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บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเกวลิน ทองเจริญ 

ปีการศึกษา 2562 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 280

คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์
เห็นด้วยมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมาก(X =3.65, S.D. = 0.80) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
นักศึกษาเห็นด้วยว่าการแต่งกายถูกระเบียบท าให้บุคลิกภาพดีขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก            
(X =4.08, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯเพียงใด  (X =3.93, S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การแต่งกายตามแฟชั่น
มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด (X =3.47, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 จากการท างานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ที่ให้โอกาสใน                 
การท างานวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบ อาจารย์กันตชาติ  เมธาโชติมณีกุลที่เสียสละเวลาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ใน              
การวิจัยจนมีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่กรุณาให้ความร่วมมือใน           
การตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
           
  
          เกวลิน ทองเจริญ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันสภาพสังคมของไทยได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมากมายทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการพัฒนาประเทศท าให้สังคมมีความทันสมัย ก่อให้เกิดความ
เจริญในด้านวัตถุเทคโนโลยี การได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกสู่สังคมไทยจึงเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบความคิด ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และ         
ความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนคล้อยตามอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ได้แก่ค่านิยมการ
บริโภค ค่านิยมการแต่งกาย เป็นต้น  
 การแต่งกายเป็นประเด็นการศึกษาที่ส าคัญประเด็นหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะการแต่งกายเป็นสิ่ง
สะท้อนที่ส าคัญของวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมนั้น ๆ การแต่งกายของนักศึกษาเป็นสิ่งที่
ส าคัญ เพราะการแต่งกายที่อยู่ในกฎระเบียบก็ถือเป็นการสร้างวินัย และสร้างความรับผิดชอบใน
ตนเอง ซึ่งการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อยถูกระเบียบของสถาบันนั้น สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบันได้และยังเป็นผลดีต่อตัวผู้สวมใส่และถือเป็นการเคารพให้เกียรติสถาบันที่ตนได้ศึกษาอยู่ 
แต่ในปัจจุบันพบว่าการแต่งกายของนักศึกษาจะเป็นไปตามกระแสสมัยนิยมหรือแฟชั่น ซึ่งแฟชั่นที่
นิยมในปัจจุบันนั้นเป็นการแต่งกายที่ล่อแหลม โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงนิยมใส่เสื้อตัวเล็ก รัดรูป 
กระโปรงสั้น เน้นสัดส่วน ซึ่งปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบนั้นมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสถาบันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การแต่งกายผิดระเบียบยังถือว่านักศึกษาบุคคลนั้น
ไม่ให้เกียรติแก่สถาบัน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ปลูกฝังให้นักศึกษา

เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ และรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ ฝึกให้นักศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาชาติ โดยยึดถือแนวคิด

ค่านิยมหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ คือ  ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม                       

มีเป้าหมายมีจิตใจในการบริการที่ดี มีความทันสมัย และความมีส่วนร่วม ซึ่งการแต่งกายที่ถูก

ระเบียบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งชุด

นักศึกษานั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแต่ละสถาบัน เป็นการสร้างวินัย และสร้างความรับผิดชอบ 

ท าให้รู้สึกถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ดีงาม น่าภาคภูมิใจ แสดงถึงความรู้ สติปัญญา  แต่ในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าการแต่งกายของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง 
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จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท างานวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการ

แต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

เพื่อรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 280  คน 
 ระยะเวลา มิถุนายน 2562 - มีนาคน 2562 
 สถานที่ คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พฤติกรรมการแต่งกาย หมายถึง พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 ชุดนักศึกษา หมายถึง เคร่ืองแบบชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 2.    น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ไม่

เหมาะสมของนักศึกษาต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
      ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

  
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการแต่งกายของ

นักศึกษาระดับระกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สาขาวิชา 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงายวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาท าวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้  

