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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค ์1) เพื อศึกษาระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์2) เพื อเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล และลกัษณะของการอบรมเลี3ยงดูของครอบครัวต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์
ประชากรที ใช้ในการวิจยัได้แก่ นักเรียนในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีทั3งหมด 4 โรงเรียน 
ประกอบดว้ยโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนบา้นตามูล โรงเรียนบา้นตาเรือง โรงเรียนทบัช้าง       
มีจาํนวน 1,100 คน กลุ่มตวัอย่างที ใช้ในครั3 งนี3  จาํนวน 285 คน โดยใช้สูตรคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง        
ของเครจซี และมอร์แกน  เครื องมือที ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 2 ระดับและ 5 ระดับ มีค่า         
ความเชื อมั น เท่ากบั 0.8801 สถิติที ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย และ
ค่าความเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมพบวา่ นกัเรียนมีทศันะที ดีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์
เมื อพิจารณารายดา้นพบวา่ ระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ไดแ้ก่ กิจวตัรของพระสงฆ ์การปฏิบติัตนในวดั การปฏิบติัตนในที สาธารณะ และการปฏิบติัตนต่อ
ฆราวาส  2) ลกัษณะครอบครัวของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาวเกินกวา่ครึ ง 
บิดา มารดาอยูด่ว้ยกนั ที มีจาํนวนนอ้ย บิดา มารดาหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู ่และนอ้ยที สุดคือบิดาหรือ
มารดาเสียชีวติ 3) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะครอบครัว ลกัษณะการอบรมเลี3ยงดูของครอบครัว 
กบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆโ์ดยรวม และรายดา้น พบว่า นกัเรียนที มี เพศ ต่างกนั มีภาพลกัษณ์ต่อ
พระสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และนักเรียนที มีลกัษณะครอบครัว กับการอบรมเลี3 ยงดูของครอบครัว 
แตกต่างกนั มีภาพภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.5 
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Abstract  

 

 The purposes of this research were to study the image of Buddhist monks towards the 

attitude of junior high school students in Soi Dao District, Chanthaburi and to compare the 

students’ factors and family parenting towards the image of the monks.  The sample consisted of 

285 junior high school students in 4 schools in Soi Dao District. The instruments were a 2 rating 

scale questionnaire and a 5 rating scale one. The statistics used were percentage, mean, standard 

deviation, t-test and F-test. 

 The results found were : 1) The image of the Buddhist monks was at a high level.     

The issues of the image were rated from the practice of the monks themselves in the temples, in 

public and towards the Buddhists. 2) The students who were different gender had no different 

opinion towards the monks’ image whereas those who were different family parenting had 

different opinion significantly at .05 level. 
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บทที�  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา    

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติไทย และ พระสงฆ์เป็นบรรพชิตในศาสนาพุทธ     
เป็นผูรั้กษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั'งยงัเป็นผูน้ําและแบบอย่างแห่งความประพฤติดี
ปฏิบติัชอบตามคาํสั/งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประเวศ วะสี (2536 : 9)ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์วา่ 
สรรพสิ/งทั'งหลาย  มีลกัษณะ 2 ดา้น เป็นทวิลกัษณ์ คือ ดา้นบวกและลบ มีดีและไม่ดี คุณและโทษ 
เป็นเช่นนี' เสมอ ไม่วา่จะเป็นบา้นเมือง ผูน้าํประเทศ องคก์าร สถาบนั สังคม หรือแมแ้ต่บุคคลก็ตาม 
การที/สรรพสิ/ งต่างๆ ถูกมองว่าดีหรือไม่ดีนั'น นั/นหมายถึงการมีภาพลักษณ์ของสรรพสิ/งต่างๆ 
เหล่านั' นกํากับมาแล้ว  ดังนั' น พระสงฆ์จึงเป็นที/ เคารพสักการบูชาด้วยความเลื/อมใสของ
พุทธศาสนิกชนทั'งหลาย 
 ปัจจุบนันี' เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการติดต่อสื/อสาร มีความเจริญกา้วหนา้มากขึ'นกว่า
ครั' งในอดีต ทาํให้มนุษยส์ามารถติดต่อสื/อสาร แลกเปลี/ยนขึ'นมูลกนัอยา่งกวา้งขวาง เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และง่ายขึ' น จึงสามารถรับรู้ข่าวสารจากสื/อต่างๆ ได้ทนัเหตุการณ์ รวมถึงข่าว            
ที/เกี/ยวกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆที์/แสดงออกมาใหป้ระชาชนรับรู้ โดยปัจจุบนัข่าวสารภาพลกัษณ์
ดา้นลบของพระสงฆที์/แสดงออกมาตามสื/อต่างๆ มีให้เห็นบ่อยครั' งขึ'นเสรี วงษม์ณฑา (2542 : 83) 
ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์เปรียบประดุจหางเสือกาํหนดทิศทาง พฤติกรรมของปัจเจกชนที/มีต่อสิ/งใด
สิ/งหนึ/งที/อยูร่อบตวั จะมีแนวโนม้ที/จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่หากเขามีภาพลกัษณ์เชิงลบต่อสิ/ง
เหล่านั'น เขาก็จะมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกนั และสิ/งสําคญัคือภาพลกัษณ์นั'น
ก่อให้เกิดอคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิ/งใดสิ/งหนึ/งที/เคยมีภาพลกัษณ์มาก่อนหนา้นี'  
เพราะภาพลกัษณ์เป็นเรื/องฝังใจยากที/จะแกไ้ข ภาพลกัษณ์เป็นสิ/งที/ค่อนขา้งถาวร หากไม่มีขอ้มูล
เด่นชดัเขา้ไปมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ก็ไม่เปลี/ยนแปลง เพราะภาพลกัษณ์เป็นสิ/งที/
เปลี/ยนแปลงยาก ถา้มองวา่อะไรเป็นสิ/งดี ทุกอยา่งที/เกี/ยวกบัสิ/งนั'นก็จะถูกมองวา่ดีไปดว้ย แมแ้ต่สิ/ง
ที/ไม่ดีจะถูกมองวา่ดี และถา้มองวา่อะไรเป็นสิ/งไม่ดี ทุกสิ/งที/เกี/ยวขอ้งกบัสิ/งนั'นก็ไม่ดีไปหมด แมแ้ต่
สิ/ งที/ดีก็อาจถูกมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจว่าดีจริงหรือไม่ เป็นต้น เช่นกรณี          
พระเกษม อาจิณฺณสีโล เจา้อาวาสสาํนกัสงฆ ์วดัสามแยก อาํเภอนํ' าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที/แสดง
พฤติกรรม ไม่เหมาะสมที/เรียกว่า โลกวชัชะ หรือ ชาวโลกติเตียน ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์      
ต่อพฤติกรรมที/ไม่เหมาะสมนี' อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสื/ออินเตอร์เน็ท และสื/อโทรทศัและยงัมี
พระภิกษุสงฆอี์กหลายที/หลายแห่ง ทั'งที/อยูใ่นเมืองหรือชุมชนก็ยงัมีพฤติกรรมที/ไม่เรียบร้อย เช่น 
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เมื/อบวชแลว้ก็คา้ยาบา้ หนีเที/ยวกลางคืน ทาํตวัเป็นผูมี้อิทธิพล หรือกระทาํผดิตามกรอบของระเบียบ
วนิยัของสงฆ ์เป็นตน้   
 เด็กชายเด็กหญิงที/มีช่วงอายุ 13-15 ปีนี'  จดัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนตน้ หรือช่วงของนกัเรียน
ระดบัชั'นมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื/อสารในการศึกษา     
เล่าเรียน เช่น การคน้ควา้หาขอ้มูล ความรู้เพิ/มเติมนอกเหนือจากเวลาเรียนเพื/อทาํรายงาน เป็นตน้ 
และใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวนี' เพื/อความบนัเทิงส่วนตวั ดงันั'นนกัเรียนมธัยมศึกษาจะมีความสามารถ
ในการใชสื้/ออินเตอร์เน็ทไดดี้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื/อการศึกษา ดา้นความบนัเทิงต่างๆ 
เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกมส์ สนทนาออนไลท์ ตลอดจน รับรู้ข่าวสารต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
นอกจากนี'  สื/อโทรทศัน์ที/นักเรียนมธัยมศึกษาได้รับชมรับฟังเป็นประจาํ ก็ยงัสามารถทาํให้รับรู้
ข่าวสารไดง่้าย และทนัต่อเหตุการณ์เช่นกนั  
 ดงันั'นนกัเรียนมธัยมศึกษาจึงรับรู้ข่าวสารภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นหลายดา้นตามสื/อต่างๆ 
จะถ่ายทอดออกมาไดท้นัต่อเหตุการณ์ ทั'งดา้นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ที/เหมาะสม และไม่เหมาะสม 
ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536 : 83) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์จะเกิดขึ'นต่อเมื/อ
ผูรั้บหรือผูบ้ริโภคมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการรับรู้ขอ้มูล ขอ้มูลนั'นตอ้งชดัเจนมุ่งประเด็น        
ที/เป็นภาพลักษณ์จาํนวนมากพอ มาจากหลายช่องทางมาอย่างต่อเนื/องและสมํ/าเสมอจนทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ คิดและรู้สึกได้ว่าองค์กร บุคคลนั'นเป็นอย่างไร หากมีการสื/อสารที/ดี         
ภาพนั'นจะชดัเจนขึ'นเรื/อยๆ จนเกิดความมั/นใจและเกิดเป็นภาพลกัษณ์ ดงันั'นภาพลกัษณ์จะเกิดขึ'น
ไดต้อ้งอาศยัการสื/อสารขอ้มูลที/มีประสิทธิภาพ และระยะเวลาที/ยาวนานเพียงพอ สําหรับการสื/อสาร
ในลกัษณะซํ' าหลายครั' งและผ่านสื/อหลายช่องทางเป็นตน้ จากการรับรู้ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์       
ในดา้นไม่ดีนั'น อาจมีผลกระทบถึงทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาที/มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์
ในอาํเภอสอยดาว ตลอดจนเด็กมธัยมศึกษา ในอาํเภอสอยดาวส่วนใหญ่ไม่เขา้วดั ทาํบุญ ตกับาตร 
หรือแสวงหาความรู้ทางธรรมะจากพระสงฆ์เพื/อขดัเกลา หรือยกระดับคุณภาพจิตใจให้ดีขึ' น 
นกัเรียนมธัยมศึกษาส่วนใหญ่จะสนใจ และใช้เวลาว่างไปกบักิจกรรมการละเล่นต่างๆ มากกว่า         
จะสนใจกิจกรรมทางศาสนา 
 จากปัญหาดงักล่าวที/เกิดขึ'นในสังคมของพระสงฆ ์ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที/จะศึกษาวา่
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีทศันะอย่างไรต่อภาพลกัษณ์ของสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ/ง
พระสงฆ์ในอาํเภอสอยดาว ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ อนัจะนํามาซึ/ งแนวทางปรับปรุง ปรับใช ้     
ใหพ้ระสงฆ ์ไดเ้ขา้ใจในความคิดของกลุ่มนกัเรียนระดบัชั'นมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือวยัรุ่นตอนตน้
ไดม้ากที/สุด เพื/อที/จะไดเ้ผยแผธ่รรมะ ไดอ้บรมสั/งสอน ปลูกฝังให้นกัเรียนมธัยมตน้มีจิตสํานึกและ
จริยธรรมอนัดีงามของไทยต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั' งนี'   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี'  
1. เพื/อศึกษาระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื/อเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคลและลกัษณะการอบรมเลี'ยง
ดูของครอบครัว 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ทาํให้ทราบภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น     
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี เพื/อเป็นข้อมูลแก่พระสงฆ์นําไปใช้เป็นแนวทางในการลด
ช่องว่างระหว่างพระสงฆ์ กบัเด็กนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่งผลให้พระสงฆ์สามารถ
สอดแทรกพระธรรมคําสอน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื/อเสริมสร้างจิตสํานึกของ            
เด็กนกัเรียนระดบัชั'นมธัยมศึกษาใหดี้งาม เป็นผูใ้หญ่ที/มีคุณภาพในสังคมไทย ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที/ใช้ในการวิจยั ในการศึกษาครั' งนี'  ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในสถานศึกษา เขตอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 4 แห่ง รวมประชากรทั'งหมด 
1,100 คน (สาํนกังานเขตพื'นที/การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 : 2554) 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที/ใช้ในการวิจัย ได้ศึกษากับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น      
ในสถานศึกษา เขตอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีไดค้ดัเลือกจากนกัเรียนเป้าหมายโดยใชห้ลกัการ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี/ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน และดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งง่าย    
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอสิระ  แบ่งไดด้งันี'  
2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม 
  1) เพศ 
  2) ลกัษณะครอบครัว  
2.1.2 ลกัษณะการอบรมเลี'ยงดูของครอบครัว 
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  2.2 ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสงฆ ์แบ่งไดด้งันี'  
2.2.1 ดา้นกิจวตัรของสงฆ ์
2.2.2 ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 
2.2.3 ดา้นการปฏิบติัตนในที/สาธารณะ 
2.2.4 ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั' งนี'  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที/เกี/ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี'  
 1. สงฆ์ หมายถึง พระภิกษุ หรือ พระสงฆใ์นศาสนาพุทธ ที/มีพระพุทธเจา้เป็นพระศาสดา 
 2. ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ หมายถึง ภาพของพระสงฆที์/แสดงออกต่อ พุทธศาสนิกชน 
ทั'งทางตรง คือ การมองเห็นดว้ยตา การไดย้ินเสียงดว้ยหู เป็นตน้ และทางออ้ม คือ การไดย้ินข่าว 
การไดอ่้านข่าว ตลอดจนการรับรู้โดยคาํบอกเล่าต่อกนัมาใน 4 ดา้น คือ 
  2.1 ด้านกิจวัตรของสงฆ์ หมายถึง กิจกรรมส่วนตวั และกิจกรรมต่าง ๆ ที/พระสงฆ์
กระทาํเป็นประจาํ สมํ/าเสมอ เช่น การลงอุโบสถ การสวดมนต์ไหวพ้ระ พระสงฆ์สวดมนต ์       
ไหวพ้ระในเวลาเยน็ การบิณฑบาตเลี'ยงชีพ การกวาดวิหารลานพระเจดีย ์ พระสงฆ์กระทาํความ
สะอาดสถานที/ที/อยู ่ใชเ้ครื/องนุ่งห่ม ให้สะอาดเรียบร้อย ใชง้านไดเ้ป็นปรกติ มีความสํารวมในการ
ยนืเดินนั/งนอน 
  2.2 ด้านการปฏิบัติตนในวัด หมายถึง การกระทาํต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ที/แสดงออก
ทางวาจา ภายในวดั เช่น คาํพูดที/ใช้ในบทสนทนาต่าง ๆ ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกนั หรือระหว่าง
พระสงฆ์กบัฆราวาส และการแสดงออกต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น การยืน การเดิน การนั/ง การกิน   
การใชเ้ครื/องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และรู้จกัใชน้ํ' าประปาอย่างประหยดั เป็นผูบ้าํรุงรักษาสมบติัของวดั  
มีการใชเ้ครื/องมือสื/อสาร เช่น อินเตอร์เน็ตเพื/อเผยแผธ่รรมะ 
  2.3 ด้านการปฏิบัติตนที�สาธารณะ  หมายถึง การกระทําต่าง ๆ ของพระสงฆ ์            
ที/แสดงออกทางวาจาในที/สาธารณะ หรือ สถานที/ใดก็ตาม ที/อยู่ภายนอกเขตวดั เช่น พระสงฆ ์          
ไม่ควรไปที/อนัไม่เหมาะสม สถานบนัเทิง ไม่แสดงอาการที/ไม่สํารวม การกระโดด การพูดเสียงดงั
ในที/สาธารณชน ไม่ขบัขี/ยานพาหนะ ไม่สูบบุหรี/  ไม่สวมแวน่ดาํกนัแดด  
  2.4 ด้านการปฏิบัติตนต่อฆราวาส หมายถึง การกระทาํต่าง ๆ ของพระสงฆ์ที/มีต่อ
ฆราวาส เช่น การพูดคุย ไม่ควรพูดคุยในเรื/ องลามก อนาจาร ไม่เลือกการรับกิจนิมนต์ ไม่ควร
อวดอา้งวา่เป็นหมอดู หรือผูว้เิศษ พระสงฆค์วรอนุเคราะห์ต่อฆราวาสทุกคน เป็นตน้ 
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 3. ลักษณะการอบรมเลี5ยงดู หมายถึง ลกัษณะการเลี'ยงดูต่างๆของผูป้กครองที/มีผลต่อ
การปลูกฝังอุปนิสัย ทศันะ หรือสร้างพฤติกรรมต่างๆ ต่อผูถู้กอบรมเลี'ยงดู   
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจัยครั' งนี'  ผู ้วิจ ัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื/ อง ภาพลักษณ์ของสงฆ ์         
ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบุรี ดงันี'  
 

  ตัวแปรอสิระ                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมติฐานในการวจัิย 

 1. นกัเรียนที/มี เพศต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
 2. นกัเรียนที/มี ลกัษณะครอบครัวต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนที/มี ลกัษณะการอบรมเลี' ยงดูของครอบครัว ต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์
ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1.1 เพศ 
     1.2 ลกัษณะครอบครัว 
2.  ลกัษณะการอบรมเลี'ยงดูของครอบครัว 
     

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์น 4 ดา้น 
1.  ดา้นกิจวตัรของสงฆ ์
2.  ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 
3.  ดา้นการปฏิบติัตนในที/สาธารณะ 
4.  ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 



บทที�  2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การวจิยัครั
 งนี
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์
ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในสถานศึกษา เขตอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
เพื�อเป็นแนวทางในการทาํวจิยัและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี
  

1. แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ 
2. แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์
3. แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี
ยงดู 
5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ 
  ความหมายของภาพลกัษณ์  
 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ไวด้งันี
  
  วิจิตร อาวะกุล (2534 : 149) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพของสถาบนั หน่วยงาน 
บริษทั ห้างร้าน หรือ บุคคลที�เกิดความรู้สึกในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื�อถือ       
ไม่เชื�อถือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ฯลฯ หรือ เฉย ๆ อยู่ตรงกลางไม่ดี ไม่เลว ถา้ความเห็นชอบของคน
ส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั
น ถา้ผลออกมาไม่ดี หรือปานกลาง     
ก็จะตอ้งรีบเร่งสร้างภาพลกัษณ์ให้ดีขึ
น มิฉะนั
นหากภาพลกัษณ์ตกตํ�าลง จะพาให้การดาํเนินงาน
ของสถาบนันั
นลม้เหลวได ้
  วิรัช ลภิรัตนกุล (2535 : 37) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพที�เกิดขึ
นในใจ (Mental 
picture) ของคนเรา อาจเป็นภาพที�มีต่อสิ� งมีชีวิตหรือสิ� งไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพที�มีต่อบุคคล 
(Person) องค์การ (Organization)  สถาบนั (Institution) ฯลฯ และภาพดงักล่าวนี
 อาจเป็นภาพที�         
สิ�งเหล่านั
น กล่าวคือ บุคคล องค์การ สถาบนั ฯลฯ หรือสิ�งใดสิ�งหนึ�งสร้างให้เกิดขึ
นแก่จิตใจ หรือ
อาจเป็นภาพที�เรานึกสร้างเองได ้
  พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2537 : 81) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง สิ�งที�เกิดขึ
นในจิตใจ 
บอกคนที�เห็นหน่วยงานเป็นภาพในลักษณะที�ได้รับอิทธิพลจากสิ� งหนึ� งสิ� งใด หรือหลายสิ� ง            
ที�เกี�ยวพนักบัหน่วยงานนั
น ทั
งที�ประจกัษแ์ละไม่ประจกัษ ์
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  เสรี วงษม์ณฑา (2540 : 27-28) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ ภาพลกัษณ์ คือองคป์ระกอบระหวา่ง
ขอ้เท็จจริง กบัการประเมินส่วนตวั เป็นภาพที�ฝังลึกในใจเปลี�ยนแปลงค่อนขา้งยาก ซึ� งเกิดจากการ
รับรู้ของคนทั�วไป 
 นอกจากนี
อมรรัตน์ ไพเมือง (2549 : 6) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพที�เกิดจากความ
นึกคิด หรือคิดวา่เป็นเช่นนั
น 
 สรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจ เป็นภาพที�เกิดขึ
นในจิตใจ ที�มีต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใด 
ทั
งที�มีชีวติ และไม่มีชีวติ เปรียบเสมอเป็นบุคลิกของบุคคลนั
นๆ หรือ ลกัษณะของสิ�งนั
นๆ 
 ความสําคัญของภาพลกัษณ์ 
  ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภาพลกัษณ์ไวห้ลายท่าน ดงันี
  
  เคนเน็ท (Kenneth. 1961 : 7-9) ที�กล่าววา่ เมื�อภาพลกัษณ์ที�มีอยูแ่ลว้ไดรั้บการกระทบจาก
สิ�งที�ไดรั้บรู้เขา้มาใหม่ เกิดการกระทบต่อภาพลกัษณ์อาจมีสิ�งหนึ�งหรือหลายสิ�งในสามประการต่อนี

เกิดขึ
นได ้คือ 
 1. ภาพลกัษณ์เกิดที�ยงัคงเดิมไม่ถูกกระทบกระเทือนอยา่งใด 
 2. ขอ้มูลใหม่ที�ไดรั้บเขา้มามีทิศทางเดียวกบัภาพลกัษณ์เดิม จะสามารถเรียกร้องความ
สนใจ ทาํให้เกิดการประเมินคุณค่าและอาจจะทาํให้ภาพลักษณ์เดิมเปลี�ยนแปลงไปบา้ง แต่จะ
สามารถใหค้าํอธิบายไดช้ดัเจนขึ
น 
 3. ข้อมูลใหม่ในสารทาํให้ภาพลักษณ์เดิมถูกเปลี�ยนแปลงโดยสิ
นเชิง ในบางกรณี          
ที�บางครั
 งอาจจะก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงต่อโครงสร้างที�ค ํ
าจุนภาพลกัษณ์นั
นอยา่ง เช่น คนเปลี�ยน
ศาสนา เพราะไดรั้บคาํสอนใหม่เขา้ใจโลกใหม่ มีทศันคติใหม่ต่อโลก เป็นตน้ 
  จิราภรณ์ สีขาว (2536 : 52) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของภาพลกัษณ์วา่ ภาพลกัษณ์เป็นสิ�ง
สําคญัและจาํเป็นมากที�แต่ละหน่วยงานตอ้งรู้ว่าหน่วยงานของตนมีภาพลกัษณ์อย่างไร โดยศึกษา
จากความเห็นของคนส่วนมาก ถา้ความเห็นของคนส่วนมาก   เป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน
ก็จะเป็นเช่นนั
น ถา้ผลออกมาไม่ดีหรือปานกลางก็จะตอ้งเร่งรีบสร้างภาพลกัษณ์ให้ดีขึ
น มิฉะนั
น
หากภาพลกัษณ์ตกตํ�าลงจะพาใหก้ารดาํเนินงานของสถาบนันั
นลม้เหลวได ้
  ประเวศ วะสี (2536 : 9) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของภาพลกัษณ์ว่า สรรพสิ�งทั
งหลาย       
มีลกัษณะ 2 ด้าน เป็นทวิลกัษณ์ คือ ด้านบวกและลบ มีดีและไม่ดี คุณและโทษ เป็นเช่นนี
 เสมอ     
ไม่วา่จะเป็นบา้นเมือง ผูน้าํประเทศ องคก์าร สถาบนั สังคม หรือแมแ้ต่บุคคลก็ตาม การที�สรรพสิ�ง
ต่างๆ ถูกมองว่าดีหรือไม่ดีนั
น นั�นหมายถึงการมีภาพลักษณ์ของสรรพสิ�งต่างๆ เหล่านั
นกาํกับ
มาแลว้ 
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 นอกจากนี
  เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 83) กล่าวถึงภาพลกัษณ์มีความสาํคญัดงันี
  
