

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษา 
จากเฟซบุ๊ก 

.504 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษา 
แอปพลิเคชัน 

.537 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษา 
จากอีเมล 

.564 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษา 
จากป้ายรณรงค์ 

.452 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษา 
จากสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากร) 

.531 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษาทาง
ป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล
(เจ้าหน้าที่และบุคลากร) 

.564 .000 ระดับปานกลาง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ): การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทที่ม ี
       ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการ 
       ปัญญาภิวัฒน์ 
 

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 

ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือ
ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริม 
การสวมชุดนักศึกษา 
ทางออนไลน์ 

.561 .000 ระดับปานกลาง 

ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือ
ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริม 
การสวมชุดนักศึกษาทาง 
ป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล
(เจ้าหน้าที่และบุคลากร) 

.555 .000 ระดับปานกลาง 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.36 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเปิดรับ 
สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนักศึกษาจากอีเมล 
ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .564, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ท่านจะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนักศึกษาทางป้ายรณรงค์และสือ่บุคคล
(เจ้าหน้าที่และบุคลากร) ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .564, Sig .000) ระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึงกิจกรรมส่งเสริม 
การสวมชุดนักศึกษาทางออนไลน์ ยอมรับสมมติฐานวิจัยทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 (r .561, Sig .000) 
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึงกิจกรรมส่งเสริม
การสวมชุดนักศึกษาทางป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
(r .555, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา ทา่นจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุดนักศึกษาแอปพลิเคชัน ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .537,  
Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ 
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การแต่งกายชุดนักศึกษาจากสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่และบุคลากร) ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 (r .531, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนักศึกษาจากเฟซบุ๊ก ยอมรับสมมติฐานวิจยัที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
(r .504, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ 
การแต่งกายชุดนักศึกษาจากป้ายรณรงค์ รองลงมา ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
ชุดนักศึกษาจากป้ายรณรงค์ ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .452, Sig .000)  
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานข้อที่ 5 ทัศนคติมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตารางที่ 4.37: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม 
   เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติการสวม
เคร่ืองแบบ 

พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ 
ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 
ค่านิยมในการแต่งกาย
ในสังคมปัจจุบันของ
สังคม มผีลต่อการสวม
เคร่ืองแบบนักศึกษา 

.110 .028 ระดับตํ่ามาก 

การสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาตาม
กฎระเบียบช่วยสร้าง
ความมั่นใจในตัวเอง 

.195 .000 ระดับตํ่ามาก 

การสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาเป็นสิ่งที่ทําให้
เราภูมิใจในสถาบัน 

.180 .000 ระดับตํ่ามาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ): การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม 
       เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติการสวม
เคร่ืองแบบ 

พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ 
ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 
ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบ
นักศึกษาทันสมัย 

.227 .000 ระดับตํ่า 

ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบ
นักศึกษาสถาบันมี 
ความเหมาะสมท่ีใส ่
มาเรียน 

.266 .000 ระดับตํ่า 

ท่านคิดว่าการสวม
เคร่ืองแบบนักศึกษา 
เป็นเรื่องที่สมควร 
ให้ความร่วมมอื 

.266 .000 ระดับตํ่า 

ท่านรู้สึกไม่ชอบผู้ที ่
สวมชุดนักศึกษาที่ 
ผิดระเบียบกฎสถาบัน 

.324 .000 ระดับตํ่า 

การออกกฎให้นักศึกษา
สวมเครื่องแบบนักศึกษา
ถูกระเบียบ เป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษามี
ค่านิยมการแต่งกายที่ดี 

.281 .000 ระดับตํ่า 

ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้าน
รายได้มีผลต่อการสวม
เคร่ืองแบบนักศึกษา 

.234 .000 ระดับตํ่า 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ): การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม 
       เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ทัศนคติการสวม
เคร่ืองแบบ 

พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ 
ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (r) Sig. (2–tailed) 
ท่านสนับสนุนให้
นักศึกษาแต่งกาย 
ให้ถูกต้องตามกฎ 
ของสถาบัน 