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นและพฤติกรรมการแต่งกาย 
 3. ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายของ
นักศึกษา 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.เอกสารที่เกี่ยวข้องพฤติกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรม กล่าวโดยรวม พอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง 
ทุก ๆ สิ่งที่บุคคลท า ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ 
ความคิด ความรู้สึก และแรงขับซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้
โดยตรง (Allen and Santrock.1993:8)  
 จากความหมายข้างต้นนั้น พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายครอบคลุมการแสดงออกทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งถ้าเป็นการแสดงออกทางด้านร่างกาย ก็จะแสดงออกมาให้เห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น เดิน วิ่ง นอน หรือ กระโดด เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการแสดงออกที่อยู่ในกระบวนการ
ของจิตใจ ก็จะไม่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนซับซ้อนอยู่ภายในจิตใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก 
หรือแรงจูงใจ เป็นต้น เมื่อไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแล้ว ก็ต้องอาศัยการคาดเดาสรุปเอาจาก
การกระท า ต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ 
 ประเภทของพฤติกรรม 
 พฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อนที่ต้องศึกษาโดยละเอียด แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้
จ าแนกพฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นสาระในการศึกษาออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนก 
5 เกณฑ์ (กุญชรี ค้าขายและคณะ,2545) ดังนี้ 
 1. เกณฑ์ในการใช้การสังเกต  
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 ในการใช้การสังเกตเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ 
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)ซึ่งปรากฏเห็นได้ชัดเจน เช่น การหัวเราะ ยิ้ม ร้องไห้ เป็นต้น 
ประเภทที่สอง คือ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)ซึ่งไม่ปรากฏให้สามารถสังเกตได้ชัดเจน 
เช่น ความคิด ความรู้สึก การเข้าใจ ความจ า เป็นต้น 
 พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายในต่างก็เป็นตัวก าหนดซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าพฤติกรรมภายในโศกเศร้า 
ก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกทางสีหน้าแววตาเศร้า ท่าทางเก็บกดเก็บตัว หรือร้องไห้
ออกมาได้  
 2. เกณฑ์ด้านแหล่งก าเนิดพฤติกรรม 
 ในการใช้แหล่งที่เกิดเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
แรกคือ พฤติกรรมวุฒิภาวะ (Maturity)ซึ่งเป็นความพร้อมที่เกิดขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็นตัวก าหนดให้
เป็นไปตามเผ่าพันธุ์ และวงจรของชีวิต มนุษย์สามารถเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้อง
ผ่านประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น การคลาน การนอน เป็นต้น ประเภทที่สอง คือ พฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้ (Leaened)ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น การว่ายน้ า 
การขี่จักรยาน เป็นต้น 
 3. เกณฑ์ด้านภาวะทางจิตของบุคคล 
 ในการใช้ภาวะทางจิตของบุคคลเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่กระท าโดยรู้ตัว (Conscious)เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับ
จิตส านึก เช่น พูด วิ่ง เดิน เป็นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่กระท าโดยไม่รู้ตัว (Unconscious)เป็น
พฤติกรรมที่อยู่ในระดับจิตไร้ส านึกหรือจิตใต้ส านึก หรือเป็นพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ เช่น 
ฝัน ละเมอ เป็นต้น 
 4. เกณฑ์ด้านการแสดงออกของอินทรีย์ 
 ในการใช้การแสดงออกของอินทรีย์เป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมทางกาย (Physical activity)เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้
อวัยวะของร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยน
อิริยาบถของร่างกาย การพยักหน้า เป็นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมทางจิต (Psychological 
activity)เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน เช่น ความคิด ความเข้าใจ หรือการเกิดอารมณ์ขัน เป็นต้น 
 5. เกณฑ์ด้านการท างานของระบบประสาท 
 ในการใช้การท างานของระบบประสาทเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่ควบคุมได้ (Voluntary)เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในความ
ควบคุมและสั่งการด้วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามที่ต้องการ เช่น การพูดคุย การแกว่ง
แขนขา เป็นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary)เป็นการท างานของอินทรีย์
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ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิกิริยาสะท้อน (สะอึก) สัญชาติญาณ (สะดุ้ง) และการท างานของ
ระบบอวัยวะภายใน เป็นต้น  
 จากสาระทั้งหมดที่ได้รวบรวมมานี้จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมครอบคลุมถึงการกระท าทุก
อย่างของมนุษย์ทั้งที่ปรากฏชัดเจนและไม่ปรากฏชัดเจน ในการที่จะตอบสนองสิ่งเร้าภายในและสิ่ง
เร้าภายนอก เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบในร่างกายและจิตใจ ท าให้ตอบสนองความต้องการ
ของอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นความสามารถในการปรับตัวและการจัดการกับสภาพ
การต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นและพฤติกรรมการแต่งกาย  
แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวค านิยามเกี่ยวกับวันรุ่นไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมา
เพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ศึกษาและอยู่ในยุคปัจจุบันให้สอดคล้องกับวัยรุ่นในปัจจุบัน 
มีดังนี ้
 พรพิมล จันทร์พลับ (2538) ได้กล่าวว่า วัยรุ่น มีความหมายกว้างขวางมาก  รวมทั้งวุฒิภาวะ
ทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและทางร่างกาย เมื่อเด็กถึงวุฒิทางเพศก็ถือว่าเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นและไปสิ้นสุด
เมื่อเด็กมีความรับผิดชอบในการกระท าใด ๆ ด้วยตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งในทางความคิดของนัก
กฎหมายได้ก าหนดเอาอายุครบ 18 ปี ว่าเป็นผู้มีภาวะสูงสุดขีด  
 พรพิมล  เจียมนาครินทร์ (2539 : 22-23)ได้กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่ส าคัญเนื่องจากวัยรุ่น
เป็นวัยแห่งการเชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง
ในหลาย ๆ ด้าน และต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
 จตุพล  ชมพูนิช (2541 : 49)ได้กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการกระหายใคร่แสดงออกยิ่งถ้ามี
อะไรไม่เหมือนชาวบ้านยิ่งถูกใจเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองหน้าตา ผมเผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 ไรท์ (Wright, 1988 : 77-100)ได้อธิบายความหมายของค าว่า “วัยรุ่น” เป็นช่วงเวลาที่เร่ิมเข้า
สู่วัยหนุ่มสาว (Puberty) ซึ่งในวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็วและจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งจะปรากฏลักษณะแสดงความเป็นเพศชายและเพศหญิงชัดเจน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าในวัยรุ่นมีการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจจากวัย
เด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่  
 จึงสรุปได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เร่ิมย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในวัยนี้ และเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเลียนแบบ
เพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกาย 
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 อ านวย  แตงรอด (2540) ได้กล่าวว่า การแต่งกายของคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม 
คนที่แต่งตัวไม่ถูกต้องตามสมัยนิยม ก็อาจท าให้มีปัญหาทางบุคลิกภาพอยู่บ้าง เพราะคนท าอะไรไม่
เหมือนคนอ่ืนเขา กล่าวโดยทั่วไป ผู้ใหญ่ที่มีอายุเลยวัยกลางคนไปแล้ว มีความจ าเป็นจะต้องแต่ง
กายตามสมัยนิยมน้อย แต่เด็กวัยรุ่นเป็นวัยซึ่งมีความจ าเป็นต้องท าอะไรให้เหมือนกับเพื่อน เด็กวัยนี้
จึงเอาใจใส่ต่อสมัยนิยมมากเป็นพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดที่พึงพิจารณา ดังนี้ 
 1. ความเปลี่ยนแปลงของสมัยนิยม ความนิยมซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลาในสมัยก่อนแบบ
ของเคร่ืองแต่งกายอาจเปลี่ยนแปลงช้าเพราะการติดต่อสื่อสารยังไม่เจริญ แต่สมัยนี้ได้ออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายใหม่ ๆ และแบบเหล่านี้ก็ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและรวดเร็วจากสื่อมวลชน
แบบของการแต่งกายจึงเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และมีแบบให้เลือกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้คนในวัยหนุ่มสาว
และวัยรุ่นชอบเปลี่ยนแปลงการแต่งกายและชอบแต่งตัวมากกว่าวัยอ่ืน สมัยนิยมของการแต่งกาย
ส าหรับคนในวัยนี้จึงได้รับการเผยแพร่เป็นอย่างมาก 
 2. การน าสมัยนิยม คนที่มีฐานะ และมีความคิดก้าวหน้าเกี่ยวกับการแต่งกาย มักเป็นผู้สมัย
นิยมอยู่เป็นประจ า คนประเภทนี้มีจ านวนไม่มากนัก แต่เขาก็เป็นผู้น าซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเอาอย่าง
ในภายหลัง 
 3. การไม่ตามสมัยนิยม การแต่งกายย่อมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ถึงแม้จะเป็นเพียง
เปลือกนอก ก็มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมและความคิดของคนอยู่ไม่น้อย คนที่ไม่ยอมแต่งกายตาม
สมัยอาจวางตนในสังคมได้ยากเพราะท าอะไรไม่เหมือนคนอ่ืน เด็กวัยรุ่นซึ่งชอบรวมกลุ่มกันเป็นฝูง
ชนเป็นกลุ่ม มักจะท าอะไรเหมือน ๆ กัน การแต่งกายถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของรสนิยมวัยรุ่นและหนุ่ม
สาว ซึ่งคนในวัยนี้มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เด็กวัยรุ่นจึงต้องยอมรับแบบของการแต่งกายตาม
สมัยนิยมให้ได้ เพราะวัยรุ่นย่อมอยากท าตามเพื่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
 4. สมัยนิยมของคนที่มีวัยต่างกัน ถ้าผู้ปกครองต้องการให้เด็กแต่งกายเรียบ ๆ ตามแบบที่
ตนชอบ และพยายามบังคับให้ท าตามนั้น ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้า
เด็กยอมท าตามผู้ปกครองก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูง ถ้ าจะขัดความประสงค์ของ
ผู้ปกครองก็อยู่ในบ้านด้วยความอึดอัด 
 5. ความขัดแย้งซึ่งเกิดจากสมัยนิยม แบบของการแต่งกายเป็นจ านวนมาก มักจะเกิดจากการ
เลียนแบบในประเทศแต่ง ๆ แบบเหล่านั้นอาจเหมาะสมกับสังคมหนึ่ง แต่เมื่อถูกเผยแพร่โดย
สื่อมวลชนอย่างมาก คนในสังคมอื่นอาจยอมรับไปใช้โดยมิได้ค านึงว่า จะขัดแย้งหรือสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของตนหรือไม่ 
 

3. ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายของ
นักศึกษา  
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ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา   
การแต่งกายนักศึกษาหญิง 
 1.ทรงผม แบบสุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยห้ามดัดผม ห้าม
ท าสีผม 
 2.เสื้อ   เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบปกคอบัวแหลม  คอปกกว้าง 6 เซนติเมตร  ด้านหน้าผ่าอก
ตลอดท าเป็นสาบเข้าข้างในกว้าง 3.5 เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาว  แขนเสื้อเป็นแขนยาวถึงข้อมือ  
ปลายแขนเสื้อผ้าติดกระดุมตามแนวแขนเสื้อข้างละ 2 เม็ด  สีขาว  ด้านหลังต่อบ่าหลังเป็น    
เส้นตรง 
 3. กระโปรง   เป็นกระโปรงทรงเอ  ผ้าสีเทาอมฟ้าไม่รัดรูป  ตัวกระโปรงด้านหน้าข้างขวา
จับเป็นจีบคร่ึงล าตัวกระโปรง  จากด้านปลายขึ้นมา 3 จีบ  ความกว้างจีบละ 3.5 เซนติเมต ร  
ด้านหลังซ้ายจับจีบคร่ึงล าตัวเหมือนด้านหน้า 3 จีบ  ความกว้างจีบละ 3.5 เซนติเมตร  ขอบ
กระโปรงเรียบไม่มีหูเข็มขัด  ปลายกระโปรงพับเข้าด้านในกว้าง 5 เซนติเมตร  ที่ขอบกระโปรง
ด้านหน้า 1 จีบกระเป๋าแบบซ่อนใน 1 ใบ  เมื่อสวมใส่ชายกระโปรงต้องเสมอกึ่งกลางหัวเข่า 
 4. โบว์   ใช้โบว์ทับสองชั้นซ้อนกันสีเลือดหมูขนาดโบว์กว้าง 8 เซนติเมตร  ปลายโบว์ตัด
ตรงทับ  2  ชั้น  ความยาวโบว์ด้านใน 18 เซนติเมตร  ตัวโบว์ชั้นนอกสั้นกว่าชั้นในประมาณ 3 
เซนติเมตร  เมื่อสวมโบว์ที่ชิดคอเสื้อจะติดกระดุมเม็ดบน ปลายล่างโบว์อยู่ที่กระดุมเม็ดที่ 3 ติ ด
เคร่ืองหมายโรงเรียนสัญลักษณ์ AT.C.  สีทองกรัดที่โบว์ 
 5. เข็มขัด สายหนังสีด า  หัวโลหะชุบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร 
ยาว 5.5  เซนติเมตร 
 6.รองเท้า   แบบส้นสูงหุ้มส้นหนังสีด าล้วน  ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 7.ชุดพลศึกษา ใส่เสื้อชุดพลศึกษา  มีเคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าข้างซ้าย  กางเกงวอร์ม
สีกรมท่า  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย 
 8. การแต่งกาย 

- ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยสะอาด  เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
- ห้ามแต่งหน้าทาปาก  และห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 

 - ห้ามนักศึกษาสวมเสื้อรัดรูป  กระโปรงสั้นเกินควร  และกระโปรงเอวต่ า    ผู้ฝ่าฝืนจะถูก
ยึด  และพักการเรียน 
การแต่งกายนักศึกษาชาย 
 1.ทรงผม  ตัดแบบรองทรง  ห้ามไว้จอน  ห้ามไว้หนวดเครา  และห้ามท าสีผม 
 2.เสื้อ  เสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ปกกว้าง 5 เซนติเมตร   ผ้าสีขาวผ่าอกตลอดท าเป็นสาบตลบเข้าใน
กว้าง 3.5 เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาว แขนเสื้อเป็นแขนยาวถึงข้อมือ ปลายแขนเสื้อผ้าติดกระดุม มี
กระเป๋าเสื้อทางอกซ้าย 1 ใบ  ขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร  ด้านหลังต่อหลังเป็นเส้นตรง 
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 3.กางเกง กางเกงขายาวสีเทาอมฟ้าแบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป มีหูร้อยเข็มขัดกว้าง 1 
เซนติเมตร  ยาว 3.5 เซนติเมตร  ส าหรับสอดเข็มขัด  เมื่อยืนตรงขากางเกงยาวเพียงเสมอข้อเท้า  
ปลายขาพับเข้าข้างในประมาณ 5 เซนติเมตร  ด้านหน้ามีจีบข้างละ 1 จีบ  ด้านข้างล าตัวมีกระเป๋า
เจาะตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า  กระเป๋าหลังเจาะเรียบไม่มีลวดลาย 1 ใบ  ด้านหลังข้างขวา  
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 
 4. เนคไท  สีแดงเลือดหมูมีตัวอักษร  “ATTAWIT  COMMERCIAL  TECHNOLOGY 
COLLEGE”   ตามแนวเฉียง 
 5.เข็มขัด   สายหนังสีด า  หัวเข็มเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  ขนาดกว้าง 3 
เซนติเมตร  ยาว 5.5 เซนติเมตร 
 6.รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีด าขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะ  
ถุงเท้าสีด าล้วน 
 7. ชุดพลศึกษา ใส่เสื้อชุดพลศึกษา  มีเคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าข้างซ้าย  กางเกง
วอร์มสีกรมท่า  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย 
 8.  การแต่งกาย    

-  ต้องอยู่ในลักษณะ  สุภาพ  สะอาด  เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน  
-  ห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 

หมายเหตุ   ห้ามใช้ผ้ายีนส์ และทรงกางเกงแบบยีนส์ทุกชนิด 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ชาติวัลลภ  ชัยศรีและคณะ (2550) การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ช่วงอายุ 20 – 25 ปี ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด โดยที่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท โดยการส ารวจออกมาพบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อชุด
นักศึกษาในห้างสรรพสินค้า โดยเลือกซื้อเสื้อทรงยาวและกระโปรงทรงเอสั้นมากที่สุดและมี
ทัศนคติต่อผู้ที่แต่งกายไม่เรียบร้อยคือ เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไรมาก และให้เหตุผลว่าการแต่งกายไม่มีผล
ต่อการเรียน แต่ทุกคนจะรู้สึกกลัวเมื่อพบเห็นข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการโดนล่วงละเมิดทาง
เพศของนักศึกษา และต้องการให้มีการรณรงค์ทางสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับการแต่งกายให้มิดชิดเพื่อ
เป็นแบบอย่าง ส่วนปัจจัยในการเลือกซื้อชุดนักศึกษานั้นความพึงพอใจในรูปแบบและทรงนั้นถือว่า
ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ รองมาคือคุณภาพของเน้ือผ้า  
 วัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง (2548) การส ารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแต่งกาย 
ผู้วิจัยสรุปไว้ว่า จากการศึกษาทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา ซึ่ง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่เป็นนักศึกษาหญิงอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 20-22 ปี โดยส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยแต่งกายผิดระเบียบ
เพราะตามแฟชั่น และมีความคิดเห็นว่าการแต่งกายผิดระเบียบดูไม่เรียบร้อยแต่มีความรู้สึกเฉย ๆ 
เพราะส่วนใหญ่ก็แต่งกายผิดระเบียบกันเป็นจ านวนมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายว่า
ควรมีการประชาสัมพันธ์เร่ืองการแต่งกายโดยใช้สื่อต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ  
 ศศิพิชญ์  นิลไพรัช (2553) การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น
หญิงตอนปลายในด้านครอบครัวอยู่ในระดับมาก โดยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวส่งผลมากกว่า
ด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ส่วนปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการแต่งกายพบว่า ด้านค่านิยม
การแต่งกายส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านอิทธิพลของวัฒนธรรม ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านอิทธิพลของชุมชนและสังคม  ด้านอิทธิพลของสื่อและด้านอิทธิพลของเพื่อน 
 พรทิพย์  รินนาศักดิ์ (2552) สาเหตุและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลการวิจัยปรากฏว่า สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย
ของนักศึกษานั้นพบว่าสื่อมวลชนและแหล่งที่มีอิทธิพลอ่ืน ๆ เป็นสาเหตุภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคืออิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมของเพื่อนซึ่งแนวทางแก้ไขโดยทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมมือกัน นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายให้เหมาะสม มหาวิทยาลัยควรก าหนด
นโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจน อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้มงวดต่อพฤติกรรมการ
แต่งกายของนักศึกษาตักเตือน ลงโทษ  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ซึ่งแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 280 คน 
 