 1. ในด้านจิตวิทยา ภาพลกัษณ์เปรียบประดุจหางเสือกาํหนดทิศทาง พฤติกรรมของ
ปัจเจกชนที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�อยู่รอบตวั จะมีแนวโนม้ที�จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่หากเขามี
ภาพลกัษณ์เชิงลบต่อสิ�งเหล่านั
น เขาก็จะมีแนวโนม้จะแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกนั และ
สิ�งสาํคญัคือภาพลกัษณ์นั
นก่อใหเ้กิดอคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�เคยมี
ภาพลักษณ์มาก่อนหน้านี
  เพราะภาพลักษณ์เป็นเรื� องฝังใจยากที�จะแก้ไข ภาพลักษณ์เป็นสิ� งที�
ค่อนขา้งถาวร หากไม่มีขอ้มูลเด่นชดัเขา้ไปมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ก็ไม่เปลี�ยนแปลง 
เพราะภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงยาก ถา้มองวา่อะไรเป็นสิ�งดี ทุกอยา่งที�เกี�ยวกบัสิ�งนั
นก็จะ
ถูกมองวา่ดีไปดว้ย แมแ้ต่สิ�งที�ไม่ดีจะถูกมองวา่ดี และถา้มองวา่อะไรเป็นสิ�งไม่ดี ทุกสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสิ�งนั
นก็ไม่ดีไปหมด แมแ้ต่สิ�งที�ดีก็อาจถูกมองดว้ยความเคลือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจว่าดีจริง
หรือไม่ เป็นตน้ 
 2. ในด้านธุรกิจ ภาพลักษณ์ในด้านนี
 ถือว่าเป็นคุณค่าเพิ�ม (Value added) ที�มีกับ
ผลิตภณัฑ์และหน่วยงานซึ� งถือว่าเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา ที�มีอยู่ในตวัสินคา้เป็นตวัที�ทาํให้
สินคา้หลายชนิดตั
งราคาไดสู้งกวา่คุณภาพทางกายภาพ และนบัวนัยิ�งมีความสําคญัมากขึ
นเรื�อย ๆ 
ฉะนั
นในเชิงธุรกิจในปัจจุบนัภาพลกัษณ์กลายเป็นเครื�องมือสร้างคุณค่าเพิ�ม 
  ภาพลกัษณ์มีความสําคญัอย่างมากต่อองค์การหรือสถาบนัในสังคม ตลอดจนตวับุคคล 
ทั
งที�เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือบุคคลที�มีอาชีพต่างๆ กนัออกไปไม่ว่า  
จะเป็นหมอ พยาบาล ครู ทหาร ตาํรวจ นกัเรียน นกัศึกษา และรวมไปถึง พระสงฆ์ในศาสนาพุทธ 
ฉะนั
นจึงเรียกไดว้า่ ภาพลกัษณ์คือสิ�งที�แสดงออกไปยงัคนรอบขา้ง และแต่ละคนจะมีการมองเห็น
ภาพลกัษณ์ในสิ�งหนึ�ง วา่เป็นแบบใดขึ
นอยูก่บัหลายๆ ปัจจยัไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายใน ความรู้ ความเขา้ใจ 
ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ออ้ม และปัจจยัภายนอกสิ�งต่างๆ ที�กระตุน้เรียกร้องความสนใจ 
หรือเรียกร้องความรู้สึกดึงดูด และแมว้า่ภาพลกัษณ์ที�รับรู้เดิมอยู่แลว้เป็นเช่นไรนั
น ถา้หากไดรั้บ
ภาพลกัษณ์ใหม่ที�เขา้มากระทบต่อภาพลกัษณ์เดิมๆ จะส่งผมใหภ้าพลกัษณ์เดิมเปลี�ยนแปลงไปได ้ 
 กล่าวสรุปภาพลกัษณ์โดยรวมไดด้งันี
  ภาพลกัษณ์เป็นแรงขบัจากภายในร่างกาย ส่งผา่น
ออกไปภายนอกร่างกายให้เป็นการกระทาํ ภาพลกัษณ์เป็นความคิดของคน กลุ่มคน ที�มีต่อสิ�งๆ หนึ�ง 
หรือหลายๆ สิ�ง ทั
งเป็นสิ�งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต ภาพลกัษณ์คือความหวงัระหวา่ง คน กบั คน หรือ
สิ�งๆ หนึ� ง กบัสิ� งๆ หนึ� งที�ตอ้งสอดคล้องกบัความเชื�อ และความรู้สึกที�มีอยู่ ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�
สะทอ้นความคิดของคน หรือสิ�งนั
นๆ ออกมาสู่ภายนอก และภาพลกัษณ์จะเพิ�มคุณค่า ของสิ�งๆ หนึ� ง 
ใหสิ้�งๆ นั
น หรือคนๆ นั
นมีคุณค่าหรือความนิยม มากขึ
นกวา่เดิม ขึ
นอยูก่บักรณีเรื�องราวนั
นๆ ดว้ย 
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 การเกดิภาพลกัษณ์ 
 ไดมี้นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงวา่การเกิดความลกัษณ์ ไวด้งันี
  
  เกรียงศกัดิc  โลหะชาละ (2533 : 79) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์นั
นจะเกิดขึ
นได ้ตอ้งอาศยัเวลา
อนัยาวนาน ประกอบกบัความเพียรพยายามสะสมเพิ�มพูนขึ
นทีละนอ้ย จนหยั�งรากฐานมั�นคงแน่น
หนาอยูใ่นจิตใจ ในความรู้สึกนึกคิดและทศันคติของคนทั�วไปเป็นสิ�งที�เกิดจากความประทบัใจอยา่ง
แท้จริง แต่การมองภาพลักษณ์ด้วยความเป็นจริงนั
น เปรียบเสมือนเหรียญซึ� งมี สองด้าน ถ้าจะ
เปรียบด้านหนึ� งเป็นบวก อีกด้านเป็นลบ ซึ� งภาพลักษณ์ของบุคคลหรือสถาบนัใดจะเป็นเช่นไร 
สังคมจะเป็นผู ้ตัดสินตามหลักเกณฑ์หรือขนมธรรมเนียมประเพณีที�ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
โดยทั�วไปแลว้ “ภาพลกัษณ์” ในสายตาของคนส่วนใหญ่คือ ภาพที�ดีต่อความรู้สึกนึกคิด จะเกิดขึ
น
ได้จากความเชื�อถือและศรัทธาของประชาชน แต่ภาพลักษณ์ของบุคคลใดจะเป็นเช่นไรนั
 น 
ยอ่มขึ
นอยูก่บัพฤติกรรม 
 ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง  (2536 : 83) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์จะเกิดขึ
น
ต่อเมื�อผูรั้บหรือผูบ้ริโภคมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการรับรู้ข้อมูล ข้อมูลนั
นต้องชัดเจน       
มุ่งประเด็นที�เป็นภาพลกัษณ์จาํนวนมากพอ มาจากหลายช่องทางมาอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ       
จนทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ คิดและรู้สึกไดว้า่องคก์ร สินคา้และบริการนั
นเป็นอยา่งไร หากมี
การสื�อสารที�ดี ภาพนั
 นจะชัดเจนขึ
 นเรื� อยๆ จนเกิดความมั�นใจและเกิดเป็นภาพลักษณ์ ดังนั
 น
ภาพลักษณ์จะเกิดขึ
นได้ต้องอาศยัการสื�อสารข้อมูลที�มีประสิทธิภาพ และระยะเวลาที�ยาวนาน
เพียงพอ สําหรับการสื�อสารในลกัษณะซํ
 าหลายครั
 งและผ่านสื�อหลายช่องทาง มีนักวิชาการให้
ความหมายการเกิดภาพลกัษณ์ดงันี
  
 รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2546 : 156) ไดอ้ธิบายการเกิดภาพลกัษณ์ ไวด้งันี
  คือ 
 1. ภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ
นเองโดยธรรมชาติ  เป็นภาพลกัษณ์ลกัษณะใดก็ได้ที�เกิดขึ
นไป
ตามสภาวะแวดลอ้มที�มากระทบ และเป็นภาพที�เกิดจากการที�ประชาชนทั�วไปไดรั้บรู้เรื�องราว หรือ
มีประสบการณ์กบัองคก์ารตามปกติ หรือตามธรรมชาติโดยประชาชนจะตีความหมาย และสรุปจาก
สิ�งที�เขาประสบมา หรือไดย้ินมาเกี�ยวกบัองคก์ารทั
งหมด ไม่วา่จะเป็นแบบฉบบัในการบริหารงาน 
บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร การบริการ และอธัยาศยัของพนักงาน สินค้าและบริการขององค์การ
ภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ
นเองโดยวิธีนี
  อาจจะผิดไปจากความเป็นจริงก็ได ้เนื�องจากสิ�งที�ประชาชนแต่ละ
คนรับรู้อาจแตกต่างจากสิ�งที�เป็นจริงได ้รวมทั
งความเชื�อ ค่านิยม และทศันคติของบุคคลแต่ละคนก็
แตกต่างกนั ซึ� งจะทาํใหมี้การตีความแตกต่างกนัออกไป 
 2. ภาพลักษณ์ที� เกิดจากการปรุงแต่ง   เป็นภาพลักษณ์ที�เกิดจากการที�องค์การใช้
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์เพื�อให้เกิดภาพลกัษณ์ตามที�องค์การตอ้งการ ไม่วา่ภาพลกัษณ์นั
นจะ
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เป็นสิ� งที�เป็นจริงหรือไม่ก็ตาม โดยการปรุงแต่งนั
นกระทาํโดยมีความพยายามที�จะให้องค์การมี
พฤติกรรมที�ดี เพื�อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที�ดี หรือ ถา้ประชาชนมีภาพลกัษณ์ที�ผิดไปจากสิ�งที�เป็นจริงก็มี
การพยายามแกไ้ขโดยเผยแพร่เรื�องราวที�ถูกตอ้งออกไปอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นการแกไ้ขขอ้เท็จจริง
หรือปรุงแต่งภาพลกัษณ์ในทิศทางที�พึงประสงคน์ั�นเอง 
 สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์ของบุคคลใดไม่ว่าจะเกิดขึ
นเองโดยธรรมชาติ หรือ เกิดจากการ
ปรุงแต่งจะเป็นเช่นไรนั
นย่อมขึ
นอยู่กลบัการกระทาํของบุคคลนั
นๆ การจะเกิดภาพลกัษณ์ต่อสิ� ง
หนึ� งสิ� งใดได้นั
 น ต้องใช้เวลานานกว่าจะทําให้คนหนึ� งคนใดมีภาพลักษณ์ต่อสิ� งๆ นั
 นได ้             
และภาพลกัษณ์นั
นจะมีอยูส่องดา้นเสมอ คือดา้นที�เห็น หรือรู้สึกไดว้า่ ดี กบัดา้นที�มองเห็นหรือรู้สึก
ไดว้า่ไม่ดี 
 องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ 
 บรอดดิ์
ง (Bolding. 1975 : 58) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์อาจแยกไดเ้ป็น 4 ส่วน 
แต่ในทางเป็นจริง องค์ประกอบทั
งสี� ส่วนจะมีความเกี�ยวขอ้งเป็น ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไม่สามารถ           
จะแยกเป็นส่วนๆ ไดอ้ยา่งเด็ดขาด 
 1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ�งที�บุคคลจะไดจ้ากการ
สังเกตอนันาํไปสู่การรับรู้ (Cues) หรือมีสิ�งที�ถูกรับรู้นั�นเอง ซึ� งอาจจะเป็นบุคคล สถานที� เหตุการณ์ 
ความคิดหรือวตัถุสิ�งของต่างๆ เราจะไดภ้าพของสิ�งแวดลอ้มต่างๆ โดยผา่นการรับรู้นี
  
 2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ที�เป็นความรู้
เกี�ยวกบัลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ�งต่างๆ ที�ไดจ้ากการสังเกตสิ�งที�ถูกรับรู้ 
 3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ภาพลกัษณ์ที�เกี�ยวกบั
ความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อสิ� งต่างๆ เป็นสิ� งที�เกี�ยวกับความรู้สึกผูกพนั ยอมรับหรือไม่ยอมรับ
หรือไม่ชอบ 
 4. องคป์ระกอบเชิงการกระทาํ (Contrive Component) เป็นภาพลกัษณ์ที�เกี�ยวกบัความ
มุ่งหมายหรือเจตนาที�จะเป็นแนวทางปฏิบติัตอบโตสิ้�งเร้านั
น อนัเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบเชิงความรู้และเชิงความรู้สึก 
 สรุปไดว้า่ภาพลกัษณ์มีประกอบไปดว้ยการรับรู้ ความรู้ ความรู้สึก การกระทาํต่อสิ�งใด ๆ
เชิงการรับรู้ต่อภาพของสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ เชิงความรู้ต่อลกัษณะ ประเภทตลอดจนความแตกต่าง
ของสิ�งต่างๆ เชิงความรู้สึกต่อสิ�งหนึ� งสิ�งใดในแง่มุมของความรู้สึกเช่น รู้สึกเคารพต่อบุคคล หรือ
ศรัทราต่อพระสงฆ ์เชิงการกระทาํที�เป็นผลสาํเร็จของที�กล่าวมา 
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 ลกัษณะของภาพลกัษณ์ 
 รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546 : 155) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์ดงัต่อไปนี
   
 1. ภาพลักษณ์เป็นสิ� งที�อยู่นิ� ง ภาพลักษณ์เป็นสิ� งที�ต้องไม่โต้แยง้กับความจริง แต่
ภาพลักษณ์จะต้องถูกนําเสนออย่างสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับความจริง นั�นคือ 
ปรัชญา นโยบายการดาํเนินงาน การประพฤติปฏิบติั รวมทั
งคุณภาพของสินคา้หรือบริการของ
องคก์าร 
 2. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�น่าเชื�อถือ ภาพลกัษณ์เป็นการสร้างภาพในใจของคนเราเกี�ยวกบั
บุคคล องคก์าร สถาบนัหรือสิ�งต่างๆ ให้มั�นคงเป็นที�ยอมรับโดยอยู่บนพื
นฐานของความน่าเชื�อถือ 
การสร้างภาพลกัษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถา้ไม่มีความน่าเชื�อถือในบุคคลหรือองคก์ารสถาบนันั
น 
 3. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�เห็นไดช้ดัเจน ภาพลกัษณ์ถูกสร้างขึ
นจากสิ�งที�เป็นนามธรรมขึ
น
เป็นรูปธรรม ซึ� งอาจเรียกไดว้า่เป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื�อใหต้อบสนองและดึงดูดใจ และ
ความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่มประชาชน เช่น โรงแรมแห่งหนึ� งต้องการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�เต็มไปดว้ยความหรูหรา สะดวกสบาย การนาํเสนอภาพลกัษณ์นี
 ให้ออกมาเป็นรูปธรรม
ดว้ยภาพของสถานที� หอ้งพกั สิ�งอาํนวยความสะดวกแก่แขก 
 4. ภาพลักษณ์จะต้องเป็นสิ� งที�ถูกทาํให้ดูง่ายและแตกต่าง ภาพลักษณ์จะต้องชัดเจน          
ง่ายต่อการเขา้ใจ ง่ายต่อการจดจาํ มีความแตกต่าง แต่สื�อความหมายไดค้รบถว้นตรงตามตอ้งการ 
เช่น เครื�องหมาย (Logo)  คาํขวญั (Slogan) เป็นตน้ ซึ� งก็คือการสร้างภาพลกัษณ์ให้มีเอกลกัษณ์             
(Identity) ที�โดดเด่นนั�นเอง 
 แดนเนียล  (Daniel.  1973 : 99) ไดใ้หแ้นวคิดไวว้า่ภาพลกัษณ์มีทั
งหมด 6 ลกัษณะ 
 1. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�ถูกประกอบขึ
นมา (An image is synthetic) โดยมีการวางแผนไว้
แล้ว สร้างสรรค์ขึ
 นมาเพื�อสนองเป้าหมายโดยเฉพาะ และตอ้งการให้เกิดความประทบัใจอย่าง
แน่นอน 
 2. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�น่าเชื�อถือ (An image is believable) ผูส้ร้างภาพลกัษณ์มกัมี
เจตนารมณ์ที�ทาํให้ภาพของบุคคลหรือองคก์ร การสร้างภาพลกัษณ์จะไม่มีประโยชน์อะไร ถา้ไม่มี
ความน่าเชื�อถือ 
 3. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งอยูนิ่�ง (An image is passive) และสมมติขึ
นมาเพื�อให้เหมาะเจาะ
กบัความเป็นจริง ผูส้ร้างภาพลกัษณ์จะเป็นผูว้างสิ�งนั
นให้พอดีกบัภาพ มากกวา่ที�จะดูขดัแยง้ไม่เขา้
กนั และภาพลกัษณ์ คือ “ความดีที�กลายเป็นความจริง เมื�อนาํมาเผยแพร่แลว้เท่านั
น” 
 4. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�เห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม (An image is vivid and concrete) 
โดยจะตอ้งตอบสนองเป้าหมายใหดี้ที�สุดดว้ยการดึงดูดความรู้สึก 
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 5. ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�ทาํใหดู้ง่าย (An image is simplified) เพื�อกาํจดัแง่มุมอนัไม่พึงประสงค์
ออกไป กล่าวคือ ภาพลกัษณ์จะตอ้งเป็นสิ�งที�ทาํให้ดูง่ายกว่าเป้าหมายที�เสนอออกมา และจะตอ้ง
จดจาํไดง่้ายดว้ย 
 6. ภาพลกัษณ์มีความหมาย 2 แง่มุม (An image is ambiguous) บางครั
 งภาพลกัษณ์         
จะลอยอยู่ระหว่างจินตนาการกับความรู้สึก ระหว่างความคาดหวงักับความเป็นจริง และแม้ว่า
ภาพลกัษณ์จะเป็นสิ�งที�ดูกาํกวมแต่จะตอ้งไม่ใช่สิ�งที�ผดิกล่าวคือเป็นที�ยอมรับได ้
 สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์จะถูกเตรียมการไวล่้วงหน้า เป็นสิ�งที�น่าเชื�อถือมกัตั
งใจให้ผูอื้�น 
หรือสิ� งอื�นมองมาเป็น เป็นภาพลกัษณ์ที�ดี และภาพลกัษณ์นั
นจะเป็นสิ�งสมมุติขึ
นมาให้พอดีกับ
เหตุการณ์หรือเรื�องราวนั
นๆว่าเป็นเรื�องจริง ภาพลกัษณ์จะดูได้ง่าย และชดัเจน เป็นรูปธรรมโดย
กระตุน้สิ�งที�ตอ้งให้เห็นภาพลกัษณ์นั
นๆไดด้ว้ยการเรียกร้องดึงดูดความรู้สึกสนใจ บางเหตุการณ์
หรือเรื� องราว ภาพลักษณ์จะเป็น จินตนาการ และให้บางครั
 ง ภาพลักษณ์ก็จะเป็น ความจริง 
เนื�องจากความไม่แน่นอนนี
  ภาพลกัษณ์จะตอ้งไม่ใช่สิ�งผดิ จะตอ้งเป็นสิ�งที�ยอมรับไดน้ั
นเอง  
 ประเภทของภาพลกัษณ์ 
 รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2546 : 153-154) ไดน้าํแนวคิดการแบ่งประเภทของภาพลกัษณ์
ที�มาผสมผสานกนัและสามารถครอบคลุมประเภทของภาพลกัษณ์ดงันี
  
 1. ภาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององค์การหรือหน่วยงาน       
ในสายตาของคนทั�วๆไป ซึ� งจะมีความแตกต่างกนัออกไป อนัเนื�องมาจากคนในสังคมนั
นมาจาก
แหล่งต่างๆ กัน มีความรู้ ความเชื�อ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีระดับการศึกษาและอื�นๆ           
ที�ต่างกนั โดยเฉพาะมีความรู้และประสบการณ์ต่อองคก์ารต่างกนั ดงันั
น เป็นไปไม่ไดที้�สมาชิกใน
สังคมจะมีภาพลกัษณ์ขององคก์ารหนึ�งเหมือนกนั นอกจากนั
นในตวับุคคลหนึ�งอาจมีภาพลกัษณ์ต่อ
องคก์ารเชิงบวกต่อเรื�องหนึ�ง และมีภาพเชิงลบในอีกเรื�องหนึ�งก็ไดเ้ช่นกนั 
 2. ภาพลกัษณ์เชิงปัจจุบนั (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบนั 
ซึ� งอาจเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้จะเป็นภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ
นมาเองโดยธรรมชาติ หรือ
โดยเจตนาก็ตาม นบัวา่เป็นภาพลกัษณ์ที�สําคญัที�องคก์ารจะตอ้งคน้หาเพื�อทราบให้ได ้และเมื�อพบ
ภาพลกัษณ์ที�ไม่ดีหรือภาพลักษณ์ที�ผิดเพี
 ยนจากสิ� งที�องค์กรตอ้งการ จะได้ปรับเปลี�ยนให้ดีขึ
 น
ภาพลักษณ์ประเภทนี
 เป็นสิ� งสะท้อนถึงจุดยืนขององค์การในสายตาของประชาชนในขณะนั
น             
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นภาพลกัษณ์ที�ฝ่ายบริหารเชื�อเอาเองหรือ
มองเห็นวา่องคก์ารเป็นที�ยอมรับของประชาชนทั�วไป ซึ� งเปรียบเสมือนการส่องกระจกจะเห็นภาพ
ของตวัเองในภาพนั
นเขาอาจจะมองวา่สวย สง่างาม หรือดี หรือตรงกบัลกัษณะใดก็ไดต้ามความนึก
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คิดของเรา ซึ� งก็เช่นเดียวกบัที�ผูบ้ริหารมององคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหารอาจมองวา่องคก์าร
ไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ที�ดีมากแลว้ ดงันั
น ภาพลกัษณ์ขององคก์ารจึงน่าจะเป็นภาพที�ดี ซึ� งโดยแทจ้ริง
แลว้อาจเป็นการปักใจเชื�อที�ผดิก็ได ้ทั
งนี
ประชาชนเป้าหมายอาจมองอะไรที�ต่างจากผูบ้ริหารก็ได ้
 4. ภาพลกัษณ์ที�พึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลกัษณ์ที�ผูบ้ริหารหรือพนกังาน         
มีความตอ้งการจะให้เกิดขึ
นกบัองค์กร สินคา้ หรือบริการขององค์กร เช่น เป็นองค์กรที�มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม เป็นสินคา้ที�มีคุณภาพผลิตดว้ยเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั เป็นองคก์ารที�ให้ค่าตอบแทน 
ที�ยติุธรรมแก่พนกังาน ฯลฯ ดงันั
น องคก์ารจึงพยายามทาํทุกอยา่งเพื�อให้เกิดภาพลกัษณ์ที�พึงปรารถนา
นี
 ขึ
นซึ� งถือวา่เป็นการกาํหนดเป้าหมายที�องคก์ารตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์อยา่งชดัเจน 

