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บทคัด ย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย  

ผูว้ิจยั สุรัตน์ พกันอ้ย 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร. อินทกะ พิริยะกุล  

  
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์กบั
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง และความ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา 2)  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ ดา้นความพึง
พอใจ ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความง่ายต่อการเขา้ถึง ในมุมมองของพุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทย 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธข์องปัจจยัทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นภาพลกัษณ์ 2. ดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ 3. 
ดา้นความพึงพอใจ 4. ดา้นความเช่ือมัน่ 5. ดา้นความง่ายต่อการเขา้ถึง ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 4) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางกลยุทธ์ และ
บริหารจดัการภายในองค์กรพระพุทธศาสนา ให้ตรงตามความตอ้งการของพุทธศาสนิกชน ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster 
sampling) และค านวณขนาดตวัอยา่ง จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ส่ ว น เบ่ี ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน  CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detector) แล ะส ถิ ติ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธถ์ดถอยอยา่งง่าย (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความแตกต่างของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับตัวแปร
คุณภาพ 1.1) ประชากรท่ีมีรายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของ
พระพุทธศาสนาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  1.2) ประชากรท่ีมีอาชีพ และ
เพศ แตกต่างกนัมีระดบัความพงึพอใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  1.3)  ประชากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความรับรู้เก่ียวกับคุณค่าท่ีรับรู้  มีความเช่ือมัน่ 
และความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 2) 
มุมมองของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเก่ียวกับปัจจยัทั้ง 5 ดา้น ได้แก่ 1. ด้านภาพลกัษณ์ 2. 
ดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ 3. ด้านความพึงพอใจ 4. ดา้นความเช่ือมัน่ 5. ดา้นความง่ายต่อการเข้าถึง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และ

 



  จ 

ความง่ายต่อการเขา้ถึง มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศไทย อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 โดยมีอ  านาจในการท านายหรือพยากรณ์ตวั
แปรตาม ได ้53.7% 4) องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทะศาสนา ควรบูรณาการ
ร่วมกนัในการปรับปรุง พฒันา เพ่ือยกระดบัปัจจยัทั้ง 5 ดา้น จากระดบัมาก สู่มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศาสนาบุคคล เพ่ือความมัน่คงของสถาบนัพระพุทธศาสนาต่อไป 

 
ค าส าคญั : ภาพลกัษณ์, คุณค่าท่ีรับรู้, ความพึงพอใจ, ความเช่ือมัน่, ความง่ายต่อการเขา้ถึง, ความ
จงรักภกัดี 
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The objectives of the study were as follows : 1) to study the differences between the 

demographics of Thai Buddhists in terms of image, perceived values, satisfaction, confidence, 
accessibility, and loyalty factors; 2) to explore the perspectives of Thai Buddhists on factors 
related to image, perceived values, satisfaction, confidence, and accessibility; 3) to examine 
relationships between loyalty to Buddhism and factors related to image, perceived values, 
satisfaction, confident, and accessibility; 4) to integrate the findings into strategies for Thai 
Buddhist organizations. The sample size was calculated using Yamane sample calculations and 
four hundred respondents were collected through cluster sampling. The data was analyzed using 
CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detector) and multiple regression analysis. 

The findings indicated the following: 1) the differences between the demographics 
of Thai Buddhists and related variables are 1.1) there was a significant difference in opinions 
toward Buddhist images between Thai Buddhists with different income levels and jobs (p < 0.05). 
1.2) there was a significant difference in terms of satisfaction with Buddhism between Thai 
Buddhists of a different gender and with different jobs (p < 0.05). 1.3) there was a significant 
difference in perceived values, confident, and loyalty factors between male and female (p < 0.05). 
2) In general, Thai Buddhists’ perspectives in terms of five factors including were high on the 
rating scale 3) There was a significant relationship in terms of loyalty toward Buddhism between 
image, perceived values, satisfaction, confidence, and accessibility factor (p < 0.05, r² = 0.537). 4) 
Support from all stakeholders in Thailand are required order to create long term stability in Thai 
Buddhism. 
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คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน  ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ 
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มหาบณัฑิตทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก แก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูใ้ห้ความรัก ความเมตตา ผูเ้สียสละท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึงไดใ้ห้ทั้ ง
ก  าลงัใจและการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการศึกษาเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ขอขอบคุณพระครูปลดัณรงค์ รักพลเมือง (พระอาจารยแ์ดง) ท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุน
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณคุณภณิการ์ เพชรเขียว (อ๋อ) ซ่ึงเป็นผูค้อยใหก้  าลงัใจ สนบัสนุน ส่งเสริม และอยู่
เคียงขา้งกนัมาโดยตลอดทั้งในยามสุข ยามทุกข ์ผูเ้ป็นแรงผลกัดนัใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

สุดท้ายน้ี คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผูว้ิจัยขอมอบให้บิดา  มารดา 
ตลอดจนครู อาจารยทุ์กท่านท่ีสนบัสนุนอนัก่อใหเ้กิดผลส าเร็จในการท าวิทยานิพนธค์ร้ังน้ี 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภูมหิลงั 
เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 พระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย ไดเ้ดินทางมา

เผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนท่ีเรียกว่า สุวรรณภูมิ อนัประกอบด้วย 7 ประเทศใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ไทย พม่า ศรีลงักา ญวน กมัพูชา ลาว และมาเลเซีย ในส่วนของประเทศไทย ได้มี
การสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ท่ีจงัหวดันครปฐมของไทย เน่ืองจากไดป้รากฏโบราณวตัถุท่ีส าคญั 
เช่น พระปฐมเจดีย ์และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานท่ีส าคัญ เป็นต้น (ส านักงาน
พระพุทธศาสนา, 2559)  จากนั้นพระพุทธศาสนาไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองมาอยา่งต่อเน่ือง ผ่านการ
ถ่ายทอดและขัดเกลาจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จนเกิดการซึมซับเข้าไปใน
ความคิด ความรู้สึก และกลายเป็นความเช่ือ ความศรัทธาของคนในสังคม ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจ และวิถีปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของประชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง  

จนกระทัง่ในช่วงรัชกาลท่ี 5 สงัคมไทยไดเ้ร่ิมรับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากตะวนัตกเขา้
มาอย่างต่อเน่ือง จนท าให้เกิดการปฏิรูปคณะสงฆ์ในประเทศไทย ดว้ยการออกพระราชบญัญัติ 
ปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. 2445 จนมีการรวมศูนยอ์  านาจ เขา้สู่รัฐและควบคุมพระสงฆอ์ยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงรูปธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือรัฐไดก้  าหนดใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้มาท าหนา้ท่ีเฉพาะ
ด้านในการดูแลและช่วยเหลือคนในสังคม เช่น โรงเรียนมีครูท าหน้าท่ีสอนหนังหนังสือ 
โรงพยาบาลมีแพทยเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และสถานสงเคราะห์ท าหน้าท่ีให้
การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนท่ีตกทุกขไ์ดย้าก เม่ือเป็นเช่นน้ี พระสงฆไ์ดถู้กลดบทบาทจากใน
อดีตท่ีเป็นทั้ง ครูท่ีท าหนา้ท่ีสอนหนงัสือ เป็นผูน้  าทางจิตวิญญาณ ในการเยียวยาทางจิตใจ และเป็น
นกับุญ โดยการเปิดโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กบัคนในสงัคม ให้มีบทบาทท่ียึดโยงอยูก่บัการ
ตีความตามพระธรรมวินัยเป็นหลกั หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า พระสงฆไ์ดถู้กก ากบั ควบคุม
โดยกฎระเบียบตามกรอบท่ีรัฐก าหนด จนท าใหม้ีความเหินห่างออกจากชีวิตมนุษยแ์ละสงัคม  (นิธิ 
เอียวศรีวงศ,์ 2554);(วิสาโล, 2542) 

ยิง่ไปกว่านั้น พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของพระสงฆ ์ท่ีปรากฏให้เห็นทั้งการแตกแยกกนั
ทางความคิดในแวดวงของพระสงฆเ์อง ในแง่หน่ึง เกิดจากการตีความหลกัธรรมค าสอนของพระ
สมัมาสัมพุทธเจา้ในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงรูปธรรมของเหตุการณ์เช่นน้ีเห็นไดจ้ากการเกิดคณะ
ธรรมยุติกนิกาย ท่ีเน้นการปฏิบติัตามพระธรรมวินัยท่ีแตกต่างจากนิกายอ่ืน การเกิดข้ึนของส านัก
สันติอโศก ท่ีเน้นการทานอาหารมงัสวิรัติ  และส านักวดัพระธรรมกายท่ีสอนการฝึกสมาธิแบบ
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ก าหนดลูกแกว้และอธิบายพระนิพพานเป็นอตัตา เป็นตน้ จากเหตุการณ์เหล่าน้ี ไดก่้อท าให้เกิดรอย
แยกในพระพุทธศาสนาของเมืองไทยมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน การปฏิบติัตนของพระสงฆท่ี์ไม่
เป็นไปตามหลกัพระธรรมวินยั อนัเกิดจากการตีความพระธรรมวินัยไปในทิศทางท่ีบิดเบ้ียว หรือ
บิดเบือนพระธรรมวินัย เพ่ือให้สอดรับกับวิถีปฏิบัติของตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้ง โดย
มิได้ค  านึงถึงผลเสีย และวิกฤติศรัทธาท่ีจะเกิดข้ึนต่อพระพุทธศาสนา จนท าให้เกิดเหตุการณ์
พระสงฆย์กัยอกทรัพย ์ฉอ้โกง ยุง่เก่ียวกนัการเมือง หลอกลวงในทางไสยศาสตร์ และเสพเมถุน เป็น
ตน้ ดงัสะทอ้นออกมาตามภาพส่ือต่าง ๆ ท่ีลว้นเป็นพฤติกรรมของพระสงฆท่ี์ไม่สอดคลอ้งตามพระ
ธรรมวินยัแทบทั้งส้ิน  

แน่นอนว่า ไม่เพียงหน่วยงานภาครัฐ และพระสงฆเ์ท่านั้นท่ีมีส่วนในการขยายรอยแยก
ระหว่างทางโลกกบัทางธรรม หากแต่คนในสังคมเอง ท่ีไดเ้คล่ือนเขา้สู่วิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม 
ภายใตก้ารพฒันาไปสู่ความทนัสมยัไดก่้อใหเ้กิดการผลิตส่ิงของและบริการต่างๆ ในรูปของสินคา้ท่ี
บุคคลสามารถหาซ้ือเป็นเจ้าของไดโ้ดยการใช้เงินตรา ผูผ้ลิตสินค้าไดใ้ชก้ารส่ือและการโฆษณา
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ จนท าให้ความตอ้งการสินคา้มิใช่มาจากความจ าเป็น
พ้ืนฐานของมนุษย ์แต่เป็นความตอ้งการจ าเป็นตามสถานภาพ เช่น ตอ้งการบา้นท่ีหรูหรา ตอ้งการ
รถท่ีราคาแพง และต้องการใช้ชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือย (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้น
กระตุน้และเร่งเร้ากิเลสของผูค้น จนท าให้ต้องใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกับการขายแรงงานเพื่อแลก
เงินตรามาใชส้ลายกิเลสของตนเอง เม่ือเป็นเช่นน้ี  วิถีชีวิตของคนไทยจึงถูกพรากออกจากวดัมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวยัท างานและวยัรุ่นจะไม่นิยมเขา้วดั  ส่วนกลุ่มคนท่ีเขา้วดัส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มผูสู้งอายเุป็นหลกั (โสต สุตานนัท,์ 2553,มกราคม-เมษายน) 

แมว้่า ปัญหาความขดัแยง้ในแวดวงพระพุทธศาสนาดงักล่าวขา้งตน้ไดด้  ารงอยู่มาอย่าง
ต่อเน่ือง หากแต่ดว้ยความเช่ือ และความศรัทธาท่ีฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชน  
มิไดก่้อให้เกิดการสั่นคลอนหรือลดทอนความเช่ือ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อ
พระพุทธศาสนามากนกั ซ่ึงภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนสะทอ้นให้เห็นจากผลการส ารวจเร่ือง  
“พระสงฆ ์ศาสนา กบัความเช่ือและความศรัทธาของประชาชน” ของศูนยส์ ารวจความคิดเห็น นิดา้
โพล ปี พ.ศ. 2556 พบว่า จากกรณีท่ีมีข่าวฉาวของพระสงฆใ์นวงการพระพุทธศาสนา ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.33 ยงัมีความเช่ือหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่าเดิม/ไม่ลดลง  มีเพียงร้อย
ละ 26.87 เท่านั้นท่ีระบุว่าลดลง ประกอบกบั เม่ือพิจารณาขอ้มูลสถิติของกรมการปกครอง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในประเด็นการนับถือศาสนาของประชาชนชาวไทย จากประชากรทั้งหมด 
65,931,550 คน พบว่า ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธ ถึงร้อยละ 94.6 
(กรมการปกครอง, 2559) 
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จากผลการส ารวจขอ้มูล และสถิติดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นรูปธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นว่า 
แมว้่าพระพุทธศาสนาจะก่อเกิดมาอยา่งยาวนานและมิไดม้ีรากเหงา้มาจากชนชาวไทย ประกอบกบั
มีความขดัแยง้ภายในพุทธศาสนาเกิดข้ึนมากมาย หากแต่พุทธศาสนิกชนไทยยงัคงยึดถือ และรับรู้
ถึงคุณค่าของหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ว่าเป็นส่ิงท่ีดี และสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด ารงชีวิตไดจ้ริง จนเป็นท่ีพึงพอใจและไดก้ลายเป็นหลกัในการยดึเหน่ียวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนมาอยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบนั โดยมีวดัเป็นศูนยร์วมในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และมีพระสงฆเ์ป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการประกอบพิธีกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ ทั้งบริเวณภายใน
วดั และพ้ืนท่ีภายนอก (อนนัต ์วิริยะพินิจ, 2529) ซ่ึงภาพเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ
เขา้ถึงพุทธศาสนาไดโ้ดยง่าย โดยมีพระสงฆใ์นฐานะท่ีเป็นสมมติสงฆ ์เป็นเน้ือนาบุญ มีบทบาท
ส าคญัอนัเป็นหลกัชัยในการรักษา เผยแพร่พระพุทธศาสนา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ดงักล่าว จนเกิดความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ ความเช่ือใจ และความศรัทธาเล่ือมใสทั้งในหลกัธรรม
ค าสอน และในพระสงฆ ์จึงเป็นผลท าใหพ้ระพุทธศาสนายงัคงด ารงอยู่ 

  
จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ 
ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง และความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความ
ง่ายต่อการเขา้ถึงพุทธศาสนาในมุมมองของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ทั้งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ 
และความง่ายต่อการเขา้ถึง  

4. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการภายในองค์กร
พระพุทธศาสนา ใหต้รงตามความตอ้งการของพุทธศาสนิกชนได ้

 
ความส าคญัของการวจิยั 

1. ท าให้ท ราบ ถึงความ คิด เห็นของประชาชนทั่ว ไป เก่ี ยวกับภาพลักษ ณ์ ของ
พระพุทธศาสนา 

2. ท าใหท้ราบถึงคุณค่าท่ีพุทธศาสนิกชนไดรั้บรู้จากการไดท้ าบุญกบัพระพุทธศาสนา 
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3. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อการปฏิบติัตนของพระสงฆ ์
หลกัธรรมค าสอน และการเผยแผศ่าสนา  

4. ท าให้ทราบถึงความเช่ือมัน่ของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระสงฆ ์และหลกัค าสอนใน
พระพุทธศาสนา 

5. ท าใหท้ราบถึงความง่ายต่อการเขา้ถึงหลกัค าสอน และศาสนสถานของพระพุทธศาสนา 
6. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการภายในองค์กร

พระพุทธศาสนา ใหต้รงตามความตอ้งการของพุทธศาสนิกชนได ้
 

ขอบเขตการวจิยั 
การวิจยัเร่ืองน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา

ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังคือพุทธศาสนิกชนทั้งเพศชายและหญิงอาย ุ13 ปี ข้ึนไป 
ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงมีจ  านวน 63,641,342 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือประชาชนอายุ 13 ปี ข้ึนไป ท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน

ในประเทศไทย จ านวน 63,641,342 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) และใช้
การค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yaname เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และทราบ
จ านวนประชากรตวัอยา่งท่ีแน่นอน (Finite Population) ซ่ึงสามารถค านวณตามสูตร ดงัน้ี 

 
 n     =           N 
                    1 + N (e)2 

e    คือ   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง ร้อยละ 5 
N    คือ   ขนาดของประชากร 
n    คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ดงันั้น ไดข้นาดตวัอยา่งทั้งส้ิน  400 ตวัอยา่ง 
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ตวัแปรท่ีใชศ้ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

1.1 ภาพลกัษณ์ 
1.1.1 ดา้นศาสนบุคคล 
1.1.2 ดา้นศาสนวตัถุ 

1.2 คุณค่าท่ีรับรู้ 
1.2.1 ดา้นการใหท้าน 
1.2.2 ดา้นการรักษาศีล 
1.2.3 ดา้นการเจริญภาวนา 

1.3 ความพึงพอใจ 
1.3.1 ดา้นศาสนบุคคล 
1.3.2 ดา้นศาสนวตัถุ 
1.3.3 ดา้นศาสนาธรรม 

1.4 ความเช่ือมัน่ 
1.5 ความง่ายต่อการเขา้ถึง 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
ความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย  

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในความหมายหรือค าจ  ากดัความของค าท่ีควรทราบใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงขอก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดของวดัท่ีพุทธศาสนิกชนทัว่ไปรับรู้ สมัผสัได้
จากประสบการณ์ตรงและทางออ้ม ต่อส่ิงท่ีพบเห็นดงักล่าว ทั้งความรู้สึกท่ีมีต่อศาสนบุคคล และศา
สนวตัถุภายในวดั 

2. ศาสนบุคคล หมายถึง พระสงฆท่ี์อาศยัและปฏิบติัศาสนกิจอยูภ่ายในวดัใดวดัหน่ึง  
3. ศาสนวตัถุ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูภ่ายในวดั และศาสนสถานต่าง ๆ  
4. คุณค่าท่ีรับรู้ หมายถึง ความคิดและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนท่ีได้ท า

เปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บภายหลงัจากการเขา้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งในดา้นการท าทาน 
การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 
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5. การให้ทาน หมายถึง การบริจาควตัถุส่ิงของ และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ให้กับวดัและ
พระสงฆ ์

6. การรักษาศีล หมายถึง การปฏิบติัตน เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจา
ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียน
กนัในสงัคม 

7. การเจริญภาวนา หมายถึง การท าจิตใจให้สงบ และท าปัญญาให้เกิดข้ึน ดว้ยการ
ฝึกฝนอบรมจิต 

8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของพุทธศาสนิกชน เมื่อ
ไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

9. ศาสนธรรม หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆไ์ดน้ ามาเผยแผ่ หรือ
ถ่ายทอด และเขียนไวใ้นหนงัสือ หรือส่ือต่าง ๆ 

10. ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความไวว้างใจหรือ ความมัน่ใจของพุทธศาสนิกชน ซ่ึง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และพระสงฆซ่ึ์ง
เป็นผูศ้ึกษาและถ่ายทอดไปยงัศาสนิกชน 

11. ความจงรักภกัดี หมายถึง ความศรัทธา ความเล่ือมใส และความเคารพนับถือใน
พระพุทธศาสนา 

12. ความง่ายในการเขา้ถึง หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึก และความระลึกถึงค าสอน 
บุคคลหรือสถานท่ี ของพุทธศาสนิกชนเมื่อมีความตอ้งการท่ีจะท าบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภัก ดี ต่อพระพุทธศาสนา ของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดดงัแผนภาพและสมมติฐานดงัน้ี   
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ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม  
(Independent Variables)           (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
สมมติฐานท่ี 1 ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าท่ีรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจมีความสัมพนัธต่์อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

ภาพลกัษณ์ 

คุณค่าท่ีรับรู้ 

ความจงรักภักดีต่อ
พระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนกิชน 

ในประเทศไทย  
 

ความพึงพอใจ 

ความเช่ือมัน่ 

ความง่ายต่อ
การเขา้ถึง 
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สมมติฐานท่ี 4 ความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

สมมติฐาน ท่ี  5 ความ ง่ายต่อการเข้าถึ งมี ความสัมพันธ์ ต่ อความจงรักภัก ดี ต่อ
พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ECSI Model 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
1.2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้ 
1.3  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
1.4  แนวคิดเก่ียวกบัความจงรักภกัดี 

2.  ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
3.  เอกสารงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  แนวคดิเกีย่วกบัดัชนีชี้วดัความพงึพอใจ ECSI Model 

ECSI (European Customer Satisfaction Index) เป็นตัวช้ีวดัความพึงพอใจของลูกค้าใน
ประเทศแถบยุโรปตามแบบจ าลอง The American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) ท่ี
คิดค้นข้ึนโดยมหาวิทยาลัย Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศแรกๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจดัท าดชันีดงักล่าว ได้แก่สหรัฐอเมริกา และสวีเดน โดยเฉพาะสวีเดนซ่ึงได้
กระตุน้ให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) สนับสนุนการสร้างดชันีช้ีวดัความพึง
พอใจของลูกคา้ในสหภาพยุโรปข้ึน โดยคณะกรรมการทางเทคนิคในการจดัท า ECSI ไดเ้ร่ิมต้น
ทดลองจดัท าดัชนีช้ีวดัความพึงพอใจใน 10 ประเทศสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 1999 โดยตัวแบบ 
ECSI ในตอนแรกนั้นมีโครงสร้างสมการท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงความพึงพอใจของ
ลูกคา้จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ในขณะเดียวกนักบัท่ีถูกช้ีวดัดว้ยการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของบริษทั, ความคาดหวงัของลูกคา้, การรับรู้มูลค่า และการรับรู้คุณภาพ (Kristensen, 1999) ดงัได้
แสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 2 ESCI โมเดล 
 

1.1  แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
ภาพลักษณ์ (Image) หรือ จินตภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะ

หมายถึงภาพท่ีเห็นในกระจกเงา ภาพท่ีผ่านจากกลอ้งส่องหรือภาพท่ีอยูใ่นความนึกคิดของแต่ละ
ปัจเจกบุคคลแต่นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัไวด้งัน้ี 

P Kotler (2000, p. 553) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
(Image) ว่าประกอบด้วยความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสรรพส่ิง ในแง่น้ี 
ทศันคติและการกระท าท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จึงมีความเก่ียวพนัอย่างสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิง
นั้น ๆ ซ่ึง Rubin (1986, p. 453) ไดข้ยายความค าอธิบายเก่ียวกับภาพลกัษณ์ ว่าเป็นการรับรู้ของ
ผูบ้ ริโภคเก่ียวกับองค์กรทั้ งหมด โดยองค์กรก็เปรียบเสมือนคนซ่ึงย่อมจะมีบุคลิกภาพและ
ภาพลกัษณ์ท่ีต่างกนั 

Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพนัธ์ ชาวองักฤษ ได้ให้ค  าอธิบายเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกิจไวว้่า ภาพลกัษณ์ขององค์การธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึง ภาพ
ขององค์กรใดองค์กรหน่ึง ท่ีหมายรวมทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกบัองค์กรท่ีประชาชนรู้จกั เขา้ใจ รับรู้ 
และไดมี้ประสบการณ์ ในการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรนั้น ส่วนหน่ึงกระท าไดโ้ดยอาศยัการ
น าเสนอ อตัลกัษณ์ ขององค์การ (Corporate Identity) ให้ปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย อาทิ 
สญัลกัษณ์ เคร่ืองแบบ ฯลฯ 

Robinson (1959, p. 77) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ คือ ภาพท่ีก่อเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงบุคคล
คนหน่ึงมีความรู้สึก มีความคิดต่อองคก์ารและสถาบนั ในแง่หน่ึง ภาพในใจท่ีเกิดข้ึนในความคิด

ความคาดหวงั 

การรับรู้คุณภาพ 

 

การรับรู้

คุณค่า 

ความพงึพอใจ 

ความจงรักภกัดี 

ข้อร้องเรียน 

ภาพลกัษณ์ 
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บุคคลนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะไดม้าจากทั้งประสบการณ์ทั้งทางตรง (Direct Experience) และทางออ้ม 
(Indirect Experience) ของบุคคลคนนั้น 

วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพ่ิมความดี (2543, p. 38) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง 
ภาพของสถาบนั องค์การ หรือหน่วยงานในความรู้สึกของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยการเกิดภาพลกัษณ์ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน 

นิธิ สตะเวทิน (2542, p. 60) ได้อธิบายถึงภาพลกัษณ์ว่า หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนใน
จิตใจสะสมทีละเล็กทีละน้อยและฝังแน่นในจิตใจของบุคคลท่ีทาให้บุคคลนั้ นมีทัศนคติและ
ความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การสถาบนัอยา่งไร ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะไดม้าจากทั้ง
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเอง 

เสรี วงษม์ณฑา (2541, p. 13) ช้ีแจงว่า ภาพลกัษณ์เป็นขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมิน
ส่วนตวัแลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยูไ่ดน้านยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึง
ต่างจากสภาพความจริงได ้เพราะภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของเท็จจริงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองของ
การรับรู้ท่ีมนุษย ์นาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปรวมกบัขอ้เท็จจริง 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2537, p. 65) นกัวิชาการของไทยบอกว่า ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของคน ท่ีเห็นหน่วยงานเป็นภาพในลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
หลายส่ิงท่ีเก่ียวพนักับหน่วยงานนั้น ทั้งท่ีประจกัษ์และไม่ประจักษ์ ซ่ึงพงษ์เทพ วรกิจโภคาทร 
(2537, pp. 75-78) ไดก้ล่าวต่อไปว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึงภาพท่ีปรากฏข้ึนภายในจิตใจ อนัเกิดจาก
ความช่ืนชอบ ประทบัใจ จนน าไปสู่การก่อเกิดความทรงจ า (เชิงบวกและหรือเชิงลบ) ภายในขอ้มูล 
ซ่ึงภาพเหล่าน้ีอาจเกิดการสะสมและปรับเปล่ียนไปตามประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของบุคคล
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ในแง่น้ี ภาพลกัษณ์จึงถูกประกอบสร้างใน 2 วิธี กล่าวคือ       วิธีท่ี 1 
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่งหรือแต่งแตม้ เม่ือเป็นเช่นน้ี ภาพท่ีปรากฏ
ขององค์กรหน่ึงจะเป็นเช่นไรก็ไดต้ามท่ีบุคคลนั้นไปประสบในเชิงประจกัษ์ วิธีท่ี 2 เป็นส่ิงท่ีถูก
ปรุงแต่งข้ึนมา ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์กรมีพฤติกรรมท่ีดีอนัน าไปสู่การเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี หรือให้มี
ภาพลกัษณ์ตามท่ีบุคคลพึงประสงค ์

มานิต รัตนสุวรรณ (2527, p. 20) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจในส่ิง
ท่ีเรารู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือคนใดคนหน่ึงหรือองค์การใดองคก์ารหน่ึง “จะเรียกว่าช่ือเสียงก็ได”้
Claude Robinson และ Walter Barlow อา้งอิงในวิรัช ลภิรัตนกลุ (2540, p. 77) ไดใ้ห้ความหมายว่า
ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ร สถาบนั ภาพในใจ
ดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจไดม้าจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางออ้มของตวัเรา
เอง 
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จากการใหค้วามหมายต่างๆ ขา้งตน้นั้นพบว่า ภาพลกัษณ์ คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ
คน ท าให้บุคคลนั้ นมีทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดต่อองค์การสถาบันอย่างไร จะเป็นความ
ประทบัใจในส่ิงท่ีเรารู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือคนใดคนหน่ึงหรือองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง โดยไดมี้
การสะสมและพฒันาปรับเปล่ียนไปตามประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นหรือไปมีส่วนร่วม อาจจะไดม้า
จากทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางออ้มของตัวเขาเอง จนกลายเป็นภาพท่ีฝังอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยูไ่ดน้านยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 

ประเภทของภาพลกัษณ์ 
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2545 , pp. 55-57) กล่าวถึง ประเภทของภาพลักษณ์ไว้ว่า 

ภาพลักษณ์ในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ พอจะจ าแนกได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององค์การหรือหน่วยงานใน
สายตาของคนทัว่ ๆ  ไปซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไป อนัเน่ืองมาจากคนในสงัคมนั้นมาจากแหล่ง
ต่าง ๆกนั มีความรู้ ความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีระดบัการศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีต่างกนั
โดยเฉพาะมีความรู้ ความเช่ือและประสบการณ์ต่อองค์การต่างกนั ดงันั้น เป็นไปไม่ไดท่ี้สมาชิกใน
สงัคมจะมีภาพลกัษณ์ขององคก์ารหน่ึงเหมือนกนั นอกจากนั้นในตวับุคคลหน่ึงอาจมีทั้งภาพลกัษณ์
ต่อองคก์ารเชิงบวกต่อเร่ืองหน่ึง และมีภาพลกัษณ์เชิงลบในอีกเร่ืองหน่ึงก็ไดเ้ช่นกนั 

2. ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบนั
ซ่ึงอาจจะเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเองโดยธรรมชาติ 
หรือโดยเจตนาก็ตาม นบัว่าเป็นภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีองคก์ารจะตอ้งคน้หาเพื่อทราบใหไ้ด ้และเมื่อ
พบภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีหรือภาพลกัษณ์ท่ีผิดเพ้ียนจากส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการ จะไดป้รับเปล่ียนให้ดีข้ึน
ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นถึงจุดยนืขององค์การในสายตาประชนชนในขณะนั้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีฝ่ายบริหารเช่ือเอาเอง หรือ
มองเห็นว่าองคก์ารเป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเปรียบเสมือนการส่องกระจกจะเห็นภาพ
ของตวัเอง ในภาพนั้น เขาอาจจะมองว่าสวย สง่างามหรือดี หรือตรงกบัลกัษณะใดก็ไดต้ามความนึก
คิดของเรา ซ่ึงก็เช่นเดียวกบัท่ีผูบ้ริหารมององคก์ารดงักล่าว ขา้งตน้ โดยผูบ้ริหารอาจมองว่าองคก์าร
ไดท้ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดีมากแลว้ ดงันั้นภาพลกัษณ์ขององค์การจึงน่าจะเป็นภาพท่ีดี ซ่ึงโดยแทจ้ริง
แลว้ อาจเป็นการปักใจเช่ือท่ีผดิก็ได ้ทั้งน้ีประชาชนเป้าหมายอาจมองอะไรท่ีต่างจากผูบ้ริหารได ้

4. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงานมี
ความตอ้งการจะให้เกิดข้ึนกับองค์การ สินคา้หรือบริการขององค์การ เช่น เป็นองค์การท่ีมีความ
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รับผิดชอบต่อสังคม เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เป็นองค์การท่ีให้
ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมแก่พนกังาน ฯลฯ ดงันั้นองคก์ารจึงพยายามทาทุกอยา่งเพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์
ท่ีพึงปรารถนาน้ีข้ึนซ่ึงถือว่าเป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีองค์การต้องการสร้างภาพลกัษณ์อย่าง
ชดัเจน โดยภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนานั้นควรครอบคลุมเน้ือหา (Content) ไวด้งัน้ี (เกษม จนัทร์นอ้ย 
อา้งถึงใน (พรทิพย ์พิมลสินธุ,์ 2545, pp. 119-121)  

4.1 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Relate With Target Publics) คือ 
องค์กรน่าจะมีการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นเพื่อนท่ีดีโดยเน้นภาพของการซ่ือสัตยสุ์จริตการให้
ความร่วมมือและการมีส่วนพฒันาความรุ่งเรืองใหแ้ก่ธุรกิจประเภทนั้น 

4.2 สินค้าหรือตราสินคา้ (Product or Brand) ทุกองค์กรย่อมมีธุรกิจไม่ว่าจะขาย
สินคา้หรือบริการโดยหลายกรณีก็เช่ือว่า ถา้หากตอ้งการจะสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ
นั้น ๆ และก็ควรพิจารณาถึงตราสินคา้ของบริษทัดว้ย 

4.3 ความปลอดภยั มลภาวะและเทคโนโลย ี(Safety, Pollution & Technology) จะ
เป็นคุณลกัษณะท่ีจาเป็นสาหรับองคก์รทัว่ไปวา่ในปัจจุบนัอาจีการเนน้แตกต่างกนัแต่ท่ีมกัจะพูดกนั
มากในปัจจุบัน ก็คือ ความปลอดภยั การไม่มีมลภาวะและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใชใ้น
ระบบการทางาน หรือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ 

4.4 การมี ส่วน เส ริมสร้างเศรษฐกิจสังคม  (Social-Economic Contribution) 
ภาพลกัษณ์ท่ีนิยมสร้างกนัมกัเป็นเร่ืองของการสร้างงาน พฒันาสภาพความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน การมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของเศรษฐกิจประกอบเขา้ดว้ยกนั 

4.5 พนกังาน (Employee) ภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัพนกังานค่อนขา้งจะมีความส าคญั
มากเพราะองค์กรจะไม่สามารถดาเนินธุรกิจไดถ้า้ไม่มีพนักงานและไม่สามารถจะเจริญเติบโตถา้
ปราศจากพนกังาน ส่วนภาพลกัษณ์ท่ีสร้างมกัเป็นเร่ืองค่าตอบแทนท่ียุติธรรม เช่น การมีสวสัดิการ 
ฯลฯ 

4.6 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เป็นการประกอบสร้าง
ภาพลกัษณ์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าองค์กรน้ีเป็นหน่วยงานท่ีดีของสังคม กล่าวคือ เป็นองคก์รท่ีมีความ
รับผดิชอบช่วยเหลือสงัคม ในหว้งเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์สาธารณภยัต่าง ๆ  

4.7 การจัดการ (Management) ถือว่าเป็นระบบท่ีจะให้องค์กรการเจริญรุ่งเรือง
กา้วหน้าและ/หรือทาให้องค์กรมีผลท่ีมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพหากองค์กรใดมีการบิการท่ีดี
คุณภาพแน่นอนองคก์รนั้นก็ยอ่มจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
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4.8 กฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) องค์การจะต้องมีความ
ประพฤติตามกรอบของกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสงัคมนั้น ดงันั้น ภาพลกัษณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีจะมีความจาเป็นเช่นกนั 

4.9  ภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีบุคคลเกิด
การตระหนักรู้ในความจริง จนน าไปสู่ความเขา้ใจเก่ียวกับองค์กร ในแง่น้ี การรับรู้ (Perception) 
ของบุคคล อุปสรรคในการใช้ส่ือเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสภาพแวดลอ้มท่ียากแก่การควบคุม 
ตลอดจนส่ิงอ่ืนท่ีอยู่รอบตวัอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนาได้  เมื่อเป็น
เช่นน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีความตระหนกัรู้ในตน และสรรพส่ิงรอบตวัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือมิ
ใหก้ารประกอบสร้างภาพลกัษณ์ชนิดน้ี เกิดความไม่ลงรอยกนักบัความจริงเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีพึง
ปรารถนา  

4.10 ภาพลักษณ์ ท่ีถูกต้องและไม่ ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) เป็น
ภาพลกัษณ์อีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ เช่น ข่าวลือหรืออุบติัเหตุ หรือเกิดจากกระบวนการส่ือสาร หรือการรับรู้ของผูรั้บสาร 
และเมื่อเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ถูกต้องแลว้ ก็จาเป็นต้องมีการแก้ไขภาพลักษณ์ให้ถูกต้องต่อไป 
ภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องน้ีคลา้ยกับภาพลกัษณ์ปัจจุบัน แต่แตกต่างท่ีภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องได้มีการ
ปรับเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งมาก่อนระยะหน่ึงแลว้ 

4.11 ภาพลกัษณ์องคก์าร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์โดยรวมขององค์การ 
ท่ีหมายรวมตั้งแต่ระบบการบริหารองค์การ สินค้าหรือบริการ ตราของสินค้าหรือบริการ ความ
มัน่คง มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็น
ตน้ ซ่ึงภาพลกัษณ์ขององคก์ารเหล่าน้ี มกัจะเป็นภาพท่ีประชาชนมีต่อองคก์ารธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง
หรือบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

4.12 ภาพลกัษณ์ของสถาบัน (Institutional Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกับภาพลกัษณ์องค์การ แต่จะมุ่งมองเฉพาะตัวองค์การ หรือตวัสถาบันเพียงอย่างเดียว ไม่
รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจาหน่าย เช่น เป็นสถาบันท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมัน่คง
เจริญกา้วหนา้ แต่ทั้งน้ีจะไม่มุ่งมองในเชิงธุรกิจการคา้ หรือการตลาด จะเนน้บทบาทหรือพฤติกรรม
ของสถาบนัเพียงอยา่งเดียว 

4.13 ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product / Service Image) เป็นภาพลกัษณ์
ของสินคา้หรือบริการขององค์การท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชน ไม่รวมถึงบทบาทหรือพฤติกรรม
ขององค์การเป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการปรุงแต่งให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการจะมีความเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ารเป็นอยา่งมาก 
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4.14 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับ
ภาพลกัษณ์สินค้าหรือบริการ แต่กรณีน้ีเป็นตราสินค้า (Brand) หรือเคร่ืองหมายการค้า (Trade 
Mark) หรือสญัลกัษณ์ (Logo) เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของสินคา้ 

การเกิดภาพลกัษณ์ 
ดวงพร ค านูณวฒัน์ (2536, p. 83) ไดก้ล่าวว่า การเกิดข้ึนของภาพลกัษณ์มี 2 กรณีคือ 

กรณีแรก เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยท่ีองคก์รมิไดด้าเนินการใด ๆ  และกรณีท่ีสอง เกิดข้ึนจากการ
สร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพท่ีองค์กรปรารถนาท่ีจะให้เป็น ไม่ว่าในกรณีใด
ภาพลกัษณ์จะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูรั้บหรือผูบ้ริโภคมีการสรุปความคิดรวบยอดจากการรับรู้ขอ้มูล ขอ้มูล
นั้นตอ้งชดัเจน มุ่งประเด็นท่ีเป็นภาพลกัษณ์จานวนมากพอ มาจากหลายช่องทาง มาอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอจนทาให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ คิดและรู้สึกไดว้่าองคก์ร สินคา้และบริการนั้นเป็น
อยา่งไรหากมีการส่ือสารท่ีดีภาพนั้นจะชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ จนเกิดความมัน่ใจและเกิดเป็นภาพลกัษณ์ 

ดงันั้น ภาพลกัษณ์จะเกิดข้ึนไดจึ้งตอ้งอาศยัการส่ือสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
และระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอสาหรับการส่ือสารในลกัษณะซ ้ าหลายคร้ังและผ่านส่ือหลาย
ช่องทางภาพลกัษณ์จะเปล่ียนแปลงไดย้ากหากภาพลกัษณ์นั้นอยูบ่นพ้ืนฐานของความจริง และเป็น
ภาพท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ นักประชาสัมพนัธ์ทาหน้าท่ีเพียงแต่ยกให้เป็นภาพท่ีเด่นชดัข้ึนและ
เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับทราบเท่านั้น เช่น องค์กรหน่ึงประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เจา้ของและผูบ้ริหารงานลว้นเป็นคนไทย ซ่ึงเม่ือผูใ้ดไดรั้บทราบ
ขอ้มูลน้ีมกัจะเกิดความรู้สึกช่ืนชม นักประชาสัมพนัธ์สามารถนาลกัษณะเด่นน้ีออกเผยแพร่ และ
ดว้ยเทคนิคการส่ือสารท่ีดีจะทาให้กลายเป็นภาพลกัษณ์ขององค์กรได ้ภาพน้ีจะคงทนตราบใดท่ี
องค์กรน้ียงัเป็นของคนไทยและบริหารงานดว้ยคนไทย การสร้างสรรคภ์าพลกัษณ์บนความไม่จริง
จะไม่เกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีคงทนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาก คนสามารถรับขอ้มูลจากส่ือไดห้ลายช่องทาง โอกาสท่ีจะเปรียบเทียบ
และคดัเลือกขอ้มูลมีมาก การปกปิดภาพท่ีแทจ้ริงเป็นไปดว้ยความลาบากหากผูบ้ริโภคทราบว่ามี
การสร้างภาพบนขอ้มูลท่ีปรุงแต่งข้ึนจะเกิดความรู้สึกไม่ไวว้างใจ ไม่มัน่ใจ ไม่พึงพอใจ และอาจขั้น
เป็นปฏิปักษ์กับองค์กรนั้ นได้ ซ่ึงทาให้นักประชาสัมพันธ์ต้องทางานหนักข้ึนเพ่ือตามแก้ไข
ภาพลกัษณ์เชิงลบน้ี 

ขั้นตอนของกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์  
ข้อมูลเป็นส่ิงท่ี มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการทาประชาสัมพันธ์นัก

ประชาสมัพนัธ์จะสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถก าหนดภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสมได้
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ต่อเมื่ อมีข้อมูลเก่ียวข้องท่ีครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และจ านวนมากพอ ข้อมูล ท่ีนัก
ประชาสมัพนัธต์อ้งการ ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลภายในองคก์ร เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาเนินงานขององค์กรทั้งในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคต เช่น นโยบาย เป้าหมาย การบริหารงานทั้งในเร่ืองเงินและคน แผนการผลิต
สินคา้และบริการ หรือแผนการตลาด เป็นตน้ ดงันั้นหากตอ้งการให้บุคลากรภายในมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อองค์กร นักประชาสัมพนัธ์ต้องหาวิธีท่ีจะส่ือสารกับบุคลากรเหล่าน้ีให้ได้โดยให้ได้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัองคก์รอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนท่ีนกัประชาสัมพนัธต์อ้งการใหเ้ป็นภาพลกัษณ์
ขององคก์ร บุคลากรภายในท่ีมีความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร คือ ผูบ้ริหารองคก์ร ซ่ึงองคก์ร
ท่ีมีภาพลกัษณ์ดีคนในสังคมยอมรับ ผูบ้ริหารมกัเขา้มามีบทบาทสร้างภาพลกัษณ์นั้นดว้ย ส่วนน้ีจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ ริหารหน่วยงานมีความเข้าใจ ให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนงาน
ประชาสมัพนัธ์อยา่งแทจ้ริง (อมเรศ ศิลาอ่อน, 2539, p. 2) เน่ืองจากการก าหนดภาพลกัษณ์สามารถ
ใชล้กัษณะเด่นของสินค้าและบริการ องค์กรการบริหารงาน รวมทั้งผูบ้ริหารเป็นภาพลกัษณ์ได้
ทั้งส้ิน ดังนั้น ขอ้มูลภายในองค์กรทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผลิตภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคลากร ลว้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาดาเนินการเก่ียวกบัการก าหนดภาพลกัษณ์ 

2. ขอ้มูลภายนอกองค์กร เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นสาหรับนักประชาสัมพนัธ์ในการน ามา
พิจารณาก าหนดกลยทุธท์างดา้นภาพลกัษณ์ใหม้ีความเหมาะสม (อมเรศ ศิลาอ่อน, 2539, p. 2)  

ลกัษณะภาพลกัษณ์ 
1. ภาพลกัษณ์เปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุการณ์การกระทาท่ีเกิดข้ึน ตามท่าทีความรู้สึก

และทศันคติของประชาชนในขณะนั้นท่ีมีต่อหน่วยงาน 
2. ภาพลกัษณ์ท่ีเสียไปแลว้มกัแกไ้ขไดย้าก และจะติดต่อสืบทอดจากผูรั้บมอบกิจการ

การด าเนินการต่อไปไดท้ั้งทางท่ีดีและไม่ดี 
3. ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมเกิดจากการเผยแพร่โฆษณาจะเกิดข้ึนเร็วและสลายได้

เร็วแต่ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การกระทา การบริการแก่สงัคม การสร้างสาธารณประโยชน์ท่ี
เป็นวตัถุส่ิงของ จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีคงทนถาวร 

4. ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยถาวร เช่น ข่าวลือ การให้ร้ายป้ายสี ถา้พิสูจน์ความจริงช้ีแจง
ขอ้เท็จจริง และการประพฤติปฏิบัติดีมาแต่หนหลงั ก็จะช่วยให้ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีสลายไป
รวดเร็วประชาชนจะยงัเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีไดท้  ามา เพียงแต่พิสูจน์และช้ีแจงขอ้เท็จจริงก็จะ
หายไปเองเพราะข่าวลือกลวัขอ้เท็จจริง  
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การประชาสมัพนัธเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
ภาพลกัษณ์ (Image) มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการด าเนินงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ ถา้

องคก์ารธุรกิจใดมีภาพลกัษณ์เป็นท่ีประทบัใจแก่ประชาชนก็จะไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธาจาก
ประชาชน ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวโยงไปถึงการไดรั้บการสนับสนุนสินคา้และบริการ การอยากเขา้มา
ร่วมงานหรือเป็นหุน้ส่วนกบัองค์การธุรกิจอีกดว้ยดงันั้นภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงเป็นส่วนเสริมท่ีส าคญัท่ี
ทาให้การดาเนินงานขององค์การธุรกิจบรรลุเป้าหมายองค์การธุรกิจได้ใช้กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์ผสมผสานกบัการกระท าความดีและซ่ือสัตยสุ์จริตมาใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึง
ด าเนินการออกมาในหลายลกัษณะดงัน้ี 

1. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advertising) การสร้าง
ภาพลกัษณ์โดยใชก้ารโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ ท่ีองค์การ
ธุรกิจนามาใชใ้นลกัษณะของการแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีองค์การธุรกิจเอกชนมีเจตนาในความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและขอมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ วิธีการน้ีไม่มีการ
โฆษณาสินคา้และไม่ไดมุ้่งผลดา้นการส่งเสริมการขายสินคา้ แต่มุ่งผลท่ีจะสร้างความสัมพนัธอ์นัดี
กบัสาธารณชนโดยมกัจะออกมาในลกัษณะของการรณรงคใ์นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์
ของส่วนรวม 

2. การส่งเสริมและจดักิจกรรมสงัคม การประชาสมัพนัธใ์นลกัษณะการส่งเสริมหรือ
จดักิจกรรมสังคมดา้นต่าง ๆ ขององค์การธุรกิจก็เป็นการประชาสัมพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีองค์การ
ธุรกิจใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะช่วยเสริม
พฒันาสงัคมดา้นต่าง ๆ เช่น กีฬา ศิลปวฒันธรรม การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ  

หนา้ท่ีของผูส้ร้างภาพลกัษณ์  
1. ให้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นบวก (Positive Fact) รวมทั้ งการเสาะแสวงหาข้อมูลท่ีเป็น

ข้อเท็จจริงท่ีเป็นบวกเพื่อจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีเป็นบวกออกมาเผยแพร่ให้มากท่ีสุด และ
ขณะเดียวกนัก็พยายามทาใหส่ิ้งท่ีเป็นลบหายไปจากการเผยแพร่หรือไม่ก็ทาใหก้ลายเป็นลบเบาบาง
ลง ดว้ยการให้เหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความเสียหายอยา่งน่าเช่ือถือ ทาใหค้วามไม่ดีเป็นเร่ืองท่ีสุดวิสัย
หรือเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากเจตนาท่ีดี ก็จะสามารถเปล่ียนความรู้สึกจากลบให้กลายเป็นศูนยห์รือ
อาจจะเป็นบวกได ้

2. การชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาใชใ้นการ
ประเมินองค์กร และให้มองขา้มมาตรการท่ีอาจทาให้องค์กรเสียหายจากการถูกประเมิน เมื่อใดก็
ตามท่ีบุคคลประเมินองค์กรด้วยมาตรการท่ีไม่ดีจะทาให้องค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีแต่ถา้บุคคล
ประเมินองคก์รดว้ยมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัจุดแข็งขององคก์ร องคก์รก็จะมีภาพพจน์ท่ีดี ผูม้ีหนา้ท่ี
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สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีควรจะมีความสามารถในการจูงใจให้บุคคลอ่ืนเลือกเอามาตรการท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดแข็งขององคก์รมาประเมินองคก์ร 