.335 .000 ระดับตํ่า 

ชุดนักศึกษาที่รัดรูป  
การสวมร้องเท้าแตะ 
เข้าช้ันเรียน ขัดต่อ
ระเบียบของสถาบัน 

.214 .000 ระดับตํ่า 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.37 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทัศนคติมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ  
ท่านสนับสนุนให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎของสถาบัน ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (r .335, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า รองลงมา ท่านรู้สกึไม่ชอบ 
ผู้ที่สวมชุดนักศึกษาที่ผิดระเบียบกฎสถาบัน ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .324,  
Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า รองลงมา การออกกฎให้นักศึกษาสวมเครื่องแบบ
นักศึกษาถูกระเบียบเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีค่านิยมการแต่งกายที่ดี ยอมรับสมมติฐานวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .281, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า รองลงมา ท่านคิดว่า
เคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันมีความเหมาะสมท่ีใส่มาเรียน ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 (r .266, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า ท่านคิดว่าการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา
เป็นเรื่องที่สมควรให้ความร่วมมือ ยอมรับสมมติฐานวิจัยทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 (r .266, Sig .000) 
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านรายได้มีผลต่อการสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษา ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .234, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับตํ่า รองลงมา ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบนักศึกษาทันสมัย ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 (r .227, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า รองลงมาชุดนักศึกษาที่รัดรปู การสวม 
รองเท้าแตะเข้าช้ันเรียน ขัดต่อระเบียบของสถาบัน ยอมรับสมมติฐานวิจยัที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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(r .214, Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า รองลงมาการสวมเครื่องแบบนักศึกษาตาม
กฎระเบียบช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .195,  
Sig .000) ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่ามาก รองลงมา การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาเป็นสิ่งที่ 
ทําให้เราภูมิใจในสถาบัน ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .180, Sig .000) ระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่ามาก รองลงมา ค่านิยมในการแต่งกายในสังคมปัจจุบันของสังคมมีผลต่อ
การสวมเครื่องแบบนักศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .110, Sig .028) ระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่ามาก 



 
 

บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
  การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  
คือ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทีก่ําลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรี ช้ันปี 1–4 ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน ประกอบด้วย 10 คณะวิชา คือ  
1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะศิลปศาสตร์ 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณะนิเทศศาสตร์ 5) คณะ
วิทยาการจัดการ 6) คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 7) คณะศึกษาศาสตร์ 8) คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 9) คณะการจัดการธุรกิจอาหาร และ 10) คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหว่างลักษณะประชากร (One–way ANOVA) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
(t–test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรปุผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลวิจัยที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้  
 ลักษณะทั่วไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
ช่วงอายุระหว่าง 18–22 ปี ที่มีระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี มากที่สุด กําลงัศึกษาอยู่ในช้ันปี 2  
เป็นส่วนใหญ่ และศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 เพศ ช่วงอายุ ระยะเวลาหลักสูตร ระดับช้ันปี คณะวิชา 
และรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างน้ันมีพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งยอมรับสมมติฐาน ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐาน ระยะเวลาหลักสตูรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐาน ช้ันปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับ
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สมมติฐาน และคณะวิชาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
รายได้ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
 ในส่วนความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับช้ันของนักศึกษาและการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลวิจัยพบว่า การวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Tukey พบว่า มีความแตกต่าง 1 คู่ คือ นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 มีการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างจาก นักศึกษาช้ันปีที่ 4  
 ในส่วนความแตกต่างรายคู่ของรายได้ของนักศึกษาและการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลวิจัยพบว่า  
การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีทางสถิติ Tukey พบว่า มีความแตกต่างเพียง 2 คู ่คือ  
1) นักศึกษารายได้ 10,001–15,000 บาท มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกับ นักศึกษารายได้ 
น้อยกว่า 5,000 บาท และ 2) นักศึกษารายได้ 10,001–15,000 บาท มกีารเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
แตกต่างกับนักศึกษารายได้ 5,001–10,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 พบว่า ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แตกต่างกันไปด้วย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 3 พบว่า ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรม 
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังน้ี เพศ ทีแ่ตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบนักศึกษาที่แตกต่างกัน ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบนักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน ระยะเวลาหลักสูตรทีแ่ตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ
นักศึกษาที่ไม่แตกต่าง ระดับช้ันปีที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
คณะวิชาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบนักศึกษาที่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 4 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และพบว่านักศึกษามีการค้นหาข้อมูลทางอีเมล สื่อบุคคล และเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึง
กิจกรรมส่งเสริมการสวมชุดนักศึกษาทางออนไลน์  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 5 ทัศนคติมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบ
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตํ่า และรองลงมาคือ ตํ่ามาก และพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจะสนับสนุนให้มีการสวมเคร่ืองแต่งการนักศึกษาให้ถูกระเบียบและการออกกฎ
ให้นักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีค่านิยมการแต่งกายที่ดี 
ซึ่งการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันน้ันเหมาะสมที่จะใส่มาเรียน และปัจจัยอย่างหน่ึงที่นักศึกษา 
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ไม่สามารถใส่ชุดนักศึกษามาเรียนได้คือ รายได้ของนักศึกษาที่ตํ่า และการออกหากพบเห็นผู้ที่ไม่สวม
เครื่องแบบนักศึกษามาเรียน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจะรู้สึกไม่ชอบ รวมถึงการสวมร้องท้าแตะเข้าช้ัน
เรียน ขัดต่อระเบียบสถาบัน น้ันไม่สมควรทาํและขัดต่อกฎของสถาบัน และค่านิยมในการแต่งกายใน
สังคมปัจจุบันของสังคมน้ันไม่มีผลต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา 
 