  5. ภาพลกัษณ์สูงสุดที�ทาํได ้(The optimum Image) เป็นภาพลกัษณ์ที�เกิดขึ
นจากการ
ตระหนกัในความจริงและการมีความเขา้ใจ การรับรู้ของผูรั้บข่าวสาร อุปสรรคต่อการสร้างภาพลกัษณ์
ที�พึงปรารถนาได้ ดงันั
น ภาพลกัษณ์ชนิดนี
 จึงเป็นภาพลกัษณ์ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งรู้จกัประมาณตน และ            
ตวัแปรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งจนไม่ไดท้าํให้การกาํหนดภาพลกัษณ์ที�พึงปรารถนามีความสูงส่งจนเกิน
ความจริง 
 6. ภาพลกัษณ์ที�ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง (Correct and Incorrect Image) เป็นภาพลกัษณ์อีก
ลกัษณะหนึ�ง ซึ� งเกิดขึ
นไม่ตรงกบัความเป็นจริง เพราะเหตุการณ์ที�เกิดขึ
นโดยธรรมชาติ เช่น ข่าวลือ 
อุบติัเหตุ หรือเกิดจากกระบวนการสื�อสาร หรือรับรู้ของผูรั้บสาร และเมื�อเกิดภาพลกัษณ์ที�ไม่ถูกตอ้ง 
ก็ตอ้งมีการแกไ้ขภาพลกัษณ์ให้ถูกตอ้งต่อไป ภาพลกัษณ์ที�ถูกตอ้งนี
คลา้ยกบัภาพลกัษณ์ปัจจุบนัแต่
แตกต่างที�ภาพลกัษณ์ที�ถูกตอ้งไดมี้การปรับเปลี�ยนจากภาพลกัษณ์ที�ไม่ถูกตอ้งมาก่อนระยะหนึ�งแลว้ 
 7. ภาพลกัษณ์องคก์าร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององคก์ารใดองคก์ารหนึ�ง 
โดยเนน้ภาพรวมทั
งหมดขององคก์ารนบัตั
งแต่ระบบการบริหารองคก์าร สินคา้หรือบริการ ตราของ
สินคา้หรือบริการ ความมั�นคง การมีบุคลากรที�มีคุณภาพ มีการผลิตที�ทนัสมยั มีความรับผิดชอบ         
ต่อสังคม ฯลฯ ขององค์การ มกัจะเป็นภาพที�ประชาชนมีต่อองค์การธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ� งหรือ
บริษทัใดบริษทัหนึ�ง 
 8. ภาพลักษณ์ของสถาบนั (Institution Image) เป็นภาพลกัษณ์ที�มีลกัษณะคล้ายกับ
ภาพลกัษณ์องคก์าร แต่จะมุ่งมองเฉพาะตวัองคก์ารหรือ ตวัสถาบนัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงสินคา้
หรือบริการที�จาํหน่าย 
 แฟรงค ์ (Frank. 1997 : 21-22) จาํแนกภาพลกัษณ์เป็น 7 ประเภท คือ 
 1. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) คือ ภาพที�เห็นในกระจกเงาหรือภาพที�สะทอ้น
ความจริง และเป็นภาพที�ฝ่ายบริหารเชื�อเอาเองวา่เป็นที�ยอมรับของประชาชนทั�วไป ซึ� งโดยแทจ้ริง
แลว้อาจเป็นการปักใจเชื�อที�ผดิก็ได ้หรือ เป็นขอ้ผดิพลาดของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ที�ไม่รายงานสภาพ
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ของภาพลกัษณ์ที�แทจ้ริงใหฝ่้ายบริหารทราบ หรือเป็นขอ้ผดิพลาดของฝ่ายบริหารเองที�ฝ่ายประชาสัมพนัธ์
รายงานใหท้ราบแลว้แต่ฝ่ายบริหารไม่สนใจและไม่เชื�อถือ 
 2. ภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) คือ ภาพที�บุคคลในองค์กรมีต่อองค์การ            
ที�เป็นไปในทางเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกนัเป็นเอกฉนัท ์เป็นทศันคติที�เหมือนๆกนั 
ของคนส่วนใหญ่ที�มีต่อหน่วยงาน ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั เป็นภาพลกัษณ์ที�สําคญัมากที�เราจาํเป็นตอ้ง
ทราบเพราะเป็นภาพที�สะทอ้นจุดยนืขององคก์ารในขณะนั
น 
 3. ภาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) คือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รในสายตาคนทั�วๆ ไป
ซึ� งจะแตกต่างกนัออกไป หรืออาจเป็นภาพลกัษณ์ที�ตวัแทนขององคก์ารหรือสถาบนัทาํให้เกิดขึ
น 
เช่น พนักงานของบริษัทแต่ละแห่งทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทแตกต่างกันออกไป อาจมีทั
 ง
ภาพลกัษณ์ที�ดี และไม่ดี ต่อองคก์รแห่งเดียวกนั ทั
งนี
 ขึ
นอยูก่บัการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 
เป็นตน้ 
 4. ภาพลกัษณ์ที�พึงปรารถนา (Wish Image) คือ ภาพขององคก์รใหม่ๆ ที�สร้างขึ
นเพื�อ
ประชาสัมพนัธ์คุณสมบติัและวตัถุประสงคข์ององคก์ร หรือเป็นภาพลกัษณ์ที�ฝ่ายบริหารตอ้งการให้
เกิดขึ
นกบัองคก์าร สินคา้หรือบริการของหน่วยงาน 
 5. ภาพลกัษณ์องคก์าร (Corporate Image) คือ ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานโดยส่วนรวม
เป็นภาพลักษณ์ของสถาบันหรือภาพของหน่วยงานที�สะท้อนความจริง และเป็นภาพที�บุคคล              
ในองคก์รมีความเห็นตรงกนัเป็นเอกฉนัท ์หรือมีความตกลงร่วมกนั ซึ� งสร้างให้เกิดขึ
นในจิตใจของ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน บริษัท แบบฟอร์มหรือยูนิฟอร์มของพนักงาน                
การบริการ การขนส่ง เป็นตน้ 
 6. ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (The Product Image) คือ ภาพที�สร้างให้เกิดขึ
นในใจของ
ประชาชนที�มีต่อสินคา้ยี�หอ้หนึ�ง โดยการโฆษณาเนน้ที�ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์
 7. ภาพลกัษณ์สูงสุดที�ทาํได ้(The optimum Image) คือ ภาพที�ดีที�สุดที�ไดผ้ลที�เป็นที�น่า
พอใจที�สุด และตั
งอยู่บนมาตรฐานของความเขา้ใจในสิ�งที�ถูกตอ้ง เท่าที�จะเป็นไปได้ ตามความ
เหมาะสม 
 นอกจากนี
  วรัิช  ลภิรัตนกุล (2535 : 81-82) จาํแนกภาพลกัษณ์เป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate image) คือภาพที�เกิดขึ
นในจิตใจของประชาชนที�มี
ต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ� ง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวนี
  จะหมายรวมไปถึงดา้นการ
บริหารจัดการ (Management) ของบริษัทแห่งนั
 นด้วยและหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ ์
(Product) และบริการ (Service) ที�บริษทันั
นจาํหน่าย ฉะนั
นคาํว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงมี
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ความหมายค่อนขา้งกวา้ง และยงัหมายรวมถึงตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการและสินคา้หรือบริการ
ของบริษทัแห่งนั
นดว้ย 
 2. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institution Image) คือภาพที�เกิดขึ
 นในใจ           
ของประชาชนที�มีต่อสถาบนัหรือองค์กร ซึ� งโดยมากมกัจะเน้นไปทางด้านสถาบนั หรือองค์กร 
เพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการที�จาํหน่าย จึงมีความหมายที�แคบลงมาจากภาพลกัษณ์
ของบริษทั 
 3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/ Service Image) คือ ภาพที�เกิดขึ
นในใจ
ของประชาชนที�มีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือบริษทั 
 4. ภาพลกัษณ์ที�มีต่อสินคา้ตราใดตราหนึ�ง (Brand Image) คือภาพที�เกิดขึ
นในใจของ
ประชาชนที�มีต่อสินคา้ยี�หอ้ใดยี�หอ้หนึ�ง หรือ ตราใดตราหนึ�ง หรือเครื�องหมายการคา้ใดเครื�องหมาย
การคา้หนึ�ง ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา และส่งเสริมการจาํหน่าย 
 สรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์ที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งนั
น อาจจะมีซ้อนยอ่ยลงไปอีกเช่น ภาพลกัษณ์
ต่อบุคคลหนึ� งในเรื� องหนึ� งจะเป็นเชิงดี แต่อีกเรื� องหนึ� งในบุคคลๆเดียวกนัจะเป็นเชิงไม่ดี และ
ภาพลกัษณ์นั
นอาจทาํใหผู้ส้ร้างภาพต่างๆคิดเอาเองไปฝ่ายเดียววา่ภาพที�สร้างขึ
นมาเป็นเรื�องดีแทที้�จริง
บุคคลอื�นที�มองเขา้มาเห็นภาพที�สร้างนั
นจะเป็นภาพที�ไม่ดี และภาพลกัษณ์สามารถแก้ไขได้ใน
ระยะเวลาหนึ�งใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ 

 ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ 

 ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นอริยวนิยั วถีิชีวติและบทบาทของพระสงฆด์งัที� สมิทธิพล  
เนตรนิมิตร (2553 : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ “สงฆ”์ คือกลุ่มผูที้�รวมกนัเพื�อทาํกิจบางอยา่ง  เดิมทีเดียว 
เป็นชื�อระบบการปกครองของกลุ่มลิจฉว ีในพระพุทธศาสนา สงฆเ์ป็นกลุ่มของคนผูมี้ทศันคติและ
มีความประพฤติสอดคลอ้งกบัพระธรรมวนิยัที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้ทรงบญัญติัไว ้พระพุทธเจา้
ทรงตั
งสงฆใ์หมี้รูปแบบการครองชีพที�เอื
อต่อการดาํเนินชีวิตไปสู่จุดหมายที�กาํหนดเอาไว ้ทรงกาํหนด
ขอบเขตความประพฤติของพระสงฆ ์ขอบเขตนั
น คือ อริยวนิยั หมายถึงกฎระเบียบสาํหรับอริยชน 
วนิยัสาํหรับอริยชน วถีิชีวติของผูที้�มีความเจริญ  ระเบียบปฏิบติัของผูป้ระเสริฐ  ผูเ้ป็นอริยชน 

 สงฆ ์ไม่ใช่หมายถึงคนผูห้นึ�งผูเ้ดียว สงฆใ์นพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ทรงกาํหนดไว ้
๕ ประเภท คือ  ๑) สงฆ์จตุวรรค  ๒) สงฆ์ปัญจวรรค  ๓) สงฆ์ทสกวรรค  ๔) สงฆ์วีสติวรรค              
๕) สงฆอ์ติเรกวสีติวรรค    
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 สมาชิกสงฆ์มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรของพระสงฆ์ อาํนาจการบริหารไม่อยู่ที�
หวัหน้าคนเดียว เมื�อมีสมาชิกเพิ�มจาํนวนมากขึ
น พระพุทธเจา้ทรงมอบอาํนาจให้พระสงฆบ์ริหาร
กนัเอง การบริหารมีรูปแบบต่อตา้นอาํนาจแบบเบด็เสร็จ และสอดคลอ้งกบัระบบการปกครองที�เป็น
ประชาธิปไตย มีธรรมาธิปไตยเป็นฐาน 

 ปัจจยัทางสังคม ส่งผลใหพ้ระสงฆพ์ฒันาตนตามพุทธประสงคไ์ด ้ปัจจยัที�เอื
อต่อการพฒันา 
ที�สาํคญัมาก คือ กลัยาณมิตร พระสงฆไ์ดก้ลัยาณมิตรคือพระพุทธเจา้ ดว้ยเหตุที�ไดพ้บเห็นกลัยาณมิตร 
จึงทาํให้รู้จกัความดี รู้วิธีทาํความดี กลัยาณมิตรคอยชี
 แนวทางให้คาํแนะนาํ ความประพฤติที�อาจ
ไขวเ้ขวผิดพลาดไปจากอุดมคติจึงเกิดขึ
นไดย้าก พระพุทธเจา้ทรงกาํหนดขอบเขตความประพฤติ
สาํหรับพระสงฆ ์คือ ศีล ซึ� งแตกต่างจากศีลในความหมายที�เขา้ใจกนัทั�วไป    
 อริยวินัย ครอบคลุมถึงความเป็นอยู่ของสงฆ์ คุณสมบติั สิทธิ หน้าที� และวิธีการรับ
สมาชิกเขา้มา รวมทั
งการฝึกอบรมดูแลสมาชิกที�มาอยูใ่หม่ อริยวนิยั มีหลกัการ เป็นไป ดงันี
  

1. เพื�อใหเ้กิดความดีงามแก่สมาชิกของพระสงฆ ์ 
2. เพื�อใหเ้กิดความผาสุกแก่สมาชิกของพระสงฆ ์ 
3. เพื�อกาํราบคนหนา้ดา้นไร้ยางอาย  
4. เพื�อความอยูผ่าสุกของสมาชิกของพระสงฆผ์ูมี้ศีลดีงาม  
5. เพื�อปิดกั
นความเสื�อมเสียที�จะมีในปัจจุบนั  
6. เพื�อบาํบดัความเสื�อมเสียที�จะมีในภายหนา้  
7. เพื�อความเลื�อมใสของคนที�ยงัไม่เลื�อมใส  
8. เพื�อความเลื�อมใสยิ�งขึ
นไปของคนที�เลื�อมใสอยูแ่ลว้  
9. เพื�อความดาํรงมั�นแห่งสัทธรรม 

10. เพื�ออนุเคราะห์พระวนิยั 

 อริยวินยั เป็นระบบแบบแผนของหมู่สมาชิก จะทาํให้สมาชิกของพระสงฆ์ตั
งอยู่ถาวร          
ไดด้ว้ยดี มีชีวิตตามหลกัการ  สามารถปฏิบติักิจดาํเนินการต่าง ๆ เพื�อเขา้ถึงจุดหมายที�ตั
งไว ้ อริยวินยั 
มีความหมายครอบคลุม มีระบบแบบแผนเกี�ยวกบัการปกครอง การบริหาร การศาล นิติบญัญติั           
การเศรษฐกิจ อริยวนิยั เป็นเครื�องช่วยใหส้มาชิกของพระสงฆมี์ความเจริญงอกงาม ไดรั้บประโยชน์
ที�พึงไดจ้ากองคก์ร เมื�ออริยวินยัยงัมีอยู่ สมาชิกของพระสงฆก์็ยงัอยู ่เมื�อสมาชิกยงัอยู ่ประโยชน์ที�
บุคคลพึงไดจ้ากระบบสงฆก์็จะยงัคงอยู ่อริยวนิยั เป็นภาคปฏิบติัที�นาํเอาเนื
อหาและหลกัการไปจดัสรร
ให้ความประพฤติและความเป็นอยูที่�พระพุทธเจา้ทรงประสงคเ์กิดเป็นจริงขึ
น และสามารถขยายกวา้ง
ออกไปในสังคมมนุษย ์อริยวินยั เป็นเครื�องมือของธรรม มุ่งรูปแบบ เน้นที�ระบบ จดัสิ� งแวดลอ้ม          
ใหเ้อื
อต่อการเขา้ถึงจุดมุ่งหมายชีวติ 
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 จึงสรุปไดว้า่ การบริหารองค์กร มีรูปแบบการจดัการที�เอื
อต่อความเป็นอยู่ที�ดีของพระสงฆ ์
การบริหารมีลกัษณะที�เป็นประชาธิปไตย มีธรรมาธิปไตยเป็นฐาน การบริหารจดัการองคก์รเป็นไป
เพื�อประโยชน์สําหรับสมาชิกของพระสงฆ ์ถือตามมติของสมาชิก สมาชิกพระสงฆมี์พระพุทธเจา้
เป็นครูตน้แบบ พระพุทธเจา้มิไดมี้อาํนาจเพียงผูเ้ดียว แต่งตั
งสมาชิกดาํรงตาํแหน่งทาํหนา้ที�บริหาร
ตามความเห็นชอบของสมาชิกพระสงฆ ์สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมการบริหาร การบริหารมีรูปแบบ
ต่อตา้นการถือครองอาํนาจแบบเบด็เสร็จ แต่สอดคลอ้งกบัการปกครองที�เป็นประชาธิปไตย ต่อตา้น
ระบบปกครองแบบเผด็จการ พระพุทธเจา้ทรงตั
งสังคมสงฆเ์พื�อปฏิบติัตามที�ประกาศ วา่ “ไม่ทาํบาป
ทั
งปวง ทาํกุศลให้ถึงพร้อม ทาํจิตของตนให้ผอ่งแผว้” ผูด้าํเนินไปตามอุดมการณ์ดงักล่าว ตอ้งพฒันา
ตนไดก่้อนจึงสามารถทาํตามอุดมการณ์นี
ได ้               
  (หนงัสือสวดมนตพ์ิธี. 2545 : 154) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์หมายถึง 
ภาพของพระสงฆที์�แสดงออกต่อ พุทธศาสนิกชนทั
งทางตรง คือ การมองเห็นดว้ยตา การไดย้ินเสียง
ดว้ยหู เป็นตน้ และทางออ้ม คือ การได้ยินข่าว การไดอ่้านข่าว ตลอดจนการรับรู้โดยคาํบอกเล่า         
ต่อกนัมา ที�พุทธศาสนิกชน บุคคลทั�วไป รับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัทั
ง 5 ใน 4 ดา้น คือ  
 1. ดา้นกิจวตัรของสงฆ ์หมายถึง กิจกรรมส่วนตวั และกิจกรรมต่างๆ ที�พระสงฆก์ระทาํ
เป็นประจาํ สมํ�าเสมอ เช่น  
  1.1 การลงอุโบสถ หมายถึง การทาํกิจกรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ของพระสงฆ์
ในอุโบสถ เช่นการสวดมนตไ์หวพ้ระ การทาํพิธีอุปสมบทพระใหม่ 
  1.2 การบิณฑบาตเลี
 ยงชีพ หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆ์ต้องออกรับของ อาหาร 
ตลอดจนปัจจยั 4 ที�พุทธศาสนิกชน นาํมาถวายใส่บาตร เพื�อเลี
ยงชีพ ในเวลาเชา้ของทุกวนั 
  1.3 การสวดมนตไ์หวพ้ระ หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆส์วดมนตไ์หวพ้ระในเวลาเชา้
ก่อนพระอาทิตยขึ์
น เรียกวา่ สวดมนตท์าํวตัรเชา้ และ กิจกรรมที�พระสงฆส์วดมนตไ์หวพ้ระในเวลาเยน็ 
เรียกวา่ สวดมนตท์าํวตัรเยน็ 
  1.4 การกวาดวิหารลานพระเจดีย ์หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆ์กระทาํความสะอาด
ในบริเวณต่างๆ ของวดั เช่น กวาดลานวดั กวาดลานเจดีย ์
  1.5 การรักษาผา้ครอง หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆก์ระทาํความสะอาด เครื�องนุ่งห่ม 
ใหส้ะอาดเรียบร้อย ใชง้านไดเ้ป็นปรกติ เช่น การซกัลา้ง จีวร สบง องัสะ 
  1.6 การอยู่ปาริวาสกรรม หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆ์กระทาํเมื�อพระสงฆ์กระทาํ
ความผิดต่อระเบียบกฎเกณฑ์ต้องโทษอาบัติสถานกลาง เรียกว่า มัชฌิมโทษ ได้แก่ อาบัติ
สังฆาทิเสส ของพระสงฆ์ กล่าวคือ การรับโทษทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์โดยพระสงฆ ์     
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ผูต้้องโทษอาบัติสังฆาทิเสสต้องอยู่กรรมก่อนจึงจะพน้โทษ โดยการจาํกัดบริเวณ จาํกัดสิทธิc       
และประจานตนเองโดยการบอกถึงความผดิของตนเองต่อพระสงฆรู์ปอื�นๆ ที�เขา้มาในบริเวณวดั 
  1.7 การโกนผมปลงหนวดตดัเล็บ หมายถึง การกระทาํร่างกายของพระสงฆใ์ห้ดูสะอาด
เรียบร้อย เช่น ตดัเส้นผมใหส้ั
นถึงหนงัศีรษะ โกนหนวดใหส้ั
นถึงผวิหนงั ตดัเล็บมือ เล็บเทา้ใหส้ั
น 
  1.8 การศึกษาสิกขาบท และปฏิบติัพระอาจารย ์หมายถึง กิจกรรมที�พระสงฆต์อ้งศึกษา 
และปฏิบติั ไดแ้ก่ ศีล เรียกวา่ ศีลสิกขา  สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา 
ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือพระผูเ้ป็นอาจารย ์รวมไปถึงพระผูอ้าวโุส รูปอื�นๆ เช่นกนั 
  1.9 การเทศนาบติั หมายถึง การบอกกล่าวกนัเอง ถึงความผิดเล็กน้อยในสถานที�ใด             
ก็ตามแต่ในบริเวณวดั ต่อพระสงฆด์ว้ยกนั 
  1.10 การพิจารณาปัจจเวกขณะทั
ง 4 หมายถึง การพิจารณา กิริยา 4 อย่างในขณะนั
น 
คือ การกิน การนั�ง การยืน การเดิน เช่น พิจารณาในขณะกิน หมายถึง กินอาหารเพื�อเลี
 ยงชีพ             
ให้ดาํรงอยู่ได้ มิใช่กินเพื�อสนองความอยาก ตณัหา หรือสนองกิเลส ว่าอาหารนี
 อร่อย หรือไม่             
และเช่นพิจารณาขณะเดิน หมายถึง การเดินที�สํารวม ไม่กา้วเทา้ยาว หรือสั
นเกินไป กา้วเดิน และ
วางเทา้ลงพื
นอยา่งมั�นคง มีสติรับรู้วา่เทา้ไดเ้หยยีบอะไรขณะเดิน เป็นตน้ 
 2. ดา้นการปฏิบติัตนในวดั หมายถึง การกระทาํต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ที�แสดงออกทาง
วาจา ภายในวดั เช่น คาํพดูที�ใชใ้นบทสนทนาต่างๆ ระหวา่งพระสงฆด์ว้ยกนั หรือระหวา่งพระสงฆก์บั
ฆราวาส และการแสดงออกต่างๆ ทางร่างกาย เช่น การยืน การเดิน การนั�ง การกินการใชเ้ครื�องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 3. ดา้นการปฏิบติัตนที�สาธารณะ หมายถึง การกระทาํต่างๆ ของพระสงฆ์ที�แสดงออก
ทางวาจาในที�สาธารณะ หรือ สถานที�ใดก็ตาม ที�อยูภ่ายนอกเขตวดั เช่น คาํพูดที�ใชใ้นบทสนทนาต่างๆ 
ระหว่างพระสงฆ์ดว้ยกนั หรือระหว่างพระสงฆ์กบัฆราวาส และการแสดงออกต่างๆ ทางร่างกาย 
เช่น การยนื การเดิน การนั�ง การกิน การใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
 4. ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส หมายถึง การกระทาํต่างๆ ของพระสงฆที์�มีต่อฆราวาส 
เช่น การพดูคุย การรับกิจนิมนต ์เป็นตน้ 
 นอกจากนี
 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต.2531 : 148) ไดก้ล่าวว่า พระสงฆ์ควรปฏิบติัตาม
ไตรสิกขา คือ  
 1. อธิศิลสิกขา หมายถึง การฝึกฝนอบรมในดา้นความประพฤติระเบียบวินยัให้มีความ
บริสุทธิc  โดนยดึตามหลกัปาริสุทธิศีล 4 ประกอบดว้ย  
  1.1 ปาฏิโมกขสังวรศีล คือความสํารวมในปาฏิโมกข์ เวน้จากขอ้ห้าม ทาํตามข้อ
อนุญาติประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั
งหลาย 
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  1.2 อินทรียสังวร คือ ความสํารวมอินทรีย ์ระวงัไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบงาํเมื�อ
รับรู้อารมณ์ดว้ยอินทรียท์ั
ง 6 อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ
น กาย และใจ  
  1.3 อาชีวปาริสุทธิศีล  คือ ความบริสุทธิc แห่งอาชีวะ เลี
 ยงชีวิตโดยชอบทางที�ชอบ  
ไม่หลอกหลวงเขาเลี
ยงชีพ  
  1.4 ปัจจยัสันนิสิตศีล คือ ศีลที�เกี�ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ พิจารณาใช้สอยปัจจยั 4           
ใหเ้ป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ�งนั
น ไม่บริโภคดว้ยตณัหา 
 2. อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝึกอบรมทางจิตใจให้เขม้แข็ง มั�นคง แน่วแน่ ควบคุม
ตนเองไดดี้ มีสมาธิ มีกาํลงัใจสูง ให้เป็นจิตที�สงบผอ่งใส เป็นสุข บริสุทธิc ปราศจากสิ�งรบกวนหรือ
ทาํใหเ้ศร้าหมอง 
 3. อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกอบรมทางปัญญาอย่างสูง ทาํให้เกิดความรู้แจ้ง                
ที�สามารถชาํระจิตใจใหบ้ริสุทธิc  หลุดพน้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์  
 สรุปไดว้า่ พระสงฆน์ั
นควรปฏิบติัตามไตรสิกขาเพื�อจุดมุ่งหมายเป็นการฝึกฝนอบรมกาย 
วาจา ใจ และปัญญาของตนเองใหเ้จริญงอกงามยิ�งขึ
นเพื�อเป็นแบบอยา่งเป็นตน้แบบในการประพฤติ
ปฏิบติัดี จนถึงจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพน้หรือนิพพาน 
 พฤติกรรมหรือภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ 
 การฝึกฝนตนตามหลักไตรสิกขาของพระสงฆ์นั
 น นอกจากเป็นการฝึกอบรมเพื�อ
ประโยชน์เฉพาะตนเองแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูอื้�นหรือของสังคมอีกดว้ย ดงันั
น จึงมี
หลกัธรรมที�กล่าวถึงการปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมของพระสงฆแ์ละคฤหสัถ์ ที�เรียกวา่ หลกัอามิสทาน
และธรรมทาน ที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั โดยมีหลกัปฏิบติั ดงันี
  
 พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต. 2532 : 229-230) ไดก้ล่าวอธิบายเพิ�มเติมวา่ หลกัที�เกี�ยวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั  ไดแ้ก่ 

1. หลกัคฤหสัถป์ฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์คือ 
1.1 จะทาํสิ�งใดก็ทาํดว้ยความเมตตา 
1.2 จะพดูสิ�งใดก็พุดดว้ยความเมตตา 
1.3 จะคิดสิ�งใดก็คิดดว้ยความเมตตา 
1.4 ตอ้นรับดว้ยความเตม็ใจ 
1.5 อุปถมัภด์ว้ยปัจจยั 4 ไดแ้ก่ เสื
อผา้ อาหาร ที�อยูอ่าศยั ยารักษาโรค 