3. ใช้วิ ธีการท่ีทาให้คนได้รับประสบการณ์ตรงกับองค์กรหรือกับพนักงานท่ี
ประทบัใจ ถา้หากองคก์รไดม้ีการเผยแพร่ขอ้เท็จจริงท่ีดีเก่ียวกบัองคก์รออกไป และผูท้าหนา้ท่ีสร้าง
ภาพพจน์ได้มีการชักจูงให้คนมองในจุดดีขององค์กรแลว้ แต่เมื่อคนมาสัมผสักับผูบ้ริหารของ
องค์กร สัมผสักบัพนักงานขององค์กรแลว้รู้สึกไม่ประทบัใจ ไม่พอใจในการติดต่อด้วย ก็ทาให้
องคก์รนั้นลม้เหลวในการสร้างภาพพจน์ 

4. ใช้วิ ธีการท่ีทาให้คนได้รับประสบการณ์ตรงกับองค์กรหรือกับพนักงานท่ี
ประทบัใจ ถา้หากองคก์รไดม้ีการเผยแพร่ขอ้เท็จจริงท่ีดีเก่ียวกบัองคก์รออกไป และผูท้าหนา้ท่ีสร้าง
ภาพพจน์ได้มีการชักจูงให้คนมองในจุดดีขององค์กรแลว้ แต่เมื่อคนมาสัมผสักับผูบ้ริหารของ
องค์กร สัมผสักบัพนักงานขององค์กรแลว้รู้สึกไม่ประทบัใจ ไม่พอใจในการติดต่อด้วย ก็ทาให้
องคก์รนั้นลม้เหลวในการสร้างภาพพจน์ (แสงเดือน วินิจด ารงคศ์กัด์ิ, 2555, pp. 16-17) 

หนา้ท่ีของการประชาสมัพนัธใ์นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร  
1. หน้าท่ีในการประกาศ (Announcement) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือ

กิจกรรมใด ๆ ขององค์กรให้บุคคลภายนอกทราบว่าองค์กรมีข่าวสารหรือกิจกรรมอะไรบา้ง เป็น
การสร้างการรับรู้ใหเ้กิดความช่ืนชม ในความกา้วหนา้ขององคก์ร 

2. หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสาร (Information) เพื่อท่ีว่าเมื่อคนภายนอกทราบแลว้จะ
เกิดความเล่ือมใสและน่าเช่ือถือ 

3. หน้าท่ีในการจูงใจ (Persuasion) เช่น  จูงใจให้คนมาช่วยกันประหย ัดน้ามัน 
ประหยดัไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัประการหน่ึงของการประชาสมัพนัธท่ี์จะสร้างภาพ ลกัษณ์
ความเป็นผูใ้ส่ใจทรัพยากรของประเทศชาติใหแ้ก่องคก์ร 

4. หน้าท่ีในการสร้างการยอมรับส่ิงใหม่ (Create Receptivity) เพราะมนุษยเ์รามกัจะ
กลวัการเปล่ียนแปลง เพราะส่ิงท่ีมาเปล่ียนแปลงนั้ นเป็นแนวความคิดใหม่ จึงต้องจูงใจให้คน
ยอมรับเพ่ือการสร้างสรรคแ์ละยอมรับส่ิงใหม่ 

5. หนา้ท่ีในการสร้างความคาดหวงั (Create Expectation) การท่ีจะสร้างให้คนมีความ
คาดหวงัในส่ิงใด จะตอ้งทาใหเ้ขามีความพร้อมแห่งสภาวะทางอารมณ์ ท่ีพร้อมในการปฏิบติัก่อน 

6. มีหนา้ท่ีเสริมความน่าเช่ือถือ (Increase Credibility) เหมาะกบักิจกรรมของรัฐท่ีใช้
โฆษณาเป็นตวัสร้างการรับรู้กวา้งขวาง แต่ในส่ือโฆษณาไม่อาจทาใหน่้าเช่ือถือไดอ้ยา่งเต็มท่ีจึงตอ้ง
ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เขา้มาช่วยในรูปแบบของบทความ ใชว้ิธีการให้สัมภาษณ์ การจดักิจกรรม
พิเศษการแจกเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือมากข้ึนกว่าขอ้ความในโฆษณา 
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7. มีหน้าท่ีให้การศึกษา (Education) ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีจาเป็นต้องใช้การ
ประชาสมัพนัธเ์พื่อบอกใหท้ราบว่าอะไรเป็นอะไร เป็นการใหก้ารศึกษาแก่สาธารณชน 

8. สร้างคุณค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ (Value Added) คือการทาใหสิ้นคา้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึน ใช้
แลว้เกิดความรู้สึกภูมิใจ 

9. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Create Image) เป็นการเผยแพร่ส่ิงท่ีดีงามขององค์กร และ
เร่ืองราวกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนออกไปใหป้ระชาชนรับรู้และเกิดความรู้สึกท่ีดี การประชาสมัพนัธ์
จะทาให้องคก์รทราบว่าองคก์รนั้นมีภาพลกัษณ์อยา่งไรและคนอ่ืนคิดว่าองค์กรมีภาพลกัษณ์อยา่งท่ี
คิดหรือไม ่

10. การแกไ้ขทศันคติเชิงลบ (Reverse Negative Attitudes) เมื่อมีความเขา้ใจผิดใด ๆ 
เกิดข้ึนกบัสาธารณชน ฝ่ายประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเอาใจใส่ดูแลและแกไ้ขเร่ืองนั้น ๆ โดยทนัทีเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบฝังใจระยะยาว และจะตอ้งหาทางสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนทดแทนให้
ไดเ้พื่อใหผ้ลดีต่อองคก์รในระยะยาว 

11. สร้างความปรารถนาดี (Good Will) การจะสร้างความปรารถนาดีใหเ้กิดข้ึนตอ้งทา
ให้ประชาชน รับรู้ว่าองคก์รนั้นดาเนินกิจกรรมดว้ยความเอาใจใส่ต่อสังคมมาตลอด ไม่เอาเปรียบ
สงัคม 

12. สร้างความภักดีในสินค้า (Create Loyalty) เมื่อสาธารณชนรักองค์กร ช่ืนชมใน
องคก์รมององคก์รในแง่ดี ก็จะทาใหเ้กิดความประทบัใจและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

13. เปล่ียนรูปแบบของความคิด (Divert Pattern of Thoughts) บางคร้ังสาธารณชน
อาจจะไม่ช่ืนชมองคก์รเพราะมีความคิดบางอย่างท่ีไม่สอดคลอ้งกบัองค์กร องคก์รจึงตอ้งมีหน้าท่ี
ในการเปล่ียนรูปแบบความคิดของผูบ้ริโภค เปล่ียนแนวทางการมอง 

14. สร้างบรรยากาศในการทางานให้ เป็น เชิงบวก (Create Favorable Working 
Environment) ถา้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในหมู่พนกังานจะทาใหป้ระสิทธิภาพการทางานของพนกังานดีข้ึน 

15. สร้างความเข้าใจ (Create Understanding) บางคร้ังส่ิงท่ีองค์กรดาเนินการลงไป 
คนภายนอกอาจเกิดความไม่เขา้ใจ ความสงสยัหรือไม่แน่ใจ จึงเป็นหนา้ท่ีขององค์กรท่ีจะตอ้งสร้าง
ความเขา้ใจใหก้บับุคคลภายนอกดว้ยการใหข้อ้มูล ใหค้าอธิบายเบ้ืองหน้า เบ้ืองหลงั เง่ือนไขต่าง ๆ 
ท่ีท าใหส้าธารณชนยอมรับการกระทาต่าง ๆ ขององคก์ร 

16. รักษาสัมพนัธภาพให้มัน่คงและยืนยาว (Build and retain relationship) นอกจาก
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีแลว้องค์กรยงัต้องรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกับสาธารณชนภายนอกและ
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พนกังานภายในไวใ้ห้มัน่คงและยนืยาวต่อไปดว้ย เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 
(แสงเดือน วินิจด ารงคศ์กัด์ิ, 2555, pp. 18-19) 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ความหมายของภาพลกัษณ์องคก์ร 

Kotler อา้งถึงในรุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2541) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาพลกัษณ์เป็นองค์
รวมของความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทัศนคติและการ
กระท าใดๆท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้ นจะมีความเก่ียวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของส่ิงนั้ นๆ ซ่ึง
นอกเหนือไปจากความหมายขา้งตน้ ยงัมีผูใ้หค้  านิยามในเร่ืองของภาพลกัษณ์ไวม้ากมายดงัน้ี   

P  Kotler (2000) ให้ค  าจ  ากดัความ ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ผลรวมความเช่ือ 
ความนึกคิด และ ความระทบัใจ ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงทศันคติและการกระท าใดๆ ท่ีคนเรา
มีต่อส่ิงนั้นจะมี ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์  

พชัราภรณ์ เกษะประกร (2558) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็น
ภาพท่ีอยูใ่น จิตใจหรือความรู้สึกโดยรวมหรือเก่ียวกบัดา้นต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้ 
การบริการการบริหารงาน  

Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสมัพนัธช์าวองักฤษไดอ้ธิบายภาพลกัษณ์ต่อ
องคก์รธุรกิจไวว้่า ภาพลกัษณ์ต่อบริษทัหรือภาพลกัษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพ
ขององคก์รใดองคก์รหน่ึง ซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ีประชาชนรู้จกัเขา้ใจ และได้
มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองคก์รนั้น ส่วนหน่ึงกระทาไดโ้ดยอาศยัการน าเสนออตั
ลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์ 
เคร่ืองแบบ ฯลฯ  

Rubin (1986, p. 53) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัองคก์ร
ทั้งหมด โดยองคก์รก็เปรียบเทียบเสมือนคน ซ่ึงยอ่มจะมีบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ท่ีต่างกนั 

จากการให้ความหมายของภาพลกัษณ์ของนักทฤษฎีดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงได้สรุป
ความว่า หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์การท่ีบุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความ
ประทบัใจ ตลอดจนความรู้สึกท่ีมีต่อหน่วยงานหรือสถาบนัโดยการกระท าหรือพฤติกรรมองคก์าร 
ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาอย่างมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร 
องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร มีความส าคญัในการบริหารระบบและกลไก

ท่ีขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจขององค์กร ตลอดจนเขา้ใจว่า 
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องคก์รและพนกังานมีศกัยภาพดา้นใด มีความโดดเด่นดา้นใดและขอ้บกพร่องอยา่งไร เพื่อปรับปรุง
และพฒันาให้ กลายเป็นโอกาสในการบริหารภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าและย ัง่ยืน องค์ประกอบของ
ภาพลกัษณ์ มีดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร (Executive) องค์กรจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีวิสยัทศัน์ มีนโยบายธุรกิจท่ีดี ซ่ือสตัยสุ์จริต  

2. พนักงาน (Employees) องค์กรจะดีควรมีบุคลากรท่ีมีรู้ ทักษะ มีมนุษย
สมัพนัธท่ี์ดี มีวิญญาณของการบริการ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผดิชอบต่องาน 

3. สินคา้ (Product) มีคุณภาพ มีประโยชน์ตรงกบัขอ้ความโฆษณาท่ีเผยแพร่ 
4. การด าเนิน งาน  (Business Practice) ควรมีการคืนกาไร สู่สั งคม เพื่ อ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร 
5. กิจกรรมสงัคม (Social Activities) คือ การดูแลเอาใจใส่สงัคม ร่วมกิจกรรม

การกุศล หรือสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
6. อุปกรณ์ในสานักงาน (Equipments and Stationeries) องค์กรต้องมีส่ิงท่ี

แสดงสัญลกัษณ์ขององค์กร ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบพนักงาน อุปกรณ์สานักงาน วสัดุสานักงาน วสัดุ
ส้ินเปลือง 

หลกัการบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร 
Doorley (2007) ในการประเมินความส าเร็จของการบริหารภาพลกัษณ์นั้นองคก์ร

ควรจะส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและคุณค่าหลกัขององคก์ร 
โดยหลกัการบริหารภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีริเร่ิมจุดประกายให้พนักงานไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับในการปฏิบติัตาม 

2. ผูบ้ริหารต้องให้ความส าคัญกับการบริหารเอกลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และ
ช่ือเสียงใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนวางแผนการดาเนินงานกิจกรรมและโครงการท่ีสะทอ้น
วิสยัทศัน์ พนัธกิจคุณค่าหลกัขององคก์ร 

3. พนักงานเป็นบุคคลท่ีส าคญัยิ่งต่อการเสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ให้
เป็นบวกหรือลบจึงควรมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมใน
ทุกระดบัขององคก์ร 

4. การประเมินผลการรับรู้ ทศันคติ และความคาดหวงัของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อนโยบายการบริหาร การจดักิจกรรมเพื่อสังคม หรือการตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
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5. องค์กรตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รให้สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
ค่านิยมหลกัองคก์ร 

6. องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์กร 
(Change - Management) โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร (Institutional Image) คือ 
ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารหรือสถาบนั ซ่ึงเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือ
องค์การเพียงส่วนเดียวไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจาหน่าย ดงันั้น ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็น
ภาพท่ีสะทอ้นถึงการบริหารและการด าเนินงานขององคก์ร ทั้งในแง่ระบบบริหารจดัการ บุคลากร 
(ผูบ้ริหารและพนกังาน) ความรับผดิชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 

กลยทุธก์ารสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ภาพลักษณ์ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการได้รับการ

สนับสนุนจากกลุ่มประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว
องค์กรจะต้องก าหนดภาพลกัษณ์ท่ีดี น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยงาน  
(รัชนี วงศสุ์มิต, 2547) กล่าวว่า กลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์องค์กรไดโ้ดยง่ายมาจากค าว่า 
ภาพลกัษณ์ (Image)กล่าวคือ 

I: Institution คื อ  ก ารสร้างภ าพลักษ ณ์ ด้วยตัวสถาบัน  ได้แ ก่  อาคาร 
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 

M: Management คือ การจดัการโดยผูบ้ริหารในการก าหนดภาพลกัษณ์ใหเ้ป็น
ท่ีพอใจของประชาชน 

A: Action คือ ผลประกอบการ อนัได้แก่ กระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าท่ี
ออกวางจ าหน่าย มีประสิทธิภาพของงานหรือการใหบ้ริการต่างๆ 

G: Goodness คือ การสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยการกระท าความดี เช่น การกระท า
ท่ีรับผดิชอบต่อสงัคม 

E: Employee คือ การสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยบุคลากร เพราะบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานเปรียบเสมือนตวัแทนของหน่วยงานท่ีจะสร้างความประทบัใจหรือความเกลียดชงัใหแ้ก่ผู ้
ติดต่อกับองค์กร  Leblance & Nguyen (1996) อ้างใน ชลลดา ไชยกุล (2555 , p. 18) ได้แยก
ภาพลกัษณ์องค์กรในธุรกิจให้บริการออกเป็น 5 ปัจจยัหลกั โดยเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้การรับรู้ท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร มีดงัต่อไปน้ี 
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1. เอกลกัษณ์ขององค์กร (Corporative Identity) หมายถึง ความเก่ียวข้อง
กบัรูปลกัษณะต่างๆ ของบริษทั เช่น ช่ือเสียงของบริษทั โลโก ้ราคา การบริการ ระดบัคุณภาพของ
การโฆษณาสามารถสงัเกตไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยท่ีสามารถนามาเป็นส่ิงเปรียบเทียบในแต่ละบริษทั 

2. ช่ือ เสียง (Reputation) การให้บ ริการจนกระทั่งได้รับ ช่ือเสียง มี
กิตติศพัทท่ี์สามารถรับประกนัไดห้รือมีการกระทาท่ีคงท่ีตลอดเวลา ช่ือเสียงจะสร้างความน่าเช่ือถือ 
และสามารถแกไ้ขปัญหาอนัอาจจะเกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้ได ้

3. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) คือ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการติดต่อระหว่างจุดประสงคข์องบริษทั เป็นภาพลกัษณ์สู่ลูกคา้ ยิง่ไปกว่านั้นบรรยากาศยงัเป็น
ส่ิงกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจท่ีจะบริการอยา่งมีคุณภาพ 

4. การใหบ้ริการ (Service Offering) การใหบ้ริการประกอบดว้ยส่ิงท่ีถือว่า
เป็นทั้งแกนหลกัและสนบัสนุน จะเก่ียวกบัหลกัการและเหตุผลท่ีว่าทาไมลูกคา้เลือกใชบ้ริการของ
บริษทัในขณะท่ีการสนับสนุนคือ การบริการท่ีเพ่ิมมูลค่าให้กบัการบริการอย่างหลากหลาย คือมี
ความพยายามท่ีจะใหบ้ริการแบบผสม พร้อมใหบ้ริการโดยไม่ตอ้งใหลู้กคา้รอ 

5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel) ตอ้งรู้ธรรมชาติของลูกคา้
และใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยส่ือสารผา่นพฤติกรรมและทศันคติ เป็น
ตวับ่งช้ีของระดับคุณภาพการบริการของบริษัทท่ีจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องคก์ร 

จากแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา
ภาพลกัษณ์องค์กร โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ดา้นศาสนบุคคล คือพระภิกษุ 
สามเณรซ่ึงถือว่าเป็นทั้งผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลากรผูข้บัเคล่ือนองคก์รให้มีภาพลกัษณ์ และ
ยงัด ารงคงอยูข่ององคก์ร  ภาพลกัษณ์ดา้นศาสนวตัถุ หมายถึงวดัและถาวรวตัถุส่ิงปลูกสร้าง รวมถึง
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในวดั  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นการรับรู้ของศาสนิกชน ท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคส์ถาบนัพระพุทธศาสนา  

1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
กันยา สุวรรณแสง (2540 , p. 129) เสนอว่า กระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย 3 

กระบวนการหลกัคือ (1) กระบวนการภายนอกหรือส่ิงเร้า (2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ
(3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง 

Robbins (2003, p. 124) การรับรู้เป็นบนัไดขั้นแรก เม่ือร่างกายรับรู้ผา่นทางประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ก็จะเกิดการตีความ โดยอาศยัความคิด ความเขา้ใจ ความจา การเรียนรู้และมโนภาพ 
หลงัจากนั้นก็ทาการตดัสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง
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ออกมาซ่ึงปัจจัยสาคัญท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้ของปัจเจกบุคคลประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 3 
ประการ คือ(1) ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (factors inthe situation) ไดแ้ก่ เวลา สภาพแวดลอ้มในการทา
งาน และสภาพแวดลอ้มทางสังคม (2) ปัจจยัดา้นตวัผูรั้บรู้ (factors in the perceiver) ไดแ้ก่ ทศันคติ 
(attitudes)แรงขับ (motive)ความสนใจ (interests) ประสบการณ์ (experience) และความคาดหวงั 
(expectation)และ (3) ปัจจัยด้านเป้าหมาย (factors in the target) ได้แก่ ความใหม่ (novelty) การ
เคล่ือนท่ี(motion)เสียง (sound) ขนาด (size) ภาพดา้นหลงั (background) ความใกลไ้กล (proximity) 
และความเหมือน(similarity) 

การรับรู้ คือ การตีความหรือแปลความหมายขอ้มูล (กระแสประสาท) จากการสัมผสั 
ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าส่ิงท่ีมาสัมผสันั้นคืออะไร เป็นอย่างไร ในการตีความหรือแปล
ความหมายน้ีตอ้งอาศยัการจดัหมวดหมู่ของส่ิงเร้า ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผ่านมา อารมณ์
และแรงจูงใจ การจดัหมวดหมู่ของส่ิงเร้ามีหลายลกัษณะ เช่น จดัโดยอาศยัความคลา้ยคลึงกนั จดั
โดยอาศยัความต่อเน่ืองเป็นตน้ การจดัหมวดหมู่ของส่ิงเร้าน้ีช่วยให้เราแปลความหมาย (รับรู้) ได้
ถูกตอ้งรวดเร็วข้ึน การรับรู้ของคนเรามีหลายชนิด ดงัต่อไปน้ี 

1. การไดย้ิน เราสมัผสัคล่ืนเสียงทางหูแลว้แปลความหมายของกระแสประสาทท่ี
เกิดข้ึนจนรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไร และเรายงัสามารถบอกต าแหน่งทิศทางและระยะทางของแหล่งกา
เนิดเสียงไดอี้กดว้ย 

2. การมองเห็น เราสัมผ ัสคล่ืนแสงจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ทางนัยน์ตาแล้วแปล
ความหมายของกระแสประสาทท่ีเกิดข้ึนจนรับรู้ว่าส่ิงเร้าท่ีเห็นนั้นคืออะไร 

3. การไดก้ล่ิน เราสัมผสัโมเลกุลของไอท่ีระเหยมาจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ทางจมูกแลว้
แปลความหมายของระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนจนรับรู้ว่าเป็นกล่ินอะไร เหม็น หอม เน่า หรือ กล่ิน
เคร่ืองเทศ 

4. การรู้รส เราสัมผสัส่ิงเร้าบางอย่างโดยล้ิน แล้วแปลความหมายของระบบ
ประสาทท่ีเกิดข้ึนจนรับรู้ว่าส่ิงเร้านั้นมีรสอะไร หวาน เค็ม เผด็หรือขม เป็นตน้ 

5. การรับรู้ทางผวิกาย เราสมัผสัส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ผวิกาย แลว้แปลความหมายของ
ระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนจนรับรู้ว่าเราสมัผสัอะไร นอกจากน้ียงัรู้ถึงอุณหภูมิและความเจ็บปวดท่ีเกิด
จากการสมัผสัทางผวิกายไดอี้กดว้ย 

6. การรับรู้ความรู้สึกภายในของร่างกาย ได้แก่  การรับรู้ต าแหน่งหรือการ
เคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศยัอวยัวะสัมผสัทั้ง 5 ข้างต้น เช่น ถึงแมห้ลบัตาเราก็
สามารถตกัอาหารใส่ปากไดถู้กตอ้ง เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเรารับรู้ว่าปาก แขน มือ ฯลฯ ของเราอยู่
ต  าแหน่งใดเราจึงทาเช่นนั้นได ้การรับรู้น้ีเกิดจากการแปลความหมายของสภาวะกลา้มเน้ือ เอน็ หรือ
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ขอ้ต่อต่าง ๆขณะยดืตวั หดตวัหรือคลายตวั เป็นส าคญั การรับรู้ความรู้สึกภายในของร่างกายอีกชนิด
หน่ึง คือการทรงตวั ทาให้เราทราบว่าร่างกายเรากาลงัอยูท่่าไหนอยู่ในต าแหน่งท่ีสมดุลหรือไม่ ถา้
ไม่ก็พยายามปรับเขา้สู่สมดุลต่อไป มิฉะนั้นจะรู้สึกคล่ืนไส ้เวียนศีรษะ หรืออาเจียนได ้(แสงเดือน 
วินิจด ารงคศ์กัด์ิ, 2555, pp. 7-8) 

การรับรู้ของบุคคลหรือผูรั้บสารแต่ละคนอาจต่างกนั แมจ้ะไดรั้บส่ิงเร้าเดียวกนัหรือ
อยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั ซ่ึงการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรอง (Filter) บางอยา่ง 
คือ 

1. แรงจูงใจ (Motives) เรามกัเห็นในส่ิงท่ีเราต้องการเห็นและได้ยินในส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการไดย้นิ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

2. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) คนเราเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ี
ต่างกนัถูกเล้ียงดูดว้ยวิธีการท่ีต่างกนั และคบหาสมาคมกบัคนต่างกนั 

3. กรอบของการอา้งอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการอบรมสั่งสอนทาง
ครอบครัวและสังคม ฉะนั้น คนท่ีมาจากต่างครอบครัว มีสถานภาพทางสงัคมต่างกนั นบัถือศาสนา
ต่างกนัจึงมีการรับรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกนั 

4. สภาพแวดลอ้มรอบตัว (Environment) บุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกัน
หลากหลาย อาทิ บริบททอ้งถ่ิน สภาพอากาศ วฒันธรรม ฯลฯ จะมีการรับรู้ เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
และตีความขอ้มูลท่ีไดรั้บแตกต่างกนัออกไป 

5. อารมณ์และความรู้สึก (Mood) ได้แก่ ความโกรธ ความหวาดกลัว เป็นต้น 
กล่าวคือ บุคคลส่วนใหญ่มกัจะมีความคิดว่าความผิดท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นเร่ืองใหญ่ 
ในช่วงเวลาท่ีตนเองอารมณ์ไม่ดี หรือหงุดหงิด ในทางกลบักนั ในบางปัญหาหรืออุปสรรคท่ียิง่ใหญ่
อาจกลบักลายเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย เม่ือบุคคลนั้นอยูใ่นหว้งเวลาของความรัก  

