
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ความคิดเห็นตอปญหาการแตงกายของนิสิต นักศึกษาใน 
                                  ระดับอุดมศึกษา 

 

สืบเนื่องจากประเด็นขาวสารเรื่องปญหาการแตงกายที่ไมเหมาะสมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน
ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงสถาบนัการศึกษาหลายแหง รวมกันระดมความคดิเห็นเพ่ือหาแนวทางในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคดิรวมกันเสนอใหผลักดันการแกไขปญหา
ดังกลาวเปนวาระแหงชาต ิ เพ่ือสะทอนความคิดเห็นตอประเด็นปญหาดังกลาวในมุมมองของนิสิต นักศกึษา ศูนยวจัิย
กรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “ความคิดเห็นตอปญหาการแตงกายของ
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา” โดยเก็บขอมูลจากนสิิต นักศกึษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจาก
สถาบันการศกึษาทั้งของรัฐและเอกชนทัว่ทุกภาคของประเทศ จํานวน 1,743 คน เปนเพศชายรอยละ 36.9 
และเพศหญิงรอยละ 63.1 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2550 โดยรวมมือกับบรษิัท เอ็มเวบ็ (ประเทศไทย) 
จํากัด ในการเก็บผลสํารวจบางสวนผานเว็บไซตสนุกดอทคอม สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความเห็นของกลุมตวัอยางตอประเดน็ปญหาการแตงกายของนิสิต นักศึกษาในปจจุบันวาเปนปญหาที่

ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน  
  - เห็นดวย.........................รอยละ 72.6 
  - ไมเห็นดวย......................รอยละ 12.8 
  - ไมแสดงความเห็น............รอยละ 14.6 

 
2.  เมื่อถามความคิดเห็นที่มีตอปญหาการแตงกายของนิสิต นักศึกษาไทยในปจจุบันวามีความนาเปนหวง 
     เพียงใด พบวา 

- เห็นวาเปนปญหาที่นาเปนหวงมาก..................รอยละ  27.4 
- เห็นวาเปนปญหาที่คอนขางนาเปนหวง.......รอยละ  54.2 
- เห็นวาเปนปญหาที่ไมคอยนาเปนหวง..............รอยละ  13.4 
- เห็นวาเปนปญหาที่ไมนาเปนหวงเลย................รอยละ  5.0 
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3.  เมื่อถามกลุมตวัอยางถึงความเห็นของการแตงกายไมเหมาะสมของนิสติ นักศึกษาวาจะกอใหเกิดผลเสีย 
     หรือปญหาใดมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

 - กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม อาทิ การลวงละเมดิทางเพศ การขมขืน.....รอยละ  59.9 
- ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันและของตนเอง...........................................รอยละ  17.8 
- กอใหเกิดปญหาจ้ี ปลน วิง่ราวทรัพย...............................................................รอยละ  5.4 
- ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย...................................................................รอยละ  4.3 
- ไมแสดงความเห็น...........................................................................................รอยละ  4.2 
- เห็นวาไมกอใหเกิดปญหาใดๆ.........................................................................รอยละ  3.8 
- เสียบุคลิกภาพ เสียสุขภาพ..............................................................................รอยละ  3.1 
- อ่ืนๆ อาทิ สิ้นเปลือง ไมเหมาะสมกับวยั...........................................................รอยละ  1.5 
 

     4. ความเห็นตอกรณีหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรมจะผลักดัน 
         เร่ืองการแกปญหาการแตงกายของนิสิต นักศึกษา ใหเปนวาระแหงชาติ  พบวา   

 

  - เห็นดวย.........................รอยละ 68.5 
        (เพราะ เปนเรื่องเรงดวนที่ตองรีบแกไขกอนที่ปญหาจะรุนแรงกวานี้  เปนการลดปญหาอาชญากรรม 
                                   และปญหาสงัคมได  นักศึกษาจะไดแตงกายเรียบรอยขึ้น และเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม) 

            - ไมเห็นดวย......................รอยละ 31.5 
       (เพราะ ยงัไมใชปญหาใหญระดับวาระแหงชาติ  เปนการจํากัดสิทธิสวนบุคคล  เปนความพอใจสวน 

    บุคคล และอาจเปนการยิ่งหามยิ่งยุ) 
  โดยกลุมที่ระบุวาไมเห็นดวยกับการผลักดันใหเปนวาระแหงชาติจํานวนรอยละ 31.5 เห็นวา  