5.2 อภิปรายผล  
 จากผลวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของ
นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” สามารถอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปน้ี    
 จากผลวิจัยลักษณะทางประชากร พบว่า ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ 
อายุ ระยะเวลาหลักสูตร ระดับช้ันปี คณะวิชา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ที่แตกต่างกัน 
 ในส่วนช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมติฐาน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับผลวิจัยของ ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550) ได้
ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ลักษณะทางประชากรของนิสิต นักศึกษา อันประกอบ
ไปด้วย เพศ ประเภทมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่เก่ียวกับ
การแต่งกายตามกฎของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน การเปิดข่าวสารเกี่ยวกับ การแต่งกายตามกฎ  
ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เก่ียวกับการแต่งกายตามกฎ การเปิดรับข่าวสาร เก่ียวกับการแต่งกาย 
ตามกฎ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมแต่งกายตามกฎ ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเก่ียวกับการแต่งกายตามกฎ ความรู้เกีย่วกับ การแต่งกายตามกฎ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎ นิสิตนักศึกษาที่มีเพศ อายุ และช้ันปีที่ศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎแตกต่างกัน ได้สอดคล้างกับงานวิจัยของผู้วิจัยว่า 
การแต่งกายตามกฎมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎ ลักษณะประชากรท่ี
แตกต่างกัน ทําให้การเปิดรับข่าวสารการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาได้แตกต่างกันไป รวมถึงทัศนคติ 
และพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพร รวีสุทธิกุล (2552) ได้ศึกษาเรือ่ง  
“การเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้เน็ตบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลวิจัย
พบว่า ลักษณะประชากร อันได้แก่ เพศ ทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการเปิดรับสื่อข่าวสารแตกต่างกัน 
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธ์ุ (2545) ได้ศึกษาเรือ่ง “การเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว 
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ชาวไทย” ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสือ่มวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน 
 จากผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อจากการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างในภาครวมน้ันอยู่ในระดับดี เมื่อจําแนกย่อยตามประเภทส่ือน้ัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเลือกรับสื่อบุคคลมากทีสุ่ด และรองลงมาจะเป็นเลือกรับสื่อจากทาง 
เฟซบุ๊ก ซึ่งในแง่สื่อออนไลน์ถือว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเฟชบุ๊กมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศกึษา Facebook” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการใช้เฟซบุ๊ก 
1–5 ครั้งต่อสัปดาห์ ในการใช้แต่ละครั้งใช้เวลา 1–3 ช่ัวโมงต่อครั้ง โดยท่ีส่วนใหญ่ใช้บริการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มใีนสื่อเฟซบุ๊ก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ กลุม่ตัวอย่าง มีการใช้งาน
สื่อเฟซบุ๊กมากที่สุด  
 ทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า ทัศนคติต่อ
การสวมเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของกลุ่มตัวอย่างในภาครวมน้ันอยู่ใน
ระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ที่แตกต่างกันทัศนคติต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา จึงแตกต่างกัน 
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้รู้สึกภูมิใจเมื่อสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาแต่รู้สกึว่าต้องให้ความร่วมมือและ
ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและชุดนักศึกษาเหมาะกับการเรียนการและพร้อมให้ความสนับสนุน
กิจกรรมสอนซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prescott (1961) ที่พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติหน่ึง ๆ 
เป็นผลมาจากทัศนคติหลายอย่าง ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดีหรอืทัศนคติเชิง
บวกต่อการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถกูกฎระเบียบหลาย ๆ อย่าง เช่น แต่งแล้วดูมีความมั่นใจ 
แต่งแล้วดูมีเกียรติ สถาบันดูเรียบร้อย และเหมาะสมกับการเรียน  
 พฤติกรรมต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า 
พฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในภาครวมน้ันอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่าง 
จะสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาทุกครั้งเมื่อเข้ามาติดต่ออาจารย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และหาก
สวมเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ เมื่อมีอาจารย์ตักเตือนจะยอมรับความผิด ซึ่งนักศึกษาได้มีความรู้
ถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ซึ่งพบว่า 
พฤติกรรมเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลในพ้ืนฐานมาจากความรู้และทัศนคติของบุคคล 
ที่ส่งผลไปยังพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เน่ืองจากการมีความรู้และทศันคติแตกต่างกัน  
ความแตกต่างกันจากการแปลความหมายของสารท่ีตนได้รับ จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทีแ่ตกต่างกัน 
ในสังคม  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่เป็นข้อค้นพบมาเสนอแนะมีดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 5.3.1 จากผลวิจัยพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลกับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังน้ัน ควรมุ่งเน้นไปยังกฎระเบียบให้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม 
ให้สามารถสวมเคร่ืองแบบสภุาพภาพให้สามารถเข้าสถาบันและสามารถสวมใส่เพ่ือเข้าเรียนได้ และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุดสถาบันต้องเร่งดําเนินการปรับกฎระเบียบเพ่ือให้เท่าทันและลดปัญหา
ต่อการกําหนดนโยบายการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้  
 5.3.2 ในส่วนของการพิจารณาการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จากผลวิจัยพบว่า สื่อที่มี
อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมแต่งกายที่ถูกระเบียบของสถาบัน ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ 
(Online Social Media) สื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) สื่อบุคคล ตามลําดับ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควร
มุ่งเน้นหรือกําหนดให้มีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก อินสตราแกรม สือ่อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) ของ
มหาวิทยาลัยเอง เพ่ือจะควบคุมเน้ือหาในสือ่ได้ด้วย ทั้งน้ีต้องประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักกันอย่าง
แพร่หลายด้วย  
 5.3.3 เน้ือหาทีใ่ช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ควรเน้นไปยังสื่อเกี่ยวกับการขอความร่วมมือ
การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถกูระเบียบ และเมื่อแต่งกายชุดนักศึกษาทําให้ดูมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 
รวมถึงผลิตสื่อกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน  
 
