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บทคัดยอ 
 
 
        การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการแตงเครื่องแบบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของกลุมตัวอยางจํานวน 176  คน ใน 12 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาคา
ความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC 

         ในกลุมตัวอยางนั้น รอยละ 17.6  เปนเพศชาย รอยละ 82.4 เปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ป สวน
ใหญของกลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 และ 2 จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางเกือบทั้ง
หมดทราบกฏระเบียบขอบังคับการแตงเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม มีทัศนคติที่
ดีตอการแตงเครื่องแบบนักศึกษา ตามกฎระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นดวยอยางยิ่ง
ตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแตงเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อแสดงความภูมิใจในสถาบัน และ
แสดงความเคารพตออาจารย สวนการศึกษาดานพฤติกรรมพบวา เมื่อเขาชั้นเรียน กลุมตัวอยางรอย
ละ 14.2 แตงเครื่องแบบทุกครั้ง รอยละ 85.2 แตงเครื่องแบบบางครั้ง และ รอยละ 0.6 ไมเคยแตง ใน
กรณีเขาสอบ กลุมตัวอยางรอยละ 86.9 แตงเครื่องแบบทุกครั้ง และรอยละ 13.1 แตงบางครั้ง 
สําหรับกรณีเขาพบอาจารย กลุมตัวอยางรอยละ 40.9 แตงเครื่องแบบทุกครั้ง รอยละ 56.8 แตง
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เครื่องแบบบางครั้ง และมีเพียงรอยละ 2.3 ไมเคยแตง ในกรณีติดตอสวนราชการของมหาวิทยาลัย 
กลุมตัวอยางรอยละ 64.2 แตงเครื่องแบบทุกครั้ง รอยละ  35.8 แตงบางครั้งและมีเพียงรอยละ 0.6 ที่
ไมเคยแตงเครื่องแบบ    
        สาเหตุหลักที่กลุมตัวอยางแตงเครื่องแบบนักศึกษาเพราะปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ใหความเคารพตออาจารยผูสอนและสถาบัน และสาเหตุที่ไมแตงเครื่องแบบเพราะ ไม 
มีสวนเกี่ยวของกับการเรียน ไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรม และ มีจํานวนชั่วโมงเรียนนอย 
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 ABSTRACT 

 

 

        The purpose of this study was to investigate the attitudes and behaviour of 

wearing uniform among the 176 randomly selected students in twelve Departments of 

Faculty of Humanities, Chiang Mai University.  The research instruments were 

questionnaires.  The data were statistically analyzed in terms of frequency and 

percentages, using the SPSS/PC program. 

        The respondents were 17.6% male and 82.4% female, aged lower than 20 years, 

most of whom are studying in the first and second year.  The study revealed that 

almost all of the respondents knew about the university rules and regulations for 

wearing the uniform.  Most of the respondents had positive attitudes towards wearing 

uniform according to the university rule and regulation.  They strongly agreed that 

wearing the uniform showed respect for the institution and the instructors.  They also 

strongly agreed that wearing the uniform promoted pride in the institution and that it 

should be from a sense of students’ self-consciousness.  In terms of behaviour of 

wearing the uniform, respondents reported high frequency in wearing the uniform. 
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When attending classes, 14.2% reported that they always wore the uniform while 

85.2% occasionally wore the uniform and only 0.6% never wore the uniform.  When 

taking exams, 86.9% reported that they always wore the uniform and 13.1% 

occasionally wore the uniform.  When meeting the instructors, 40.9% of them always 

wore the uniform, while 56.8% occasionally wore the uniform, and 2.3% never wore 

the uniform.  When contacting university offices, 64.2% of the respondents reported 

that they always wore the uniform, 35.8% occasionally wore the uniform and only 

0.6% never wore the uniform.   

        The main reasons for wearing the uniform were compliance with the rules on 

wearing the uniform, showing respect for the instructors and institution and 

expressing pride in the institution.  On the other hand, the main reasons for not 

wearing the uniform were no academic effect on learning, inconvenience for 

participating in university activities, and spending only a short time in classes. 


