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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 