5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจัยครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล 
หรือสังกัดเอกชน หรือนักศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป และขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังพนักงานใน 
สังกัดรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือศึกษาการสวมเคร่ืองแบบในการทํางาน เพ่ือนําไปใช้เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างในผลการวิจัย และจะได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและเลือกใช้สื่อใหส้อดคล้องกับ
ลักษณะทางประชากรต่อไป  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษา 
สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อและทัศนคติ ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการสวม
เคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจะสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตสื่อรณรงคก์ารสวมเครื่องแบบของนักศึกษา 
 
ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
คําแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบ และความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 
 
1. เพศ  
 ( ) ชาย      ( ) หญิง 
 
2. อายุ 
 ระบุ …………………… 
 
3. หลักสูตร 
 ( ) หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี    ( ) หลักสูตร 4 ปี    
 ( ) หลักสูตร 5 ปี 
 
4. ศึกษาอยู่ช้ันปีที่  
 ( ) ช้ันปีที ่1      ( ) ช้ันปีที ่2   
 ( ) ช้ันปีที ่3     ( ) ช้ันปีที ่4   
 ( ) ช้ันปีที ่5 
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5. คณะวิชา 
 ( ) คณะบริหารธุรกิจ    ( ) คณะศิลปศาสตร์   
 ( ) คณะวิศวกรรมศาสตร์    ( ) คณะนิเทศศาสตร์   
 ( ) คณะวิทยาการจัดการ    ( ) คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
 ( ) คณะศึกษาศาสตร์    ( ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 ( ) คณะการจัดการธุรกิจอาหาร   ( ) คณะการจัดการโลจิสติกส์และการ 
           คมนาคมขนส่ง 
 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ( ) น้อยกว่า 5,000 บาท    ( ) 5,001–10,000 บาท 
 ( ) 10,001–15,000 บาท   ( ) 15,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธ์การสวมเครื่องแบบ
นักศึกษา 
 
 นักศึกษามีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ที่เก่ียวกับการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาจากสื่อใด มากหรือน้อยเพียงไร  

สื่อ 
ระดับการเปิดรับสื่อ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด

7. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
   ชุดนักศึกษาจากเว็บไซต์  

     

8. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
   ชุดนักศึกษาจากเฟซบุ๊ก 

     

9. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
   ชุดนักศึกษาจากแอปพลิเคชัน  

     

10. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
     ชุดนักศึกษาจากอีเมล 

     

11. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
     ชุดนักศึกษาจากป้ายรณรงค์ 

     

12. ท่านจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
     ชุดนักศึกษาจากสื่อบุคคล (เจ้าหน้าทีแ่ละ 
     บุคลากร) 

     

13. ท่านจะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาย 
     ชุดนักศึกษาทางป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล 
     (เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร) 