ในส่วนของทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) เช่ือว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานทางการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล ทั้งน้ีเพราะในการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะเร่ิมตน้จากการรับรู้ส่ิงท่ี
อยู่แวดลอ้มของตน จนน าไปสู่การใชค้วามสามารถในการแปลความหมายของส่ิงท่ีพบเห็นนั้น ๆ 
ในแง่น้ี การก่อเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ๆ คือ การรับรู้ของบุคคลและ
ส่ิงเร้าท่ี เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเป็น เช่นน้ี  ส่ิงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการรับ รู้ จึง
ประกอบดว้ย การใชป้ระสาทสมัผสั และปัจจยัสภาวะทางจิตของบุคคล อาทิ ชุดความรู้เดิมท่ีมีอยู่
ในตวับุคคล ส่ิงท่ีตอ้งการ และทศันคติของบุคคลนั้น ๆ เป็นตน้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า การ
รับรู้ประกอบดว้ย กระบวนการสามดา้นท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กล่าวคือ การใชป้ระสาทสัมผสั การ
แปลความหมายและอารมณ์ของบุคคล ในแง่หน่ึง การรับรู้จึงเป็นผลพวงจากการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะ
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หรือประสาทสัมผสัของตนเอง (Sensory motor) หรือเรียกว่า เคร่ืองรับ (Sensory) ท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 5 
ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายหรือผิวหนัง จากการงานวิจยัท่ีผ่านมามีการคน้พบว่า การรับรู้ของ
คนส่วนใหญ่เกิดจากการใชต้าในการมองเห็น ร้อยละ 75 รองลงมาใชหู้ในการไดย้นิ ร้อยละ 13 ใช้
กายในการสัมผสั ร้อยละ 6  ใช้จมูกในการดมกล่ิน ร้อยละ 3 และใช้ล้ินในการรับรส ร้อยละ 3 
ตามล าดบั ซ่ึงในการรับรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด จะข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขา้มามีอิทธิพล 
หรือปัจจยัในการรับรู้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้ ลกัษณะของส่ิงเร้า การท่ีมนุษยจ์ะรับรู้และสามารถ
พฒันาจนเป็นการเรียนรู้ไดดี้หรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. สติปัญญา ผูม้ีสติปัญญาสูงกว่า ยอ่มรับรู้ไดดี้กว่าผูม้ีสติปัญญาต ่ากว่า 
2. การสงัเกตและพิจารณา ข้ึนอยูก่บัความช านาญ และความสนใจต่อส่ิงเร้า 
3. คุณภาพของจิตในขณะนั้น ถา้มีความเหน่ือยอ่อน เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมวัอาจ

ทาให้แปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีสัมผสัได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกนัข้าม หากสภาพจิตใจผ่องใส 
ปลอดโปร่ง ก็จะทาให้การรับรู้และการเรียนรู้เป็นไปดว้ยดี และเป็นระบบ (แสงเดือน วินิจด ารงค์
ศกัด์ิ, 2555, pp. 9-10) 

การจดัระบบการรับรู้ 
มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะนามาจดัระบบตามหลกั

ดงัน้ี 
1. หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) ส่ิงเร้ าใด ท่ี มีความ

คลา้ยกนัจะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกนั 
2. หลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of proximity) ส่ิงเร้าท่ีมีความใกลก้นัจะ

รับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกนั 
3. หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์

ใหส้มบูรณ์ข้ึน 
4. ความคงท่ีของการรับรู้ (Perceptual constancy) ความคงท่ีในการรับรู้มี 3 

ประการไดแ้ก่ 
4.1 การคงท่ีของขนาด 
4.2 การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง 
4.3 การคงท่ีของสีและแสงสว่าง 

การรับรู้ท่ีผดิพลาด แมว้่ามนุษยม์ีอวยัวะรับประสาทสมัผสัถึง 5 ประเภทแต่มนุษย์
ก็ยงัรับรู้ผิดพลาดได้ เช่น ภาพลวงตา การรับฟังคาบอกเล่าทาให้เร่ืองบิดเบือนไป การมี



  40 

ประสบการณ์และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การรับรู้ถา้จะใหถู้กตอ้งจะตอ้งรับรู้โดยผา่นประสาท
สมัผสัหลายทางผา่นกระบวนการคิดไตร่ตรองพิจารณาใหม้ากยิง่ข้ึน  
 

1.2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) 
ความหมายของคุณค่าท่ีรับรู้ 

คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler P., 2009, p. 161) กล่าวว่า คุณค่าท่ี รับ รู้ 
หมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการเป็นเจา้ของ และการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือ
บริการเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการไดเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ ลูกคา้จะซ้ือ
สินค้าจากองค์กรท่ีน าเสนอคุณค่าสูงสุดท่ีเขารับรู้ได้ คุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ (Customer Perceived 
Value: CPV)หรือคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ หมายถึง คุณค่าท่ีเกิดจากผลต่างระหว่างผลประโยชนโ์ดยรวม
ของคุณค่าทั้ งหมด (Total Customer Value) กับต้นทุนทั้ งหมด (Total Customer Cost) หมายถึง
คุณค่าท่ีเป็นผลประโยชน์โดยรวมทั้งหมดท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการใชสิ้นคา้และบริการนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เชิงหน้าท่ีและคุณค่าเชิงจิตวิทยา ส่วนตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้จ่ายไป (Total 
Customer Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีลูกคา้คาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการนั้น ไม่ว่า
จะเป็นตน้ทุนในการเสาะหาขอ้มูลเพื่อการประเมิน ตน้ทุนของการไดม้าของสินคา้ตน้ทุนในการใช้
สินคา้ตลอดจนการก าจดัซากสินคา้ 

วูด้ดรัฟฟ์ ฮอลบรู๊ค และไซแธมล ์(R.B., 1997); (Zeithaml Valarie  A, 1988,  
July),  (Bourdeau, 2005, p. 27) กล่าวว่า คุณค่าท่ีรับรู้ คือ ผลประโยชน์ท่ีลูกค้าไดรั้บเมื่อเทียบกับ
ตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนอ่ืนท่ีเป็นองค์ประกอบของการซ้ือท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพ่ิม มีหลกัฐาน
ทางการศึกษาการคน้พบ คือ ลูกคา้ท่ีรับรู้ว่าไดรั้บคุณค่าเม่ือตอ้งจ่ายเงินออกไปนั้น จะมีความรู้สึก
พึงพอใจมากกว่าลูกคา้ท่ีไม่รับรู้ว่าไดรั้บคุณค่าเม่ือตอ้งจ่ายเงินออกไป ดงันั้น คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้อาจ
เป็นในแง่มุมท่ีลูกค้าเหมารวม (Bundle) ว่าเป็นคุณค่าท่ีเทียบกับการน าเสนอการบริการของคู่
แข่งขนั ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการใหลู้กคา้ประเมินระดบัคุณค่าโดยรวมถึงส่ิงท่ีตนไดรั้บ 

จากค าจ  ากดัความของการรับรู้คุณค่าดงักล่าวขา้งตน้ เกิดจากการประยุกตใ์นส่วน
ของมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นมุมมองของผูบ้ริโภค โดยมูลค่าเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงรวมถึงคุณภาพท่ีลูกค้าไดรั้บในราคาท่ีจ่ายออกไป หรือส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีลูกคา้ไดใ้ห้ไป 
เมื่อน าค าจ  ากดัความดงักล่าวมาประยุกต์ใชเ้ป็นการรับรู้คุณค่า การรับรู้คุณค่าจะเป็นการประเมิน
มูลค่าของสินคา้และบริการ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บและ
ส่ิงท่ีจ่ายออกไป ทั้งน้ี การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัของค าจ  ากดัความของการรับรู้
คุณค่า (Zeithaml Valarie  A, 1988,  July) ในขณะท่ีมูลค่าทางการตลาดไม่ไดค้รอบคลุมเพียงแค่
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คุณภาพและราคา แต่จะครอบคลุมมูลค่าดา้นอารมณ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Sheth Jagdish N. & 
1991) ซ่ึงเป็นการรับรู้คุณค่าท่ีจับต้องไม่ได้ ส่วนตัวอย่างของการรับ รู้คุณค่าท่ีจับต้องได ้
ประกอบดว้ยความสะดวกสบาย คุณภาพและราคา ในขณะท่ีตวัอยา่งของการรับรู้คุณค่าท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดย้งัประกอบดว้ยเร่ืองช่ือเสียง และความรู้สึก เป็นตน้ (Bhat, 1998) นอกจากนั้น ค  าจ  ากดัความ
การรับรู้คุณค่าของ Sinha (1998) เป็นการแลกเปล่ียนระหว่างราคา และประโยชน์หรือคุณภาพท่ี
ได้รับ ในขณะท่ี McDougall (2000) ให้ค  าจ  ากัดความของการรับรู้คุณค่าว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลูกค้า
เปรียบเทียบประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัราคาท่ีจ่ายไป โดยการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ อาจจะแตกต่างกนั
ไปตามแต่ละสถานการณ์หรือตามแต่ละบุคคล โดยลูกคา้แต่ละคนอาจจะรับรู้คุณค่าของสินคา้และ
บริการอย่างเดียวกันแตกต่างกันออกไปก็เป็นได้ (Ulaga, 2002, March 20) โดยการรับรู้คุณค่า
สามารถแบ่งออกมาไดส้องส่วนส่วนแรกไดแ้ก่ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ส่ิงท่ีสูญเสียออกไป ซ่ึงประกอบดว้ยราคา เวลา 
ความพยายาม ความเส่ียงและความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ
การรับรู้คุณค่านั้นได้แก่คุณภาพของบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างอนัก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และเป็นส่ิงท่ียากต่อการลอกเลียนแบบของคู่แข่งขนั (Roig, 2006),  

อยา่งไรก็ตาม แมว้่าลูกคา้จะไดรั้บคุณภาพของการบริการในระดบัท่ีดีเยีย่ม แต่
ถา้ลูกคา้รู้สึกว่าราคาท่ีจ่ายออกมานั้นแพงเกินไป ลูกคา้อาจจะประเมินความคุม้ค่าออกมาต ่าได ้โดย
สินคา้และบริการท่ีมีความคุม้ค่าไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีราคาถูกเสมอไป ถา้สินคา้และบริการดงักล่าวท า
ใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป ราคาท่ีจ่ายออกไปจริงอาจสูงหรือต ่าก็เป็นได้ 

การวดัองคป์ระกอบของคุณค่าท่ีรับรู้ 
ไซแธมล ์(Zeithaml Valarie  A, 1988,  July) กล่าวว่า สมมติฐานซ่ึงเป็นท่ีมา

ของผลกระทบต่อคุณค่าการบริการท่ีรับรู้ (Perceived Service Value) คือ ความตั้ งใจซ้ือและ
พฤติกรรม คุณค่าท่ีรับรู้เกิดจากการส ารวจโดยให้ลูกคา้ประเมินโดยรวมต่ออรรถประโยชน์ของ
สินคา้และบริการบนพ้ืนฐานของการรับรู้ระหว่างส่ิงท่ีไดใ้ห้กบัส่ิงท่ีไดรั้บ กรอบแนวคิดน้ีไดก้ล่าว
อา้งว่าลูกคา้จะมีสติระลึกไดว้่าการให้กบัการรับ (Give-versus-get) จะเกิดเป็นคุณค่าแห่งการรับรู้ 
ส่วนคุณค่าการบริการมีความแตกต่างกันระหว่างประโยชน์ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการใช้และต้นทุนทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ี โครงสร้างของกรอบ
แนวคิดดงักล่าวน้ี ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจ านวนผลการศึกษาเร่ืองคุณค่าท่ีรับรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือใน
เชิงประจกัษ ์(Bolton, 1991); (Ennew, 1999) 

เบอร์เดอัว (Bourdeau, 2005, p. 27) กล่าวว่า การประเมินคุณค่าอยู่ภายใต้
องค์ประกอบด้านสถานการณ์ของความเสียสละและภายใต้ขอบเขตท่ีลูกค้าจะอา้งอิงไปถึงได ้
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ดงันั้น เป้าหมายสุดทา้ยของการสร้างคุณค่าท่ีรับรู้ คือ ความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างองค์กรและ
ลูกคา้ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการซ้ือนัน่เอง ซ่ึงการประเมิน
จะเกิดจากการใหลู้กคา้เปรียบเทียบความคุม้ค่าของการไดรั้บบริการกบัจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายออกไป 
การสร้างคุณค่าเมื่อเทียบกบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป การไตร่ตรองมาแลว้ว่าเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งท่ีสุด
ท่ีไดใ้ชบ้ริการ รวมทั้งการคิดว่าคุณค่าทั้งหมดท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการนั้นมีความยอดเยีย่มท่ีสุด 

จากแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัได้สรุปและน าแนวคิดไปประยุกต์ใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัเมื่อกล่าวโดยสรุปแลว้คือ คุณค่าท่ีรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีค  านึงถึงคุณค่าจาก
การเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีคาดหวงัไว ้โดยรวมถึงตน้ทุนทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายไป เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
สินคา้และบริการ หรือ ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีลูกคา้ไดใ้หไ้ป 

1.3  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ความหมายของ ความพึงพอใจ 

โวลแมน (Wolman) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก 
(Feeling) มีความสุขเมื่อไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการหรือตามแรงจูงใจ 

มอร์ส (Morse) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลด
ความตึงเครียดของบุคคลใหน้อ้ยลงได ้ถา้ความตึงเครียดมีมากก็จะทาใหเ้กิดความไม่พอใจ ซ่ึงความ
ตึงเครียดน้ีมีผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์หากมนุษยม์ีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยา
เรียกร้อง แต่ถา้เมื่อใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ก็จะทาใหเ้กิดความพอใจ 

สาโรช ไสยสมบัติ ( 2534, p. 39) ให้ความหมายว่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทศันคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ี
ดีในส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้ น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ใหบ้ริการขององคก์ร ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล  

ทวีพงษ ์หินค า (2541, p. 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
ไดท้ าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, p. 11) ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใด
อยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี
คาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ย 
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Carnpbell (1976) อา้งถึงใน วาณี ทองเสวต (2548) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกภายใน ท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ี อยากให้เป็นหรือ
คาดหวงั หรือรู้สึกว่าสมควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสิน
ของแต่ละบุคคล 

จึงสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
เป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากใหเ้ป็นหรือ
คาดหวงั จะเป็นความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลเมื่อไดรั้บผลส าเร็จตามความตอ้งการ หรือ
ตามการไดรั้บการตอบสนอง 

แนวคิดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ผูบ้ริหารจะด าเนินการให้ผูท้  างานเกิดความพึง
พอใจในการท างานแลว้ ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการท่ีจะท าใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ย 
เพราะความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีเป็นดง้บ่งช้ีก็คือ จ  านวนผูม้า
ใชบ้ริการ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งผูป้ฎิบติัและผูมี้มาใชบ้ริการ (สาโรช ไสยสมบติั, 2534, p. 15)  

ยิ่งกว่านั้นการให้บริการนอกจากจะท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกอนัดีต่อสินคา้ ยงั
ขยายถึงความรู้สึกอนัดีต่อบริษทั ลูกคา้จะเกิดภาพลกัษณ์และความพึงพอใจท่ีดีต่อบริษทั ฉะนั้นพลงั
กา้วหน้าของบริษทัทางหน่ึงจึงอยู่ท่ีการให้บริการประทบัใจลูกคา้ ซ่ึงทุกบริษทัจะให้ความสนใจ
เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด (ไทย
ประกนัชีวิต จ  ากดั, 2539 : 7) 

ฮินชอว ์และ แอท๊วูด (Hinshaw and Atwood) ไดใ้หแ้นวคิดว่า ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการเป็นความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ และจดัเป็นเกณฑป์ระเมินดา้น
ผลลพัธด์ว้ยและเป็นระดบัของความสอดคลอ้งระหว่างความคาดหวงัของผูรั้บบริการในอุดมคติกบั
การรับรู้ของผู ้มารับบริการท่ีได้รับตามความเป็นจริง สาหรับนักวิจัยท างพฤติกรรมได้ให้
ความหมายของคาว่า ความพึงพอใจในบริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ
ของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเข้าไปใช้บริการในสถานท่ีให้บริการนั้ นๆ และ
ประสบการณ์นั้นไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ี
แตกต่างกนั 

วรูม (Vroom, 1964) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทั้งสองคาน้ีหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันทคติ
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ดา้นบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็นถึง
สภาพความไม่พึงพอใจ 

โทมสั และ เอิร์ล (Thomas & Eart) ไดใ้ห้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวดัความ
พึงพอใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีใชก้นัอยู ่เพื่อทราบผลของการใหบ้ริการท่ีดีเลิศทาใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
เป็นส่ิงท่ีบริษทัเช่ือว่ามีคุณค่าและควรให้ความเขา้ใจในความตอ้งการและปัญหาของลูกคา้ในการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ผูบ้ริหารขององคก์รจึงตอ้งมีความรับผดิชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเ้กิด
ประสิทธิผลและใหผ้ลดีอยา่งต่อเน่ือง 

อเดย์ และแอนเดอร์สัน  (Aday & 1975, p. 4) กล่าวว่า ความพึ งพอใจเป็น
ความรู้สึกความนึกคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเขา้ไป
ในสถานท่ีท่ีใหบ้ริการนั้นและประสบการณ์เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการและความพึง
พอใจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ ์(2547, pp. 57-58) ไดส้รุปประเด็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกบัความคาดหวงั 
2. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกบัส่ิงเร้า 
3. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกหรือทศันคติกบัส่ิงท่ีไดรั้บ 
4. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์กบัการคาดหวงั 

กลัธิมา เหลืองอร่าม (2545, p. 18) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและ
การจูงใจว่าบุคคลส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นส่ิงเดียวกนัซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกต่อการใหบ้ริการ ส่วนการจูงใจมาใชบ้ริการนั้นเป็นผลท่ีเกิดจากความรู้สึก ซ่ึงกระตุน้ให้
เกิดพฤติกรรมการใชบ้ริการความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีมีต่อการ
ให้บริการของบุคคลในองคก์ร เป็นเป้าหมายแต่แรงจูงใจนั้นมีจุดหมาย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเร่ือง
ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยเหตุผล สองประการ คือ 

ประการท่ีหน่ึง ความพึงพอใจนั้นเป็นความพึงพอใจท่ีตอบสนองส่ิงท่ีชอบ
หรือไม่ชอบและเราถือว่าคนเราพยายามเขา้ใกลส่ิ้งท่ีตนพอใจ และความพยายามหลีกเล่ียงห่างส่ิงท่ี
ตนไม่พอใจซ่ึงเป็นผลใหค้วามพึงพอใจเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมในการจูงใจมาใชบ้ริการ 

ประการท่ีสอง ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายอยู่ภายใตข้อ้สมมติฐานในเร่ืองความ
พึงพอใจซ่ึงหมายความว่า แต่ละคนจะถูกจูงใจให้มุ่งหาส่ิงท่ีตนพึงพอใจอนัก่อใหเ้กิดผลท่ีว่า ทฤษฎี
การจูงใจนั้ นยงัต้องพิจารณาในเร่ือง ความพึงพอใจควบคู่ไปด้วยความพึงพอใจมีความหมาย
โดยทัว่ไปว่าระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงความหมายของความพึงพอใจ
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ในการบริการ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ความหมายในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการและความพึงพอในในงานของผูใ้หบ้ริการ 

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ
บริการเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการและกระบวนการนาเสนอบริการใน
วงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงทีผูรั้บบริการมีความ
ตอ้งการหรือตรงกับความคาดหวงัท่ีมีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตามองค์ประกอบ 
ดงักล่าวยอ่มนามา ซ่ึงความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม การรับรู้ส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พอใจ
ต่อผลิตภณัฑบ์ริการและนาเสนอบริการนั้นได ้

แนวคิดการสร้างความพึงพอใจ 
ในการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลนั้น ในแง่หน่ึง มีความเก่ียวเน่ืองกบั

การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างลูกคา้กับผูข้ายนั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่ผู ้
ให้บริการจะตอ้งไดรั้บการอบรมและช้ีแจงให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยมีแนวทางการพฒันาลูกคา้สัมพนัธ์ 11 ประการ (นิคม เอ่ียมสะอาด, 2539, p. 
27) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รักษาค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ การประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามมกัจะ
ตอ้งมีการนัดหมายในการให้บริการต่าง ๆ เช่น บริการหลงัการขายหรือบางคร้ังถา้สินคา้เป็นเร่ือง
ของการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้ ถา้ลูกค้ามีปัญหาใดก็ตามองค์กรหรือผูบ้ริการจะต้องให้
ความสนใจในการให้บริการ เมื่อมีการนดัหมายจะใหบ้ริการเมื่อใดก็ตามหรืออยา่งไรก็ตาม องคก์ร
นั้นจะตอ้งทาตามการนัดหมายหรือขอ้ตกลงนั้น ๆ โดยไม่บิดพล้ิวและควรให้บริการอยา่งรวดเร็ว 
อยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งมีมิตรภาพดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส มีความนอบนอ้มโดยไม่มีการบ่น
ถึงความเหน่ือยยากหรือส้ินเปลืองต่าง ๆ การกระทาเช่นน้ี ถือว่าเป็นกฎขอ้แรกท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้ง
ถือเป็นกฎเกณฑใ์นการใหบ้ริการลูกคา้ 

2. ตอบรับโทรศพัท์ท่ีโทรเขา้มาอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 นาที การรับ
โทรศพัทช์า้ถือว่าเป็นการทาลายภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษทั 

3. การตอบรับในเร่ืองไดรั้บเอกสารหรือหลกัฐานต่าง ๆ ภายใน 2วนั เอกสาร
บางอย่างท่ีส่งมายงับริษัทอาจจะไม่จาเป็นต้องตอบ แต่เอกสารท่ีเก่ียวกับการขอให้บริการหรือ
สอบถามบริการหรือข้อแนะนาต่าง ๆ ท่ีมีต่อบริษัทควรจะได้รับการตอบรับทันทีภายใน 2 วนั 
อาจจะมีเอกสารบางอย่างท่ีไม่สามารถตอบไดภ้ายใน 2 วนันั้น ผูบ้ริการจะตอ้งมีการตั้งเป้าหมายท่ี



  46 

แน่ชดัว่าจะเสร็จเม่ือใด เจา้ของหรือบุคคลอา้งถึงในจดหมายหรือเอกสารนั้น ควรจะเป็นผูต้อบหรือ
มีลายเซ็นท่ีแสดงว่าไดต้อบแลว้มิใช่ผูอ่ื้นตอบ 

4. ไม่ควรให้ลูกคา้รอคอยนานเกิน 5 นาที การให้ลูกคา้รอนานเป็นการสร้าง
ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อลูกคา้ เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของลูกคา้ทั้งน้ีเพราะลูกคา้จะรู้สึกว่าบริการ
นั้นมีราคาแพงทั้งท่ีไม่มีตัวเงินเข้ามาเก่ียวข้อง ดังนั้ นการท่ีผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วจึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการสร้างความพึงพอใจ 

5. ผูใ้ห้บริการทุกคนตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อลูกคา้ การติดต่อหรือทาธุรกิจกนัทุก
คร้ังผูใ้ห้บริการจะต้องให้เกียรติแก่ลูกค้า แสดงกิริยามารยาท่ีดีกับลูกค้า และต้องแสดงความ
อ่อนหวานราบร่ืนหู ตลอดจนคาขอบคุณท่ีใหลู้กคา้ซ่ึงพบว่ามีมนตข์ลงัในการดึงดูดลูกคา้ใหก้ลบัมา
ใชบ้ริการอีก 

6. เม่ือมีส่ิงบกพร่องเกิดข้ึนรับไปหาลูกคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะมาหาความผดิพลาด
หรือขอ้บกพร่องบางประการเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ เช่น บริษทัไดใ้หส้ญัญาแก่ลูกคา้ว่าจะส่งมอบ
ของภายในระยะเวลาหน่ึง หรือการสัญญาว่าจะซ่อมสินคา้ท่ีซ้ือไปใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีก  าหนด แต่
ไม่สามารถทาไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ในสถานการณ์น้ีจาเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูใ้หบ้ริการจะตอ้งรีบ
ติดต่อและแจง้ให้ลูกคา้ทราบก่อนท่ีลูกคา้จะพบหรือทราบว่าผูใ้หบ้ริการไม่สามารถทาตามท่ีลูกคา้
คาดหวงัได ้การกระทาเช่นน้ีจะสามารถลดความรู้สึกท่ีไม่ดีของลูกคา้ได ้

7. ระบบการทางานจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึง ระบบการใหบ้ริการ
ต่าง ๆจะตอ้งอยู่ในสภาพดี ทางานไดต้ลอดเวลา เช่นเคร่ืองรับโทรศพัท์ เคร่ืองทานา้อุ่น หรือลิฟท์
ของโรงแรมจะตอ้งอยูใ่นสถานภาพท่ีทางานไดต้ลอดเวลา มีการตรวจสอบตลอดเวลาหากมีปัญหา
ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขทนัที ถา้สภาวะทางดา้นลบเหล่าน้ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองจากความไม่น่าเช่ือถือของ
ระบบย่อมจะมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อองค์กร และยงัสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการ 

8. การแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดทุกดา้นอย่างรวดเร็ว หมายถึง การท่ีไม่
ควรให้ความผิดพลาดในเร่ืองเดียวกนัเป็นคร้ังท่ีสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัลูกคา้รายเดียวกนั เช่น 
ลูกค้าแจง้ว่ายอดเงินฝากผิดพลาดหรือสะกดช่ือ หรือนามสกุลผิดพลาด ธนาคารก็ยงัไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหานั้นไดท้นัที ยงัคงมีความผดิพลาดนั้น ๆ เกิดข้ึนเหมือนเดิม 

9. พนักงานทุกคนจะตอ้งเป็นผูรู้้ คือ รู้ขอ้มูลท่ีจาเป็นและส าคญัเก่ียวกบังาน
สินคา้ 
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10. พนักงานท่ีตอ้งติดต่อทางาน หรือให้บริการลูกค้าจะตอ้งเป็นผูส้ามารถ
ตัดสินใจเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีอิสระจากการต าหนิของผูบ้ริหาร
นอกจากน้ี ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีการเอาใจใสใส่ว่าลูกคา้มีความพึงพอใจเพียงใด 

11. ในส่ิงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ หรือบริการพิเศษเลก็ ๆ หลกัการขอ้น้ีสามารถสร้างได้
ทั้งความพึงพอใจและความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เช่น การแจกหรือแถมเม่ือซ้ือสินคา้ภายในวงเงินหน่ึง 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 
มิลเลต็ (Millet, 1954, pp. 397-400) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ 

(Satisfactory Service) หรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ โดยวดั
จากการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การบริการท่ีมีความยติุธรรมเสมอภาคและ
เสมอหนา้ ไม่ว่าจะเป็นใคร 

- การให้บริการรวดเร็วต่อเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการตาม
ลกัษณะความจ าเป็นรีบด่วน 

- การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ ความตอ้งการเพียงพอใน
ดา้นสถานท่ีบุคลากรวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

- การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง(Continuous Service) จนกว่าจะบรรลุผล 
- การใหบ้ริการท่ีมีความกา้วหน้า (Porgressive Service) คือการพฒันาบริการ

ทางดา้นปริมาณ และคุณภาพใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ 
ฟิกซ์เกอราลด์ และ ดูรานท์ (Michael, 1980, November – December, p. 586) ได้

ให้ความหมายของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะ(Public Service 
Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยมีพ้ืนฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการท่ีแทจ้ริง 
และการประเมินน้ีก็จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ี แต่ละบุคคลไดรั้บ เกณฑ(์Criteria) 
ท่ีแต่ละบุคคลตั้งไว ้รวมทั้งการตดัสิน(Judgement) ของบุคคลนั้นดว้ยโดยการประเมินผลสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ 

1. ดา้นอตัวิสยั (Subjective) ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บปริมาณและคุณภาพบริการ 
2. ดา้นวตัถุวิสยั (Objective) ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บปริมาณและคุณภาพบริการ 

รีดและกันลาช (Gundlach, 1983 January, p. 41) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนหลงัจากการพบปะกับพฤติกรรมการให้บริการ เป็นระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเกิดจากการรับบริการว่าหลงัจากไดรั้บบริการเจา้หน้าท่ีท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ หรือแกไ้ขปัญหา รวมทั้งลดปัญหาและท าใหป้ระชาชนเกิดความภูมิใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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กลัธิมา เหลืองอร่าม (2545, p. 18) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจาก
การประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการ
บริการและกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกับส่ิงทีผูรั้บบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวงัท่ีมีอยู่หรือ
ประสบการณ์ท่ีเคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ ดังกล่าวย่อมน ามา ซ่ึงความพึงพอใจในการ
บริการนั้น หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม การรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการคาดหวงัผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พอใจต่อผลิตภณัฑ์บริการและน าเสนอบริการนั้น
ได ้

การวดัความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อบริการจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของ

การให้บริการขององค์กร ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคล ดงันั้นในการวดัความพึงพอใจต่อบริการ อาจจะกระท าไดห้ลายวิธีดงัต่อไปน้ี (สาโรช ไสย
สมบติั, 2534, p. 39) 

1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง โดย
การขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ี
ก  าหนดค าตอบไวใ้ห้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก าลงัให้บริการอยูเ่ช่น ลกัษณะการใหบ้ริการสถานท่ีใหบ้ริการ ระยะเวลา
ในการ พนกังานใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2. การสมัภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงในการท่ีไดท้ราบถึงระดบัความพอใจของผูม้า
ใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค และความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู ้
สัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับขอ้เท็จจริง การวดัความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็น
วิธีการท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพมากวิธีหน่ึง 

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลงัจากการ
ไดรั้บบริการแลว้ เช่น การสงัเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ 
เป็นตน้ การวดัความพึงพอใจโดยวิธีน้ีผูว้ดัจะตอ้งกระท าอย่างจริงจงั และมีแบบแผนท่ีแน่นอน จึง
จะสามารถประเมินถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูบ้ริโภคจะมีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงไร ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตนว่าไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงไร หาก
ไดรั้บการตอบสนองมากก็จะก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีและเกิดการส่ือสารแบบปากต่อปาก แต่ถา้
ไดรั้บการตอบสนองนอ้ยก็จะรู้สึกในแง่ลบ 
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จากแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปและน าแนวคิดไปประยกุต์ใชเ้พื่อให้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัเมื่อกล่าวโดยสรุปแลว้คือ ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั เป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อ
สภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็นหรือคาดหวงั จะเป็นความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลเมื่อไดรั้บ
ผลส าเร็จตามความตอ้งการ หรือตามการไดรั้บการตอบสนอง 

1.4 แนวคิดเก่ียวกบัความจงรักภกัดี 
ความหมายของความจงรักภกัดี 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1999, p. 34) กล่าวว่า ความจงรักภกัดี คือ ขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ี
จะซ้ือซ ้ าหรือให้การอุปถมัภ์สินคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึงลกัษณะการ
ซ้ือจะซ้ือซ ้าในตราสินคา้เดิม หรือชุดของตราสินคา้เดิม การเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจาก
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความพยายามทางการตลาด 

ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549, p. 27) กล่าวว่า ความจงรักภกัดี คือ ทศันคติของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว เป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไว ้
กบัองคก์ร ความจงรักภกัดีไม่ไดเ้ป็นเพียงพฤติกรรมการซ้ือซ ้าเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมความหมาย
ไปถึงความรู้สึกนึกคิด และความสัมพนัธใ์นระยะยาวดว้ย ซ่ึงการซ้ือซ ้าของลูกคา้ไม่ไดห้มายความ
ว่าจะมีความจงรักภกัดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซ้ือซ ้าอาจเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั เช่นท าเล
ท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยัหรือท่ีท างานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคย สินคา้หรือบริการมีราคาต ่ากว่าคู่
แข่งขนัรายอ่ืน เกิดจากความผดิพลาดของคู่แข่งขนั และความสัมพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีต
ของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

ฮอวคิ์นส์ และคอนีย ์(2001) อา้งถึงใน ชญานิน บุหลนัพฤกษ ์(2549, p. 47) กล่าว
ว่า ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ นอกจากหมายถึงการซ้ือตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงอยา่งสม ่าเสมอ
แลว้ ยงัรวมถึงสาเหตุท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนกว่านั้น นั่นคือ การซ้ือสินค้าในตราสินค้าลกัษณะดังกล่าว
เกิดข้ึนเน่ืองจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินคา้ร่วมอยู่ดว้ย ดงันั้นเม่ือลูกคา้ไดรั้บรู้มูลค่าจริง
จากสินค้าหรือบริการ และรู้สึกพึงพอใจ จะมีผลต่อการเพ่ิมการใช้สินค้าการซ้ือซ ้ าและความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบ่งช้ีบุคลิกภาพของลูกคา้เพราะปฏิกิริยาตอบโต ้จาก
ตราสินคา้และการเสริมแรงจากตราสินคา้เพียงในบางส่วน เป็นลกัษณะของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้พบไดโ้ดยทัว่ไปส าหรับสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ติดตลาดจนเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่น ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีไม่ค่อยหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชป้ระกอบการ
พิจารณาตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นแลว้ กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขนัเช่น คูปองส่วนลด แมจ้ะ
ดึงดูดใจให้กลุ่มลูกคา้ผูจ้งรักภกัดีไปจากสินคา้เดิม แต่จะเป็นเพียงเพราะผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 



  50 

จากการส่งเสริมการขาย ซ่ึงจะกลบัมาซ้ือตราสินคา้เดิมเม่ือการส่งเสริมการขายนั้นส้ินสุดลง และจะ
ใหอ้ภยัไดห้ากตราสินคา้ท่ีจงรักภกัดีนั้นเกิดความบกพร่องเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอีกดว้ย  

ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้จะเป็นแหล่งท่ีให้ขอ้มูลดว้ยค าบอกเล่าต่อ
บุคคลอ่ืนซ่ึงถือว่าเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กบัองค์กร โดยการส่ือสารแบบปากต่อปากในเชิงบวกของ
ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะสามารถท าให้ปริมาณลูกคา้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ลูกค้าท่ีมีความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้จะช่วยสร้างผลก าไรใหก้บัองคก์รไดม้ากกว่าลูกคา้ท่ีมีการซ้ือซ ้า 

กล่าวโดยสรุป ความจงรักภกัดี หมายถึง ข้อผูกมดัอย่างลึกซ้ึงของลูกคา้ท่ีจะให้
การอุปถมัภ์สินคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอยู่อย่างสม ่าเสมอนั้น ซ่ึงความจงรักภกัดีน้ีนอกจากจะมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้แลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินค้า 
และบริการ กล่าวคือ หากลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการและเกิดความสัมพนัธท่ี์ดีในระยะ
ยาวระหว่างลูกคา้กบัองคก์รแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้าสม  ่าเสมอได ้

ความส าคญัของความจงรักภกัดี 
เพียรซ ์(1997, pp. 1-31) อา้งถึงใน อมรรัตน์ พินัยกุล (2549, p. 19) กล่าวว่าลูกคา้

ท่ีมีคุณค่าต่อธุรกิจมากท่ีสุด คือ ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้อย่างมาก และเป็นผูท่ี้ใช้
สินคา้ในปริมาณมากข้ึนดว้ย ดงันั้น กลยุทธ์ทางการตลาดจึงควรมุ่งสร้างความจงรักภกัดี และตอ้ง
มุ่งไปท่ีกลุ่มลูกคา้ซ่ึงมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้และกลุ่มท่ีซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก จึงจะท าให้
ธุรกิจไดรั้บก าไรในระยะยาว ดงันั้น ก  าไรในระยะยาวจะเกิดจากกลยทุธ์การตลาดท่ีมุ่งสร้างความ
จงรักภกัดี และท าใหน้ักการตลาดตระหนกัถึงความส าคญัว่า ความจงรักภกัดีเป็นเคร่ืองมือในการ
เพ่ิมยอดขาย และป้องกนัส่วนครองตลาด ซ่ึงมีผลให้เกิดการจูงใจท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างความ
จงรักภกัดี แต่อย่างไรก็ตาม ความจงรักภักดีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากกว่าการท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้เป็น
ประจ าท่ีร้านใดร้านหน่ึง หรือเกิดข้ึนไดย้ากกว่าพฤติกรรมการซ้ือซ ้า 

ลวั (1999) อา้งถึงใน อมรรัตน์ พินยักุล (2549, p. 20) กล่าวว่า นกัการตลาดมีความ
สนใจในแนวคิดดา้นความจงรักภกัดี เพราะความจงรักภกัดีในตราสินคา้ สามารถดึงดูดใจให้ลูกคา้
มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็นประโยชน์ต่อการซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน
การบริหารตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการสร้างความจงรักภกัดี 

แอสเซิล (1995) อา้งถึงใน ชญานิน บุหลนัพฤกษ์ (2549 , p. 47) กล่าวว่าความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ท่ีเกิดจากทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้นั้น จะส่งผลใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้
ตราสินคา้นั้นอีกหลายคร้ัง เน่ืองจากลูกคา้ไดเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ตราสินคา้นั้น ซ่ึงไดส้นอง
ความตอ้งการ และท าใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจ 
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กล่าวโดยสรุปแลว้ ความจงรักภกัดีมีความส าคญัต่อก าไรในระยะยาวของธุรกิจ
การบริการดงันั้น นกัการตลาดควรวางแผนกลยทุธก์ารตลาดท่ีมุ่ง ความส าคญัสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดีเป็นหลกั เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึน เน่ืองจากมีทศันคติท่ีดี
ต่อตราสินคา้ จึงส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนและรักษาส่วนครองตลาดใหเ้หนือจากคู่แข่งขนัได ้

ประเภทของความจงรักภกัดี 
ดิกค ์และบาซู (1994) อา้งถึงใน ชาญณรงค ์(2552, p. 24) ก็ไดท้ าการแบ่งประเภท

ของความภกัดีของผูบ้ริโภคโดยพิจารณาจากทศันคติต่อสินคา้และระดบัของพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า 
โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี  

True Loyalty เป็นผูบ้ริโภคมีทศันคติและระดบัของการซ้ือซ ้าสูง คือ ผูบ้ริโภครู้สึก
ดีกบัยีห่อ้นั้นและมีการซ้ือเป็นประจ า อยา่งต่อเน่ือง 

Latent Loyalty หรือความภกัดีท่ีแอบแฝง ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ แต่มี
การซ้ือซ ้ าต  ่า คือ ผูบ้ริโภคมีความชอบและรู้สึกดีกบัสินคา้ยี่ห้อหน่ึง แต่ผูบ้ริโภคคนนั้นไม่ไดซ้ื้อ
สินคา้นั้นบ่อย เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นก็จะนึกถึงยีห่อ้นั้นเป็นยีห่อ้แรก นอกจากน้ีอาจจะมี
การแนะน าคนอ่ืนดว้ย 

Spurious Loyalty หรือความภักดีเทียม คือ ผู ้บริโภคจะมีการซ้ือซ ้ าสูง แต่มี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ร เช่น ผูบ้ริโภคซ้ือยาสีฟันยี่ห้อหน่ึงเป็นประจ า แต่ผูบ้ริโภคคนนั้นไม่รู้สึก
ชอบในยาสีฟันยีห่อ้นั้นเลย การซ้ือท่ีเกิดข้ึนประจ านั้นอาจจะเกิดจากการท่ีคนในครอบครัวคนอ่ืน ๆ
ชอบ ตนเองก็ตอ้งซ้ือยีห่อ้นั้นดว้ย 

No Loyalty คือ ไม่มีทั้งระดับของทัศนคติและการซ้ือซ ้ า ผูบ้ริโภคไม่ซ้ือสินค้า
ยีห่อ้นั้นและไม่มีความชอบในสินคา้ยีห่อ้นั้นดว้ย 

เบลดิงเจอร์ และ ร๊อบบิลสัน (1996) อ้างถึงใน ชาญณรงค์ (2552, p. 25) ได้แบ่ง 
ผูบ้ริโภคตามลกัษณะของความภกัดีทางทศันคติ และความภกัดีทางดา้นพฤติกรรม คือ 

Real Loyalty หมายถึง ผู ้บริโภคท่ี มีระดับความภักดีทั้ งทางด้านทัศนคติ และ
พฤติกรรมสูง 

Vulnerable หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติต่อตราสินคา้หนกัแน่นนอ้ยกว่าพฤติกรรมท่ี
แสดงออก 

Prospects หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีทัศนคติท่ีมัน่คงต่อตราสินคา้มากกว่าพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมา 

นอกจากน้ี Rubinson (1996 )ไดใ้ห้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความภกัดี
สูงและมีทัศนคติท่ีมัน่คงต่อตราสินค้า มีแนวโน้มท่ีจะคงความภักดีต่อตราสินค้าเดิมในขณะท่ี
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ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีสูงแต่ทศันคติไม่มัน่คง มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนสุดทา้ย คือ 
กลุ่มท่ีมีระดบัความภกัดีต ่าหรือกลุ่มท่ีไม่เกิดการซ้ือ (Low Loyal/ Non-Buyer) จะมีโอกาสสูงมากท่ี
จะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้ท่ีตนเองมีความพึงพอใจมากกว่า แต่ในผูซ้ื้อท่ีมีระดบัความภกัดีต ่านั้นเรา
สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใชไ้ดม้ากกว่า 

แกมเบิล สโตน และวูดคอด (Gamble, 1989)ไดจ้  าแนกความภกัดีออกเป็น 2 ประเภท
คือ 

ความภกัดีดา้นอารมณ์ (Emotional Loyalty) คือสภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเช่ือ
และความปรารถนาของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการขององค์การ ซ่ึงองค์การจะไดป้ระโยชน์จาก
ความภกัดีของลูกคา้ ทศันคติ และความเช่ือของตวัลูกคา้เอง เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดของความภกัดี
จะพบว่าความรู้สึกท่ีดีและพิเศษจะอยู่ภายในจิตใจของลูกค้า ดังนั้นองค์การจะต้องแสดงความ
จริงใจโดยการตอบแทนความภกัดีของลูกคา้ดว้ยความสมัพนัธ์อนัดีอย่างเต็มประสิทธิภาพจาการ
ใหบ้ริการ 

ความภกัดีท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากการกระท าดว้ยความชอบ
ใจ เต็มใจ หรือช่ืนชอบจากการได้รับการบริการท่ีดีจากสินค้าหรือบริการ คือการได้รับการ
ตอบสนองท่ีตอ้งกับความตอ้งการของลูกค้า ซ่ึงจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปภักดีกับ
องค์การอ่ืน ถึงแมว้่าลูกคา้คนหน่ึงอาจมีความภกัดีไดม้ากกว่าหน่ึงสินคา้หรือบริการมากกว่าหน่ึง
องคก์ารก็ตาม 

อาร์เคอร์ (Aaker, 1991) ได้แสดงภาพปีระมิด ความภักดีต่อตราสินค้า ว่าเป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงความยดึมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบของคุณค่า
ของตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะหากผูบ้ริโภคไม่เห็นความ
แตกต่างของสินคา้แต่ละตรา ก็จะเป็นเหตุผลให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินค้าอ่ืน แต่ถา้
ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยงัเป็น
องคป์ระกอบหลกัท่ีทาใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้า ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์การต่อการใชสิ้นคา้ก็จะ
สามารถลดตน้ทุนทางการตลาดใหก้บัตราสินคา้นั้น กิจการมีอ  านาจในการต่อรองกบัร้านคา้และยงั
ช่วยปกป้องตราสินค้าต่อการคุกคามจากคู่แข่ง อนัจะเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทาง
การตลาดของตราสินคา้นั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 3 ปิรามดิแสดงระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ระดบัแรก (Non-loyal Buyer) คือ ผูซ้ื้อไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ระดบัต ่าท่ีสุด โดยลูกคา้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ สามารถเปล่ียนไปใช้
ตราสินคา้อ่ืน ๆ ไดจ้ากความช่ืนชอบตามความสะดวกหรือการจดักิจกรรมของตราสินคา้คู่แข่ง 

ระดบัท่ีสอง (Habitual Buyer) คือ ผูซ้ื้อจากความเคยชินเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีพอใจใน
ระดบัต ่าหรือเร่ิมพึงพอใจกบัตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู่ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอในการท่ีเปล่ียนไปใช้
ตราสินคา้อ่ืน หรืออาจจะเรียกว่าซ้ือเพราะความเคยชิน 

ระดับท่ีสาม คือ ผูซ้ื้อท่ีคิดถึงต้นทุนในการเปล่ียนตราสินค้า (Switching cost 
loyal) การท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่าเมื่อเปล่ียนไปใช้ตราสินคา้อ่ืน อาจหมายถึงตน้ทุนของเวลา (Cost in 
time) ตน้ทุนทางการเงิน (Money) ตน้ทุนในความเส่ียง (Risk) และตน้ทุนในการกระท าการคน้หา 
(Performance) หรือในการเปล่ียนตราสินคา้ 

ระดบัท่ีส่ี (Friend of the Brand) คือ เป็นมิตรกบัตราสินคา้เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภค
รู้สึกว่าตราสินค้าคือเพื่อน ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกผูกพนั โดยจะให้ความส าคัญของสัญลกัษณ์
(Symbol) มีความช่ืนชอบต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ (Set of - 
useExperiences) หรือการรับรู้ต่อคุณภาพในระดบัสูง (A High Perceived Quality) 

ระดบัท่ีหา้ (Committed Buyer) คือ ผูซ้ื้อมีความผกูพนั เป็นระดบัสูงสุดของความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคิดว่าตราสินคา้มีความผกูพนัและตราสินคา้ท่ีตนใชส้ามารถ
สะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของเขาได ้จนผูบ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดซ้ื้อตราสินคา้นั้น 
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ดิกซ์ และบาซู (Basu, 1994,  March ) ไดจ้  าแนกประเภทของความภกัดีของผูบ้ริโภค
โดยการไตร่ตรองจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และการแสดงออกท่ีเห็นไดจ้ากการกลบัมาซ้ือสินคา้
ซ ้าอีก มีดงัน้ี 

No Loyalty ไม่เกิดความภกัดี คือ ไม่มีทั้งระดบัของแง่คิดและการซ้ือซ ้า ผูบ้ริโภค
ไม่ซ้ือสินคา้ยีห่อ้นั้นดว้ย จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ลูกคา้ประเภทน้ีไม่มีความจงรักภกัดี 

Inertia Loyalty หรือ Pious Loyalty ความภกัดีเทียม คือ ผูบ้ริโภคมีการซ้ือซ ้ าสูง
แต่มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองค์การ ความภกัดีประเภทท่ีมีความผูกพนัอยู่บา้งแต่อยู่ในระดบัท่ีต ่า โดย
ลูกคา้ประเภทน้ีมกัจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นเป็นสม ่าเสมอดว้ยปัจจยัท่ีว่าสะดวกสบาย 

Latent Loyalty ความภกัดีท่ีแอบแฝง ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้แต่มีการซ้ือ
ซ ้ าต  ่า ความภักดีประเภทน้ีมีความผูกพันสูง แต่การอุดหนุนหรือการซ้ือซ ้ าต  ่ า ซ่ึงต้องปรับแก้
สถานการณ์ท่ีไปปรับดา้นทศันคติ 

Premium Loyalty หรือ True Loyalty ความภกัดีประเภทท่ีมีความผกูพนัสูงพร้อม
ทั้งมีการอุดหนุนหรือซ้ือซ ้ าบ่อย ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่จะชอบลูกคา้ประเภทน้ีมาก เพราะนอกจากลุก
คา้จะมาใชบ้ริการบ่อยแลว้ยงับอกต่อใหค้นอ่ืนๆไดม้าใชบ้ริการดว้ย 

การวดัความจงรักภกัดี 
พง และย ี(2001) อา้งถึงใน ผดุผอ่ง ตรีบุบผา (2547, p. 47) กล่าวว่า ความภกัดีต่อ

การบริการนั้น เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม ทศันคติของลูกคา้ และความรู้ จึงสามารถสรุปไดว้่า
ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวดัความภกัดีต่อการบริการได ้ดงัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Behavior) เป็นการแสดงถึงความ
ผกูพนัท่ีลูกคา้มีต่อผูใ้หบ้ริการ 

