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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. 

 

 

  

 