 2. หลกัธรรมที�พระสงฆพ์ึงปฏิบติัต่อคฤหสัถ ์คือ 
  2.1 หา้มปรามไม่ใหท้าํในสิ�งที�ไม่ดี 
  2.2 ใหป้ระพฤติปฏิบติัแต่สิ�งที�ดีงาม 
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  2.3 อนุเคราะห์ดว้ยความปรารถนาดี 
  2.4 ใหไ้ดฟั้งสิ�งที�ยงัไม่เคยฟัง 
  2.5 ทาํสิ�งที�เคยไดฟั้งแลว้ใหแ้จ่มแจง้ เขา้ใจ สามารปฏิบติัได ้
  2.6 บอกทางสวรรค ์คือ ทางชีวติที�มีความสุขความเจริญใหน้าํไปปฏิบติั 
 จึงจะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ นั
นความประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ ์
แบ่งเป็นสองส่วน คือ การปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขา อนัเป็นการฝึกอบรมเฉพาะตน เพื�อนาํไปสู่การ
หลุดพน้ และการปฏิบติัตนต่อสังคมเพื�อเป็นการเพิ�มพนูศรัทธาและเป็นตวัอยา่งของสังคม พระสงฆ์
จึงตอ้งปฏิบติักิจด้วยความสํารวม มีสติและมั�นคงทางใจ สั�งสอนและเผยแผ่ธรรมะ อนุเคราะห์
ชาวบา้นดว้ยความปรารถนาดีอยูเ่สมอ 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 
 มีปัจจยัหลายอย่างที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ ทศันะก็คืออีกปัจจยัหนึ� งที�มีส่วนสําคญัใน
การก่อเกิดภาพลกัษณ์ หรือจะกล่าวไดว้่า ทศันะเกี�ยวขอ้ง และสอดคล้องไปกบัภาพลกัษณ์เสมอ
 ความหมายของทศันะ 
 คาํวา่ทศันะ ตรงกบัภาษาองักฤษคาํวา่ “Attitude” ซึ� งแปลวา่ความรู้สึก ความเห็น ในทาง
จิตวิทยาถือว่า ทศันคติเป็นตวัแปรหนึ� งที�ไม่สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย แต่จะตอ้งอาศยัการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยวิธีที�ซับซ้อน มีนกัวิชาการผูใ้ห้คาํนิยามหรือความหมายของคาํวา่ ทศันคติแตกต่างกนั
ดงันี
  
  สันติมา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา (2539 : 98) ให้ความหมายว่า ทศันะ หมายถึงผลรวมของ
กระบวนการ ที�ก่อให้เกิดภาพการจูงใจ อารมณ์ยอมรับ และเกี�ยวพนัความรู้ ซึ� งกระบวนการเหล่านี

เป็นส่วนหนึ�งของประสบการณ์บุคคล 
 สุชา  จนัทน์เอม (2540 : 242) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะหมายถึง ความรู้สึก หรือท่าทีของ
บุคคลที�มีต่อบุคคลวตัถุสิ�งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปในทาํนองที�พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้
 กญัญา  ศิริกุล (2540 : 49-50) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ ไม่วา่จะเป็นการแสดงถึงความรู้สึก
ที�ชอบหรือไม่ชอบก็ตามนั
น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคลเหล่านั
นก็ได ้คือ 
สุขภาพที�ดีนั
นอาจเป็นการสนับสนุนทศันะที�ดี แต่ขณะที�ไม่สบายอาจสร้างทศันะในทางลบได ้
นอกจากนี
 สิ�งแวดลอ้มต่างๆ เช่น วฒันธรรม เชื
อชาติ ศาสนา ความรู้ที�ไดรั้บจากการศึกษา การอ่าน 
และประสบการณ์ ก็เป็นตวักาํหนดทศันะของบุคคลดว้ย 
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  สุวชัรีย ์ เดชาธรอมร (2545 : 13) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ คือความรู้สึกของบุคคลที�มี
ต่อสิ�งต่างๆ หลงัจากที�บุคคลไดมี้ประสบการณ์ต่อสิ�งนั
น ซึ� งความรู้สึกนี
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1. ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย 
ชอบและสนบัสนุน 
 2. ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลกัษณะที�ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบ 
และไม่สนบัสนุน 
 อรรถ  อรรถยุติ (2545 : 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ หมายถึง ท่าที ความคิดเห็น ความรู้สึก  
เอนเอียงทางจิตใจของบุคคลต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใดหลงัจากที�บุคคลไดป้ระสบการณ์ในสิ�งนั
น ซึ� งแบ่งได้
เป็น 3 ลกัษณะคือ 
 1. ทัศนะเชิงนิมาน  เป็นการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ
สนบัสนุนร่วมมือ ปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ หรือกล่าวไดว้า่พฤติกรรมในการบวก 
 2. ทศันะเชิงนิเสธ   เป็นการแสดงออกในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัทศันะเชิงนิมานเช่นไม่
เห็นดว้ย ไม่ชอบ ไม่ร่วมมือ ไม่ทาํตาม หรือ กล่าวไดว้า่มีพฤติกรรมในทางลบ 
 3. ทศันะที�เป็นกลาง เป็นการแสดงออกในลกัษณะที�ไม่เป็นทั
งทศันะเชิงนิมานและ
ทศันะเชิงนิเสธแต่อยูใ่นระดบักลาง ไม่เขา้ขา้งใดขา้งหนึ�ง หรืออยูเ่ฉยๆ 
  พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 321) ได้ให้ความหมายว่า ทศันะ 
หมายถึง ท่าที ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2546 : 121) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ หมายถึงความรู้สึก
ความเชื�อ และแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที�มีต่อบุคคลหรือสิ�งของ หรือความคิดใดก็ตาม           
ในลกัษณะของการประเมินค่า ฯลฯ ความรู้สึก ความเชื�อ และแนวโนม้นี
ตอ้งคงอยูน่านพอสมควร 
  ปราชญ ์ บุญยวงศว์ิโรจน์ (2547 : 21) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ เป็นองคป์ระกอบทางจิต
อย่างหนึ� งในการแสดงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ที�สามารถปรับเปลี�ยนได้ตาม
สถานการณ์ องคค์วามรู้ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ซึ� งเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจอยา่งหนึ�งที�พร้อมจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมที�แสดงออกมา 
  สายชล  อยูโ่พธิc ทอง (2549 : 38) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ หมายถึง ความคิดเห็นของ
บุคคลใดบุคคลหนึ� ง ต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� ง ซึ� งผ่านการไตร่ตรองใช้
เหตุผล โดยบุคคลนั
นอาจแสดงออกในทางที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ชอบ ไม่ชอบ หรือรู้สึกเฉยๆ 
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 69) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น 
หรือท่าทีของบุคคลที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งจะเห็นวา่ ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบทางดา้นอารมณ์ 
ความคิดเห็นเป็นองคป์ระกอบทางดา้นปัญญา และท่าทีเป็นองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 
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 ลอ้ม  เพ็งแกว้ (2550 : 21)ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันะ หรือ ทรรศนะ เป็นคาํเดียวกนั 
หมายความว่า ความเห็น  เครื�องรู้เห็น  สิ�งที�เห็น  การแสดง ที�เขียนต่างกนัคือ ทศันะเขียนตามรูป
ภาษามคธ  (ภาษาถิ�นของอินเดียโบราณ) ส่วนทรรศนะ เขียนตามรูปภาษาสันสกฤต   
 สรุปได้ว่า ทศันะคือความรู้สึกนึกคิดที�แสดงออกมาจากจิตใจที�มีผลต่อสิ� งใดสิ�งหนึ� ง   
กลุ่มใดกลุ่มหนึ� งไม่ว่าสิ�งๆ นั
น กลุ่มๆ นั
น จะเป็นสิ�งที�มีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ทั
งทางดี คือคิดเห็นว่า         
สิ�งนั
นเป็นสิ�งที�ดี หรือ คิดเห็นวา่สิ�งๆ นั
นเป็นสิ�งที�ไม่ดี และบางครั
 งจะคิดเห็นต่อสิ�งๆ ใดวา่ อาจจะดี
อาจจะไม่ดี คือเป็นกลาง ยงัไม่ใช่ทั
งดีหรือไม่ดีอยา่งชดัเจน 
 ลกัษณะและที�มาของทศันะ  
 วรัิช  ลภิรัตนกุล  (2540 : 197-199) ไดก้ล่าววา่ ทศันะเป็นปัจจยัพื
นฐานที�ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ 
ดงันั
น ไดมี้การสรุปลกัษณะและที�มาของทศันะ ไวด้งันี
  
 1. ทศันะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคลที�เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย
กบัผูอื้�นในปัญหาหรือสิ�งต่างๆ 
 2. ทศันะเป็นการแสดงออกถึงความชอบ ไม่ชอบ ซึ� งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายประการ 
ทั
งทางดา้นสรีระร่างกายหรือจิตใจของบุคคลประกอบกนั 
 3. ทศันะเป็นสิ�งซ่อนเร้นอยูภ่ายใน แต่ถา้ปลุกกระตุน้ดว้ยสิ�งเร้าที�เป็นแรงเสริมทางดา้น
ความตอ้งการ อารมณ์ ความคิด หรือสภาพสรีระร่างกายแลว้ ก็จะแสดงออกทนัที แรงกระตุน้หรือ
สิ�งเร้านี
อาจจะช่วยปลุกกระตุน้ใหเ้กิดทศันคติขึ
นในเรื�องต่างๆ 
 4. ทศันะอาจมีสาเหตุมาจากความตอ้งการที�จะไดรั้บรางวลัหรือผลตอบแทน 
 5. ทศันะช่วยตอบสนองความตอ้งการของคนที�ตอ้งการทาํความเขา้ใจความหมายของ
ปัญหาหรือประเด็นที�โต้แย ้งกันให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ�งขึ
 น รวมทั
 งต้องการทําความเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกที�เกิดขึ
นในปัจจุบนั 
 6. ทศันะของบุคคลเมื�อถูกกระตุน้หรือปลุกเร้าให้เกิดแลว้ อาจถูกเก็บกด เอาไวแ้สดงออก
ก็ไดท้ั
งนี
อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิพลภายนอกตวัเราหรืออิทธิพลภายในตวัเราเอง 
 สรุปไดด้งันี
  ทศันะเป็นการแสดงออกจากภายในตวัของบุคคลนั
นๆ คือความรู้สึก ชอบ 
ไม่ชอบ ทั
งดา้นอารมณ์ ความคิดต่างๆ และถา้หากถูกกระตุน้จากสิ�งเร้าจะแสดงออกทางร่างกาย
ทนัที สิ�งเร้าต่างๆ จะเขา้มากระตุน้ไดจ้ากทั
งภายในตวับุคคล และมาไดจ้ากภายในนั
น คือสภาวะ
แวดลอ้มในช่วงเวลานั
นๆ 
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 ความสําคัญของทศันะ 
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 69-70) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ ทศันะ ไวด้งันี
  
 1. ทศันะเป็นมโนมติที�ครอบคลุมปรากฏการณ์หลายอย่างได ้เช่น ความรักของบุคคล     
ที�มีต่อครอบครัวก็สรุปรวมถึงพฤติกรรมหลายอย่างของบุคคลได ้ในการใช้เวลากบัครอบครัวมา
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ทาํสิ�งต่างๆ ให้กบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่และ
ปลอดใจสมาชิกในครอบครัว  

2. ทศันะเป็นสาเหตุของพฤติกรรม นกัจิตวิทยาสังคมจาํนวนมาก เชื�อกนัวา่ ทศันะเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมจึงได้พยายามทําการวิจัยเพื�อแสดงหลักฐานให้เห็น และก็มีหลักฐาน                    
มาสนบัสนุนพอสมควร แต่ก็มีงานวจิยัที�แสดงวา่พฤติกรรมเป็นสาเหตุของทศันะไดเ้ช่นกนั การที�มี
งานวจิยัเกิดขึ
นก็จะเป็นประโยชน์ต่อนกัจิตบาํบดั นกัพฤติกรรมบาํบดั ผูแ้นะแนว หรือครูแนะแนว
และครูทั�วไป 
 3. ทัศนะมีความสําคัญในตัวเอง ไม่ว่าทัศนคติของบุคคลจะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของเขาหรือไม่ก็ตาม เช่น ทศันคติต่อสถาบนัต่างๆ สะทอ้นให้เห็นแนวทางที�เขารับรู้โลก
รอบตวัเขาจึงเป็นเรื�องสาํคญัน่าศึกษาในตวัเอง 
 4. ทัศนะเป็นเรื� องที�นักจิตวิทยาหลายสาขาสนใจร่วมกัน นอกจากจิตวิทยาสังคม          
ที�สนใจศึกษาเรื�องทศันะแลว้ นกัจิตวิทยาสาขาอื�นๆ ก็ให้ความสนใจในเรื�องทศันคติเช่นกนั เช่น 
นกัจิตวิทยาคลินิกอาจสนใจศึกษาทศันคติที�บุคคลต่อตนเองเพื�อเป็นหลกัฐานในการทาํความเขา้ใจ
ในเรื� องอื�น หรือนักจิตวิทยาบุคลิกภาพก็สนใจว่าการเปลี�ยนทัศนะวิธีใด ได้ผลกับบุคคลที�มี
บุคลิกภาพเช่นไร เป็นตน้ 
 5. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ
เรื� องทศันะทั
งในแง่ของการศึกษาเพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์             
ในการทาํงาน เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่อตา้นการคา้ยาบา้ โฆษณาให้คนไทยนิยมท่องเที�ยว
เชิงอนุรักษ ์             
 6. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัการตลาดสนใจ โดยมีความสนใจในทศันะบุคคลที�มีต่อแง่มุม           
ที�เป็นปัจจยัส่งเสริมใหเ้ขาซื
อสินคา้นั
นๆมาใช ้เช่นทศันะต่อสินคา้  ทศันะต่อยี�ห้อสินคา้หรือทศันะ
ต่อสินคา้ตนเองเป็นตน้  
 7. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัรัฐศาสตร์สนใจ นกัรัฐศาสตร์สนใจทศันะของประชาชนต่อเรื�อง
ต่างๆ ที�มีสําคญัต่อการเมืองการปกครอง เช่น ทศันคติของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล 
ทศันคติของประชาชนต่อการเลือกตั
งสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นตน้ 
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 8. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัสังคมวิทยาบางสาขาสนใจ จะมีนกัสังคมวิทยาบางสาขาเท่านั
น
ที�สนใจในเรื�องทศันะ คือ สาขาจิตวิทยาสังคม ซึ� งนกัสังคมวิทยาบางคนเห็นวา่ทศันะเป็นพื
นฐาน 
พฤติกรรมทางสังคมเนื�องจากมีการถ่ายทอดวฒันธรรมในเรื� องต่างๆ ผ่านทัศนะของบุคคล                     
ในวฒันธรรมนั
นๆ 
 9. ทศันะเป็นเรื� องที�นักการศึกษาสนใจ นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเรื� อง
ทศันะไดม้ากมายในลกัษณะการศึกษาวิจยั ซึ� งจะก่อให้เกิดความรู้อย่างลึกซึ
 งมากขึ
นนกัแนะแนว
อาจสนใจศึกษาทศันคติของนกัเรียนต่ออาชีพต่างๆ เพื�อนาํความรู้นี
 ไปเป็นพื
นฐานในการแนะแนว
อาชีพใหแ้ก่เด็กนกัเรียนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 สรุปได้ดงันี
  ทศันะมีความสําคญัเป็นอย่างมากต่อสังคม มีศาสตร์หลายสาขาให้ความ
สนใจในความสําคัญของทัศนะนี
  กล่าวคือ ทัศนะเป็นสิ� งที�บอกถึงความต้องการ พฤติกรรม 
ประสบการณ์ความรู้ความเขา้ใจ เมื�อใดที�เราเขา้ใจทศันะของบุคคลนั
นๆ อยา่งลึกซึ
 งแลว้ ยอ่มเกิด
ประโยชน์ต่างๆมากมายเช่น ตอ้งการผลิตสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ให้มากที�สุด
เพื�อให้สินคา้ชิ
นนั
นๆ จาํหน่ายได ้สร้างผลกาํไร หรือตอ้งการทราบถึงทศันะของเด็กที�กาํลงัศึกษา
หาความรู้ในระดบัอุดมศึกษาที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ เพื�อนาํไปปรับใช้หรือคิดวิธีการนาํ
ธรรมเขา้สอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเด็กที�กาํลงัศึกษาเล่าเรียน 
 องค์ประกอบของทศันะ 
 ภาวณีิ หงส์เจริญ  (2544 : 62-63) การแบ่งองคป์ระกอบของทศันะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 1. องคป์ระกอบเกี�ยวกบัความรู้หรือความเชื�อถือของบุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หากบุคคล
มีความรู้หรือเชื�อในสิ�งใดดี ก็มกัจะมีทศันะที�ดีต่อสิ�งนั
น ในทางตรงกนัขา้ม หากมีความรู้มาก่อนวา่ 
สิ�งใดไม่ดี ก็จะมีทศันะไม่ดีต่อสิ�งนั
น 
 2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกของบุคคล ซึ� งมีอารมณ์เกี�ยวข้องอยู่ด้วย นั
นคือ         
หากมีบุคคลมีความรู้สึกรัก หรือชอบพอในบุคคลใด หรือสิ�งใด ก็ช่วยให้เกิดทศันะที�ดีต่อบุคคลนั
น
ไปด้วย แต่ถ้าหากเกิดความรู้สึกเกลียดหรือโกรธบุคคลใด สิ� งใดก็จะทาํให้เกิดทศันคติที�ไม่ดี               
ต่อบุคคลนั
น 
 ธีระพร  อุวรรณโณ  (2529 : 4) กล่าววา่ ทศันะมีองคป์ระกอบทางจิตใจที�ค่อนขา้งถาวร 
ซึ� งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ  
 1. องค์ประกอบด้านปัญญา ได้แก่ ความคิดหรือความเชื�อที�มีต่อที�หมายต่อทศันะอนั
เป็นส่วนของการรับรู้ของบุคคลในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 
 2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ ความรู้สึกซึ� งถูกเร้า ขึ
นจากการรู้นั
น ซึ� งเป็นไปทางที�ดี 
ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ หรือการเห็นคุณค่า ไม่เห็นคุณค่า 
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 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นแนวโน้มโดยส่วนรวมที�คนจะตอบสนองต่อที�
หมายของทศันะเป็นแนวโนม้ในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทาํ เป็นความพร้อมที�จะตอบสนองต่อ
สิ�งนั�นๆ ในทางใดทางหนึ�ง 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของทศันะนั
นมีด้วยกนั สามประการ คือ ความรู้ความเชื�อจะ
เรียกวา่เป็น ปัญญา ของแต่ละบุคคล ซึ� งจะมีแตกต่างกนัออกไป และ มีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ
นเมื�อ
โดนกระทบจากสิ� งเร้าต่างๆ ทาํให้แสดงทศันะเป็นผลลัพธ์ออกมาทางพฤติกรรมทางกายวาจา
ตามลาํดบั 
 การวดัทศันะ 
 สุชา จนัทน์เอม (2540 : 243-244) การวดัทศันะทาํใหเ้ขา้ใจทศันะของบุคคล และสามารถ
ทาํนายพฤติกรรมของบุคคลนั
นๆได ้การวดัทศันะอาจทาํไดห้ลายแบบดงันี
   
 1. วธีิหนึ�งที�ใชว้ดัทศันะ มีอยู ่2 แบบ คือ 
  1.1 วิธีของเธอร์สโตน (The thurstone Method) แบบนี
ประกอบดว้ยประโยคต่างๆ 
ประมาน 10-20 ประโยคหรือมากกว่านั
น ประโยคต่างๆ เหล่านี
 จะเป็นตวัแทนของระดบัความ
คิดเห็นต่างๆ กนั ผูถู้กทดสอบจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่เขาเห็นดว้ยกบัประโยคใดบา้ง ประโยคหนึ�งๆ
จะกาํหนดค่าเอาไวคื้อ กาํหนดเป็น Scale Value ขึ
น เริ�มจาก 0.0 ซึ� งเป็นประโยคที�ไม่พึงพอใจมาก
ที�สุดเรื�อยๆ ไปถึง 5.5 สําหรับประโยคที�มีความรู้สึกเป็นกลางๆ (Neutral Statement) จนกระทั�งถึง 
11.0 ซึ� งมีค่าสูงสุด สาํหรับประโยคความพึงพอใจมากที�สุด 
  1.2 วิธีของลิเกิร์ต (The Likert Technique) มาตราส่วนแบบนี
  ประกอบดว้ยประโยค
ต่างๆ ซึ� งแต่ละประโยคผูถู้กทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา 5 ระดบัคือ เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ�ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�ง แต่ละระดบัมีคะแนนให้ไวต้ั
งแต่ 1-5 คะแนน 
คะแนนของคนหนึ�งๆ ไดจ้ากคะแนนรวมจากทุกๆ ประโยค 
 2. การหย ั�งเสียงประชาชน (Polling) ส่วนมากใชก้ารเลือกตั
งพรรคการเมือง หรือที�ทาํ
อะไรเกี�ยวกับประชาชน ก็ต้องมีการตรวจสอบ หย ั�งเสียงกันเพื�อหย ั�งดูว่า มหาชนมีความรู้สึก
อยา่งไรในเรื�องนั
นๆ อยา่งไรเช่น การลดกาํลงัอาวธุ การเลือกตั
งพรรคการเมืองที�ประชาชนนิยมเป็น
ตน้ผลการหยั�งเสียงจะออกมาตรงหรือไม่ขึ
นอยูก่บัวธีิการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นตวัแทนประชาชนไดห้รือไม่ 
 3. การใชแ้บบสอบถามวา่เห็นดว้ยหรือไม่ โดยการแบ่งการสอบถามเป็น 2 แบบคือ 
  3.1 คาํถามที�เฉพาะเจาะจงลงไป แลว้ใหต้อบถามในเรื�องที�ถามเท่านั
น 
  3.2 คาํถามที�เปิดโอกาสให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมแล้วนําความคิดเห็น 
หรือความรู้สึกของคนส่วนมากมาจดักลุ่มดูวา่ เขาเหล่านั
นมีความรู้สึกอยา่งไร หรือมีทศันะอยา่งไร 
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 ทศันะมีรูปแบบของการวดัทัศนะที�หลากหลายวิธี ในการศึกษาวิจยัครั
 งนี
 ผูศึ้กษาได้
เลือกใชว้ิธีการกาํหนดรูปแบบการวดัแบบ Scaling Technique และใชว้ิธีของ ลิเกิร์ต (The Likert 
Technique) 
  โชว ์ และไรท ์(Shaw and Wright.  1976 : 320) กล่าวถึง ความคิดเห็นวา่เป็นลกัษณะของ
แต่ละบุคคล การวดัจึงวดัจากแรงจูงใจ การรับรู้ แต่มีขอ้แตกต่างของประสบการณ์และปัจจยัอื�นๆ 
โดยมีวธีิวดัความคิดเห็น ดงันี
  
 1. การฉายภาพ เป็นการวดั โดยการสร้างจินตนาการจากภาพ โดยภาพจะเป็นตวักระตุน้
ให้บุคคลแสดงความคิดเห็นออกมาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก
อยา่งไรต่อภาพที�เห็น ทั
งนี
 ขึ
นอยูก่บัประสบการณ์ที�ไดรั้บมาเป็นสาํคญั 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นการซักซ้อมถามบุคคลเพื�อช่วยให้ได้ข้อมูลที�ขยายครอบคลุม        
ทั
งใน อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
 3. การส่งแบบสอบถามเป็นวธีิวดัความคิดเห็นที�ใชแ้บบสอบถามที�สร้างขึ
น 
 4. การให้เล่าความรู้สึก เป็นการวดัโดยให้บุคคลเล่าความรู้สึกที�มีต่อสิ� งหนึ� งสิ� งใด
ออกมาซึ�งผูเ้ล่าจะบรรยายความรู้สึกนึกคิด ตามประสบการณ์ และความสามารถ 
 สรุปภาพรวมของทศันะไดว้่าเป็นสภาวะก่อนพฤติกรรมโตต้อบ ต่อเหตุการณ์หรือสิ�งใด
สิ�งหนึ�งโดยเฉพาะ หรือจะเรียกวา่เป็นสภาวะพร้อมที�จะมีพฤติกรรมแลว้ และทศันะจะมีความคงตวั
อยู่ในช่วงระยะเวลา คือมีความเชื�อมั�น คงทนถาวรพอสมควร เปลี�ยนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี�ยนแปลง อีกทั
งทศันะเป็นตวัแปรที�นาํไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่าง
พฤติกรรมกับความรู้สึกนึกคิด ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดง
ความรู้สึก ตลอดจนการที�จะตอ้งเผชิญหรือหลีกเลี�ยงต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ตลอดถึงทศันะมีคุณสมบติั
ของแรงจูงใจในอนัที�จะทาํให้บุคคลประเมินเหตุการณ์หรือสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ซึ� งหมายความต่อไปถึง
การกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย ทศันะของแต่ละบุคคลนั
นจะเป็นในลกัษณะ ทางบวก 
เป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นที�ชอบซึ�งจะเป็นเหตุจูงใจใหบุ้คคลนั
น ปฏิบติัในทางที�ดีกบับุคคล
หนึ�งหรือต่อนโยบาย หรือต่อองคก์รหรือสถาบนั เป็นทศันะที�มองผูอื้�น สิ�งอื�นในดา้นดีเสมอ และ
ทศันะ ทางลบเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที�มีความคิดเห็นที�ไม่ชอบ หรือเป็นไปในทิศทาง 
ที�ไม่น่าพอใจต่อบุคคล องคก์ร หรือสถาบนัต่อปัญหาที�ขดัแยง้ ทศันะในทางลบนั
น โดยปกติมกัจะ
เกิดขึ
นพร้อมกบัความรู้สึกเกี�ยวกบัความเขา้ใจผิดหรือความไม่พอใจ ส่วนทศันะที�นิ�งเฉยนั
น คือ 
บุคคลที�ไม่แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที�เกิดขึ
นอนัเนื�องจากบุคคลผูน้ั
นไม่มีความเห็นในเรื�องนั
นๆ 
โดยสิ
นเชิง 
 