ค าบอกเล่า (Words of Mouth) เป็นผลของการวัดความภัก ดี ท่ี ดีและมี
ประสิทธิภาพการบอกเล่านั้น รวมถึงการแนะน าผูอ่ื้นดว้ย และคนท่ีมีความภกัดีก็มกัจะมอบผลใน
ทางบวกกลบัสู่ผูใ้หบ้ริการ 

ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เป็นการวดัการเขา้รับ
บริการว่ามีความต่อเน่ืองหรือไม่ หรือรับบริการเดือนละก่ีคร้ัง ซ่ึงสามารถสะทอ้นสถานการณ์ การ
บริโภคว่าจะเป็นความภกัดีในระยะยาวหรือไม่ 

ความไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Price Tolerance) คือการท่ีราคา
สูงข้ึน ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีก็ยงัเลือกการบริการของเราอยู ่ท าให้เห็นว่าราคาไม่ไดส่้งผลต่อการ
เลือกการบริการของผูบ้ริโภค 
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ความตั้งใจซ้ือซ ้า (Repeat Purchase Intention) เป็นการเลือกซ้ือในบริการเดิม
เป็นประจ า 

ความชอบมากกว่า (Preference) ผูบ้ริโภคมีความภักดีท่ีแท้จริงจะแสดง
ความชอบมากกว่าออกมาเห็นไดช้ดั 

การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีการ
หาขอ้มูลเพื่อนการตดัสินใจนอ้ยลง 

การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการนั้นจะเป็นตวัเลือกแรก
เสมอหากผูบ้ริโภคมีความภกัดี 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1999, pp. 33-34) กล่าวว่า การวดัระดับความจงรักภักดีของลูกค้า 
ในแต่ละองคป์ระกอบนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดขอบเขตตามระดบัทศันคติของลูกคา้ท่ีรู้สึก
ต่อสินคา้และบริการดว้ย โดยการประเมินระดบัทศันคตินั้น จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ล  าดบั
ขั้นซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อเน่ืองไปยงัการประเมินระดบัความจงรักภกัดีอยา่งลึกซ้ึงได ้ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 
3 ล  าดบัขั้น ไดแ้ก่ (1) ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบของตราสินคา้ ซ่ึงหมายถึงความเช่ือ (Beliefs) 
(2) ความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงหมายถึง ทศันคติ (Attitude) และ (3) ความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ท่ีจะซ้ือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรม  (Conation) ดังนั้ น
แนวความคิดเก่ียวกับความจงรักภักดี จึงเป็นการเช่ือมโยงระหว่างงานวิจยัความจงรักภักดีดา้น
ทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) ท่ียอมรับกันในอย่างกวา้งขวาง กับงานวิจัยความจงรักภักดีด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Loyalty 

ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า การวดัความภักดีของผูรั้บบริการ จะตอ้งค านึงถึง
พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผูรั้บบริการ ซ่ึงทั้งหมดสามารถวดัจากมาตรวัด 
(Behavioral Intentions Battery) ซ่ึงพัฒนาโดย Zeithaml B. (1996,  April ) โดยมีกรอบแนวคิด
เก่ียวกบั การวดัความตั้งใจของผูรั้บบริการ (Behavioral Intentions) ซ่ึงสามารถน าไปใชพ้ิจารณาวดั
ว่าลูกคา้มีความจงภกัดีกบัองคก์รธุรกิจท่ีใชบ้ริการอยูม่ากน้อยเพียงใดไดเ้ช่นกนัซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 
4 มิติ ได้แก่ (1) พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงส่ิงท่ีดี
เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ และการบริการ แนะน า และกระตุน้ใหค้นอ่ืนสนใจ และใชก้ารบริการนั้น ซ่ึง
สามารถน ามาวิเคราะห์ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้ห้บริการ (2) ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase 
Intention) คือ เป็นการเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นนิสยัเก่ียวกบั
การเปล่ียนการบริการได ้(3) ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่
มีปัญหาในการท่ีผูใ้หบ้ริการข้ึนราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกว่าท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจได ้(4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียน
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เมื่อเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียนกบัผูใ้หบ้ริการ บอกต่อคนอ่ืน ส่งเร่ืองไปยงัหนังสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็น
การวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 

ณัฐพัชร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549 , pp. 29-30) กล่าวว่า ในการวดัความจงรักภักดี
สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ (1) การวดัมิติดา้นพฤติกรรม (2) การวดัมิติดา้นทศันคติ และ (3)การ
วดัมิติแบบผสมผสาน โดยการวดัความจงรักภกัดีมิติดา้นพฤติกรรมสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด
คือ สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือซ ้าเป็นประจ าสม  ่าเสมอ ซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าน้ีอาเกิด
จากหลายสาเหตุ โดยไม่ไดเ้กิดจากความจงรักภกัดีเพียงอย่างเดียว ส่วนการวัดมิติดา้นทศันคตินั้น 
จะเป็นการวดัอารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้ว่ามีความผกูพนั หรือมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของตรา
สินคา้ แมว้่าจะวดัไดย้าก แต่ยงัสามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมบางอยา่งท่ีลูกคา้แสดงออก เช่น การ
แนะน าสินคา้หรือบริการใหค้นใกลชิ้ด การกล่าวชมเชยใหผู้อ่ื้นฟังเสมอหรือมีการออกปากปกป้อง
เม่ือผูอ่ื้นก าลงัต่อว่าตราสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีนั้นและการวดัมิติแบบผสมผสาน 
โดยรวมแนวคิดการวดัทั้งสองมิติแรก 

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้  
กิตติ สิริพัลลภ (2542, p. 81) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า  (Brand 

Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ี ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง 
และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้าต่อเน่ืองตลอดมา มีค  ากล่าวว่าการ สร้างลูกคา้ใหม่ 1 คน 
จะมีตน้ทุนสูงกว่าการรักษาลูกคา้เก่า 1 คน ถึง 5หรือ 10 เท่า และในปัจจุบนัเกิดความหลากหลายใน
ตราสินคา้ ประกอบกบัการใชก้ลยทุธท์างการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคเปล่ียน หรือหัน
ไปใชสิ้นคา้ตราใหม่ๆ อยูเ่สมอ  

ความภัก ดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) สามารถให้ความหมายได้ทั้ งในเชิง
พฤติกรรมในการซ้ือ (Purchase Behavior) และในมุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) มุมมองของ
พฤติกรรมการซ้ือ (Purchase Behavior) จะเป็นความหมายท่ีถูกน ามาใช ้มากท่ีสุดเพราะสามารถวดั
ไดอ้ยา่งง่าย โดยความภกัดีในตราสินคา้คือการท่ีผูบ้ริโภคมีการซ้ือซ ้าในตราสินคา้เดิม และบ่อยคร้ัง
จนเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้ ตวัอย่าง ผูบ้ริโภคคนหน่ึงใชบ้ริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดตาม
ล าดบัในสัปดาห์ท่ีผ่านมาดงัน้ี แมคโดนัลด์ แมคโดนัลด์ เบอร์เกอคิงส์ แมคโดนัลด์ แมคโดนัลด ์
เบอร์เกอร์คิง ซ่ึงจากการพิจารณาทางพฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคคนน้ีจะเป็นผูภ้กัดีในตราสินค้า 
แมคโดนัลด์ ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ถือเป็นเป้าหมายส าคญัทางการตลาด อนัจะ
น าไปสู่พฤติกรรม การซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงในตราสินคา้ตอ้งประกอบไปดว้ยความ
ภกัดีทั้งในดา้นทศันคติและความภกัดีในดา้นพฤติกรรม บทความน้ีจึงไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความภกัดีต่อตราสินคา้ เพื่อให้ทราบถึงความหมายและประเภทของตราสินคา้ว่า
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ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากการท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในตราสินคา้แลว้จึงน าไปสู่พฤติกรรม การซ้ือ ความภกัดีต่อ
ตราสินค้าไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติ เชิงทศันคติและมิติเชิงพฤติกรรม โดยมิติเชิงทศันคติ 
ประกอบด้วย ความภักดีขั้นการรับรู้ และความภักดีขั้นความรู้สึก ส าหรับเชิงพฤติกรรมนั้ น
ประกอบดว้ย ความภกัดีขั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ และความภกัดีขั้นของการแสดงพฤติกรรมซ้ือ 

ดังนั้นกลยุทธ์ท่ีส าคัญทางการตลาดคือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินคา้จึงมีความจ าเป็นมาก และท าให้ลูกค้าเกิดต้นทุนท่ีจะ
เปล่ียนไปใชสิ้นคา้ตราอ่ืน ซ่ึงอาจจะสรุปว่าความภกัดีในตราสินคา้มี ความส าคญั 3 ประการดงัน้ี 

1) สร้างปริมาณการขายใหสู้งข้ึน (High Sale Volume) 
2) เพ่ิมราคาใหสิ้นคา้สูงข้ึน (Premium Pricing Ability) 
3) การรักษาลูกคา้ใหค้งอยู ่(Customer Retention) 

ตราสินคา้ใดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ เขา้มาอยูก่ลางใจและง่ายต่อการเขา้ถึง 
ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาหรือลงทุนในการคน้หาขอ้มูลเมื่อตอ้งการซ้ือ สินคา้ ผูบ้ริโภคจะเลือก
ตราสินคา้ท่ีสร้างทศันคติท่ีดีเหล่านั้น และเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) นอกจาก
จะเป็นฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง ยงัอาจจะแนะน าหรือเพ่ิมลูกคา้ให้มากข้ึนโดยไปบอกต่อเพ่ือนหรือญาติ
สนิทอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของแจ๊กดิช เชซ และแอนดรู โซเบล (Jagdish, 2004) ให้
ความหมายว่า “ความภกัดีหมายถึงการสวามิภกัด์ิต่อลูกคา้และยกใหค้วามตอ้งการหรือผลประโยชน์
ของพวกเขามาก่อน” เม่ือลูกคา้รู้สึกไดถึ้งความภกัดีท่ีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็จะไปตอกย  ้าให้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วยเสริมใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจ (Trust) เมื่อเกิดความไวว้างใจมาก
ก็จะใชบ้ริการถ่ีข้ึน อนัน าไปสู่ความผกูผนัและความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป แต่คนซ่ึงรู้สึก
ว่าตวัเองเป็นคนท่ีมีความส าคญัล  าดบัสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกว่าตวัเองเป็นแค่หน่ึงใน
ลูกคา้หลายร้อยคนของธุรกิจ จะไม่มีวนัใหค้วามไวว้างใจอยา่งลึกซ้ึงแน่นอน 

เพียรซ ์(1997) อา้งถึงใน ดิฐวฒัน์ ธิปัตตดี (2551, p. 7) กล่าวว่า “ลูกคา้ท่ีมีค่าต่อธุรกิจ
มากท่ีสุด คือ ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตรายี่หอ้อยา่งมาก และเป็นผูท่ี้ใชสิ้นคา้ในปริมาณท่ีมาก
ดว้ย ดงันั้นโปรแกรมการตลาดใดๆ ท่ีมุ่งสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Loyalty) จะตอ้งมุ่งไปท่ี
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตรายีห่อ้ และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือในปริมาณมากจึงจะท าให้ธุรกิจไดรั้บ
ก าไรในระยะยาว นัน่คือก าไรในระยะยาวจะเกิดจากโปรแกรมสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาจากการซ้ืออาจจะมีขอ้จ  ากดัและแปลความหมายผิดพลาด 
เพราะการซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภครายหน่ึงอาจจะไม่ใช่เกิดจากการภกัดีในตราสินคา้กไ็ด ้เช่น อาจจะเกิด
จากการท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเลย ท าให้ต้องบริโภคอยู่ ตราสินค้าเดียว มุมมองเชิงจิตวิทยา 
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(Psychological) ความภกัดีในตราสินคา้คือตราสินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีและผกูพนัดว้ย
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้นั้นเกิดจาก 3 ส่วน ท่ีส าคญัคือ 

1. ความเช่ือมัน่ (Confidence) ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้เมื่อเกิดความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้นั้น ในสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีความเช่ือมัน่
ตราสินคา้ใดมาก่อนจะท าการคน้หาขอ้มูลเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และถา้ตรา
สินคา้ใดท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ คร้ังต่อไปเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้จะไม่เสียเวลาใน
การคน้หาขอ้มูลต่อไป  

2. การเขา้ไปอยูก่ลางใจผูบ้ริโภค (Centrality) ความภกัดีในตราสินคา้เกิดจากการ
ท่ี ตราสินค้าสามารถเช่ือมโยงกับระบบความเช่ือของผูบ้ริโภคได้และท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือและ
ประทบัตราสินคา้ อยู่ในใจ เช่น ผูช้ายท่ีเช่ือว่าผูห้ญิงชอบกล่ินน ้ าหอม แบบหน่ึง ถา้ผูผ้ลิตน ้ าหอม
เข้าใจในความเช่ือน้ี สามารถผลิตน ้ าหอมท่ีตรงกบัระบบความเช่ือของลูกค้าผูช้ายได ้และสร้าง
ความภกัดีในตราสินคา้ได ้เป็นตน้  

3. ความง่ายในการเขา้ถึง (Accessibility) ความภกัดีในตราสินคา้เกิดข้ึนเม่ือตรา
สินคา้นั้นมีความง่ายในการเขา้ถึงความคิดของผูบ้ริโภค เช่น เวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ถ่ายเอกสารก็
นึกถึง Xerox หรือเม่ือนึกถึงฟาสต์ฟู้ดก็นึกถึง แมคโดนัลด์ เป็นตน้ เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้าย มีการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ ตราสินคา้ใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ เขา้มาอยูใ่จกลางและง่าย
ต่อการเขา้ถึง ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นต้องใชเ้วลาหรือลงทุนในการคน้หาขอ้มูลเม่ือตอ้งการซ้ือสินค้า 
ผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ท่ีสร้างทศันคติท่ีดีเหล่านั้น และเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand 
Loyalty) นอกจากจะเป็นฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง ยงัอาจจะแนะน าหรือเพ่ิมลูกคา้ให้มากข้ึนโดยไปบอก
ต่อเพื่อนหรือญาติสนิทอีกดว้ย 

จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
งานวิจยัเร่ืองความภักดีต่อพระพุทธศาสนาของศาสนิกชนในประเทศไทย โดยน าแนวคิดเร่ือง 
ภาพลกัษณ์ การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ ความจงรักภกัดี ความเช่ือมัน่ และความง่ายในการเขา้ถึง 
มาท าการศึกษาต่อไป 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ความหมายของความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

ความจงรักภกัดีต่อองค์กร คือ การไม่อยากจากไปไหน มีความรู้สึกรักในองค์กร 
ซ่ึงในองค์กรอาจจะมีส่ิงจูงใจท่ีท าให้ท างานท่ีในองค์กรต่อไปอยา่งมีความสุข (กรองกาญจน์ ทอง
สุข, 2554) 
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Hoy & Rees (1974) อา้งใน กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) กล่าวว่า ความจงรักภกัดี
เป็นส่ิงท่ีท าให้แสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร ถา้มีความจงรักภักดีท่ีมีต่อ
องคก์รมากแนวโนม้อตัราการลาออกก็จะนอ้ยลงองคป์ระกอบของความจงรักภกัดี ประกอบดว้ย 3 
มิติ ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) มีการตอบสนองออกมาโดย
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมาจากทัศนคติของบุคคลท าให้เกิดพฤติกรรมข้ึน 
บุคคลนั้นจะมีทศันคติเชิงบวกต่อส่ิงท่ีไดท้  าถึงแมว้่าจะไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติในตอนแรกก็ตาม 
ถา้ท าไปแลว้คนเราก็จะท าการเปล่ียนแปลงทศันคติใหดี้ข้ึน หรือการไม่อยากยา้ยจากองคก์รนั้น 

2. ความรู้สึก  (Affective Aspect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึก ท่ี เกิดจาก
ความชอบหรือไม่ชอบ เช่น การมีความรักต่อองคก์รหรือความพึงพอใจในองคก์รนั้น 

3. การรับรู้ (Cognitive Aspect) หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลไดย้ึดถือ 
เช่น ความเช่ือมัน่ในองคก์รหรือความไวว้างใจในองคก์ร 

ลกัษณะขององคก์รท่ีมีความจงรักภกัดี 
Robbins (2001) อา้งใน กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ไดก้ล่าวว่า ความจงรักภกัดี

จะค านึงถึงการพฒันาของบุคลากรใหท้ างานไดม้ีศกัยภาพตรงกบัท่ีมาสโลวไ์ดก้ล่าวไวคื้อเป็นความ
ภาคภูมิใจสูงสุด แต่ความจงรักภกัดีนั้นยงัเกิดจากปัญหาความสับสนในชีวิตและลกัษณะงานของ
วฒันธรรมองคก์รนั้น ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดความจงรักภกัดีในองคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ความรู้สึกท่ีมุ่งมัน่ในวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรท่ีจะมีความ
จงรักภกัดีสร้างวฒันธรรมตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององค์กร ท่ีไม่ไดม้องแค่ว่าก  าไรเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัแต่ค่านิยมก็ส าคญัเช่นกนัในองคก์ร 

2. มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปัจเจกบุคคล องคก์รท่ีมีความจงรักภกัดีจะค านึงถึงคุณค่า
และค่านิยมของบุคลากร และจะสร้างวฒันธรรมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเรียนรู้และสร้างความมัน่คง
ใหก้บับุคลากร 

3. ความเช่ือใจและความเปิดเผย จะมีลกัษณะความเช่ือใจสูงในองคก์ร มีความ
ซ่ือสตัยผ์ูบ้ริหารพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้ หากท าผดิก็จะยอมรับผดิ 

4. การมอบอ านาจให้กบับุคลากร ท าให้บุคลากรสามารถรับมอบอ านาจใน
การตดัสินใจในงานไดดี้ ผูบ้ริหารก็จะมีความสบายใจ แบ่งเบาภาระเพราะไดก้ระจายอ านาจให้แก่
ทีมงานบุคลากร 

5. ความอดทนต่อการแสดงออกของบุคลากร ผูบ้ริหารได้ให้บุคลากรได้
แสดงออกอยา่งเป็นตวัของตวัเอง  
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2. ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ศาสนาพุทธเกิดข้ึนในชมพูทวีปซ่ึงในปัจจุบนัเป็นดินแดนของประเทศอินเดียประเทศ
เนปาล ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเทศ แต่หลักฐานทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่อยูท่ี่ประเทศอินเดีย เช่น สังเวชนียสถาน และพุทธสถานต่าง ๆศาสนาพุทธเขา้
สู่ประเทศไทยหลงัจากการท าสงัคายนาคร้ังท่ี 3 ประมาณ พ.ศ. 235 พระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงส่ง
สมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัดินแดนต่าง ๆ รวม9 สายดว้ยกนั ในส่วนของประเทศไทยเช่ือ
กนัว่ามีคณะของสมณทูตซ่ึงมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเข้ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอ่ืน ๆ เขา้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกาล
ต่อ ๆ มา จึงท าใหค้นไทยโดยเฉพาะพระมหากษตัริยไ์ทยยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั 

พระศรีวิสุทธิโมลี (ป.อ.ประยุทธ ปยตฺุโต ป. 9 ) ไดส้รุปไวใ้น ค าบรรยายเร่ือง พุทธ
ศาสนากบัการศึกษาในอดีต ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม 2513 ว่าก่อนท่ีชน
ชาติไทยจะไดต้ั้ งอาณาจกัรเป็นประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมัน่คง ซ่ึงถือว่าเร่ิมแต่การตั้งอาณาจกัร
สุโขทยันั้น ชนชาติไทย ในภูมิภาคสุวรรณภูมิ คลุมไปถึงรัฐไทยต่าง ๆ ในดินแดน ตั้งแต่ทางตอนใต้
ของประเทศจีนนั้น ไดรั้บนบัถือพระพุทธศาสนามาแลว้ ทั้งสองนิกาย คือ 

ยคุแรก ไดรั้บนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ผา่นทางประเทศจีน สมยัพระเจา้
ม่ิงต่ีในตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 7 รัชสมยัของขุนหลวงเมา้ แห่งอาณาจกัรอา้ยลาว 

ยคุท่ีสอง แยกออกเป็น 2 ระยะคือ  
ระยะแรก สมยัอาณาจกัรศรีวิชัยรุ่งเรือง ราวพุทธศกัราช 1300 กษตัริยแ์ห่ง

อาณาจกัรศรีวิชัย ผูน้ับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีเมืองหลวงอยู่ท่ีเกาะสุมาตรา ได้แผ่
อ  านาจเข้ามาถึงแหลมมลายู ได้ดิ นแดนตั้ งแต่จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ลงไปไว้ครอบครอง
พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงแผเ่ขา้มาในภาคใตข้องประเทศไทย 

ระยะท่ี 2 กล่าวว่าในสมัยลพบุรี เมื่อขอมเรืองอ  านาจแผ่อาณาเขตเข้ามา
ครอบครองประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางทั้งหมด ในราวพุทธศกัราช 1550
พระพุทธศาสนาแบบมหายานซ่ึงขอมรับมาจากอาณาจักรศรีวิชัยเช่นกัน แต่ว่าเจือด้วยศาสนา
พราหมณ์ จึงแผเ่ขา้มาในดินแดนแถบน้ี พร้อมดว้ยภาษาสนัสกฤต แต่ว่าดินแดนท่ีขอมแผอ่าณาเขต
เข้ามานั้น เดิมทีประชาชนพลเมืองก็ไดรั้บนับถือพระพุทธศาสนาแบบหินยานอยู่แลว้แต่สมยัท่ี
พระโสณะ และพระอุตตระ ศาสนทูตสายท่ี 2 ใน 9 สาย ของพระเจา้อโศกมหาราชน าเข้ามาสู่
ดินแดนสุวรรณภูมิ ในสมยัทราวดี ในพุทธศตวรรษท่ี 3 
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ยุคท่ีสาม สมยัพระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรืออโนรธามงัช่อ กษัตริยพ์ม่าแห่ง
อาณาจักรพุกามแผ่อ  านาจเข้ามาในอาณาเขตลานนาและล้านช้าง ราวพุทธศักราช 1600 
พระพุทธศาสนานิกายหินยานแบบพุกาม จึงไดแ้ผเ่ขา้มาในดินแดนแถบน้ี 

คร้ังถึงสมยัชนชาติไทยตั้งอาณาจกัรสุโขทยั เป็นประเทศชาติไทยอนัเป็นปึกแผ่น
มัน่คงเม่ือพุทธศกัราช 1800 แลว้ เป็นยคุท่ีพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงจากลทัธิ
มหายานและหินยานแบบเดิม มาเป็นลทัธิหินยานแบบลังกาวงศ ์ซ่ึงเร่ืองน้ี ตามต านานพระพุทธ
เจดีย ์พระนิพนธข์องสมเด็จกรมพระยาด ารงราชนุภาพ ทรงกล่าวถึงเร่ืองน้ีไว ้ดงัน้ี  

เมืองสุโขทัยเม่ือก่อนกษัตริยไ์ทย ได้ปกครองตั้งเป็นราชธานีของประเทศ
สยามเป็นเมืองข้ึนของกษัต ริย ์ขอม ซ่ึงครองเมืองลพบุ รีอยู่ช้านาน  ชาวเมืองเห็นจะถือ
พระพุทธศาสนาลทัธิมหายาน อยา่งเช่นท่ีถือกนัในเมืองลพบุรี ยงัมีพุทธเจดียซ่ึ์งสร้างตามแบบอยา่ง
เมืองลพบุรีปรากฏหลายแห่ง เช่น ปรางค์สามยอดท่ีวดัพระพายหลวง อยูน่อกเมืองสุโขทยั(เก่า) ไป
ทางเหนือแห่ง 1 ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุท่ีเมืองชะเลียง (เมืองสวรรคโลกเก่าขา้งใต)้ แห่ง 1 
ปรางค์วดัจุฬามณีข้างใต้เมืองพิษณุโลกแห่ง 1 แต่เมื่อกษัตริยร์าชวงศพ์ระร่วงไดเ้ป็นใหญ่ครอง
ประเทศสยาม ณ เมืองสุโขทัยนั้ น ประจวบกับสมัยท่ีเล่ือมใสพระพุทธศาสนาลัทธิลงักาวงศ์
แพร่หลายในประเทศน้ี พุทธเจดียซ่ึ์งสร้างในสมยัสุโขทยั จึงสร้างตามลทัธิหินยานอยา่งลงักาวงศ์
ทั้งนั้น 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เร่ิมนบัถือแบบหินยานลทัธิลงักาวงศอ์ย่างจริงจงั
นั้นตกอยู่ในรัชสมยัของ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เม่ือพุทธศกัราช 1820 เป็นตน้มา กล่าวคือเมื่อ
พ่อขุนได้ข้ึนครองราชยแ์ลว้ พระองค์ได้ทรงสดบักิตติศพัท์ พระสงฆท่ี์ไปศึกษาท่ีประเทศลงักา 
กลบัมาสัง่สอนอยูท่ี่เมืองนครศรีธรรมราช มีความรอบรู้พระธรรมวินยัและมีวตัรปฏิบติัน่าเล่ือมใส 
จึงไดอ้าราธนาจากเมืองนครศรีธรรมราช ข้ึนมาตั้งส านกัและเผยแพร่ค าสอน ณ กรุงสุโขทยั เรียกช่ือ 
ตามแหล่งท่ีมาว่า ลงักาวงศ ์