เครื่องมือในการวิจัย 

 งานวิจัยในคร้ังนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามจะมีตัวเลือกตอบ 
จ านวน 3 ข้อ คือ เพศ ระดับชั้น และสาขางาน                           
 ตอนที่ 2 ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติเร่ืองการแต่งกายของนักศึกษาซึ่ง
แบบสอบถามจะมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า จ านวน 6 ข้อ โดยแบ่งตัวเลข คะแนนดังนี้ 
   คะแนน    ตัวเลือก 
     5    เห็นด้วยมากที่สุด 
     4    เห็นด้วยมาก 
     3    เห็นด้วย 
     2    เห็นด้วยน้อย 

1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเร่ิมตั้งแต่ มิถุนายน-มีนาคม 2562 
 3. จ านวนแบบสอบถามที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 280 ชุด 
 4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจ านวน 280 ชุด มาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย / การวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การค านวณค่าสถิติ โดยหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและทัศนคติในการแต่งกายของนักศึกษา 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X)  และค่าเฉลี่ยบนมาตรฐาน (SD)โดยใช้เกณฑ์ในการแปล 
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้
   

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง  เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในสถิติดังนี้ 

            ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณได้จากสูตร 

    P = 
𝑓

𝑛
x100 

                            เมื่อ P         แทน    ค่าร้อยละ 

                                  F          แทน     ความถี่ของคะแนน 

                                  N         แทน      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณได้จากสูตร 

      X = ∑𝑥             
                 n 
                                 
 เมื่อ   X               แทน         คะแนนเฉลี่ย 
         ∑𝑥          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           N              แทน         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค านวณได้จากสูตร 

S.D. = 
√𝑛 𝑥    𝑥  

𝑛 𝑛   
 

 เมื่อ S.D.        แทน        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
        X            แทน        คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
        N            แทน       จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
        n-1         แทน        จ านวนตัวแปรอิสระ 
       (Ʃx)2       แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
       Ʃx2         แทน         ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกังสอง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้
แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 

  X แทน ค่าเฉลี่ย 
  N แทน จ านวนประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
  SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  F แทน ค่าสถิติที่ใช้ใน F-distribution 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดั้งนี้ 
 ตอนที่1 จ านวนร้อยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ าแนกตาม
ข้อมูลนักศึกษา 

ตอนที่2 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของ          
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี1 จ านวนร้อยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ าแนกตามข้อมูล
นักศึกษา คือ เพศ ศึกษาระดับชั้น และศึกษาสาขางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่4.1 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ าแนกตามข้อมูล
ของนักศึกษา 
 
           สถานภาพ                                             จ านวน (คน)                                                 ร้อยละ 

1. เพศ        
ชาย                                                                 91                                                         32.5 
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หญิง                                                              189                                                         67.5 
 

2. ศึกษาระดับชั้น 
ปวส. 1                                                          112                                                         75.71 
ปวส. 2                                                          68                                                          24.29 

 จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.5)
ศึกษาระดับชั้นปวส.1  (ร้อยละ75.71)  
 

ตอนท่ี2 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน        
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 ท่านให้ความส าคัญในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ 3.85 0.52 เห็นด้วยมาก 
2 การแต่งกายตามแฟชั่นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 3.47 0.50 เห็นด้วย         

ปานกลาง 
3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายถูกระเบียบท าให้