27 

แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี*ยงดู 
 ความหมายของการอบรมเลี*ยงดู 
 มีนกัวชิาการใหใ้หค้วามหมายของการอบรมเลี
ยงดูไวด้งันี
   
 ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ  (2528 : 3) ไดก้ล่าววา่ การอบรมเลี
ยงดู หมายถึง การที�อยูใ่กลชิ้ด
เด็กมีการติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัเด็ก  ทั
งดา้นคาํพูดและการกระทาํ  ซึ� งเป็นการสื�อความหมายต่อเด็กทั
ง
ทางดา้นความรู้สึกและอารมณ์ของผูก้ระทาํ ตลอดจนเป็นทางให้ผูเ้ลี
 ยงดูสามารถจะให้รางวลัและ
ลงโทษเด็กได ้ นอกจากนี
 ยงัเป็นโอกาสให้เด็กไดดู้แบบอย่างการกระทาํของผูเ้ลี
 ยงดูตนดว้ย และ
นอกจากนี
  ยงัมีนกัวิชาการ บริวมีนด์ (Baumrind. 1991 : 639 - 640) ให้แนวคิด รูปแบบการอบรม
เลี
ยงดูที�สอดคลอ้งกบัความหมายของการอบรมเลี
ยงดูดว้ยการสังเกตการปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งพ่อแม่
กบับุตรวยัก่อนเรียนที�บา้นและห้องทดลอง โดยใชก้ารสัมภาษณ์และใชแ้บบวดัมาตรฐาน จากการ
สังเกตพบวา่ สามารถจดัแบ่งประเภทของการอบรมเลี
ยงดูของพอ่แม่ออกเป็น 4 รูปแบบดงันี
  
 1. การอบรมเลี
 ยงดูแบบเอาใจใส่  (Authoritative) หมายถึง การอบรมเลี
 ยงดูที�พ่อแม่
สนบัสนุนให้ลูกมีพฒันาการตามวุฒิภาวะ โดยกาํหนดขอบเขตของพฤติกรรม พร้อมทั
งมุ่งหวงัให้
เด็กเชื�อฟัง แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัให้เด็กไดเ้ป็นตวัของตวัเอง โดยพ่อแม่แสดงการยอมรับความคิดเห็น
ของเด็ก สนใจอารมณ์ ความรู้สึกของเด็ก ใหค้วามอบอุ่นและอธิบายเหตุผล ซึ� งเป็นการอบรมเลี
ยงดู
ที�สมดุลกนัระหวา่งการควบคุมและการปล่อยใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเอง 
 2. การอบรมเลีC ยงดูแบบใช้อาํนาจ (Authoritarian) หมายถึง การอบรมเลีC ยงดู ที�พ่อแม่          
ใชอ้าํนาจควบคุม ออกคาํสั�งให้เด็กทาํตามที�พ่อแม่ตอ้งการ โดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ป็นตวัของ
ตวัเอง  ไม่สนใจอารมณ์  ความรู้สึกของเด็ก ไม่ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก ไม่ยอมรรับความคิดเห็น
ของเด็กห่างเหินและอบอุ่นนอ้ย 
 3. การอบรมเลี
 ยงดูแบบรักตามใจ (Permis Sive) หมายถึง การอบรมเลี
 ยงดู ที�พ่อแม่        
ยึดตวัเด็กเป็นศูนยก์ลาง สนับสนุนและยอมรับเด็ก ปล่อยให้เด็กทาํตามความตอ้งการของตน
โดยไม่มีขอบเขต โดยไม่เรียกร้องให้เด็กทาํตามที�พ่อแม่ตอ้งการ ไม่มีการประเมินเด็ก ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของเด็กในระดบัสูง  ใหค้วามรักโดยไม่มีการควบคุมพฤติกรรม 
 4. การอบรมเลี
ยงดูแบบปล่อยปละละเลย  (Uninvolved) หมายถึง พ่อแม่ที�ห่างเหินกบัลูก  
ขาดการสื�อสารซึ� งกนัและกนัระหวา่งพ่อแม่กบัลูก พ่อแม่สนใจความประพฤติของลูกน้อย และไม่
ตระหนกัถึงความตอ้งการของเด็ก  ยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลางโดยสนใจความสุขสบายและความสะดวก
ของตนเป็นเบื
องตน้ ไม่แกไ้ขพฤติกรรมที�ไม่ดีหรือไม่ถูกตอ้งของเด็ก  เพราะรู้สึกวา่เป็นการยุง่ยาก
และเสียเวลา นั�นคือไม่ตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ขณะเดียวกนัก็ไม่สนใจควบคุมเรียกร้อง 
ใหเ้ด็กประพฤติปฏิบติัสิ�งใด ๆ 
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 วนัทนีย ์ วาสิกะสิน และคณะ  (2540 : 20) ไดแ้บ่งลกัษณะการอบรมเลีCยงดูลูก ออกเป็น        
3 แบบ คือ 
 1.  ลกัษณะอตัตาธิปไตย คือ ครอบครัวให้สิทธิขาดแก่พ่อ พ่อมีอาํนาจสิทธิขาดทุกอยา่ง
ภายในบา้น แมก้ระทั�งการตดัสินใจแทนสมาชิกในครอบครัว พ่อจะสร้างกฎเกณฑ์ให้สมาชิกใน
ครอบครัวปฏิบติัตาม แม่มีหนา้ที�เป็นแม่บา้น แต่อาจมีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจคู่กบัพ่ออยู่บา้ง       
ลูกถูกปิดกัCนความคิดเห็น พ่อแม่เท่านัCนที�มีสิทธิขาดทุกอย่างในบา้นซึ� งอยู่ในรูปแบบผูป้กครอง  
การแสดงออกจะปรากฏในลกัษณะ การห้ามปราม การออกคาํสั�งแบบเผด็จการ ไม่ชีC แจงเหตุผล
ส่วนใหญ่พบในครอบครัวแถบเอเชียที�มีบรรยากาศเช่นนีCผลก็คือ เกิดช่องวา่งระหวา่งลูกกบัพ่อแม่ 
ลูกจะเกิดความรู้สึกวา้เหว่ เป็นความอ่อนแอทางความคิด ขาดความอบอุ่น ขาดความเชื�อมั�นใน
ตนเอง ไม่เป็นตวัของตวัเอง บางคนถูกค่านิยมของครอบครัวครอบงาํ จนไม่กลา้ทาํสิ�งใดๆ ที�คิดวา่
พอ่แม่จะไม่พอใจ ลูกจะใหค้วามสาํคญักบักลุ่มเพื�อน หรือสิ�งแวดลอ้มภายนอกมากกวา่ 
 2.  ลกัษณะเสรีภาพสุดขีด คือ พ่อแม่ต่างก็มีภาระหน้าที�จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อแม่กบัลูกห่างเหิน บางทีพ่อแม่คิดวา่ เด็กมีเชืCอสายดีก็จะไดดี้เองทาํให้เด็ก
อ่อนการอบรม เด็กประเภทนีCหากพ่อแม่มีฐานะดี จะไดรั้บการปรนเปรอดว้ยเงินทองโดยพ่อแม่มี
ความคิดว่าเงินทองทดแทนความรัก ความเอาใจใส่ของตนทีมีที�มีต่อลูกไดก้าแสดงออกจะปรากฏ
ในลกัษณะ ลูกจะมีความห่างเหินกนั การพดูคุย การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นการรับฟังปัญหาภายใน
ครอบครัว มีโอกาสเกิดขึCนไดน้อ้ยมากผลก็คือ ลูกขาดความอบอุ่น ไม่เขา้ใจวา่สิ�งใดควร หรือไม่
ควรกระทาํ ขาดความเขา้ใจขาดการรู้จกัความรัก หรือการให้อภยัผูอื้�น บางทีจะรักและหลงตวัเอง    
มีกลไกการป้องกนัตนเองสูง หากถูกสิ�งแวดลอ้มที�เลวร้ายชกัจูงก็สามารถประพฤตินอกกรอบได ้
เช่นเดียวกบัเด็กที�อยูใ่นครอบครัวแบบอตัตาธิปไตย 
 3.  ลกัษณะประชาธิปไตย คือ บรรยากาศของครอบครัวจะเป็นบรรยากาศที�ดีสร้างสรรค์
ชีวิตแก่เด็ก พ่อแม่รวมใจเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในการอบรมเลีCยงดูลูก เปิดโอกาสให้ลูกไดแ้สดง
ความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจในการวางแผนชีวติครอบครัวตามสมควร ซึ� งพ่อแม่ยงัตอ้งแสดงบทบาท
ความเป็นพ่อแม่ที�มีความปรองดองต่อกนั รู้จกัผ่อนสัC นผ่อนยาว ร่วมกนัรับผิดชอบภารกิจต่างๆ      
ในครอบครัว ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั การแสดงออกของพ่อแม่เช่นนีC  จะสร้างความประทบัใจ และ
เป็นแบบแม่พิมพข์องลูกผลก็คือ ลูกจะรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั เชื�อมั�นในตนเอง กลา้แสดงออก           
กลา้เผชิญความจริงกลา้รับผดิชอบ มีความเสียสละ รู้จกัการใหอ้ภยัคนอื�น 