พระพุทธศาสนาลงักาวงศ ์ในยคุพระมหาธรรมราชาลิไท กษตัริยสุ์โขทยัในล าดบั
รัชกาลท่ี 5 พระองคม์ีพระนามเมื่อราชาภิเษกว่า “พระเจา้ศรีสุริยพงศาราม มหาธรรมราชาธิราช” ยิ่ง
เจริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึน จะว่าเจริญถึงจุดสุดขีดกว็่าได ้ถา้จะสรุปพระราชกรณียกิจในเร่ืองการพระศาสนา
ของพระองค์แลว้ ก็ทรงบริหารงานพระศาสนาและการศึกษาของประชาชนพลเมือง ในท านอง
เดียวกนักบัสมยัของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หากแต่ไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เจริญรุ่งเร่ืองยิง่ข้ึนทั้งน้ีก็
ดว้ยผลงานท่ีพ่อขุนรามค าแหงไดท้รงปูพ้ืนฐานท่ีดีงามไวแ้ลว้ เป็นปัจจยัส าคญัดว้ยประการหน่ึง
นัน่เอง  
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งานดา้นพระศาสนาและดา้นการศึกษาในรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไท มี
หลายดา้นหลายประการมากมาย ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยา่งท่ีสุด ทรง
ใฝ่พระทยัในการพระศาสนาและการศึกษาเป็นท่ีสุด ทรงรอบรู้ในพระธรรมวินยัไตรปิฎกอยา่งมาก 
ทรงท านุบ ารุงบา้นเมืองไดร่้มเยน็เป็นสุข และทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอยา่งท่ีสุดเช่นกนั นับ
ไดว้่าพระองคท์รงเป็นนกัปราชญแ์ละทรงเป็นกษตัริยน์กัการศาสนาชั้นเยีย่ม 

เมื่อสรุปเร่ืองพุทธศาสนากบัคนไทย โดยเฉพาะชนเผา่ไทยในสุวรรณภูมิหรือในสยาม
ประเทศน้ีแลว้ ปรากฏว่าคนไทยเรารับนับถือพระพุทธศาสนามาทั้ง 2 นิกาย คือทั้งมหายาน และ
หินยาน ก่อนสมยัสุโขทยัดูจะนบัถือปะปนกนัทั้ง 2 นิกาย แถมมีศาสนาพราหมณ์เขา้มาระคนดว้ย ท่ี
เป็นดงัน้ี เพราะชนชาติไทยไดร่้วมสงัคมกบัชนชาติขอม ซ่ึงเป็นใหญ่อยูใ่นภูมิภาคน้ีมาก่อน และแม้
สมยัไทยสถาปนาราชอาณาจกัรไทยเอกราชข้ึน ณ กรุงสุโขทยัแลว้ก็ตาม 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมยัปัจจุบนั 
สมยัก่อนศาสนามีความมัน่คงเพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการ 4 ระดบัน้ี

ได ้ความตอ้งการทางดา้นวตัถุ ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์และจิตใจ และดา้นจิตวิญญาณ แต่เมื่อสงัคมมี
การพฒันามากข้ึน  เช่น รัฐบาลมีโรงเรียน แยกโรงเรียนออกจากวดั มีอนามยั สาธารณสุข ท่ีแยกจาก
วดั  รัฐบาลสามารถตอบสนองความตอ้งการทางวตัถุ ได ้ คนก็ห่างวดัและยิ่งพระไม่ออกนอกวดั
เพื่อท่ีจะไปมีปฏิสัมพนัธ์กับคน  รอแต่ให้คนเขา้วดั วดัก็เลยไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นสงัคมได ้ คือความตอ้งการทางดา้นวตัถุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา เศรษฐกิจ และพยาบาล 
รัฐได้เอาไปหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสังคมสงเคราะห์วดัก็ไม่มีบทบาททางดา้นน้ี  แมจ้ะมีคน
ยากจนอยูร่อบวดัก็ไม่ไดท้ าอะไร แมจ้ะมีคนป่วยอยูใ่นชุมชนก็ไม่ไดท้ าอะไร เพ่ิงจะมามีบทบาทใน
ระยะหลงัน้ีท่ีพระมาท าดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าศูนยเ์ด็ก ท าดา้นสงเคราะห์ การฝึกอาชีพ  เอดส์ 
แต่ก็มีนอ้ย บทบาทในเร่ืองการตอบสนองจิตใจ ก็เป็นเร่ืองความตอ้งการท่ีพึ่งมากกว่า ความหวงัว่า
จะรวย  จะมัง่มีศรีสุข หรือการบริโภคนิยม วตัถุนิยม บทบาทท่ีวดัเคยท าก็ไม่ไดท้ า น้ีก็เป็นสาเหตุท่ี
ท าใหพุ้ทธศาสนาเส่ือมถอยลง 

พระพุทธศาสนาประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ คือ “ศาสดา ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ และศาสนพิธี”  และในทุกคร้ังท่ีพระพุทธศาสนาไดเ้ผชิญหน้ากับ
วิกฤติการณ์ เรามกัจะกันพ้ืนท่ีของวิกฤติการณ์ให้แก่ “ศาสดา และศาสนธรรม” อยู่เสมอ  แต่
องค์ประกอบหน่ึงซ่ึงมกัจะรับการตั้งขอ้สังเกต และตั้งค  าถามอยูเ่สมอคือ “ศาสนบุคคล”  ซ่ึงศาสน
บุคคลนั้น พระพุทธเจา้ไดส่้งต่อพระพุทธศาสนา หรือในความหมายตามพระไตรปิฎกคือ “ธรรม
วินัย” โดยทรงย  ้าเตือนว่า “โดยการล่วงไปแห่งเรา ธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”  
ค  าว่า “เธอทั้งหลาย” ในบริบทน้ีหมายถึง “พุทธบริษทั” ทั้ง 4 ไดแ้ก่ “ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา” 
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เม่ือใดก็ตามองคป์ระกอบของพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ จะไดรั้บผลกระทบทั้งในเชิง
ลบ  ตวัแปรส าคญัท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการตั้งค  าถามคือ “พุทธบริษทั ทั้ง 4”  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้  แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัน้ี หน่ึงในพุทธบริษทัท่ีไดรั้บการตั้งขอ้สังเกตในเชิงลบมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงคือ 
“พระภิกษุ”  ว่าเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนกลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะอุบาสก และอุบาสก
ไดก้  าลงัตั้งค  าถามว่า “พระสงฆบ์างรูปก าลงัเป็นตน้เหตุแห่งวิกฤติศรัทธา”  กล่าวคือ เป็นตน้เหตุท่ี
ให้กลุ่มคนท่ีมีศรัทธา หรือมีศรัทธาคลอนแคลนในพระพุทธศาสนาก าลงัเส่ือมศรัทธา และท าให้
กลุ่มคนท่ีไม่ศรัทธาเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ หนัหลงัใหแ้ก่พระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน 

ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในสังคมไทยประการหน่ึงคือ “สังคมไทยได้มอบความ
ไวว้างใจใหแ้ก่พระภิกษุในฐานะท่ีพระภิกษุเป็นสมมติสงฆท่ี์เป็นเน้ือหาบุญ และมีบทบาทส าคญัต่อ
เป็นหลกัชยัในการรักษาพระพุทธศาสนาโดยมีอุบาสกและอุบาสิกาท าหนา้ท่ีให้การท านุบ ารุง และ
ให้การสนับสนุนปัจจยั 4 แก่พระภิกษุท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงตนในวิถีความเป็นสมณะ และบ าเพ็ญ
สมณธรรมเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดในพระพุทธศาสนา จนเป็นท่ีมาของค ากล่าวท่ีว่า “คฤหัสถ์
ถวายขาใหพ้ระภิกษุ ส่วนพระภิกษุมอบตาใหแ้ก่คฤหสัถ”์ การถวายขาคือการถวายความสะดวกใน
การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม และปกป้องธรรมของพระภิกษุ  พระภิกษุจึงมีหน้าท่ี
ส าคญัในการมอบดวงตา คือ ปัญญาแห่งธรรมท่ีไดจ้ากการปฏิบติัธรรมแก่คฤหสัถเ์ป็นการตอบแทน 

อย่างไรก็ตาม  พุทธศาสนิกชนบางกลุ่มไดต้ั้ งขอ้สังเกตเพ่ิมเติมเช่นกนัว่า “การ
ถวายขาเพื่อแลกดวงตากบัพระภิกษุ” นั้น เป็นการถวายปัจจยั 4 ท่ีเกินเลยต่อความจ าเป็นในการด ารง
ตนเพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม และปกป้องรักษาธรรมหรือไม่  แต่บางกลุ่มก็แยง้
เช่นกนัว่า หากคฤหสัถม์ีความศรัทธาท่ีจะถวายปัจจยั หรือวตัถุอนัประณีตต่อพระภิกษุท่ีตนเคารพ
นับถือย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมต่อการท าบุญแก่พระสมมติสงฆท่ี์เป็นเน้ือหาบุญอนัใหญ่ยิ่งใหญ่
ตามความเช่ือของตนเอง 

จากปัญหาดงักล่าวท่ีไดน้ าเสนอในเบ้ืองตน้   จึงเป็นท่ีมาของการตั้งขอ้สงัเกต และ
ตั้งค  าถามต่อพุทธบริษทัในฐานะท่ีเป็นศาสนบุคคลใน 2 กลุ่มหลกัคือ “กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาท่ีมี
ศรัทธาวิปริต” และ “กลุ่มพระภิกษุสามเณรท่ีก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธา”   และโดยเพราะขอ้สังเกตท่ี
เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบนัน้ี คือ 

1. กลุ่มอุบาสกอุบาสกาท่ีมีศรัทธาวิปริตอุบาสกอุบาสิกาบางคนมุ่งเน้นศรัทธา
แต่ขาดปัญญาจนไปน าสู่การสนบัสนุน และส่งเสริมปัจจยั 4 แก่พระภิกษุบางรูปเกินเลยความจ าเป็น
ต่อการครองตนเพ่ือศึกษาธรรม ปฏิบติัธรรม เผยแผ่ธรรม และปกป้องธรรม อีกทั้งการสนับสนุน
ดังกล่าวก่อให้เกิดการสะสม ยึดติดในวัตถุนิยม  และบริโภคปัจจัยท่ี เกินความจ าเป็น แม้ว่า
พระพุทธเจา้จะทรงย  ้าประเด็นความเป็นผูรู้้ประมาณในการบริโภค (โภชเน มตัตญัญุตา) โดยไม่ให้



  64 

ใชปั้จจยั 4 เพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพ่ือความเมามนั แต่ให้เป็นไปเพ่ือการตั้งอยูไ่ดข้องกาย
อนัจะน าไปสู่การใชก้ายเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาธรรม และปฏิบติัธรรม 

นอกจากนั้น ศรัทธาวิปริตยงัน าไปสู่การมุ่งเน้นไปท่ี “อามิสบูชา” แทนท่ีจะ
มุ่งเน้น “ปฏิบัติบูชา” ดว้ยเหตุน้ี อามิสบูชาจึงน าไปสู่การสร้างและบูชาวตัถุ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการความตอ้งการดา้นวตัถุธรรมมากกว่าการปฏิบติัธรรม จึงท าให้อุบาสกอุบาสิกาเขา้ไม่ถึง
เน้ือธรรมอยา่งแทจ้ริง  แนวทางเหล่าน้ี จึงไม่สอดรับกบัประเด็นท่ีพระพุทธเจา้ให้เช่ือกรรม ช่ือผล
ของกรรม เช่ือว่ามนุษยม์ีกรรมเป็นของตน และเช่ือเช่ือในธรรมของพระพุทธเจา้ แต่พุทธศาสนิกชน
จ านวนหน่ึงไม่ไดป้ฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว แต่ไดฝ้ากความเช่ือมัน่ไปไวก้บัปัจจยัภายนอก ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั อาจารยท่ี์ตนเคารพนบัถือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์เม่ือส่ิงท่ีตวัเอง
เช่ือมัน่กระท าการบางอย่างท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม จึงท าให้พลาดโอกาสในการพฒันาตนใน
ระดบัท่ีสูงต่อไป 

2. กลุ่มพระภิกษุ ท่ีก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาพระภิกษุบางรูปปฏิบัติตนไม่
สอดคลอ้งกบัพระธรรมวินยั และตีความพระธรรมวินยัใหส้อดรับกบัวิถีปฏิบติัของตน หรือกลุ่มตน 
อีกทั้งบิดเบือนพระธรรมวินยัไปสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่อุดมการณ์และแนวทางการปฏิบติัของ
ตนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์เฉพาะตนหรือกลุ่มตน เมื่อความจริงบางอย่างปรากฏชดั จึงท าให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความเส่ือมศรัทธาในพระภิกษุบางรูป และขยายผลไปสู่องค์กรสงฆ์ และ
พระพุทธศาสนาในภาพรวม 

จะเห็นว่า ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพระภิกษุบางรูปไดท้ าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ภาวะวิกฤติศรัทธานั้น มาจากตวัแปรท่ีน่าสนใจหลายประการ เช่น (1) ศรัทธาวิปริตจึงก่อให้เกิด
วิกฤติศรัทธา เพราะพุทธศาสนิกชนสนบัสนุน หรือส่งเสริมในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งจึงท าใหพ้ระภิกษุ
ยดึติดในวตัถุนิยมและบริโภคนิยม (2) บุญวิปริต การเน้นสอนเร่ืองบุญท่ีเน้นเฉพาะตวับุญแต่ขาด
กุศล โดยแปลงบุญให้เป็นเร่ืองของวตัถุนิยม และบริโภคนิยม แทนท่ีจะบุญจะเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความสุขในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือสร้างความอ่ิมใจ และช าระใจ (3) การสอนวิปริต   พระภิกษุบางรูป
เนน้สอนเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยม์ากกว่าปาฏิหาริยแ์ห่งธรรม  การสอนให้มนุษยช่ื์นชมและกราบ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิมากกว่าตวัเอง ทั้งท่ีพระพุทธเจา้ทรงย  ้าเตือนว่า “ในหมู่มนุษยท์ั้งหลายผูท่ี้ฝึกตนดี
แลว้เป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด” เพราะมนุษยท่ี์ฝึกแลว้สามารถเป็นครูของเทวดา และเทวดาช่ืนชมอาศยั 
ดงัจะเห็นได้จากกรณีของพระพุทธเจา้และอนาถปิณฑิกะเศรษฐี  (4) การใชส่ื้อท่ีวิปริต  ส่ือไอที
ต่างๆ ในปัจจุบนัน้ี พระภิกษุและสามเณรจ านวนหน่ึงไดใ้ชส่ื้อไอทีเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาธรรม 
และเผยแผธ่รรม แต่มีพระภิกษุและสามเณรจ านวนหน่ึงเช่นเดียวกนั ใชส่ื้อไอทีโดยขาดการรู้เท่าทนั 
และขาดการะมดัระวงัทั้งการพูด ส่ือขอ้ความ การน าเสนอภาพ และคลิปเสียงท่ีไม่เหมาะสมแก่
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ความเป็นนักบวช  จะเห็นว่า มีภาพและเสียงจ านวนมากท่ีพระภิกษุไดโ้พสต์หรือน าเสนอในพ้ืนท่ี
ของอินเตอร์เน็ต เช่น ยทููป เฟสบุ๊ค และบลอ็ก 

ดงันั้น เม่ือกล่าวตามหลกัการของอิทัปปัจจยตาท่ีเน้นอธิบายถึงความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อกันและกนันั้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาท่ีวิปริต หรือ
พระภิกษุสามเณรท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเป็นท่ีมาของวิกฤติศรัทธา ย่อมส่งผลทั้งโดยตรง
และโดยออ้มต่อการปฏิบติั และความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่งผลต่อการด ารงอยู่
ของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นองคก์ร 

แมว้่าศาสนาต่างๆ ในโลกน้ีจะเนน้สอนเร่ืองศรัทธาว่าเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน ามนุษย์
ไปสู่การเขา้ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกบัศาสดา และการจะเร่ิมตน้เพ่ือนับถือศาสนาจึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
ศรัทธา ในขณะท่ีพระพุทธศาสนามองว่าศรัทธาเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณค่าแทใ้หแ้ก่
ชีวิตเพื่อเข้าถึงความส าเร็จ และความจริงสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่เง่ือนไขส าคัญของ
พระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นตอ้งมีองค์ธรรมท่ีส าคญัคือ “ปัญญา” มาเป็นฐานในการสนับสนุน หรือ
เป็นธรรมคู่แฝดเสมอ จะเห็นว่า เมื่อใดท่ีพระพุทธเจา้เน้นสอนเร่ืองศรัทธา พระองค์จะจบลงด้วย
การย  ้าเตือนใหน้ าปัญญามาคดัทา้ยเสมอ 

ตวัอย่างบางประการท่ีสามารถช้ีชดัในประเด็นน้ี เช่น อิทธิบาท 4  คือ ฉันทะแมจ้ะ
อธิบายเร่ืองเร่ืองความพอใจ หรือเต็มใจ แต่การพอใจจ าเป็นตอ้งมีวิมงัสา คือความเขา้ใจอย่างท่อง
แทว้่าเพราะเหตุใดจึงพอใจ หลกัพละ 5 ท่ีเน้นการสร้างอ  านาจท่ีแท้จริงนั้น แมจ้ะเร่ิมตน้ดว้ยการ
สร้างศรัทธาคือความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีกระท าและตดัสินใจ ถึงกระนั้นก็ทรงเนน้ให้มีปัญญาเป็นองค์
ธรรมท่ีท าหนา้ท่ีในการคดัทา้ย เพ่ือไม่ให้ส่ิงท่ีเช่ือมัน่นั้นหลงทางจนกลายเป็นความมัน่ใจในตวัเอง
เกินไป (Over Confidence) หรือหลกัการอริยทรัพยท่ี์ถือไดว้่าเป็นหลกัการในการเสริมสร้างทรัพย์
ภายใน แมว้่าพระองค์จะเน้นให้เร่ิมต้นด้วยการสร้างศรัทธาเป็นทรัพยภ์ายในขั้นท่ีหน่ึง แต่ใน
ขั้นตอนสุดทา้ยทรัพยภ์ายในท่ีถือว่าประเสริฐท่ีสุดในขั้นตอนสุดทา้ยคือ “ปัญญา” 

จากแนวทางดังกล่าวจะเห็นว่า แมว้่าพระพุทธศาสนาจะให้ความส าคัญต่อศรัทธา 
หรือความเช่ือ ซ่ึงเป็นหลักการเบ้ืองต้นในการพัฒนาคุณค่าภายในของมนุษย ์แต่ถึงกระนั้ น 
พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ท่ีจะให้มนุษยใ์ช้เป็นศรัทธาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเพียงประการเดียว (สัทธาญาณวิปปยุต) หากแต่มุ่งให้ใช้ศรัทธาท่ีประกอบดว้ยปัญญา 
(สัทธาญาณสัมปยุต) คือ ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยเหตุผล ประกอบดว้ยปัญญา หรือกลัน่กรองแลว้
จากปัญญา เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามเช่ือนั้นมืดบอด และเป็นศรัทธาท่ีงมงายโดยปราศจากปัญญา 

กล่าวโดยสรุปจากค าถามท่ีว่า “ศรัทธาวิกฤติ หรือวิกฤติศรัทธา” นั้น ท าให้พบค าตอบ
ท่ีชดัเจนว่า สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยคุปัจจุบนั  พุทธบริษทัทั้ง 4 ท่ีพระพุทธเจา้ไดฝ้ากพระ
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ธรรมวินัยเอาไวใ้ห้เป็นความหวงัต่อการประพฤติของชาวโลกเพื่อให้สามารถด ารงตนอย่างมี
ความสุข และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยใ์ห้อยู่ร่วมกนัอย่างสันตินั้น ไดป้ระพฤติตนพลดัหลงไปจาก
แนวทางของศรัทธาท่ีพระพุทธเจา้ไดว้างเป็นกรอบเอาไว ้ทั้งท่ีจุดเด่นของศรัทธาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
พามนุษยข์า้มโอฆะ คือปัญหาและอุปสรรคเพื่อเขา้ถึงความงาม ความจริง ความดี และความสุข แต่
พุทธบริษทัทั้งพระภิกษุ และอุบาสกอุบาสกบางกลุ่มไม่ไดป้ฏิบติัใหส้อดรับกบัท่าทีดงักล่าว 

ผลจากการปฏิบัติท่ีหลุดออกจากแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงท าให้อุบาสก
อุบาสิกาบางกลุ่มมีศรัทธาท่ีวิปริต เพราะมีความท่ีขาดปัญญาในการคิดไตร่ตรองอย่างแยบคายถึง
ความเหมาะสมตามหลกัการโยนิโสมนสิการ  ฝากความเช่ือมัน่ และเสรีภาพของความเป็นมนุษย์
ให้แก่คนอ่ืนๆ  และจมด่ิงอยู่ก ับศรัทธาท่ีมืดบอด  ถวายปัจจัย 4 ท่ีก่อให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ และ
ฟุ่ มเฟือย โดยไม่ไดต้ระหนักรู้ถึงความจ าเป็นต่อการศึกษาธรรม ปฏิบติัธรรม เผยแผ่ธรรม และ
ปกป้องรักษาธรรม รวมไปถึงการอุปโลกน์ หรือการยกยอ่งช่ืนชมว่า พระภิกษุรูปนั้นรูปน้ีเป็นพระ
อรหนัต ์หรืออริยะ  และเมื่อพระภิกษุท่ีตนเคารพนบัถือมิไดเ้ป็นตามท่ีมุ่งหวงั จึงเกิดความโศกเศร้า
และเสียใจ และบางกลุ่มจึงตดัสินใจเลิกเคารพ นับถือ กราบไหวบู้ชา จนเป็นท่ีมาของการพลาด
โอกาสในการตั้งมัน่ในการท าความดีต่อไป 

ในขณะท่ีพระภิกษุและสามเณรบางรูปในยคุปัจจุบนัน้ี ไดป้ระพฤติตวัและปฏิบติัตน
บกพร่องต่อพระธรรมวินัย โดยการสอนธรรมท่ีวิปริต ใชส่ื้อวิปริต ชกัน าไปสู่การท าบุญแต่ขาด
กุศล ชกัพาใหอุ้บาสกอุบาสิกาไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง แต่เนน้ใหค้วามเช่ือมัน่ในครูอาจารยเ์พ่ือใหไ้ดม้า
ซ่ึงลาภ ยศ สรรเสริญ โดยการสอนใหอุ้บาสกอุบาสิกาสยบยอมต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และอิทธิปาฏิหาริย ์ 
ทั้งท่ีพระพุทธเจา้ใหเ้น้นสอนเร่ืองปาฏิหาริยแ์ห่งธรรม แต่พระภิกษุมุ่งไปท่ีปาฏิหาริยแ์ห่งอิทธิฤทธ์ิ 
การอวดตัวอวดตน และประกาศตนว่าบรรลุคุณวิเศษ แมข้้อเท็จจริงพระพุทธเจา้จะทรงห้ามว่า 
“บรรลุจริงก็อาบติัปาจิตตีย ์ไม่บรรลุจริงก็อาบติัปาราชิก”   และเมื่อความจริงบางอยา่งปรากฏชดั จึง
เป็นท่ีมาของวิกฤติศรัทธาท่ีพุทธศาสนิกชนมีต่อพระภิกษุ ทั้งภิกษุรูปท่ีประพฤติผดิ และลามไปถึง
พระภิกษุรูปอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รสงฆใ์นภาพรวม 

