
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 