29 

 ศุภาศิริ  การิกาญจน์  (2541 : 47-48) ไดแ้บ่งลกัษณะการอบรมเลีCยงดูลูกออกเป็น3 แบบ 
คือ 
 1.  การอบรมเลีCยงดูแบบอตัตาธิปไตย (Authoritarian) เป็นการอบรมเลีCยงดูในรูปแบบที�
พ่อแม่ใชเ้หตุผลกบัลูกนอ้ย มกัใชอ้าํนาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมทัCงให้
ความรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจกบัลูกนอ้ย และมกัไม่กระตุน้ให้ลูกได้
พูดคุยเกี�ยวกบัการตดัสินใจ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของตนเอง พ่อแม่กลุ่มนีC มกัใชอ้าํนาจอยา่งอิสระ
พยายามให้ลูกเชื�อฟังตนเสมอ มกัวางกฎเกณฑ์ให้ลูก และคาดหวงัว่าลูกจะปฏิบติักฎเกณฑ์นัCน       
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ลูกจะตอ้งเชื�อฟัง และใหค้วามเคารพนบัถือพอ่แม่ 
 2.  การอบรมเลีCยงดูแบบใชอ้าํนาจอยา่งมีเหตุผล (Authoritative) เป็นการอบรมเลีCยงดูใน
ลกัษณะที�พอ่แม่มีการควบคุมลูกและเรียกร้องให้ลูกมีวุฒิภาวะ เช่นเดียวกบัแบบแรกแต่การควบคุม
จะมีความยุติธรรมมากกวา่ โดยที�พ่อแม่จะมีการสื�อสารที�ดี และมีการสื�อสารที�ชดัเจนกบัลูก พ่อแม่
จะมีการกระตุน้ให้ลูกไดพู้ดคุยอย่างยุติธรรมในการตดัสินใจใดๆ ของตนเองรวมทัCงให้เหตุผล       
ให้คาํอธิบายเกี�ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ไดว้างไว ้ และเปิดโอกาสให้ลูกไดแ้สดงความคิดเห็นของ
ตนเอง โดยพอ่แม่พยายามตอบสนองความตอ้งการ และความปารถนาของลูกเท่าที�จะเป็นไปไดแ้ละ
อยา่งเหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทาํใหลู้กมีความมั�นคงในความคิดของตนเอง 
 3.  การอบรมเลีCยงดูแบบปล่อยตามใจ (Indulgent - Permissive) เป็นการอบรมเลีCยงดู     
ในลกัษณะที�พอ่แม่ใหอิ้สระกบัลูก และมกัไม่เรียกร้องใหลู้กมีวฒิุภาวะ หรือควบคุมลูก พ่อแม่จะให้
ความรัก ความอบอุ่นและตามใจลูกมาก รวมทัCงการไม่ใชก้ารควบคุมลูก พ่อแม่จะขาดการอบรมลูก 
ยอมใหลู้กควบคุมตนเองมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้พ่อแม่จะมีความอดทนต่อพฤติกรรมของลูกอยา่งมาก 
และไม่ค่อยลงโทษลูก 
 สัมพนัธภาพในครอบครัว 
 จนัทร์เพญ็  ชูประภาวรรณ (2541 : 96-97) ไดก้ล่าววา่ สัมพนัธภาพอนัดีในครอบครัว    
จะเป็นภูมิคุม้กนัใหส้มาชิกทุกคนอยูอ่ยา่งมีความสุขความสัมพนัธ์ที�ดีในครอบครัวเป็นพลงัอนัวิเศษ
ช่วยให้ปัญหาในครอบครัวลดน้อยลง และสังคมที�มั�นคงย่อมมาจากสถาบนัครอบครัวที�มั�นคง 
ปัจจุบนัสถาบนัครอบครัวเริ�มเสื�อมลง เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตของครอบครัว ประกอบ
กบัประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ จึงทาํให้วิถีชีวิตของสถาบนัครอบครัว และ
ตวัชีCวดัคุณภาพชีวติของครอบครัวเปลี�ยนแปลงไป การเปลี�ยนแปลงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องสถาบนั
ครอบครัว จากครอบครัวขยายที�ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก ปู่  ยา่ ตา ยาย อาศยัในครอบครัวเดียวกนั 
ภายในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เหนียวแน่น มีความรักใคร่ปรองดองซึ� งกนัและกนั ให้ความ
ช่วยเหลือเกืCอกลูกนั โดยมีผูอ้าวโุสอยูใ่นครอบครัวเป็นที�ใหค้วามเคารพนบัถือ และเป็นบุคคลที�คอย
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ดูแลเอาใจใส่สมาชิกคอยประสานความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว และคอยเลีC ยงดูบุตรหลาน         
เมื�อพ่อแม่ไปทาํงาน โดยมากจะมีเวลาให้แก่กนัเมื�อเสร็จจากการทาํงาน ก็จะมาทาํกิจกรรมร่วมกนั
ภายในครอบครัวและเครือญาติในเวลาหลังเลิกงานตอนเย็น ทาํให้เกิดสัมพนัธภาพอนัดีใน
ครอบครัว วยัรุ่นมีความอบอุ่น ท่ามกลางคนจาํนวนมากและทุกวยั ซึ� งมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด และเป็นสายเลือดเดียวกนั วยัรุ่นสมยัก่อนจึงไม่ค่อยมีโอกาสตดัสินใจเองไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัCงสิCน ถา้หากมีความคบัขอ้งใจก็ปรึกษาพ่อแม่ หรือปู่ ยา่ตายาย แต่สภาพครอบครัวขยายมีนอ้ยมาก
ในปัจจุบนั ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดี�ยวมากขึCน ซึ� งสมาชิกในครอบครัวมีเฉพาะ พ่อ แม่ ลูก 
จึงส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลงจาํนวนสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมทัCงจาํนวนเครือญาติ       
ก็ลดลง ความสัมพนัธ์ในครอบครัวลดนอ้ยลง แนวโนม้ครอบครัวเดี�ยวจะนาํมาซึ� งการสลายตวัของ
วฒันธรรม ประเพณี ศีลธรรมที�ครอบครัวเคยยดึถือมาแต่ก่อน เนื�องจากผูอ้าวโุสซึ� งเคยทาํหนา้ที�เป็น
ผูข้ดัเกลาทางสังคม ไดแ้ก่การอบรมสั�งสอนทางสังคม ทัCงเรื�องกิริยามารยาท การขดัเกลาทางจิตใจ 
รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ ความชาํนาญอาชีพต่างๆ และปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จกัและซาบซึC งใน
ค่านิยม ประเพณีวฒันธรรมที�ดีงามของไทย มีแนวโน้มจะลดความสําคญัลง และส่งผลกระทบ     
ต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ�งในครอบครัวที�มีสมาชิกอยู่ในวยัรุ่น        
ซึ� งเป็นวยัหัวเลีC ยวหัวต่อของชีวิต หากครอบครัวไม่มีเวลาพูดคุยพบปะกนั เกิดความเหินห่าง 
ความสัมพนัธ์ยิ�งเจือจางลงไม่มีการช่วยเหลือเกืCอกลูกนั ให้ความอบอุ่น และเป็นเพื�อนที�ดีสําหรับลูก 
ไม่มีเวลาที�จะร่วมทาํกิจกรรมในครอบครัวได ้ เช่น การปลูกตน้ไมร่้วมกนั รับประทานอาหาร
ร่วมกนั การไปทาํบุญร่วมกนั ไม่สะดวกพบปะพูดคุย แลกเปลี�ยนความคิดเห็น ระบายความทุกข์
ร้อนไวไ้ดใ้นตอนเยน็เมื�อพอ่แม่ไม่สามารถสร้างความมั�นใจ หรือความไวว้างใจให้กบัลูกไดห้รือไม่
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีภายในครอบครัว จึงจาํเป็นที�วยัรุ่นตอ้งไปหาคาํตอบจากคนอื�น           
ในสังคมนอกครอบครัว โดยเฉพาะเพื�อน 
 ประทุม  แป้นสุวรรณ (2545 : 71) ไดก้ล่าววา่ บิดา มารดา ผูป้กครอง นบัเป็นตวัแบบ            
ที�สําคญัยิ�งในการปรับตวั ซึ� งมีผลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่นเป็นอย่างยิ�ง ถา้ตวัแบบไดใ้ห้พฤติกรรม              
ที�ก่อให้เกิดสัมพนัธภาพที�ดีกบัวยัรุ่น จะมีผลทาํให้วยัรุ่นสามารถปรับตวัมีพฤติกรรมที�พึงประสงค์
ของสังคม 
 นอกจากนีC   อมรวชิช์  นาครทรรพ  (2548 : 22) ไดก้ล่าววา่ ครอบครัวเป็นสิ�งแวดลอ้มแรก
ของบุคคลประสบการณ์และความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด           
การมองโลก การมองตนเอง และการพฒันาบุคลิกภาพตลอดจนการกาํหนดคุณภาพความสัมพนัธ์        
ที�บุคคลจะมีกับผูอื้�นในอนาคตอีกด้วยนอกจากบุคคลจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของครอบครัวแล้ว           
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ตวับุคคลเองก็มีอิทธิพลต่อครอบครัวดว้ยในขณะ เดียวกนัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสมาชิก      
ในครอบครัวจึงเป็นความสัมพนัธ์สองทางที�มีการโตต้อบกนัไปมา (Reciprocal Relationship)  
 สรุปไดด้งันี
  การอบรมเลี
 ยงดูคือการที�ไดอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัเด็ก มีการติดต่อสื�อสารทางภาษา 
และทางร่างกาย ผูเ้ลี
 ยงดูสามารถอบรมสั�งสอน วา่กล่าวตกัเตือนลงโทษเมื�อทาํความผิด และชมเชย
ให้รางวลัเมื�อทาํความดี อีกทั
งผูเ้ลี
 ยงยงัเป็นแบบ ให้เด็กเห็นเป็นตวัอย่างเพื�อนาํไปปฏิบติัตามได ้
และการอบรมเลี
ยงดูนั
นส่วนใหญ่จะมีรูปแบบต่างๆอยู ่4 แบบดว้ยกนัโดยแต่ละแบบการเลี
ยงดูนั
น
ขึ
นอยู่กบัปัจจยัหลายๆอย่างของผูเ้ลี
 ยงดู ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมไปถึง
สิ� งแวดล้อมของผูเ้ลี
 ยงดูจะแตกต่างกนัออกไปซึ� งผลลพัธ์ของการเลี
 ยงดูนั
นๆ จะเป็นตวักาํหนด
อุปนิสัยจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กในอนาคต 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาเรื�องนี
  ไดมี้ผูศึ้กษาคน้ควา้ และเรียบเรียงขอ้มูลเกี�ยวกบั 
ภาพลักษณ์ ทศันะ และพระสงฆ์ไวม้ากมาย ทั
 งนี
  ผูค้น้ควา้ ได้ศึกษาค้นควา้จากขอ้มูลดงักล่าว             
ในหวัขอ้งานวิจยัของผูศึ้กษาคือ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
  เฉลิม  อุตกฤษณ์  (2521 : 26-27)  ศึกษา บทบาทของพระภิกษุในงานพฒันาชุมชน พบวา่ 
ในเรื�องการพฒันาวดัพระภิกษุมีบทบาทมากที�สุด ไดแ้ก่ การสร้าง การปรับปรุงป่าชา้ จดัหาแหล่ง
นํ
 าดื�มนํ
 าใช ้หาเครื�องอาํนวยความสะดวกสบาย ส่วนในเรื�องการพฒันาหมู่บา้นพระภิกษุมีบทบาท
มากที�สุดไดแ้ก่ การปรับปรุงหอ้งสมุด การพฒันาแหล่งนํ
 าเพื�อการเกษตร สถานที�ประกอบกิจกรรม
หมู่บา้น และในเรื�องการบริการสังคม พระภิกษุมีบทบาทมากที�สุดไดแ้ก่ การสร้าง การปรับปรุง
บริเวณโรงเรียน และจดัหาอุปกรณ์การศึกษา ส่วนบทบาทที�น้อยที�สุด ได้แก่ การบริจาคสิ�งของ              
ที�จาํเป็นแก่โรงพยาบาล และการสร้างโรงเรียน เรื�องการพฒันาการศึกษาพระภิกษุมีบทบาทมากที�สุด 
ได้แก่ การอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน การศึกษาด้านพระปริยติัธรรม ส่วนบทบาทที�น้อยที�สุด 
ไดแ้ก่ ใหก้ารศึกษาดา้นสามญัศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร นกัเรียน และ การอบรมพิเศษแก่ผูต้อ้งขงั
ของเรือนจาํ 
  อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว  (2525 : 86-88)  ศึกษา บทบาทของคณะสงฆใ์นสังคมลา้นนาไทย 
พบวา่ ในสังคมดงักล่าว กลุ่มสงฆมี์บทบาทสําคญัในสังคมตั
งแต่อดีตกาลพระสงฆ์ไดรั้บการยอมรับ
ในสังคมมีฐานะสูง เป็นสถาบนัที�ทาํหน้าที�ส่งเสริมจริยธรรม หลกัของศาสนามีบทบาทอยา่งมาก 
ในการอบรมสั�งสอนสมาชิกในกลุ่มสังคมทุกกลุ่ม ให้มีแนวความคิดไปในทางเดียวกนั สมาชิกทุกกลุ่ม
ยดึสถาบนัศาสนาเป็นแกนกลาง ในการกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนอกเหนือจากกฎหมาย
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และจารีตประเพณีอื�นๆ พระสงฆ์และวดัเป็นศูนยก์ลางของหมู่บา้น เมื�อมีงานเทศกาลพระสงฆ ์      
และวดั จะบริการดา้นสถานที�และช่วยประกอบพิธีกรรมตลอดจนงานบนัเทิงต่างๆ อีกทั
งรวมถึง
ให้ยืมสิ� งของเครื� องใช้จากวดั เช่น เก้าอี
  เสื� อ หมอน กระโถน เป็นต้น วดัจะให้บริการทุกคน          
ในหมู่บ้าน เมื�อมีเหตุการณ์ร้ายแรงในบ้านเมือง ประชาชนจะนึกถึงพระสงฆ์ก่อน บุคคลอื�น                  
และจะขอใหพ้ระสงฆช่์วยเหลือ ดา้นการศึกษาพระสงฆจ์ะบริการสั�งสอนลูกหลานให้การศึกษาฟรี 
นอกจากนี
 ที�ดินของวดัที�กวา้งเกินไป เจา้อาวาสก็จะอนุญาตให้คนยากจนเขา้มาอยูอ่าศยัได ้เรียกว่า 
อยูที่�วดั ซึ� งปรากฏทั�วไปแมใ้นปัจจุบนั 
  นฤมล  เวียงสารวิน  (2533 : 12) ศึกษา ลกัษณะพระสงฆ์ไทยที�พึงประสงคใ์นปัจจุบนั 
ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัชัยภูมิ เมื�อปี พ.ศ. 2533 พบว่า พระสงฆ์ควรปรับปรุง
บทบาทใหม่ให้สอดคล้องกบัสภาพของสังคมที�เปลี�ยนไป แทนที�จะหวงแหนหรือหน่วงเหนี�ยว
บทบาทลกัษณะเช่นเดิมไว ้ที�เป็นอยู่ในปัจจุบนันี
 พระสงฆ์มีความโน้มเอียงที�จะทาํเช่นนี
  บทบาท    
ที�สําคญัในทางพระพุทธศาสนา ควรเน้นหนกัทางดา้นพฒันาจิตใจ ซึ� งเป็นบทบาทหน้าที�โดยตรง
ของพระสงฆที์�จะตอ้งพฒันาจิตใจของประชาชนให้ตื�นตวัให้กา้วหนา้ทางธรรม เร่งให้ศึกษาทางธรรม 
ให้ปฏิบติัธรรมอนัเป็นการส่งเสริมคุณงามความดี การพฒันาด้านจิตใจนั
นตอ้งควบคู่ไปกบัการ
ประพฤติปฏิบติัในชีวติประจาํวนั 
 รอบ  รักษาพราหมณ์ (2535 : 65-66) ศึกษา บทบาทพระสงฆใ์นการจดักิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ การใหก้ารศึกษาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระสงฆมี์บทบาทในดา้นนี
อยูใ่นเกณฑม์าก เมื�อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมพบวา่ มีการอาํนวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ ที�ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรมเพื�อเผยแพร่ธรรมแก่ชุมชนอยูใ่นเกณฑ์
มากที�สุด รองลงมาคือจดัฝึกอบรมธรรมแก่ประชาชนทั�วไป ดา้นการจดัการศึกษาแก่เด็กก่อนวยัเรียน
และนกัเรียนในโรงเรียน  พระสงฆมี์บทบาทในดา้นนี
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง เมื�อพิจารณาในแต่ละ
กิจกรรม พบว่า ให้โรงเรียนใช้สถานที�ของวดัจัดกิจกรรมพุทธศาสนาอยู่ในเกณฑ์มากที�สุด 
รองลงมาคือการเทศนาหรือการบรรยายธรรมแก่นกัเรียน และจดัตั
งหน่วยการศึกษาธรรมปฏิบติั
หรือหน่วยพุทธมามะกะแก่นกัเรียนขึ
นในวดัตามลาํดบั ดา้นการจดัการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั 
พระสงฆ์มีบทบาทอยู่ในเกณฑ์นอ้ย เมื�อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมปรากฏวา่ การส่งเสริมเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทั�วไป และพระภิกษุสามเณรที�ขาดโอกาสทางการศึกษา เขา้รับ
บริการทางการศึกษาในสายสามญัให้สูงขึ
นอยูใ่นเกณฑ์มากที�สุด รองลงมาคือ การจดัตั
งโรงเรียน
ผูใ้หญ่สายสามญัศึกษาขึ
นในวดัเพื�อใหพ้ระภิกษุและสามเณรและบุคคลทั�วไปไดรั้บการศึกษาสูงขึ
น 
ดา้นการอบรมประชาชนทั�วไป พระสงฆ์มีบทบาทอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เมื�อพิจารณาในแต่ละ
กิจกรรมพบว่า การออกเยี�ยมเยียนแนะนําประชาชนตามโอกาสต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มารกที�สุด 
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รองลงมาคือ ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไปอบรมประชาชนเกี�ยวกบัธรรมปฏิบติั
ในชีวิตประจาํวนั ดา้นการจดัสอนวิชาชีพ พระสงฆ์มีบทบาทในดา้นนี
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เมื�อ
พิจารณาแต่ละกิจกรรมปรากฏวา่ วดัเป็นสถานที�ประชุมและอบรมทางวิชาชีพอยูใ่นเกณฑ์มากที�สุด 
รองลงมาคือ ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนหน่วยงานวิชาชีพเคลื�อนที�ในด้านวิทยากร อุปกรณ์  
และอาสาสมคัรอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนในเขตชุมชนของวดั จดัการศึกษาดว้ยการจดัห้องสมุด            
ที�อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น พระสงฆ ์มีบทบาทในดา้นนี
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง เมื�อพิจารณาแต่ละ
กิจกรรมปรากฏวา่ มีการส่งเสริมและแนะนาํประชาชนให้รู้จดัและรักการอ่านอยูใ่นเกณฑ์มากที�สุด 
รองลงมาคือ การร่วมมือกนักบัประชาชนในการส่งเสริมการจดัตั
งที�อ่านหนงัสือให้แก่หมู่บา้น และ 
การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้มาศึกษาหาความรู้จากหอ้งสมุด หรือที�อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น 
  ณรงค ์ คงนวล  (2539 : บทคดัยอ่) ศึกษา บทบาทของพระสงฆว์ดัชลประทานรังสฤษฏ์
กบัการพฒันาสังคม โดยเน้นดา้น การสอนหนงัสือในสถานการศึกษา การสังเคราะห์ประชาชน 
และการเผยแผธ่รรม พบวา่ พระสงฆที์�สอนหนงัสือในสถานการศึกษาบทบาทในการพฒันาสังคม 
มากกว่าพระสงฆ์ที�ไม่ได้สอนหนังสือในสถานการศึกษา พระสงฆ์ที�ปฏิบัติงานสงเคราะห์
ประชาชนมีบทบาทในการพฒันาสังคม มากกว่าพระสงฆ์ที�ไม่ได้สงเคราะห์ประชาชน และ
พระสงฆที์�เผยแผธ่รรม ไม่มี บทบาทในการพฒันาสังคม มากไปกวา่พระสงฆที์�ไม่ไดเ้ผยแผธ่รรม 
 จิตลาวณัย ์ บุนนาค  (2539 : บทคดัย่อ) ศึกษา ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน               
ในสายตาของนกัเรียน ชั
นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในสายตาของนักเรียน ชั
 นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับดีหรืออาจเรียกได้ว่า
มหาวทิยาลยัเอกชนมีภาพลกัษณ์เชิงบวกเฉลี�ย 3.53 โดยที�นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 
54.6 ไม่สนใจที�จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชน แต่ทั
งนี
พบวา่กลุ่มตวัอย่างที�ตอ้งการศึกษาต่อ     
ที�มหาวิทยาลยัเอกชน ร้อยละ 45.4 ให้เหตุผลดงันี
  คือ สอบเขา้มหาวิทยาลยัของรัฐไม่ได ้สามารถ
เลือกคณะไดต้ามตอ้งการ หรือสนใจและสาขาวชิาที�ศึกษามีคุณภาพดีเมื�อเทียบกบัมหาวิทยาลยัอื�นๆ 
ฯลฯ ตามลาํดบั นอกจากนี
 ยงัพบว่า ภาพลกัษณ์ที�เด่นที�สุดของมหาวิทยาลยัเอกชนในสายตาของ
นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาตอนปลาย คือ มหาวทิยาลยัมีการดาํเนินงานร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่างชาติที�มี
ชื�อเสียง รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัเอกชนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การปฏิบติัการอยา่ง
เพียงพอ ฯลฯ สําหรับภาพลกัษณ์ที�ดอ้ยที�สุดหรือเรียกไดว้่าเป็นภาพลกัษณ์เชิงลบคือ สําหรับการ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวทิยาลยัเอกชน 
 รัตนวดี  เทพช่วยสุข  (2540 : บทคดัยอ่) ศึกษา การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆก์บัการนาํเสนอผา่นสื�อมวลชน พบวา่ ชาวพุทธส่วนใหญ่รับรู้ภาพลกัษณ์พระสงฆด์า้นบวก
ในคุณลกัษณะเป็นผูมี้คุณธรรมและแสดงบทบาทเป็นแหล่งศรัทธาดา้นธรรมะและความประพฤติ
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ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นลบ ชาวพุทธรับรู้ในคุณลกัษณะเกี�ยวกบัดา้นวตัถุนิยม ส่วนการเปรียบเทียบ
ภาพลกัษณ์พระสงฆที์�ผา่นการรับรู้ของชาวพุทธปรากฏวา่ไม่สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ที�สื�อมวลชน
นาํเสนอ 
  เริงฤทธิc   พลนามอินทร์  (2540 : บทคดัย่อ) ศึกษา บทบาทของพระสงฆก์บัการพฒันา 
ตามแนวพุทธศาสนาในจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ พระสงฆใ์นจดัหวดัอุดรธานีมีบทบาทในการพฒันา
ตามแนวพุทธศาสนาทั
ง 3 ดา้น ดงันี
  การพฒันาดา้นวตัถุ พระสงฆส่์วนใหญ่มีบทบาทในการพฒันา
ภายในบริเวณวดัเป็นสําคญั ได้แก่ จดัสร้างห้องนํ
 า ห้องส้วม และถังเก็บนํ
 าฝน เพื�อการจดัการ             
ดา้นโภชนาการและสุขภาพอนามยั จดัตั
งโรงเรียนพระปริยติัธรรมเพื�อให้การศึกษาแก่บุคคลทุกวยั
ทุกระดบั การอนุรักษ์ป่าไม ้รวมทั
งการรักษาสภาพแวดลอ้มภายในวดั และสร้างศาลาการเปรียญ
เพื�อสาธารณูปการ ส่วนนอกวดัไดบ้ริจาคเงินเป็นกองทุนการศึกษา หรือสมทบทุนอาหารกลางวนั 
และสนบัสนุนการก่อสร้างศาลาประชาคมในตาํบลและหมู่บา้น การพฒันาดา้นจิตใจ พระสงฆส่์วนใหญ่
ไดอ้บรมประชาชนในการสวดมนต์ รักษาศีลพอๆกบัการแสดงพระธรรมเทศนาในวนัพระ อบรม
โดยใชค้าํคม อุทาหรณ์และสุภาษิต ประกอบตามโอกาสอนัควร จากกลุ่มคนส่วนนอ้ยไปสู่กลุ่มคน
ส่วนใหญ่ รวมทั
งแนะนาํและชกัชวนใหล้ด ละ เลิก อบายมุขอีกดว้ย การพฒันาดา้นสังคม พระสงฆ์
ส่วนใหญ่ไดช่้วยกระตุน้จิตใจประชาชนให้กระทาํความดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความบริสุทธิc  ยุติธรรม 
ร่วมประชุมและให้ขอ้เสนอแนะการทาํงานแก่คณะกรรมการหมู่บา้น เพื�อสร้างความสามคัคีและ
ความสงบสุขในชุมชน 
  อุษณีย ์ ศรีสารคาม  (2541 : บทคดัยอ่) ศึกษา ภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษต์ามทศันะ
ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศึกษา 2540  
พบว่า นักเรียนมีทศันะต่อภาพลกัษณ์ครูบรรณารักษ์โดยภาพรวมและรายตา้น อยู่ในระดบัมาก 
ทศันะของนกัเรียนต่อภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษที์�มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนทศันะของนักเรียนต่อภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษ์ที�ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื�อจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ด้านความรู้ของครู
บรรณารักษ์อยู่ในระดับมากสูงสุดคือ ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเองอยู่เสมอ               
รู้หลกัการในการอ่านและการพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ และมีความรู้รอบตวัดี มีความรู้เกี�ยวกบัการ
บริการหอ้งสมุด  มีความศรัทธาและเชื�อมั�นในวิชาชีพบรรณารักษ ์เป็นผูมี้ความรู้ในการแนะนาํการ
อ่านและการศึกษา มีความรู้เรื�องทรัพยากรห้องสมุด และจดัทาํเครื�องมือต่างๆ เพื�อช่วยให้นกัเรียน
สามารถเขา้ถึงทรัพยากรที�มีอยูใ่นห้องสมุด ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพที�อยูใ่นระดบัมากสูงสุด
คือ รักความสะอาด มีระเบียบ ใฝ่รู้ รักความยุติธรรม แต่งกายดี เป็นมิตร ฉลาด ขยนั และมีความ
รอบคอบ ตามลาํดบั 
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 ตรึงตรา  ทรัพยส่์งแสง  (2541 : บทคดัยอ่)  ศึกษา ภาพลกัษณ์ของกรมประชาสัมพนัธ์        
ในทศันะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งมีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจ
ของประชาชน กลุ่ม ตวัอย่างเกี�ยวกบักรมประชาสัมพนัธ์ รวมถึงทศันะที�มีต่อภาพลกัษณ์ของกรม
ประชาสัมพนัธ์ พบวา่ กรมประชาสัมพนัธ์ มีภาพลกัษณ์ดา้นต่างๆ ทั
งในดา้นการบริการ การนาํเสนอ 
บุคลากรหรือผูบ้ริหาร ออกมาในทางที�ดี ที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป ระดับการศึกษาและอาชีพ           
มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของกรมประชาสัมพนัธ์แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นเพศ
และอาย ุควรทาํการประชาสัมพนัธ์ภายในการทาํการวิจยัทศันะของพนกังานที�มีต่อกรมประชาสัมพนัธ์ 
เพื�อเป็นประโยชน์ในการวางแผนดําเนินงานการประชาสัมพันธ์เพื�อสร้าง ภาพลักษณ์ของ              
กรมประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
  ชลรัตน์  ชลมารค  (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษา ภาพลกัษณ์โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
ตามการรับรู้ของผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและมธัยมศึกษาเอกชน  
มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์โรงเรียนเอกชนจงัหวดัชลบุรี โดยรวมทั
ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบวก 
เมื�อพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าผูป้กครองมีทศันะต่อภาพลกัษณ์โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัชลบุรี 
ในระดบัค่อนขา้งบวกทุกดา้น ยกเวน้ดา้นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนเรื�องความโดเด่นในเรื�องงานฝีมือ
ศิลปหตัถกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 นิโลบล  นาคพลงักูล  (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษา ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นเรื�องสั
นไทย
ระหวา่ง พ.ศ. 2532-2543 พบวา่ มีภาพลกัษณ์ มี 6 ลกัษณะ แบ่งออกเป็น2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือภาพลกัษณ์
ส่วนบุคคลไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผูฝึ้กฝนตนทางธรรม ตวัละครพระสงฆจ์ะฝึกฝนตนเพื�อความหลุดพน้ 
อีกทั
งเพื�อใหมี้คุณธรรมมากขึ
น ภาพลกัษณ์ของผูพ้า่ยแพต่้อกิเลส และภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้ความสําคญั
กบัตวัตนและวตัถุ ตวัละครพระสงฆจ์ะให้ความสําคญักบัความสุขทางเพศรส การมีชื�อเสียงเกียรติยศ 
รวมไปถึงความสะดวกสบายจากสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ กลุ่มที�สองคือ ภาพลกัษณ์ที�สัมพนัธ์
กับสังคมได้แก่ ภาพลักษณ์ของผูน้ําทางจิตวิญญาณ คือ ตัวละครพระสงฆ์จะช่วยให้ชาวบ้าน            
คลายความทุกขใ์จ สร้างขวญั กาํลงัใจ และสั�งสอนให้เป็นคนดี รวมทั
งพระสงฆเ์ป็นสัญลกัษณ์ของ
ความดี ภาพลักษณ์ของผูส้งเคราะห์ชาวบ้าน ตวัละครพระสงฆ์จะสงเคราะห์ชาวบ้านในเรื� อง
การศึกษา และการดาํเนินชีวติ ภาพลกัษณ์ของผูม้อมเมาชาวบา้นให้หลงอยูใ่นอวิชชา กล่าวคือตวัละคร 
พระสงฆส์อนใหช้าวบา้นเชื�อในเรื�องไสยศาสตร์ ซึ� งเป็นสิ�งไร้สาระ และไม่ช่วยให้ชาวบา้นเกิดปัญญา 
ภาพลกัษณ์ทั
ง 6 ที�กล่าวมานี
  และแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของพระสงฆใ์นสังคมไทย ซึ� งแมว้่า 
จะลดบทบาทในด้านการเป็นผูน้าํชุมชนลง หากยงัมีความสําคญัในดา้นการเป็นที�พึ� งทางใจของ
พุทธศาสนิกชน ขณะเดียวกนัในบางภาพลกัษณ์ยงัแสดงให้เห็นความเป็นมนุษยปุ์ถุชน ซึ� งยงัอยู ่            
ใตอ้าํนาจของกิเลสอีกดว้ย 
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  อภิชจั  พุกสวสัดิc   (2546 : บทคดัย่อ)  ศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น          
ตามความคิดเห็นของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาตอนปลายที�มีต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
เซนต์จอห์น พบว่า ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นในด้านต่างๆ ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครนั
น ภาพลกัษณ์เด่นที�สุดของมหาวิทยาลยั
เซนต์จอห์นคือ มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นเป็นที�รู้จกัของคนทั�วไป รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ความ
ทนัสมยัแบบคนรุ่นใหม่ การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด ความเหมาะสมในเรื�องทาํเลที�ตั
งตลอดจน 
การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อมวลชน 
  ประสิทธิc   จนัทร์ช่วย  (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาภาพลกัษณ์เรือนจาํในทศันะของญาติผูต้อ้งขงั 
พบว่า ภาพรวมด้านความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์เรือนจาํอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี โดยมีภาพลกัษณ์
สูงสุดในด้านชื�อเสียงและผลงานของเรือนจํา รองลงมาคือด้านเทคโนโลยีมาใช้กับเรือนจํา                 
ดา้นบทบาทหนา้ที�ของเรือนจาํ และมีภาพลกัษณ์ตํ�าสุดในดา้นการบริการของเรือนจาํ 
  พนมพล  อุระพนัธมาศ  (2548 : บทคดัยอ่)  ศึกษา แนวทางการออกแบบพื
นที�สาธารณะ
ของศูนยก์ารคา้ : รูปแบบที�ก่อให้เกิดกิจกรรมและรายได้ พบว่า พื
นที�สาธารณะของศูนยก์ารคา้
สยามดิสคฟัเวอรี� เซ็นเตอร์ ประชาชนที�มาใชง้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่น ที�มีอายอุยูใ่นช่วง 15-20 ปี 
และ 21-25 ปี ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการมาใช้งานพื
นที�สาธารณะเพื�อการนัดพบรอคอย           
ส่วนพื
นที�สาธารณะของศูนยก์ารคา้มาบุญครองเซ็นเตอร์ ประชาชนที�มาใชง้าน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วยัรุ่น ที�มีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปี และ 21-25 ปี เช่นกนั ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการมาใช้งาน
พื
นที�สาธารณะเพื�อเดินผา่น และพื
นที�สาธารณะของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ประชาชน
ที�มาใชง้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูใ้หญ่ ที�มีอายุอยูใ่นช่วง 26-30 ปี และ 30 ปีขึ
นไป อีกทั
งมีวตัถุประสงค์
ในการมาใช้งานพื
นที�สาธารณะเพื�อนั�งพกั นั�งเล่น ส่วนความตอ้งการให้พื
นที�สาธารณะสามารถ
ตอบสนองกิจกรรมนั
น ประชาชนที�มาใช้งานพื
นที�สาธารณะทั
ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่มีความตอ้งการ    
ใหพ้ื
นที�สาธารณะสามมารถตอบสนองกิจกรรมการชมการแสดงกิจกรรม การพกัผอ่น และการนดัพบ
รอคอย อีกทั
งความพึงพอใจต่อรูปแบบพื
นที�สาธารณะของศูนยก์ารคา้ รูปแบบที�ประชาชนผูม้าใชง้าน
มีความพึงพอใจมาก คือ รูปแบบในเรื�องตาํแหน่งที�ตั
งของพื
นที�สาธารณะ การเขา้ถึงพื
นที�สาธารณะ 
ความสวา่ง ขนาดรูปร่างพื
นที�สาธารณะ และบรรยากาศ ตามลาํดบั 
   พระมหาวชัชิระพร  อริยวาที  (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษา บทบาทที�คาดหวงัและบทบาท     
ที�เป็นจริงของพระสงฆต่์อสังคมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวม
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยในระดบัสูง เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้น มี 4 ดา้นที�กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัสูง คือ ดา้นการปกครอง (การประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินยั) รองลงมาคือ ดา้นการ
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สาธารณูปการ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และดา้นการศาสนาศึกษา ส่วนภาพรวมต่อบทบาท
พระสงฆ์ในด้านบทบาทที�เป็นจริง กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางในทุกด้าน       
โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือดา้น กาสาธารณูปการ รองลงมาคือ ดา้นการปกครอง (การประพฤติ
ปฏิบติัตามประธรรมวนิยั) และดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
 วาสินี  วรรณศรี  (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษา ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย       
ในทศันะของนักเรียนระดบัชั
นมธัยมศึกษาตอนปลาย เขตพื
นที�การศึกษาเชียงราย เขต 1  พบว่า        
กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ครึ� งหนึ�งเป็นเพศหญิง อายุ 17 ปี และส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนที�ตั
งอยูใ่น
เทศบาล ในแผนการเรียนวิทย-์คณิต ระดบัการศึกษาของบิดาพบวา่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มารดา
พบวา่อยูใ่นระดบั ม.6/ปวช. เป็นส่วนใหญ่ อาชีพของบิดาคือ อาชีพเกษตรกรและอาชีพของมารดา
คือการประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดค้รอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 5,000-15,000 บาท และ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เกี�ยวกบัการรับรู้ข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงรายจากสื�อต่างๆ มหาวิทยาลัยที�ทาํการประชาสัมพนัธ์ พบว่าสื�อ          
ที�นักเรียนเคยเห็น 5 อันดับแรก คือ วิทยุ ป้ายคทัเอ๊าท์ เว็บไซท์ การประชาสัมพนัธ์แนะแนว        
ของมหาวทิยาลยัตามโรงเรียน และแผน่พบั/ใบปลิวตามลาํดบั เกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นวา่มหาวิทยาลยัมีภาพลกัษณ์ในระดบัดีทุกดา้น 
เรียงตามลาํดบัคือ ด้านสิ�งแวดล้อม ดา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�น การประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการศึกษา และคุณภาพของนกัศึกษาและบณัฑิต เมื�อจาํแนกตามตวัแปรดา้นประชากร พบวา่ 
อาย ุและประเภทของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัที�ระดบันยัสําคญั .05 
ส่วนตวัแปรที�เหลือคือ เพศ แผนการเรียน 
 อศัวนิ  แสงปาก  (2550 : 36-41) ไดว้จิยัเรื�องผลการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี
การพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น  ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียน
ที�เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้าํปรึกษา แบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
ต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น
ลดลงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ พบว่า มีปัจจยั และมีมูลเหตุ
หลายประการที�สอดคลอ้งกบังานวจิยัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัชั
นมธัยม 
ศึกษาตอนตน้ใน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี และมีเนื
อหาสาระที�เป็นประโยชน์ และผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาเอกสารดงักล่าวนี
 เพื�อเป็นแนวทางต่อการศึกษาภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดบัชั
นตอนตน้  



บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการศึกษาเรื�อง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาในอาํเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงันี+   
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 
  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ในการศึกษาครั+ งนี+  คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้            
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 4 แห่ง รวมประชากรทั+งหมด 1,100 คน 

(ทะเบียนนกัเรียนเขตพื+นที�การศึกษาจนัทบุรี.  เขต 2 : 2554) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ได้ศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีไดค้ดัเลือกจากนักเรียนเป้าหมายโดยใช้หลกัการกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-
610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน และดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งง่าย 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวจิยั  โดยมีขั+นตอนการดาํเนินการ  ดงันี+  
 การสร้างแบบสอบถาม                          
 1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื�องมือจากเอกสารงานวิจยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อใช้เป็นแนวทาง         
ในการสร้างเครื�องมือ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามแนวทางในการสร้างเครื�องมือและกรอบแนวคิดที�กาํหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดใหค้รอบคลุมทั+งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของการวจิยั 
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 3. นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ+น  เสนออาจารยที์�ปรึกษาตรวจทานและนาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  

5 ท่าน (รายนามปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก) ตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเที�ยงตรงเชิงพินิจ และความ
เหมาะสมของแบบสอบถามเพื�อที�ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนาํไปทดลองใช ้    
 4. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงความเที�ยงตรงแลว้นาํไปทดลองใช้ (Trt Out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดไว้
จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั+งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิU  
อลัฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามดงันี+  แบบสอบถามทั+งฉบบัไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั  0.8801   

  ดา้นลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั  0.9108 

  ดา้นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ไดค่้าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.8090 
 5. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นและมีความสมบูรณ์ ไปใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั+ งนี+   ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี+  
 ตอนที� 1  แบบสอบถามเกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั�วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ  ลกัษณะครอบครัว  
 ตอนที� 2  แบบสอบถามลกัษณะการอบรมเลี+ ยงดูของครอบครัวเป็นแบบ 2 ตวัเลือก         
ใหน้กัเรียนตอบวา่ ใช่ หมายถึง การอบรมเลี+ยงดูของครัวนั+นเป็นจริง ถา้ตอบวา่ไม่ใช่ หมายถึง การ
อบรมเลี+ยงดูของครอบครัวไม่จริง                                                        
         ใช่ ไม่ใช่ 

