
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  
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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 

 

 

 



52 

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  

 

 




