
หวัข้อวจิยั การสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ช่ือผู้วจิยั ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ ปานวชัราคม และคณะ 

หน่วยงาน กองพฒันานกัศึกษา  สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ปีที่ทําการวจิยัเสร็จ 2553  

บทคดัย่อ  

 

การสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสีมา น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ สาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกาย ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี               

1-5  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  ประจาํปีการศึกษา  2552  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูคือ  แบบสอบถาม  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 จาํนวน 1,000 คน โดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ                    

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นาํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย  ผลการวจิยัพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.20 รองลงมาคือ เพศชาย                    

คิดเป็นร้อยละ 21.80 มีอายรุะหว่าง 20-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 23-25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 23.10   อายุต ํ่ากวา่  20 ปี  คิดเป็นร้อยละ  11.80 และอายรุะหวา่ง 26 – 28 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 1.10  ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัชั้นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ  30.50 รองลงมา ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 

28.00 และชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 14.30   ส่วนใหญ่ศึกษาอยูค่ณะ วทิยาการจดัการ  คิดเป็นร้อยละ 

41.70 รองลงมาคือ คณะ ครุศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ 33.00 คณะ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์              

คิดเป็นร้อยละ 15.20 คณะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 9.00 และคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คิดเป็น ร้อยละ 1.10  ส่วนใหญ่เคยแต่งกายผดิระเบียบคิดเป็นร้อยละ 73.80  รองลงมา

คือ ไม่เคยแต่งกายผดิระเบียบ คิดเป็นร้อยละ  26.20   การแต่งกายผดิระเบียบเพราะแต่งตามแฟชัน่  

มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  51.50  รองลงมาคือการแต่งกายตาม รสนิยม คิดเป็นร้อยละ  21.90 กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่การแต่งกายตามแฟชัน่ทาํใหส้ิ้นเปลือง  คิดเป็นร้อยละ  86.10  รองลงมาคือ  

คิดว่าไม่ส้ินเปลือง   คิดเป็นร้อยละ  13.90  และตอ้งการใหเ้พ่ือนแต่งกายถกูระเบียบ  มากท่ีสุด                

คิดเป็นร้อยละ 79.30 รองลงมาแต่งอยา่งไรกไ็ด ้ คิดเป็นร้อยละ 16.00  ส่วนใหญ่คิดวา่การแต่งกาย

ผดิระเบียบดูไม่เรียบร้อย  คิดเป็นร้อยละ  68.50 เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ  25.60  และคิดว่าดูทนัสมยั             

คิดเป็นร้อยละ  4.50 เม่ือเห็นเพ่ือนแต่งกายผดิระเบียบมีความรู้สึกเฉยๆ  คิดเป็นร้อยละ  58.90  

รองลงมาคือ ตกัเตือนคิดเป็นร้อยละ 34.40  ในการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการแต่งกายควรใชส่ื้อคือ 

อินเตอร์เน็ต (เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั)  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  27.30 รองลงมา โปสเตอร์คิดเป็น             

ร้อยละ 25.70 โทรทศันข์องมหาวทิยาลยั  คิดเป็นร้อยละ 17.90 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งกาย
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โดยรวมอยูใ่นระดบั สาํคญัมาก( X =3.76, S.D.=1.13) และเป็นเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ความสาํคญัระดบัมาก คือใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการแต่งกาย( X =4.50,S.D.=0.80) ความสาํคญัอยู่

ในระดบัมาก มี 3 ขอ้คือ การแต่งกายผดิระเบียบมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสีมา ( X =4.35, S.D.=0.82) มหาวทิยาลยัควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการแต่งกายของ

นกัศึกษา( X =4.24,S.D.=0.90) และ การแต่งกายผดิระเบียบ(เส้ือรัดรูป, กระโปรงสั้ น) เป็นภยัต่อผู ้

สวมใส่( X =4.13,S.D.=1.98) ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 2 ขอ้ คือ การแต่งกายตามแฟชัน่  

( X =2.96,S.D.=1.07) และการแต่งกายผดิระเบียบทาํใหด้บุูคลิกภาพดีข้ึน( X =2.65,S.D.=1.20)  
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Abstract 
 

  This present survey research aimed to investigate students’ opinions 
on the dress code of first to fifth-year regular students in Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University, academic year of 2009. The subjects were 1,000 regular students 
and selected by purposive sample technique. The questionnaires were used as 
research instrument. The data was analyzed by percentage, mean, and standard 
division. The collected data was presented in tables with description. The findings 
were as follows: 
Mostly, 78% of the respondents were women while 21.80 % were men. The students 
were between the age of 20-22 (64%), 23-25( 23.10 %), lower than 20 (11.80%), and 
26-28 (1.10 %) respectively. They were mainly fourth-year students (30.50%), second-
year students (28%), and third-year students (14.30%) respectively. The students were 
mainly from the faculty of Management Science (41.70%), Education (33%), 
Humanities and Social Sciences (15.10%), and Industrial Technology (1.10%) 
respectively. Almost entirely, the students dressed against the rules of the university 
as of which 73.80 % and 26.20% of students dressed appropriately according to 
university rules. The students viewed it was fashionable to dress inappropriately as 
the first reason (51.50%) and individual taste reason (21.90%) was the second ranking. 
They considered fashionable dress code was wasteful (86.10%) and unwasteful 
(13.90%). In addition, students prefer to see their friends dressed appropriately 
(79.30%) and showed no opinion (16 %) came next. Primarily, inappropriate dress 
looked untidy (68.50%),  neutral (26.50%) and fashionable (4.50%). Being neutral 
(58.90%) and reproving (34.40%) were used when they saw their friends dressed 
inappropriately. Moreover, Internet (university website) (27.30%)  was the most 
attractive public relations tool for dress code. Posters(25.70%) came next and 
university t.v. program(17.90%) was the third ranking. Overall, dress code was ranked 

as the highest important ( X =3.76,S.D.=1.13).The 3 items were ranked as high 

important; inappropriate dress affected university’s image ( X =4.35,S.D.=0.82) 

university should put emphasis on dress code ( X =4.24,S.D.=0.90), and inappropriate 
dress (close-fitting blouse, mini skirt) could be dangerous to the wearers . ( X
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=4.13,S.D.=1.98) The 2 items were ranked as moderate important which were 

fashionable ( X =2.96,S.D.=1.07)and personality boosting ( X =2.65,S.D.=1.20)     