   คาํถาม  เชิงบวก  1   0 

   คาํถาม  เชิงปฏิเสธ  0   1 

 
 เกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงันี+  
 ค่าเฉลี�ย 0.50-1.00 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่ามธัยฐานของกลุ่ม) หมายถึง ลกัษณะ
การอบรมเลี+ยงดูของครอบครัวดี 

 ค่าเฉลี�ย 0.00-49.00 คะแนน (นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่ามธัยฐานของกลุ่ม) หมายถึง ลกัษณะ
การอบรมเลี+ยงดูของครอบครัวไม่ดี 
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 ตอนที� 3  ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ทั+ง 4 ด้าน คือ ด้านกิจวตัรของสงฆ์  ด้านการปฏิบติัตนในวดั  
ดา้นการปฏิบติัตนในที�สาธารณะ ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส โดยใชเ้กณฑ ์5 ระดบั ดงันี+  
   5      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

   4      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

   3      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

   2      หมายถึง      มีระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 

   1      หมายถึง      มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

  เกณฑใ์นการแปลความหมาย  (3 กลุ่ม) 
  ค่าเฉลี�ย 4.00-5.00 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่าควอไทล์ที� 3 ของกลุ่ม) หมายถึง  
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย 3.00-3.99 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่าควอไทล์ที� 2 ของกลุ่ม) หมายถึง  
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 1.00-2.99 คะแนน (น้อยกว่าค่าควอไทล์ที� 2 ของกลุ่ม) หมายถึง มีระดับ
ความคิดเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการพื+นที�เขตการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในครั+ งนี+  ดว้ยตวัเอง 

 

การจัดทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั+ งนี+ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมขอ้มูลที�ผ่านการตรวจสอบอย่าง
ถูกตอ้งมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ  ดงันี+  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์  
หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  
 2. ลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดย การวิเคราะห์ 
หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  
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 3. ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ด้านกิจวตัรของสงฆ์ ด้านการปฏิบติัตนในวดั ด้านการ
ปฏิบติัตนในที�สาธารณะ ด้านการปฏิบติัตนต่อฆราวาส วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการ
วเิคราะห์ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์การทดสอบค่าที t-test และ F-test 
และวเิคราะห์ความแปรปรวน   
 5. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว โดยใชส้ถิติเชิง
วเิคราะห์  F-test   
  

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที�ใช้ในการนาํเสนอขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมุติฐาน ครั+ งนี+ ผูว้ิจยั   
ไดใ้ชส้ถิติประกอบดว้ย 

 1. สถิติพื.นฐาน 

   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2 ค่าเฉลี�ย (Χ ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. สถิติที�ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 ค่าความเที�ยงตรง (Accuracy) 
  2.2 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ใชส้ัมประสิทธิU แอลฟ่า 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบค่าสมมุติฐาน 
  3.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม 

  3.2 ค่า F-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกมากกวา่ 2 กลุ่ม 

  3.3 วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) เพื�อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 



บทที�  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ตามลาํดบัดงันี)  
1. สัญลกัษณ์ที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั) งนี)  เพื-อให้เกิด     
ความเขา้ใจที-ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี)  

X   แทน ค่าคะแนนเฉลี-ย 
S.D. แทน ค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
t  แทน ค่าสถิติ 2 กลุ่ม แจกแจงแบบ + 
F  แทน ค่าสถิติแจกแจงแบบ F เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี-ยมากกวา่ 2 กลุ่ม 
*  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05  
 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัครั) งนี)  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั)นตอนดงัต่อไปนี)  
ตอนที� 1 ข้อมูลเกี-ยวกับปัจจยัส่วนบุคคลทั-วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล         

โดยการแจกแจงความถี- และค่าร้อยละ   
ตอนที� 2  ลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัว ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี- ค่าร้อยละ   
ตอนที� 3 ระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง ค่าเฉลี-ย และค่าความเบี-ยงเบน
มาตรฐาน  
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ตอนที� 4 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการอบรมเลี) ยงดูของครอบครัวกับ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดั
จนัทบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า t-test หรือ F-test และความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที� 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี- และ
ค่าร้อยละ รายละเอียดดงัตาราง 1 

  
ตาราง 1  จาํนวน และร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

จาํแนกเป็นรายดา้น 
 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (n = 285) ร้อยละ (100.00) 
1.  เพศ   

ชาย 125 42.70 

หญิง 160 57.30 

2.  ลกัษณะครอบครัว   
บิดา มารดา อยูด่ว้ยกนั 154 64.10 

บิดา มารดา หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่ 85 28.10 

บิดา หรือ มารดา เสียชีวติ 46 7.80 

 

จากตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงันี)  

เพศ นกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.30 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.70  

ลกัษณะครอบครัว  นกัเรียนในกลุ่มตวัอย่างระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอย
ดาว จงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่ครึ- งบิดา มารดา อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีจาํนวนน้อยมากที- 
บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 28.10 และ มีจาํนวนน้อยที-สุดที- บิดา มารดา 
เสียชีวติ คิดเป็นร้อยละ 7.80 
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ตอนที� 2  ลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัว เกี-ยวกบัภาพลักษณ์ของพระสงฆ ์           
ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแจกแจงความถี- ค่าร้อยละ ค่าเฉลี-ย และค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน   

 
ตาราง 2 จาํนวนและร้อยละของระดบัลกัษณะการอบรมเลี) ยงดูของครอบครัว เกี-ยวกบัภาพลกัษณ์ 

ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยภาพรวม 

 

ระดบัลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของ
ครอบครัว  

จาํนวน (n = 285) ร้อยละ (100.00) 

ดี 129 43.20 

ไม่ดี 156 56.80 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัว เกี-ยวกับ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนโดยภาพรวม พบวา่ นกัเรียนระดบัชั)นมธัยมศึกษา
ตอนต้นในอําสอยดาว จังหวดัจันทบุรี นักเรียนเกินกว่าครึ- งมีลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของ
ครอบครัวอยู่ในระดบัไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 56.80 และนกัเรียนเกือบครึ- งมีลกัษณะการอบรมเลี)ยงดู
ของครอบครัวอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 43.20 เมื-อจาํแนกเป็นรายขอ้ ปรากฏผลดงัตาราง 3 

 

 ตอนที� 3 ระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี- ค่าร้อยละ ค่าเฉลี-ย และ        
ค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 3 ค่าเฉลี-ย ค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐานและระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกเป็นรายดา้นและโดยภาพรวม   

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ Χ  S.D. ระดบั          ลาํดบั 

ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์ 4.66 0.41 มากที-สุด         2 

ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 4.30 0.61 มากที-สุด         4 
ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ 4.46 0.67 มากที-สุด         3 

ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 4.67 0.48 มากที-สุด         1 

รวม 4.52 0.38 มากที-สุด 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํแนกเป็นรายด้านโดยภาพรวม 
พบวา่ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากที-สุด (Χ = 4.52)   

เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากที-สุด (Χ = 4.67-4.46) เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนต่อ
ฆราวาส (Χ = 4.67) ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์(Χ = 4.66) ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ(Χ = 4.46) 
และมีดา้นการปฏิบติัตนในวดั (Χ = 4.30)     

สรุปผลพอสังเขป ไดด้งันี)  ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีในระดบัมากที-สุด แสดงวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ
ของนกัเรียนนั)น เป็นภาพลกัษณ์ที-อยูใ่นระดบัที-ดี การปฏิบติัตนในดา้นต่างๆ ของพระสงฆ ์เมื-อนกัเรียน
ไดพ้บเห็นผูป้กครองของตนเองทาํบุญ ใสบาตร ทั)งในวดั และหน้าบา้นของนกัเรียน รวมไปถึงที-
สาธารณะต่างๆ เช่น ชุมชนในหมู่บา้น โรงเรียน ตลาด เป็นตน้ ก็จะพบเห็นกิริยา ท่าทางที-น่าเคารพ 
และศรัทรา ของพระสงฆที์-ปฏิบติัต่อฆราวาสในที-สาธารณะต่างๆ เมื-อภาพลกัษณ์ที-ดีของพระสงฆ์
ไดเ้กิดขึ)นในทศันะของนกัเรียนแลว้ กิจวตัรของพระสงฆต์อ้งน่าเคารพ และน่าศรัทราเช่นกนั เพราะ
พระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งของผูป้ฏิบติัดี ถึงแมว้า่นกัเรียนจะไม่สามารถเห็นกิจวตัรต่างๆ ของพระสงฆ์
ภายในวดัไดทุ้กกิจวตัร แต่นกัเรียนก็เชื-อ และศรัทราวา่พระสงฆใ์นอาํเภอสอยดาวเป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้  

    



46 

ตาราง 4 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นกิจวตัรของพระสงฆจ์าํแนก
เป็นรายขอ้ 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน Χ  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์     

1.  พระสงฆบิ์ณฑบาตเป็นประจาํทุกวนั 4.77 0.65 นอ้ย 3 

2.  พระสงฆส์วดมนตท์าํวตัรสมํ-าเสมอ 4.89 0.37 มาก 1 

3.  พระสงฆค์รองจีวรที-สะอาดอยูเ่สมอ 4.63 0.76 มาก 4 

4.  พระสงฆก์วาด ทาํความสะอาดโบสถ ์ลานเจดีย ์ 4.23 1.12 ปานกลาง 5 

5.  พระสงฆเ์ดินดว้ยอาการสาํรวม 4.78 0.67 ปานกลาง 2 

รวม 4.66 0.41 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์พบวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (Χ = 4.66) ปรากฏผลดงันี)  
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีประเด็นที-มีภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน 
อยู่ในระดบัมาก (Χ = 4.89-4.77) เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ พระสงฆ์สวดมนต ์     
ทาํวตัรสมํ-าเสมอ (Χ = 4.89) พระสงฆเ์ดินดว้ยอาการสํารวม (Χ = 4.78) และพระสงฆบิ์ณฑบาต
เป็นประจาํทุกวนั (Χ = 4.77)  
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ตาราง 5 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติัตนในวดัจาํแนก
เป็นรายขอ้ 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน Χ  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ดา้นการปฏิบติัตนในวดั     

1.  พระสงฆค์รองจีวรเรียบร้อย 4.73 0.69 มากที-สุด 1 

2.  พระสงฆบ์าํรุงรักษาทรัพยส์มบติัภายในวดั 4.49 0.95 มากที-สุด 3 

3.  พระสงฆใ์ชน้ํ)าประปา และไฟฟ้าอยา่งประหยดั 4.51 0.84 มากที-สุด 2 

4.  พระสงฆใ์ชอิ้นเตอร์เน็ทเพื-อการศึกษาธรรมะ 3.29 1.49 ปานกลาง 5 

5.  พระสงฆส์นทนาดว้ยนํ)าเสียงที-นุ่มนวล 4.48 1.02 มากที-สุด 4 

รวม 4.30 0.61 มากที-สุด 

 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นการปฏิบติัตนในวดั พบว่า ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (Χ = 4.30)  ปรากฏผลดงันี)  

เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีประเด็นที-มีภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
อยู่ในระดบัมาก (Χ = 4.73 – 4.49) เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ พระสงฆค์รองจีวร
เรียบร้อย (Χ = 4.73) พระสงฆบ์าํรุงรักษาทรัพยส์มบติัภายในวดั (Χ = 4.49) และพระสงฆส์นทนา
ดว้ยนํ)าเสียงที-นุ่มนวล (Χ = 4.48) 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ 
จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน Χ  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ  

1.  พระสงฆไ์ม่ควรอยูใ่นสถานที-บนัเทิง 4.64 0.79 มากที-สุด 2 

2.  พระสงฆไ์ม่ควรยนืในท่าตามสบาย 4.09 1.19 มากที-สุด 5 

3.  พระสงฆไ์ม่ควรขบัขี-ยานพาหนะ 4.55 0.97 มากที-สุด 3 

4.  พระสงฆไ์ม่ควรสูบบุหรี-  4.62 0.90 มากที-สุด 1 

5.  พระสงฆไ์ม่ควรสวมแวน่กนัแดดสีดาํ 4.41 1.03 มากที-สุด 4 

รวม 4.46 0.67 มากที-สุด 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะพบวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนโดยรวมอยู่
ในระดบัมากที-สุด (Χ = 4.46) ปรากฏผลดงันี)  
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เกือบทุกขอ้มีภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
อยูใ่นระดบัมากที-สุด (Χ = 4.64 – 4.55) เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่พระสงฆไ์ม่ควรอยู ่   
ในสถานที-บนัเทิง (Χ = 4.64) พระสงฆ์ไม่ควรสูบบุหรี-  (Χ = 4.62) และพระสงฆ์ไม่ควรขบัขี-
ยานพาหนะ (Χ = 4.55) 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 
จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน Χ  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส  

1.  พระสงฆไ์ม่ใชส้าํนวน ภาษาที-สื-อไปทางลามกอนาจาร 4.78 0.61 มากที-สุด 3 

2.  พระสงฆไ์ม่ควรเลือกรับกิจนิมนต ์ 4.28 1.13 มากที-สุด 5 

3.  พระสงฆไ์ม่อวดอา้งวา่ตนเป็นผูว้เิศษ 4.60 0.94 มากที-สุด 4 

4.  พระสงฆไ์ม่สนบัสนุนใหเ้ล่นการพนนั 4.86 0.38 มากที-สุด 1 

5.  พระสงฆแ์สดงความเอื)อเฟื) ออนุเคราะห์ต่อฆราวาสทุกคน 4.81 0.59 มากที-สุด 2 

รวม 4.67 0.48 มากที-สุด 

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส พบว่า ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากที-สุด (Χ = 4.67) ปรากฏผลดงันี)  
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามากกวา่ครึ- งมีภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียน
อยู่ในระดับมากที-สุด (Χ = 4.86 – 4.78) เรียงลาํดับจากมากไปน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ ทาํพระสงฆ ์           
ไม่สนบัสนุนใหเ้ล่นการพนนั (Χ =4.86) พระสงฆแ์สดงความเอื)อเฟื) ออนุเคราะห์ต่อฆราวาสทุกคน 
(Χ = 4.81) และพระสงฆไ์ม่ใชส้าํนวน ภาษาที-สื-อไปทางลามก อนาจาร (Χ = 4.78) 
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 ตอนที� 4  เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการอบรมเลี) ยงดูของครอบครัวกับ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดั
จนัทบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า t-test หรือ F-test และความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธีิของ Scheffe’  

 

ตาราง 8  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกดา้นเพศ 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

เพศ 
t p ชาย (n=125) หญิง (n=160) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ 

ของนกัเรียนโดยรวม 4.55 0.31 

 

4.50 4.50 1.01 0.31 

ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์ 4.70 0.33 4.62 0.46 1.35 0.18 

ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 4.40 0.51 4.23 0.68 1.83 0.07 

ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ 4.44 0.65 4.47 0.69 -0.30 0.76 

ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 4.67 0.43 4.66 0.52 0.13 0.90 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล          
ดา้นเพศกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกดา้นเพศ พบวา่ นกัเรียนที-มีเพศต่างกนัมีภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ
ของนกัเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น ก็พบว่า เพศไม่มีผลต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของ
นกัเรียนในทุกดา้น เช่นเดียวกนั 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกดา้นลกัษณะครอบครัว 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

ลกัษณะครอบครัวเกี-ยวกบับิดามารดา 

F p 
อยูด่ว้ยกนั 
(n=154) 

อยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

(n=85) 

เสียชีวติ 
 

(n=46) 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ 

ของนกัเรียนโดยรวม 
 

4.72 

 

0.29 

 

4.61 

 

0.47 

 

4.45 

 

0.47 

 

3.14 

 

0.00* 

ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์ 4.80 0.60 4.75 0.68 4.84 0.53 0.45 0.65 

ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 4.94 0.24 4.84 0.43 4.72 0.76 1.95 0.05* 

ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ 4.66 0.67 4.59 0.82 4.65 0.65 0.68 0.49 

ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 4.37 0.92 4.12 1.24 3.29 1.44 1.63 0.01* 

 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดั
จนัทบุรี จาํแนกดา้นลกัษณะของครอบครัวเกี-ยวกบับิดามารดา อยู่ดว้ยกนั อย่าร้างแยกกนัอยู่และ
เสียชีวติ พบวา่ นกัเรียนที-มีลกัษณะครอบครัวต่างกนัความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที-ระดับ .05 แสดงว่า ลกัษณะครอบครัวมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน 
 เมื-อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ลักษณะครอบครัวเกี-ยวกับบิดามารดา อยู่ด้วยกัน       
อย่าร้างแยกกันอยู่และเสียชีวิตมีผลต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ปฏิบติัตนต่อฆราวาส ดา้นการปฏิบติัตนในวดั ดงันั)นจึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ
เชฟเฟ่ปรากฏผลดงัตาราง 
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ตาราง  10  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์
ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกดา้นลกัษณะครอบครัว เป็นรายคู่ 

 

ลกัษณะครอบครัว  อยูด่ว้ยกนั หยา่/แยก เสียชีวติ 
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์
ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 

X  4.94 4.84 4.72 

   อยูด่ว้ยกนั 4.94 - 0.10 0.22* 
   หยา่/แยก 4.84  - 0.10 
   เสียชีวติ 4.72   - 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 10 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์        

ในทศันะของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกด้าน

ลกัษณะครอบครัวเป็นรายคู่ พบว่า ผูที้-มีลกัษณะครอบครัวที-บิดาหรือมารดาเสียชีวิตมีความเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆดี์กวา่ผูที้-มีลกัษณะครอบครัวที-บิดา มารดาอยูด่ว้ยกนั 
 จากตาราง 10 แสดงว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นที-มีลักษณะของครอบครัว
มารดาเสียชีวติกบัลกัษณะของครอบครัวอยูด่ว้ยกนัมีความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์

ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกดา้นลกัษณะครอบครัว เป็นรายคู่ 

 

ลกัษณะของครอบครัว  อยูด่ว้ยกนั หยา่/แยก เสียชีวติ 
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์

ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส X  4.37 4.12 3.29 

อยูด่ว้ยกนั 4.37 - 0.25* 1.18 
หยา่ร้าง/แยก 4.12  - 1.03 
เสียชีวติ 3.29   - 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 11 เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์         

ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกลกัษณะ
ครอบครัว เป็นรายคู่ พบว่า นักเรียนที-มีลกัษณะครอบครัวต่างกนัความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆใ์นทศันะแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ นกัเรียนที-มี
ลกัษณะครอบครัวที-บิดาหรือมารดาอยา่ร้าง หรือแยกกนัอยูมี่ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์
ดีกวา่ผูที้-มีลกัษณะของครอบครัวที-บิดา มารดาอยูด่ว้ยกนั  
 จากตาราง 11 แสดงว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นที-มีลักษณะของครอบครัว           
ที-บิดาหรือมารดาอย่าร้าง หรือแยกกันอยู่กับลักษณะของครอบครัวบิดา มารดาอยู่ด้วยกันมี
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 
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ตาราง  12  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัวกบั
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกดา้นลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัว 

 

ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

การอบรมเลี)ยงดูของครอบครัว 
t p 

นอ้ย (n=156) มาก (n=129) 

Χ  S.D. Χ  S.D.   
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะ 

ของนกัเรียนโดยรวม 
 

4.66 

 

0.25 

 

4.42 

 

0.43 

 

4.82 

 

0.00* 

ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์ 4.72 0.29 4.61 0.47 2.11 0.04* 

ดา้นการปฏิบติัตนในวดั 4.45 0.47 4.19 0.69 3.14 0.00* 

ดา้นการปฏิบติัตนในที-สาธารณะ 4.67 0.48 4.29 0.75 4.30 0.00* 

ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส 4.77 0.34 4.59 0.55 2.86 0.00* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการอบรมเลี)ยงดูของ
ครอบครัวกบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ นกัเรียนที-มีลกัษณะการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัวต่างกนัความเห็น
ต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที-ระดับ .05 
แสดงวา่ การอบรมเลี)ยงดูของครอบครัวมีผลต่อนกัเรียนภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์
 เมื-อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนที-มีลักษณะการอบรมของครอบครัวต่างกัน
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ          
ที-ระดบั .05 ทั)ง4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจวตัรของพระสงฆ ์ดา้นการปฏิบติัตนในวดั ดา้นการปฏิบติัตน
ในที-สาธารณะดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส โดยผูที้-มีการอบรมเลี)ยงดูของครอบครัวในระดบัมาก
มีภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนในระดบันอ้ย  

 

 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการศึกษาเรื�อง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้นาํมาสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และนําเสนอ
ขอ้เสนอแนะเป็นลาํดบัไดด้งันี
  
 1. ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 2. สมมุติฐานของการวจิยั 
 3. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. อภิปรายผลการวจิยั 
 6. ขอ้เสนอแนะ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั
 งนี
  ผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุ่งหมายไวด้งันี
  
 1. เพื�อศึกษาระดับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมธัยม ศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

 การวจิยัครั
 งนี
  ผูว้จิยัไดต้ั
งสมมุติฐานในการวจิยัไวด้งันี
  
 1. นกัเรียนที�มี เพศ ต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
 2. นกัเรียนที�มี ลกัษณะครอบครัว ต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนที�มี ลกัษณะการอบรมเลี
 ยงดูของครอบครัว ต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์
ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั ในการศึกษาครั
 งนี
  ศึกษากบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวนทั
งหมด 1,100 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที�ใชใ้นการวิจยัโดยใชต้าราง เครจซี� และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 
1970 : 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ
นโดยการศึกษาจากเอกสาร
ทฤษฏี และแนวคิดจากตาํราต่าง ๆ ตลอดถึงผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
เครื�องมือวจิยัตามกรอบแนวคิดที�กาํหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ครอบคลุมทั
งวตัถุประสงค ์
และลกัษณะของการวจิยัในการสร้างเครื�องมือวจิยัเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) จาํนวน 37 ขอ้ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี
  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะการสํารวจรายการ (Check 
List) คาํถามประกอบไปดว้ย เพศ ลกัษณะครอบครัว จาํนวน 2 ขอ้  
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะการอบรมเลี
 ยงดูของครอบครัว จาํนวน 15 ข้อ
 ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดับชั
น
มธัยมศึกษาตอนตน้ แบ่งเป็น 4 ดา้น จาํนวน 20 ขอ้ 
 การตรวจสอบความเที�ยงตรง โดยนําแบบสอบถามไปปรึกษาผู ้เชี� ยวชาญเกี�ยวกับ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์จาํนวน 5 ท่าน เมื�อผา่นการพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ข ไดน้าํไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อาํเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั
งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธิH อลัฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามดงันี
   แบบสอบถามทั
งฉบบัไดค้่าความ
เชื�อมั�นทั
งฉบบั เท่ากบั 0.8801  
  - ดา้นลกัษณะการเลี
ยงดูของครอบครัว ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.9108 
  - ดา้นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ไดค่้าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.8090 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที�กาํหนด แลว้นาํขอ้มูลที�ไดจ้าก
แบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์ 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื�นฐาน 

   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.2 ค่าเฉลี�ย (Χ ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. สถิติที�ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 ค่าความเที�ยงตรง  
  2.2 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ใชส้ัมประสิทธิH อลัฟา 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบค่าสมมุติฐาน 

  3.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม 
  3.2 ค่า F-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกมากกวา่ 2 กลุ่ม 
  33. วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) เพื�อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 

สรุปผลการวจัิย    

 การวจิยัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคด์งันี
  
 ระดบัภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้           
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวม พบวา่ ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนนั
น 
เป็นภาพลกัษณ์ที�อยู่ในระดบัที�ดี เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในทศันะ           
ของนกัเรียน ในระดบัมาก ไดแ้ก่ กิจวตัรของพระสงฆ ์ การปฏิบติัตนในวดั การปฏิบติัตนในที�สาธารณะ 
และการปฏิบัติตนต่อฆราวาส  การปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ของพระสงฆ์ เมื�อนักเรียนได้พบเห็น
ผูป้กครองของตนเองทาํบุญ ใสบาตร ทั
งในวดั และหน้าบา้นของนกัเรียน รวมไปถึงที�สาธารณะต่างๆ 
เช่น ชุมชนในหมู่บา้น โรงเรียน ตลาด เป็นตน้ ก็จะพบเห็นกิริยา ท่าทางที�น่าเคารพ และศรัทรา           
ของพระสงฆที์�ปฏิบติัต่อฆราวาสในที�สาธารณะต่าง ๆ   
 เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ลกัษณะของครอบครัว ลกัษณะการอบรมเลี
 ยงดูของ
ครอบครัว กับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ โดยรวม และรายด้าน พบว่า นักเรียนที�มี เพศ ต่างกัน             
มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ไม่แตกต่างกนั และนกัเรียนที�มี ลกัษณะของครอบครัว กบัการ
อบรมเลี
ยงดูของครอบครัว มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั 0.5 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยัภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับชั
นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามสมมุติฐาน ดงันี
  