     

14. ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึงกิจกรรม 
     ส่งเสริมการสวมชุดนักศึกษาทางออนไลน์ 

     

15. ท่านจะเปิดรับข้อมูลเพ่ือทราบถึงกิจกรรม 
     ส่งเสริมการสวมชุดนักศึกษาทางป้าย 
     รณรงค์และสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่และ 
     บุคลากร)  
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16. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ทางระบบออนไลน์ 
 ( ) 08.01–12.00 น.    ( ) 12.01–16.00 น. 
 ( ) 16.01–20.00 น.    ( ) 20.01–00.00 น. 
 ( ) 00.01–04.00 น.    ( ) 04.01–08.00 น.  
17. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การสวมเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ทางป้ายรณรงค์และสื่อบุคคล (เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร) 
 ( ) 08.01–12.00 น.    ( ) 12.01–16.00 น. 
 ( ) 16.01–20.00 น.    ( ) 20.01–00.00 น. 
 ( ) 00.01–04.00 น.    ( ) 04.01–08.00 น.  
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติการสวมเครื่องแบบนักศกึษา 
 
 นักศึกษามีทัศนคติอย่างไรต่อการสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ มากหรือน้อยเพียงไร 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ระดับทัศนคติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด

18. ค่านิยมในการแต่งกายในสังคมปัจจุบัน 
     ของสังคม มีผลต่อการสวมเคร่ืองแบบ 
     นักศึกษา 

     

19. การสวมเครื่องแบบนักศึกษาตาม 
     กฎระเบียบช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง 

     

20. การสวมเครื่องแบบนักศึกษาเป็นสิ่งที่       
     ทําให้เราภูมิใจในสถาบัน  

     

21. ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบนักศึกษาทันสมัย      
22. ท่านคิดว่าเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบัน 
     มคีวามเหมาะสมท่ีใส่มาเรียน 

     

23. ท่านคิดว่าการสวมเครื่องแบบนักศึกษา 
     เป็นเรื่องทีส่มควรใหค้วามร่วมมือ 

     

24. ท่านรูส้ึกไม่ชอบ ผู้ที่สวมชุดนักศึกษาที่ 
     ผิดระเบียบกฎสถาบัน  

     

25. การออกกฎให้นักศึกษาสวมเครื่องแบบ 
     นักศึกษาถกูระเบียบ เป็นการกระตุ้นให้ 
     นักศึกษามคี่านิยมการแต่งกายที่ดี  

     

26. ท่านคิดว่าปัจจัยทางด้านรายได้มีผลต่อ 
     การสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา 

     

27. ท่านสนับสนุนให้นักศึกษาแต่งกายให้ 
     ถูกต้องตามกฎของสถาบัน  

     

28. ชุดนักศึกษาที่รัดรูป การสวมร้องเท้าแตะ 
     เข้าช้ันเรียน ขัดต่อระเบียบของสถาบัน  
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ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมการสวมเครื่องแบบนักศึกษา 
 
 ท่านมีพฤติกรรมสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาในโอกาสดังต่อไปนี้ มากหรือน้อยเพียงไร 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด

29. ท่านสวมเคร่ืองแบบของสถาบันเมื่อ 
     เข้าเรียนทกุครั้ง  

     

30. การสวมเครื่องแบบต้องสวมให้ถูกต้อง 
     ทุกช้ิน 

     

31. ท่านจะสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาทุกครั้ง 
     เมื่อเข้ามาติดต่อกับอาจารย์และหน่วยงาน
     อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

     

32. ท่านจะชักชวนเพ่ือน ๆ สวมเคร่ืองแบบ 
     นักศึกษา 

     

33. หากเพ่ือน ๆ ไม่สวมชุดนักศึกษา ท่านจะ 
     อธิบายให้เพ่ือน ๆ ของทา่นเข้าใจว่าทําไม 
     จึงต้องสวมชุดนักศึกษา 

     

34. หากเพ่ือนสวมเคร่ืองแบบนักศึกษา  
     ท่านจะสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาตามเพ่ือน

     

35. หากท่านสวมชุดนักศึกษาผิดระเรียบ  
     เมื่อมีอาจารย์ตักเตือนและหักคะแนน 
     พฤติกรรม ท่านจะยอมรับความผิดได้ 

     

36. หากมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มาแนะนํา 
     ให้สวมเครือ่งแบบนักศึกษา ท่านจะสวม 
     เคร่ืองแบบนักศึกษา 

     

37. เมื่อท่านไม่สวมเครื่องแบบท่านจะ 
     ไม่เข้ามาติดต่อในสถาบัน  
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