         - ควรใหนิสิต นักศึกษาหรือองคกรนิสิต นักศึกษาเปนหลักในการแกปญหา..รอยละ 15.1 
        - ควรใหอาจารยและสถาบันการศึกษาเปนหลักในการแกปญหา............................รอยละ 9.9 
        - ควรใหผูปกครองเปนหลักในการแกปญหา.........................................................รอยละ 2.5 
                       - อ่ืนๆ อาทิ ทุกฝายควรรวมมือกัน.......................................................................รอยละ 4.0 

 
 

     5. เมื่อถามความเห็นกลุมตวัอยางถึงมาตรการที่จะนํามาใชแกปญหาการแตงกายของนิสิต นักศกึษาแลว 
      คิดวาจะทําใหเห็นผลเปนรูปธรรมมากที่สุด 

- ใชกฎระเบยีบของสถาบันการศึกษามาเปนตัวบงัคับอยางจรงิจัง  
     อาทิ ตัดคะแนน หรือไมใหเขาชั้นเรียน...............................................................รอยละ 47.5 

- ใชการรณรงคหรือชักจูงใจใหนิสิต นักศกึษา หันมาแตงกายใหเหมาะสม...................รอยละ 30.2 
- ใชมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใหผูผลิต เลิกผลิตเสื้อนักศึกษาที่ฟต โป  
  หรือมีขนาดเล็กจนเกินไป........................................................................................รอยละ 15.7 
- อ่ืนๆ อาทิ ใชทั้ง 3 มาตรการรวมกัน........................................................................รอยละ 6.6 
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     6. ความเห็นตอการที่สถาบันการศึกษาจะอนุญาตใหนักศกึษาแตงชุดธรรมดาที่สุภาพ (Private) แทนการใส 
          ชุดนักศึกษา  
   - ไมเห็นดวย....................รอยละ  57.2 

- เห็นดวย.........................รอยละ  42.8 
     
     7. เมื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกรณีที่ หากสถาบันการศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาแตงชุดธรรมดาที่ 
         สุภาพ (Private) แทนการใสชุดนักศึกษามาเรียนแลว ปญหาเรื่องการแตงกายไมเหมาะสมของนิสิต  
         นักศึกษาจะหมดไปหรือไม พบวา 
  - เชื่อวาปญหาเรื่องการแตงกายไมเหมาะสมจะยงัคงมีอยู........รอยละ 60.0 

- เชื่อวาปญหาเรื่องการแตงกายไมเหมาะสมจะหมดไป...................รอยละ 22.3 
  - ไมแสดงความเห็น.......................................................................รอยละ 17.7 
 

 
-------------------------------------     

   
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1776 
e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและสะทอนมุมมองของนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอปญหาการแตงกายของนิสิต 
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในปจจุบันใหสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและเปนขอมูลในการกาํหนด
มาตรการในการแกไขปญหา 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจเรื่อง “ความคดิเห็นตอปญหาการแตงกายของนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา” ใชวิธเีลอืกกลุม
ตัวอยาง 2 วธิีคือ วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบยึดหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) และวธิีเลือกกลุมตัวอยางแบบ
ไมยึดหลักความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) จากน้ันใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยการสุมสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจํานวน 19 แหง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 
จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทําการสุมคณะ ชั้นปและประชากรเปาหมาย สําหรับประชากร
เปาหมายในตางจังหวัดใชการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,743 
คน เปนเพศชายรอยละ 36.9 และเพศหญิงรอยละ 63.1 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 10% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามและแบบสอบถาม On-Line สัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       27 กรกฎาคม 2550  
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 643 36.9 
            หญิง 1100 63.1 
อายุ :   
            17-18 ป 178 10.2 
            19-20 ป 595 34.1 
            21-22 ป 699 40.1 
            23 ปขึ้นไป 271 15.6 
การศึกษา :   
             อนุปริญญา 94 5.4 
           ปริญญาตรี 1649 94.6 
ชั้นปที่กําลังศึกษา :   
           ชั้นปที่ 1 332 19.0 
           ชั้นปที่ 2 275 15.8 
           ชั้นปที่ 3 425 24.4 
           ชั้นปที่ 4 679 39.0 
           ชั้นปอ่ืนๆ 32 1.8 
สถาบัน :   
           สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 535 30.7 
           สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 836 48.0 
           สถาบันราชภัฎ/ราชมงคล 274 15.7 
           วิทยาลัย / อ่ืนๆ 98 5.6 
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