บุคลิกภาพดีขึ้น 
4.08 0.27 เห็นด้วยมาก 

4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายผิดระเบียบ(เสื้อรัด,
กระโปรงสั้น) เป็นภัยต่อผู้สวมใส่  

3.76 0.52 เห็นด้วยมาก 

5 ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯเพียงใด 

3.93 0.56 เห็นด้วยมาก 

6 ท่านคิดว่าวิทยาลัยฯควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
แต่งกายของนักศึกษามากน้อยเพียงใด 

3.83 0.62 เห็นด้วยมาก 

โดยภาพรวม 3.65 0.80 เห็นด้วยมาก 

  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม       
การแต่งกายของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมาก(X =3.65, S.D. = 
0.80) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นด้วยว่าการแต่งกายถูกระเบียบท าให้บุคลิกภาพดี
ขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X =4.08, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบ         
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯเพียงใด (X =3.93, S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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คือ การแต่งกายตามแฟชั่นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด (X =3.47, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง 

บทที ่5 
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ               
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ จ านวน 280 คนเคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม                       
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก  โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมาก(X =3.65, S.D. = 0.80) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นด้วยว่า
การแต่งกายถูกระเบียบท าให้บุคลิกภาพดีขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X =4.08, S.D. = 0.27) 
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯเพียงใด           
(X =3.93, S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การแต่งกายตามแฟชั่นมีความส าคัญมากน้อย
เพียงใด (X =3.47, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 

อภิปรายผล 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก  โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมาก(X =3.65, S.D. = 0.80) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเห็นด้วยว่า
การแต่งกายถูกระเบียบท าให้บุคลิกภาพดีขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X =4.08, S.D. = 0.27) 
รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯเพียงใด           
(X =3.93, S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การแต่งกายตามแฟชั่นมีความส าคัญมากน้อย
เพียงใด (X =3.47, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาติ
วัลลภ  ชัยศรีและคณะ (2550) การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามีความรู้สึกกลัว
เมื่อพบเห็นข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการแต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) เป็นสาเหตุ
ของการโดนล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษา และต้องการให้มีการรณรงค์ทางสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับ
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การแต่งกายให้มิดชิดเพื่อเป็นแบบอย่างและงานวิจัยของวัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง (2548) การส ารวจ
ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแต่งกาย ผู้วิจัยสรุปไว้ว่า จากการศึกษาทัศนคติจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 50 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าให้ความส าคัญในการแต่งกายตามแฟชั่นมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยใช้
สื่อต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซค์ของวิทยาลัยฯ แผ่นผับ เสียง
ตามสาย เป็นต้น 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรอบรมชี้แจงนักศึกษาให้เข้าใจในกฎระเบียบการแต่งกายชุด
นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯอย่างสม่ าเสมอ และสอดส่องพฤติกรรมการแต่งกาย
ของนักศึกษาเป็นประจ า เมื่อนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบควรตักเตือนให้นักศึกษาปรับปรุงตัว 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนักศึกษา 
 2.ควรศึกษาประชากรอ่ืน ๆ เช่น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบสอบถาม  
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

แบบสอบถาม 
การส ารวจพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของนักศึกษา 
1. เพศ     (   )  ชาย  (   )  หญิง 
2. ศึกษาในระดับชั้น    (   )  ปวส. 1 (   )  ปวส. 2    
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3 หมายถึง  เห็นด้วย 
  2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ที ่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1 ท่านให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแต่งกายถูกระเบียบอยู่ในระดับใด      
2 ท่านคิดว่าการแต่งกายตามแฟชั่นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด      
3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายถูกระเบียบท าให้บุคลิกภาพดีขึ้น      
4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อรัด,กระโปรงสั้น) เป็นภัย

ต่อผู้สวมใส่ 
     

5 ท่านคิดว่าการแต่งกายผิดระเบียบมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลยัฯ
เพียงใด 

     

6 ท่านคิดว่าวิทยาลัยฯควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษามาก
น้อยเพียงใด 

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

ค าชี้แจง :  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ตรงกับความเป็นจริง โดยการตอบ

แบบสอบถามให้ครบถ้วนตามแบบสอบถามข้างล่างนี้ จะเป็นประโยชน์และน าไปสู่

การปรับปรุงในเร่ืองการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

มากที่สุดโปรดกาเคร่ืองหมาย ลงหน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงตามทัศนคติ

หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
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