 สมมติฐานข้อที� 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน นักเรียนที�มี เพศ ต่างกัน มีทัศนะต่อ
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่า นักเรียนระดับชั
 นมัธยมศึกษาตอนต้น            
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง สามารถมีทศันะต่อภาพลักษณ์ของ
พระสงฆไ์ดเ้ช่นเดียวกนั และเพศของนกัเรียนนั
นไม่จาํกดัทศันะที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์เพราะ
ทศันะนั
นเป็นสิ�งที�เกิดขึ
นในจิตใจ ซึ� งแลว้นั
นจึงเทียบไดก้บั ภาวิณี หงส์เจริญ (2544 : 62-63) ไดก้ล่าว
วา่ ทศันะเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อถือของบุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หากบุคคลมีความรู้หรือเชื�อในสิ�งใดดี 
ก็มกัจะมีทศันะที�ดีต่อสิ�งนั
น ในทางตรงกนัขา้ม หากมีความรู้มาก่อนวา่ สิ�งใดไม่ดี ก็จะมีทศันะไม่ดี
ต่อสิ�งนั
นเป็นตน้ ดงันั
น กิจวตัรของพระสงฆย์อ่มน่าเคารพ และน่าศรัทราเช่นกนั เพราะนกัเรียนมีความ
เชื�อ และศรัทราวา่พระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งของผูป้ฏิบติัดี ถึงแมว้า่นกัเรียนจะไม่สามารถเห็นกิจวตัรต่างๆ 
ของพระสงฆภ์ายในวดัไดทุ้กกิจวตัร และทุกครั
 ง แต่นกัเรียนก็เชื�อ และศรัทราวา่พระสงฆใ์นอาํเภอสอย
ดาวเป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ เปรียบเทียบไดก้บัผลการศึกษาของ   เริงฤทธิH  พลนามอินทร์ (2540 : บทคดัยอ่) 
ศึกษา บทบาทของพระสงฆก์บัการพฒันาตามแนวพุทธศาสนาในจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ พระสงฆ์
ในจดัหวดัอุดรธานีมีบทบาทในการพฒันาตามแนวพุทธศาสนาทั
ง 3 ดา้น ดงันี
  การพฒันาดา้นวตัถุ 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการพฒันาภายในบริเวณวดัเป็นสําคัญ ได้แก่ จัดสร้างห้องนํ
 า          
ห้องส้วม และถังเก็บนํ
 าฝน เพื�อการจัดการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จัดตั
 งโรงเรียน         
พระปริยติัธรรมเพื�อให้การศึกษาแก่บุคคลทุกวยัทุกระดับ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั
งการรักษา
สภาพแวดลอ้มภายในวดั และสร้างศาลาการเปรียญเพื�อสาธารณูปการ ส่วนนอกวดัไดบ้ริจาคเงิน
เป็นกองทุนการศึกษา หรือสมทบทุนอาหารกลางวนั และสนับสนุนการก่อสร้างศาลาประชาคม          
ในตาํบลและหมู่บา้น การพฒันาดา้นจิตใจ พระสงฆส่์วนใหญ่ไดอ้บรมประชาชนในการสวดมนต ์
รักษาศีลพอๆกบัการแสดงพระธรรมเทศนาในวนัพระ อบรมโดยใช้คาํคม อุทาหรณ์และสุภาษิต 
ประกอบตามโอกาสอนัควร จากกลุ่มคนส่วนน้อยไปสู่กลุ่มคนส่วนใหญ่ รวมทั
งแนะนําและ
ชกัชวนใหล้ด ละ เลิก อบายมุขอีกดว้ย การพฒันาดา้นสังคม พระสงฆส่์วนใหญ่ไดช่้วยกระตุน้จิตใจ
ประชาชนให้กระทาํความดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความบริสุทธิH  ยุติธรรม ร่วมประชุมและให้ขอ้เสนอแนะ
การทาํงานแก่คณะกรรมการหมู่บา้น เพื�อสร้างความสามคัคีและความสงบสุขในชุมชน 
  สมมติฐานข้อที� 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน นักเรียนที�มี ลกัษณะครอบครัว มีทศันะต่อ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ ลกัษณะครอบครัว ที�บิดา หรือ มารดา เสียชีวิต 
และ บิดา มารดา หย่าร้าง แยกกนัอยู่ มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ดีกว่า นักเรียนที�มีลกัษณะ
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ครอบครัวที� บิดา มารดาอยู่ดว้ยกนั ทั
งนี
 การสูญเสียสมาชิกครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น บิดา หรือมารดา          
อาจทาํให้ ครอบครัวมีการอบรมเลี
ยงดูบุตรไดดี้ขึ
น จากอบรมเลี
ยงดูแบบปล่อยตามใจ ซึ� ง บิดา มารดา            
จะไม่เขม้งวดต่อบุตรของตนเองให้หลายๆดา้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนาวดี ศิริทองถาวร 
(2546 : 155) กล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์เป็นสิ�งที�น่าเชื�อถือ เป็นการสร้างภาพในใจของคนเรา เกี�ยวกบั
บุคคล องคก์าร สถาบนั หรือสิ�งต่างๆ ให้มั�นคงเป็นที�ยอมรับโดยอยูบ่นพื
นฐานของความน่าเชื�อถือ 
การสร้างภาพลกัษณ์ ถา้ไม่มีความน่าเชื�อถือในบุคคล หรือองคก์ารสถาบนันั
นเป็นตน้ และลกัษณะ
การอบรมเลี
 ยงดูของครอบครัวที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ดา้นการปฏิบติัตนในที�สาธารณะ             
อยูใ่นระดบันอ้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บริวมีนด์ (Baumrind. 1967 : 639) กล่าวไวว้่า 
การเลี
 ยงดูแบบ เอาใจใส่นั
นเป็นการอบรมเลี
ยงดูที�พ่อแม่สนบัสนุนให้ลูกมีพฒันาการตามวุฒิภาวะ 
โดยกาํหนดขอบเขตของพฤติกรรม พร้อมทั
งมุ่งหวงัให้เด็กเชื�อฟัง แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัให้เด็กได้
เป็นตวัของตวัเอง โดยพ่อแม่แสดงการยอมรับความคิดเห็นของเด็ก สนใจอารมณ์ ความรู้สึกของเด็ก 
ให้ความอบอุ่น มีเหตุผลต่อเด็ก  ดงันั
นลกัษณะครอบครัวของนกัเรียนที� บิดา หรือ มารดา เสียชีวิต 
และบิดา มารดา หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ในอาํสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี น่าจะมีลกัษณะการอบรมเลี
ยงดู
แบบเอาใจใส่ ทาํให้นักเรียนมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ดีกว่า นักเรียนที�มีลักษณะ
ครอบครัว บิดา มารดาร อยูด่ว้ยกนั 
 สมมติฐานข้อที� 3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ลกัษณะของการอบรมเลี
ยงดูของครอบครัว 
ต่างกนั มีทศันะต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์โดยรวม ที�แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที� .05 
แสดงว่า ลักษณะของการอบรมเลี
 ยงดูของครอบครัว มีผลทัศนะต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ ์          
ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาสอยู่ในระดบัมาก จึงเขา้ใจได้ว่า การปฏิบติัตนของพระสงฆ์ที�มีต่อ
ฆราวาสนั
น เป็นการปฏิบติัดี ในความคิดเห็นของนกัเรียน รองลงมาเป็นลกัษณะการอบรมเลี
 ยงดู
ของครอบครัวที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆด์า้นกิจวตัรของพระสงฆอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งเชื�อ
ไดว้า่เมื�อนกัเรียนไดเ้ขา้ใจ ใหค้วามเลื�อมใส ศรัทรา ต่อพระสงฆผ์ูป้ฏิบติัดีแลว้นั
น ก็จะเชื�อวา่กิจวตัรต่าง  ๆ
ของพระสงฆ์ที�ปฏิบัติอยู่นั
 น ย่อมปฏิบัติดี สมควรแก่การเคารพและศรัทรา ซึ� งสอดคล้องกับ         
ผลการศึกษาของ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศุภาศิริ การิกาญจน์ (2541 : 47-48) กล่าวว่า            
การอบรมเลี
 ยงดูแบบปล่อยตามใจ เป็นการอบรมเลี
 ยงดู ในลกัษณะที�พ่อแม่ให้อิสระกบัลูก และ              
มกัไม่เรียกร้องให้ลูกมีวุฒิภาวะ หรือความคุมลูก พ่อแม่จะขาดการอบรมลูก ยอมให้ลูกควบคุม
ตนเองมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ดงันั
น เมื�อลกัษณะครอบครัวเปลี�ยนไป คือมีสมาชิกครอบครัวเสียชีวิต 
อาจะเป็นเหลือสมาชิกครอบครัวเพียง บิดา และบุตร หรือ มารดา และบุตร การอบรมเลี
 ยงดูของ
ผูป้กครองที�ยงัมีชีวติอยูก่็จะเปลี�ยนไปเป็น การเลี
ยงดูแบบเอาใจใส่  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะเกี�ยวกบัเรื�องลกัษณะการอบรมเลี
ยงดู
ของครอบครัว เริ� มตั
 งแต่สถาบันครอบครัว โดยให้หน่วยงานภาครัฐบาล หรือเอกชนเข้ามา              
มีบทบาท จดัอบรมผูป้กครองถึงวิธีการ อบรมเลี
 ยงดูบุตรหลานของตน ให้มีคุณภาพจิตใจดีขึ
 น         
มีวฒิุภาวะดีขึ
น  ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆใหพ้ฒันาไปในทิศทางที�ดี และถูกตอ้ง 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั�งต่อไป 

 ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํมาศึกษาคน้ควา้เพิYมเติมได ้ดงัต่อไปนี]  
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในอาํสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ในจงัหวดัอืYนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัภาพลกัษณ์ของพระสงฆบ์วชใหม่ ในทศันะประชาชนในชุมชน 
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ควรมีการศึกษาวจิยัลกัษณะการอบรมเลี]ยงดูเยาวชนของผูป้กครอง ในอาํเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี   
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

 1. ควรนาํผลจากการศึกษาทีYไดจ้ากการวจิยัไปทดทองใชก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายวา่จะมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2. นาํผลจากการศึกษาทีYเป็นส่วนแตกต่างกนั เช่น การอบรมเลี]ยงดูของครอบครัว ทีYเป็น
ครอบครัวในเมืองกบัโรงเรียนในชนบทวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่   
 3. ควรนาํผลจากการศึกษาทีYไดจ้ากการวิจยัไปทดลอง นาํไปศึกษาเชิงสํารวจอาจจะได้
ประโยชน์มากยิYงขึ]นเพืYอหาสิYงทีYแตกต่างของกลุ่มนกัเรียน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  พระศรีศาสนโมลี (พระมหาวสูิต ป�ฺญาทีโป ป.ธ.9) เจา้คณะอาํเภอสอยดาว 

      เจา้อาวาสวดัโคง้สนามเป้า จงัหวดัจนัทบุรี 

2.  ผศ.อรวรวยี ์ เฉลิมพงษ ์ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 

3.  ผศ.บุษยา  ประทุมยศ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 
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จงัหวดัจนัทบุรี 
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 จงัหวดัจนัทบุรี 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๐                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

กราบมนสัการ   พระศรีศาสนโมลี (พระมหาวสูิต ป9ฺญาทีโป ป.ธ.๙) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด 

    
                เนื�องด้วย นายณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาสังคมศาสตร์
เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย์ พรทิพา            
นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.นักรบ เถียรอํ� า เป็นกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการนีI มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านฯ เป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ  
ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอกราบนมสัการพระคุณท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึIนเพื�อใชใ้นการวจิยั   

 จึงกราบนมสัการมาเพื�อ โปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิ�ง  

                                 

                                               ขอกราบนมสัการดว้ยความเคารพ 
 

       
      (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
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โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๐                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 
เรื�อง   ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รวรวยี ์เฉลิมพงษ ์

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด 
    

      เนื�องดว้ย นายณฐัธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาสังคมศาสตร์เพื�อ
การพฒันา ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง“ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย์ พรทิพา            
นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.นักรบ เถียรอํ� า เป็นกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการนีI มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านฯ เป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ  
ในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของ
เครื�องมือ ที�นกัศึกษาสร้างขึIนเพื�อใชใ้นการวจิยั   

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอใหค้วามอนุเคราะห์  

                                                

                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

      (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
          รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
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โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๐                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 
เรื�อง   ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษยา ประทุมยศ  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด  

 

     เนื�องดว้ย นายณฐัธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาสังคมศาสตร์เพื�อ
การพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย์ พรทิพา            
นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ ดร.นกัรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ในการนีIมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่พระเดชพระคุณท่านฯ เป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ  ในเรื�องดงักล่าว
เป็นอยา่งดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือ  ที�นกัศึกษา
สร้างขึIนเพื�อใชใ้นการวจิยั   

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอใหค้วามอนุเคราะห์  

                                                

                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                        
   

      (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
           รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
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โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๐                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 
เรื�อง   ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน   อาจารยป์ราโมทย ์สุวรรณา 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

      เนื�องดว้ย นายณัฐธญัพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาสังคมศาสตร์เพื�อ
การพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย์ พรทิพา            
นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.นักรบ เถียรอํ� า เป็นกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการนีI มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านฯ เป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ  
ในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของ
เครื�องมือ ที�นกัศึกษาสร้างขึIนเพื�อใชใ้นการวจิยั   

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอใหค้วามอนุเคราะห์  

                                                

                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

      (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
           รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
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โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 

ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๐                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 
เรื�อง   ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน   นายกิจจา นวลสุวรรณ์    

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด  
 
                เนื�องดว้ย นายณัฐธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาสังคมศาสตร์เพื�อ
การพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจันทบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย์ พรทิพา            
นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.นักรบ เถียรอํ� า เป็นกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการนีI มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านฯ เป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ  
ในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของ
เครื�องมือ ที�นกัศึกษาสร้างขึ6นเพื�อใชใ้นการวจิยั   

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอใหค้วามอนุเคราะห์ 

                                                                               

                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

      (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
            รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 



 
77

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๑                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถาม      จาํนวน  ๓๐  ชุด 

    
                เนื�องดว้ย นายณัฐธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิตสาขาสังคมศาสตร์เพื�อ
การพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารย ์พรทิพา นิโรจน์ 
เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.นักรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
ในการนีIนกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึIน 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ 

  

     ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
                   รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
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โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๑                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวทิยา  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยั   จาํนวน  ๕๐  ฉบบั 

    
                    เนื�องดว้ย นายณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิตสาขาสังคมศาสตร์
เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารย ์พรทิพา นิโรจน์ 
เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์        
ในการนีI จาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างซึ� งเป็นนกัเรียน        
ในโรงเรียนของท่าน จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

  

    ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
                 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๑                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตามูล  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยั   จาํนวน  ๕๐  ฉบบั 

    
                    เนื�องดว้ย นายณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิตสาขาสังคมศาสตร์
เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารย ์พรทิพา นิโรจน์ 
เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์           
ในการนีI จาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างซึ� งเป็นนกัเรียน        
ในโรงเรียนของท่าน จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

  

    ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
                 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๑                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตาเรือง  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยั   จาํนวน  ๕๐  ฉบบั 

    
                    เนื�องดว้ย นายณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิตสาขาสังคมศาสตร์
เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารย ์พรทิพา นิโรจน์         
เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์            
ในการนีIจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซึ� งเป็นนกัเรียนใน
โรงเรียนของท่าน จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

  

    ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
                 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๖๑                           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
               อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                                                             ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นทบัชา้ง  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยั   จาํนวน  ๕๐  ฉบบั 

    
                    เนื�องดว้ย นายณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ุ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัทิตสาขาสังคมศาสตร์
เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารย ์พรทิพา นิโรจน์ 
เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ เถียรอํ�า เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์           
ในการนีI จาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างซึ� งเป็นนกัเรียน          
ในโรงเรียนของท่าน จึงเรียนมาเพื�อขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

  

    ขอแสดงความนบัถือ 
    
   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัยนต ์ประดิษฐศิลป์) 
                 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร. ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�องานวจัิย 

เรื�อง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ใน อาํเภอสอยดาว จังหวดัจันทบุรี 

............................................................................................................................................................. 
คําชี-แจง 

  แบบสอบถามนี� มีวตัถุประสงฆ์เพื�อศึกษาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
  คาํตอบ และขอ้มูลที�ไดรั้บจะนาํไปใชเ้พื�อการวิจยัเท่านั�น โดยผูว้ิจยัจะนาํมาวิเคราะห์
และประมวลผล ในลกัษณะส่วนรวมไม่ใช่เป็นรายบุคคลเพื�อใช้ประโยชน์ในการศึกษาซึ� งจะไม่มี
ผลกระทบต่อสวสัดิ6 ภาพของท่านแต่ประการใด จึงใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ครบ
ทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
 
  แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี- 
 
  ตอนที�  1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทั�วไปของผูใ้หข้อ้มูล 
  ตอนที�  2  ลกัษณะการอบรมเลี�ยงดูของครอบครัว 
  ตอนที�  3  ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
   
 

ผูว้จิยัขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนที�ตอบแบบสอบถามและใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลครั� งนี�  
 
 
 
 
 

 
นายณฐัธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทั�วไปของผูใ้หข้อ้มูล 
คําชี-แจง  กรุณาทาํเครื�องหมาย � ลงในช่อง � หนา้คาํตอบที�ตรงกบัความเป็นจริง 
 
 
 
1    เพศ              
        �  1) ชาย                       
        �  2) หญิง 
 
 
2    ลกัษณะครอบครัว 
        �  1) บิดา มารดา อยูด่ว้ยกนั    
        �  2) บิดา มารดา หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่
        �  3) บิดา หรือ มารดา เสียชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที� 

    ���  ID 
 
               � SEX 
 
               � SATATUS      
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ตอนที� 2 ลกัษณะการอบรมเลี�ยงดูของครอบครัว 
คําชี-แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องขอ้คิดเห็น ที�นกัเรียนเห็นวา่ ตรงกบัลกัษณะการอบรม

เลี�ยงดูของนกัเรียน 
 

ข้อ ลกัษณะการอบรมเลี-ยงดูของครอบครัว 

ข้อคิดเห็น 
เฉพาะ

เจ้าหน้าที� 
ใช่ 

(1) 

ไม่ใช่ 

(0) 

1 ผูป้กครองอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนเป็นประจาํ   �  A1 
2 ผูป้กครองพดูคุยกบันกัเรียนเป็นประจาํ   �  A2 
3 ผูป้กครองตอบคาํถามของนกัเรียนดว้ยเหตุผล   �  A3 

4 ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น   �  A4 
5 ผูป้กครองยนิดีรับฟังปัญหาต่างๆของนกัเรียน   �  A5 
6 ผูป้กครองชกัชวนนกัเรียนเที�ยวพกัผอ่นดว้ยกนัในวนัหยดุ   �  A6 
7 ผูป้กครองไม่ค่อยลงโทษนกัเรียน เมื�อนกัเรียนทาํความผิด   �  A7 
8 ผูป้กครองมีความอดทนสูงต่อพฤติกรรมไม่ดีของนกัเรียน   �  A8 
9 ผูป้กครองกล่าวคาํชมเชย เมื�อนกัเรียนทาํความดี   �  A9 

10 ผูป้กครองให้เงินแก่นกัเรียนเสมอ เมื�อนกัเรียนเรียกร้อง   �  A10 
11 ผูป้กครองให้อิสระแก่นกัเรียนในทุกเรื�อง   �  A11 
12 ผูป้กครองของนกัเรียนทาํบุญ ใส่บาตร   �  A12 
13 ผูป้กครองของนกัเรียน เขา้วดั ถือศีล ปฏิบติัธรรม   �  A13 
14 ผูป้กครอง ชกัชวนนกัเรียน เขา้วดั ถือศีล ปฏิบติัธรรม   �  A14 
15 นกัเรียนเป็นพทุธมามกะ   �  A15 
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ตอนที� 3 ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นทศันะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในอาํเภอสอย
 ดาวจงัหวดัจนัทบุรี ใน 4 ดา้น 
คําชี-แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนที�มีต่อภาพลกัษณ์ 
 ของพระสงฆใ์นเรื�องต่อไปนี�มากนอ้ยเพียงใด 

ข้อ 
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะ

ของนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
เฉพาะ

เจ้า 

หน้าที� 

เห็นด้วย

ที�สุด 

 

( 5 ) 

เห็น

ด้วย 

 

( 4 ) 

เฉย ๆ 

 

 

( 3 ) 

ไม่

เห็น

ด้วย 

( 2 ) 

ไม่เห็น

ด้วย

ที�สุด 

( 1 ) 

 ด้านกจิวตัรของพระสงฆ์       

1 พระสงฆบิ์ณฑบาตเป็นประจาํทุก
วนั 

     �  
B1 

2 พระสงฆส์วดมนตท์าํวตัร
สมํ�าเสมอ 

     �  
B2 

3 พระสงฆค์รองจีวรที�สะอาดอยู่
เสมอ 

     �  
B3 

4 พระสงฆก์วาด ทาํความสะอาด
โบสถ ์ลานเจดีย ์

     �  
B4 

5 พระสงฆเ์ดินดว้ยอาการสาํรวม      �  
B5 

 ด้านการปฏิบัติตนในวดั      �  
B6 6 พระสงฆค์รองจีวรเรียบร้อย      

7 พระสงฆบ์าํรุงรักษาทรัพยส์มบติั
ภายในวดั 

     �  
B7 

8 พระสงฆใ์ชน้ํ�าประปา และไฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

     �  
B8 

9 พระสงฆใ์ชอิ้นเตอร์เน็ทเพื�อ
การศึกษาธรรมะ 

     �  
B9 

10 พระสงฆส์นทนาดว้ยนํ�าเสียงที�
นุ่มนวล 

     �  
B10 
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ข้อ 
ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะ

ของนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
เฉพาะ

เจ้า 

หน้าที� 

เห็นด้วย

ที�สุด 

 

( 5 ) 

เห็น

ด้วย 

 

( 4 ) 

เฉย ๆ 

 

 

( 3 ) 

ไม่

เห็น

ด้วย 

( 2 ) 

ไม่เห็น

ด้วย

ที�สุด 

( 1 ) 

 ด้านการปฏิบัติตนในที�สาธารณะ      
�  
B11 11 พระสงฆไ์ม่ควรอยูใ่นสถานที� 

บนัเทิง 
     

12 พระสงฆไ์ม่ควรกระโดด      �  
B12 

13 พระสงฆไ์ม่ควรขบัขี�ยานพาหนะ      �  
B13 

14 พระสงฆไ์ม่ควรสูบบุหรี�       �  
B14 

15 พระสงฆ์ไม่ควรสวมแว่นกนัแดด
สีดาํ 

     �  
B15 

 ด้านการปฏิบัติตนต่อฆราวาส      
�  
B16 16 พระสงฆ์ไม่ใช้สํานวน ภาษาที�สื�อ

ไปทางลามก อนาจาร 
     

17 พระสงฆไ์ม่ควรเลือกรับกิจนิมนต ์      �  
B17 

18 พระสงฆ์ไม่อวดอ้างว่าตนเป็น
ผูว้เิศษ 

     �  
B18 

19 พระสงฆ์ไม่สนบัสนุนให้เล่นการ
พนนั 

     �  
B19 

20 พ ร ะ ส ง ฆ์แ ส ด ง ค ว า ม เ อื� อ เ ฟื� อ
อนุเคราะห์ต่อฆราวาสทุกคน 

     �  
B20 

 
ขอขอบคุณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิยั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ  ชื�อสกุล      นายณฐัธญัพงศ ์ กสิพนัธ์ุ 
วนั  เดือน  ปีเกิด     6 พฤศจิกายน 2521 
สถานที�เกิด      อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 
สถานที�อยูปั่จจุบนั     บา้นเลขที�  58  หมู่  5  ตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว 
       จงัหวดัจนัทบุรี 
ตาํแหน่งหนา้ที�การงานในปัจจุบนั  ธุรกิจส่วนตวั 
สถานที�ทาํงานปัจจุบนั    ร้านวาสนาสื�อสาร  อาํเภอวงันํ0าเยน็  จงัหวดัสระแกว้ 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2534     มธัยมศึกษา  โรงเรียนโป่งนํ0าร้อนวทิยาคม 
 พ.ศ. 2545     บริหารธุรกิจบณัฑิต บธ.บ (การจดัการทั�วไป)  
       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 พ.ศ. 2557     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม (สังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา)  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 