จะเห็นว่า “การด ารงอยูข่องพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นองคก์ร” นั้น สมัพนัธอ์ยา่ง
ยิง่กบัศรัทธาของพุทธบริษทั  การมีศรัทธาวิปริตย่อมส่งผลเสียต่อเจา้ของศรัทธาเป็นเบ้ืองตน แต่
หลายคร้ังท่ีศรัทธาวิปริตไดก่้อใหเ้กิดผลเสียต่อพระภิกษุบางรูป และพุทธศาสนิกชนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีจะ
พากันคลอ้ยตาม และศรัทธามืดบอดเพราะขาดสติและปัญญาเป็นเคร่ืองในการก ากับ  แต่ใน
ขณะเดียวกนั พระภิกษุในฐานะท่ีเป็นเน้ือนาบุญจ าเป็นตอ้งตระหนักรู้ในการน าอุบาสกอุบาสิกา
เขา้ถึงปาฏิหาริยแ์ห่งธรรม แทนท่ีจะเน้นสอนและชกัน าไปสู่อิทธิปาฏิหาริยท่ี์มืดบอดจนขาดความ
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เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองในการท่ีเขา้ถึงความจริง ความงาม และความสุขท่ีมนุษยค์นหน่ึงควร
จะไดรั้บและสมัผสัตามพุทธประสงคท่ี์มุ่งหวงัว่า “ศรัทธาท่ีตั้งมัน่แลว้ น าความสุขมาให”้ 

สรุปแนวคิด 
Kristensen (1999) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้จะส่งผลต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ ในขณะเดียวกนักบัท่ีถูกช้ีวดัดว้ยการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั, การรับรู้มูลค่า  
เพียรซ์ (1997) อา้งถึงใน ดิฐวฒัน์ ธิปัตตดี (2551, p. 7) กล่าวว่า “ลูกคา้ท่ีมีค่าต่อ

ธุรกิจมากท่ี สุด คือ ลูกค้าท่ีมีความจงรักภัก ดี ต่อตรายี่ห้ออย่างมาก  มุมมองเชิงจิตวิทยา 
(Psychological) ความภกัดีในตราสินคา้คือตราสินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีและผกูพนัดว้ย
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้นั้น คือ  

1.ความเช่ือมัน่ (Confidence) ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีความเช่ือมัน่ตราสินค้าใดมา
ก่อนจะท าการคน้หาขอ้มูลเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และถา้ตราสินคา้ใดท่ีสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ คร้ังต่อไปเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้จะไม่เสียเวลาในการคน้หาขอ้มูล
ต่อไป  

2.ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) ตราสินค้าใดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเช่ือมัน่ และง่ายต่อการเขา้ถึง ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาหรือลงทุนในการคน้หาขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ท่ีสร้างทศันคติท่ีดีเหล่านั้น และเกิดเป็นความภกัดีใน
ตราสินคา้ (Brand Loyalty) นอกจากจะเป็นฐานลูกคา้ท่ีมัน่คงแลว้ ยงัอาจจะแนะน าหรือเพ่ิมลูกคา้
ใหม้ากข้ึนโดยไปบอกต่อเพ่ือนหรือญาติสนิทอีกดว้ย 

 
3. เอกสารงานทีเ่กีย่วข้อง 

จากการคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีผูว้จิยัหลายท่านท าการศึกษาและวิจยัไว ้
ดงัน้ี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ 
สกุล อน้มา (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมองของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลแสนสุข อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 เมื่อท าการจ าแนกเป็นรายดา้น
เห็นไดว้่า ภาพลกัษณ์ของพระสงฆต์ามบทบาททางดา้นวินยั และตามบทบาททางสงัคม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   3.22 และ 2.94 ตามล าดบั ส าหรับผลการวิเคราะห์จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมองของประชาชนในต าบลแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมองของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
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และการบริจาคเงินเพื่อท านุบ ารุงศาสนา ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลใหป้ระชาชนมีมุมมองต่อภาพลกัษณ์
ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ช่องทางการรับข่าวสาร และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ณัฐธีร์ พฒันพรเศวตโชติ (2557) เร่ือง การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของวดัใน เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมของ
สาธุชนต่อกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
ในส่วนภาพลกัษณ์ของวดัในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ภาพลกัษณ์ของวดัในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก และเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายดา้นเห็นไดว้่า วดัมีการจดัสภาพแวดลอ้มใหถู้กสุขอนามยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมา
วดัมีความเคร่งครัดในการควบคุมดูแลใหพ้ระสงฆป์ฏิบติัตามพระธรรมวินยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
วดัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอย่างสม่าํเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 วดัมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 วดัมีการจดักิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และวดัมีการจดัสอนหนงัสือ
และสนบัสนุนงานดา้นการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ตามล าดบั 

พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558) เร่ือง การประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์
เพื่ออสร้างจิตส านึกในการอนุรักษศ์าสนาและวฒันธรรม และภาพลกัษณ์ของวดั ท่ีส่งผลต่อค่านิยม
ในการท่องเท่ียวเชิงศาสนา และวฒันธรรมของสาธุชนใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาในประเด็นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของวดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของวดัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเห็นไดว้่า 
ส่วนใหญ่รับรู้ว่าวดัมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระศาสนาอย่างต่อเน่ืองสม ่า 
เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 รองลงมาวดัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกบัชุมชน
อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 วดัมีภูมิทัศน์ท่ีมีการจัดการอย่างเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.38 วดัมีสถานท่ีร่มร่ืนเหมาะกบัการปฏิบติัธรรมอย่างสงบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 วดัเป็นสถานท่ีท่ี
น่าท่องเท่ียวท่ีไดรั้บทั้งความรู้และความสนุกสนาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 วดัมีศิลปวฒันธรรมทั้ง
โบราณและสมยัใหม่ให้สาธุชนไดศ้ึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และวดัมีศาสนวตัถุท่ีมีความส าคญั
และประวติัความเป็นมาท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 

ปพณ ภคัวรกาญจน์ (2559) ไดศ้ึกษาภาพลกัษณ์ของมหาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ท่ีมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของนิสิตปริญญาตรีผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม อยูใ่นระดบัดี ความภกัดีของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านิสิตท่ีมีอายุแตกต่างกนั และ 
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นิสิตท่ีมีชั้นปี การศึกษาแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ในส่วนภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัความภกัดีท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทร วิโรฒ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 0.05 ส าหรับภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ดา้นบุคลากรทั้งโดยรวมและรายดา้น มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า
กบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534) ได้ศึกษาเร่ืองการส่ือสารสถาบันกับการสร้าง
ภาพพจน์: ศึกษากรณีการเคหะแห่งชาติ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มลูกคา้การเคหะแห่งชาติส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ควรท าการปรับปรุงในดา้นความสะอาดและสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยู่อาศยัให้ดี
ข้ึน ส่วนราคาค่าเช่าหรือเช่าซ้ือนั้นราคาไม่สูงมากนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นบา้นท่ีเช่าซ้ือมานาน
กว่า10 ปี แลว้ ส าหรับกลุ่มลูกคา้การเคหะแห่งชาติในอนาคต จ านวน 350 คน ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าราคาเช่าซ้ือบา้นของการเคหะ มีอตัราค่อนขา้งสูง ผูท่ี้ซ้ือบา้นของการเคหะในปัจจุบนัตอ้งเป็นผูมี้
รายไดค่้อนขา้งสูงหรือเป็นการซ้ือเพ่ือเก็งก  าไรมากกว่าจะเป็นผูท่ี้เดือดร้อนจริง ๆ และพนกังานการ
เคหะแห่งชาติ จ  านวน 300 คน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรท าการปรับปรุงระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบให้ได้รับความเป็นธรรมมากข้ึน ในขณะท่ีพนักงานท่ีเป็นผูบ้ริหารระดับสูงและ
ระดบักลาง ใหค้วามสนใจในประเด็นการสร้างภาพพจน์ของการเคหะแห่งชาติ และเห็นว่าการเคหะ
แห่งชาติควรจะเป็นท่ีพึ่งของคนจนในดา้นท่ีอยู่อาศยั ทุกฝ่ายได้มีความต่ืนตัวในการท าแผนเพื่อ
สร้างภาพพจน์ร่วมกนั 

จิราภรณ์ สีขาว and เอกชยั ก่ีสุขพนัธ ์(1993)ไดศ้ึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์สถาบนั
พฒันาผูบ้ริหารการศึกษาตามการรับรู้ของผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูง ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหาร
การศึกษาระดบัสูงมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งบวกยกเวน้ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารในเร่ืองการประชาสมัพนัธก์บั
ดา้นการใหบ้ริการเร่ืองอาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงต่างกรมท่ีสงักดัมีภาพลกัษณ์ต่อสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาในดา้น
ตวัสถาบนั ดา้นวิทยาการ ดา้นการบริหารและดา้นการใหบ้ริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติทั้ง 4 ดา้นท่ีระดบั .05 

วนัทนา  จิรธนา (2538) ไดศ้ึกษาในดา้นการศึกษากลยทุธก์ารสร้างภาพลกัษณ์
ของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั นั้น ผลการวิจยัพบว่าภาพลกัษณ์ท่ีปรากฎในระยะ
เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯเป็นภาพลกัษณ์ของสินคา้คุณภาพต ่า ราคาถูก บริษทัฯ จึงไดใ้ชก้ลยทุธ์ตั้งตวัแทน
จ าหน่ายทัว่ประเทศ และกลยทุธร์าคาถูกเพ่ือใหร้ถยนต์โตโยตา้เป็นท่ีรู้จกัและมีความพร้อมในการ
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ใหบ้ริการไดท้ัว่ประเทศโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่นจากนกัศึกษาไทย บริษทัฯ ได้
เร่ิมใหค้วามสนใจในการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การโดยให้การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทางสงัคม ต่าง ๆ และจุดส าคญัของการใหค้วามสนใจใน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็ นช่วงครบรอบ 30 ปี ของ
การก่อตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในเร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์มากข้ึน ทั้งการสร้าง
ภาพลกัษณ์สินคา้ละการสร้างภาพลกัษณ์องค์การ โดยก าหนดเป็ นกลยุทธ์ 2 ประการคือ กลยทุธ์
การสร้างภาพลกัษณ์รถยนตโ์ตโยตา้ใหเ้ป็นรถยนตแ์ห่งคุณภาพ กลยทุธก์ารสร้างภาพลกัษณ์บริษทั
โตโยตา้ใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม และพบว่าการสร้างภาพลกัษณ์รถยนตโ์ตโยตา้ 
รวมทั้งภาพลกัษณ์องคก์ารบริษทัฯ จ  าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปตามค่านิยม
ในแต่ละยุคสมยั ทั้งน้ีเพ่ือปรับรูปลกัษณ์และคุณสมบัติให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะความนิยมตาม
ปริบททางสงัคมในแต่ละยคุ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ1  
มนูญ  คนัธประภา ( 2555) ศึกษาทศันคติต่อจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ทศันคติทางจริยธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมมีค่าเฉล่ีนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เพศหญิงมีทัศนคติทางจริยธรรมมากกว่าเพศชาย อายุ 18 -20 ปี มีทัศนคติทาง
จริยธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเมื่อพิจาณาในรายละเอียด พบว่า 
ทศันคติทางจริยธรรมของนกัศึกษาดา้นศีล 5 มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.57 รองลงมา คือ อิทธิบาท 4 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และสุดทา้ยคือ ดา้นพรหมวิหาร 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 

บุพรรณี นนัทจริยา (2559) ศึกษาการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 
อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อหลกัธรรมทางพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดบัมาก ในดา้นทศันคติทัว่ไปต่อหลกัธรรมทางพุทธศาสนา อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือข้อหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนา เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่มนุษย ์ในดา้นศีล 5 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ้ศีล 5 เป็นหลกัธรรมพ้ืนฐานของมนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือขอ้ศีล 5 
ควรไดรั้บการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และในดา้นหลกักรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

                                                             
1
 Vroom (1964:99) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีจะหมายถึงผลท่ีได้

จากการท่ีบคุคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงหน่ึง โดยทศันคติดา้นบวก จะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติ
ดา้นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 
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ท่ีสุดคือ ขอ้หลกักรรม เป็นพ้ืนฐานความคิดความเช่ือของชาวพุทธ อยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวม
ทศันคติของนกัศึกษาต่อท่ีมีต่อหลกัธรรมทางพุทธศาสนา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

รุ่งทิพย ์ เลิศนิทศัน์ (2559) ไดศ้ึกษาเร่ือง ทศันคติ ความเช่ือ วิถีปฏิบติัในการ
ท าบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
ในดา้นทศันคติในการท าบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร พบว่า แมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะมีความ
แตกต่างจากปัจจยัพ้ืนฐานเชิงพุทธทั้ง 5 สาย ไดแ้ก่ พุทธทัว่ไป สายปฏิบติักรรมฐานแนวสติปัฏฐาน
ส่ี สายปฏิบติัวิชาธรรมกาย ขบวนการพุทธใหม่ และสายปฏิบติัธรรมตามหลกัอานาปานสติ หากแต่
ส่วนใหญ่มีทศันคติในการท าบุญไม่แตกต่างกนั เนน้การท าทานกบัพระสงฆ ์และวดัในระดบัเท่า ๆ 
กนัในระดบัมาก (3.91) ในด้านการรักษาศีล และการปฏิบติัภาวนา ทั้ง 5 สายเน้นการรักษาศีล 5 
และการสวดมนต์ในระดบัปานกลาง (3.10) และนั่งสมาธิในระดับน้อย (1.95) แตกต่างกับสาย
ปฏิบติัแบบอานาปานสติท่ีมีการปฏิบติัภาวนามากกว่าสายอ่ืน 

อ านาจ บวัศิริ (2544) ท าการส ารวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน พบว่า 
พุทธศาสนิกชนปรารถนาท่ีจะเห็นพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและ
เคร่งครัด โดยระบุว่า สิกขาบทจ านวน 227 ขอ้ เรียกว่าศีลหรือวินยัส าหรับพระสงฆ ์ซ่ึงพระสงฆท่ี์ดี
ตอ้งปฏิบติัตามวินัยใหค้รบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ให้ด่างพร้อย และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ยึด
มัน่ในกฎเกณฑ์กติกาของสงฆส์ ารวมระมดัระวงัมิให้เกิดความผิดพลาด พระสงฆ์กระท ากิจใดๆ 
ตอ้งค าถึงวินยั จึงเป็นพระสงฆท่ี์ดี เป็นพระสงฆท่ี์ปฏิบติัตรงตามวินยั 

Taylor (1992, July ) ได้ท าการศึกษาอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด พบว่า
คุณภาพของบริการเป็นปัจจัยหน่ึง ซ่ึงท าให้ลูกค้าพึงพอใจ โดย Kotler (1997) เสนอว่าผลการ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงักบัผลงานของผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 3 กรณี กรณีแรก ถา้
ผลงานของผลิตภัณฑ์ต ่ ากว่าความคาดหวงั ลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจกรณีท่ีสอง ถ้าผลงานของ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความคาดหวงัของลูกค้า ลูกค้าจะรู้สึกพอใจ กรณีสุดท้าย ถา้ผลงานของ
ผลิตภณัฑดี์กว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึกประทบัใจหรือพึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ โดยการวดัระดบั
ความพึงพอใจจะเป็นการวดัผลรวมของปฏิกิริยาทั้งดา้นความคิดและดา้นความรู้สึก ซ่ึงลูกคา้มีต่อ
บริการท่ีไดรั้บอย่างเป็นประจ า โดยการประเมินความพึงพอใจจะเป็นหนทางน าไปสู่การรักษาฐาน
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคัญของธุรกิจต่อไป (Jones, 1995) เมื่อผูบ้ริโภคพึงพอใจในสินคา้และ
บริการท่ีไดรั้บจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากกล่าวคือผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้ า
สินคา้และบริการท่ีมีผลงานตามตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ อยา่งไรก็ตาม คุณลกัษณะของสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งการไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจไดเ้สมอไป (Ostrom A, 1995) เมื่อลูกคา้พึงพอในใน
สินคา้และบริการ ลูกคา้จะมีพฤติกรรมซ้ือซ ้ า และบอกต่อสินคา้และบริการต่อไป แต่ถา้ผลงานของ
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สินคา้และบริการดงักล่าวต ่ากวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้จะไม่พึงพอใจ และจะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์
ของคู่แข่งขนั (Gilly, 1982) 

จากผลการศึกษาวิจัยโดย The American Society of Quality (ASQ) พบว่า
สาเหตุท่ีท าใหธุ้รกิจตอ้งสูญเสียลูกคา้ไปเมื่อคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์พบว่า 68% ของลูกคา้ท่ีเลิกซ้ือ
สินค้าและบริการจากบริษัทนั้นมีเหตุผลมาจากความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ รวมถึง
พนกังานขาดการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ ซ่ึงหมายความว่าหากเราสามารถสร้างความพึงพอให้แก่ลูกคา้
ได ้เราจะไม่เพียงแค่สามารถรักษา 68% น้ีเอาไวไ้ดเ้ท่านั้นแต่ยงัสามารถแยง่ส่วนแบ่งจากคู่แข่งท่ีไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ฐานลูกคา้ไดสู้งถึงอีก 68% เช่นกนั ซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้
นั้นเกิดข้ึนได้จาก 3 ปัจจัยด้วยกันได้แก่1. คุณภาพของสินค้า/บริการท่ีลูกค้าได้รับ (Perceived 
Quality) 2. ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) 3. คุณค่าของสินค้า/บริการท่ีลูกค้า
ไดรั้บ (Perceived Value) จาก 3 ปัจจยัขา้งตน้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงสามารถวดัได้
จาก2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การร้องเรียนของลูกคา้ (Customer Complaints) และความจงรักภกัดีในสินคา้/
บริการ (Customer Loyalty) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณค่า 
ชนิดา กลวัผิด, ชุติมา ช่ืนจ ารัส, จิรภา เนือนหอม, and สิริพงศ ์ไชยชนะ (2558) 

ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมท่ีมีต่อการน าหลกัธรรมมา
ด าเนินชีวิต  พบว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้และพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐมท่ีมีต่อการน าหลกัธรรมมาด าเนินชีวิตจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าคณะท่ี
ศึกษามีผลอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี เพศ อายุ และระดบัการศึกษา ไม่มีผล 
การรับรู้และพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยสรุปพบว่า การน าหลกัธรรมมาทางพระพุทธศาสนาน ามาใช้
ประโยชน์ให้กบัสถานการณ์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง หากน ามาใชก้นัอย่างจริงจงั
จะท าใหผู้ป้ฏิบติัตามไดพ้บความสุขความเจริญ 

จุฬารัตน์ เขาประเสริฐ (2548) เร่ือง  การประยุกตใ์ชพุ้ทธธรรมในการบ าบดัโรค
จิตเภท ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนกัจิตวิทยาคลินิก นักครอบครัวบ าบดัหรือนักสังคมบ าบดั น าหลกั
พุทธธรรม เช่น การใชโ้ยนิโสมนสิการในการพิจารณาหาเหตุผล การรู้จกัแกปั้ญหา พร้อมทั้งด  าเนิน
ชีวิตให้ถูกตอ้ง และการใชส้มาธิบ าบดั อาทิ อานาปนสติ การเจริญสติปัฏฐาน การเจริญเมตตา การ
คบหากลัยาณมิตร เพื่อสงบระงบันิวรณ์กิเลสจนท าให้เกิดปิติสุข มาใชใ้นการบ าบดัผูป่้วยโรคจิต
เภท ผลลพัธท่ี์ตามมาคือท าใหผู้ป่้วยคลายความเครียด มีสุขภาพจิต และอาการของผูป่้วยดีข้ึน  

วิลาสินี ภู่เจริญยศ (2553) เร่ือง การวิเคราะห์แบบ SWOT เก่ียวกบัทศันคติต่อพุทธ
ศาสนาและการรักษาทางจิตเวชของจิตแพทยไ์ทย จากการศึกษาพบว่า จิตแพทยส่์วนใหญ่เห็นว่าจุด
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แข็งของการน าพุทธศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาทางจิตเวช คือ เป็นส่ิงท่ีคนไทยศรัทธา 
ง่ายต่อการพูดคุย และมีคุณค่าต่อจิตใจ เมื่อน ามาประยกุต์ใชก้บัการรักษาทางจิตเวช จึงเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ เหมาะแก่การน าไปผสมผสานกับวิธีการทางการแพทยใ์นการรักษาคนไข้ และยงั
สามารถประยุกต์หลกัธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและพฒันาจิตผูบ้  าบัดให้สูงและ
ละเอียดข้ึน จึงเป็นวิธีการรักษาท่ีควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาต่อไป 

งานวิจยัเก่ียวกบัความง่ายในการเขา้ถึงพุทธศาสนา 
พระไพฑูรย ์อารัมภรัตน์ (2556)เร่ือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรม

ทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาเขตทวีวฒันา จังหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและระยะเวลาพกัอาศยัในชุมชน มีผลต่อการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา โดยผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น คือ การมีส่วนร่วมตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมด่าเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมตรวจสอบ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรม ทางพุทธศาสนา 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้
ส าหรับขอ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา คือ ควรมีการจดักิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เน่ืองในวนัส าคญั ๆ และประเพณีทอ้งถ่ินต่าง ๆ รวมทั้งการจดับรรยายธรรมะโดยมีวดั
เป็นศูนยก์ลางในการท่ากิจกรรมทางพุทธศาสนา และเห็นควรใหท่้าการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมทาง
พุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชนในวนัส่าคญัต่าง ๆ และการจดัท่า CD กิจกรรม
ทางพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ ่เป็นตน้ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดี 
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2545)เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของ

พุทธศาสนิกชนวดัปากน ้ าในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาในประเด็นความศรัทธาในศาสนา 
พบว่า พุทธศาสนิกชนเพศหญิงบริจาคเงินให้วดัปากน ้ ามากกว่าเพศชาย เพราะมีความศรัทธาในวดั
ปากน ้ าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นผูศ้รัทธาในอดีตเจา้อาวาส คือหลวงพ่อวดัปากน ้ าหรือหลวง
พ่อสดท่ีไดพ้ฒันาวดัปากน ้ าจากสภาพวดัร้างท่ีมีสภาพทรุดโทรมจนกลายเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย 

พระราชปัญญารังษี (2553)เร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆ์
ไทยท่ีมีผลต่อความยดึมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(เพศ) มีผลอย่างมากต่อการยดึมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน ส าหรับในส่วนของการยึดมัน่ใน
ศาสนา พบว่า ความยดึมัน่ในศาสนาข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจต่อการปฏิบติัตนของพระสงฆ ์บทบาท
ท่ีคาดหวงัและคุณลกัษณะส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีอตัราความสามารถของตวั



  74 

แปรอิสระทั้งหมด อธิบายการผนัแปรความยึดมัน่ในศาสนาไดสู้งถึงร้อยละ 64 ซ่ึงหมายความว่า 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล บทบาทท่ีคาดหวงั บทบาทท่ีเป็นจริง และความพึงพอต่อการปฏิบติัตนของ
พระสงฆ ์มีผลอยา่งมากต่อความยดึมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิก และสามารถพยากรณ์ไดว้่า ตราบ
ใดท่ีพระสงฆ์ปฏิบติัตนไดจ้ริงตามท่ีพุทธศาสนิกชนคาดหวงั พุทธศานิกชนย่อมพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติัตนของพระสงฆ ์และยงัคงยดึมัน่ในพระพุทธศาสนาอยูต่ราบนั้น 

วิจิตรา เปรมปรี (2552) เร่ือง ความศรัทธาในพุทธศาสนากบัการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอาย ุอ  าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุมี
ความศรัทธาในพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัมาก และมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัสูง ผูสู้งอายท่ีุ
มีเพศ และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัมีความศรัทธาในพุทธศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่แตกต่างกนั ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาแตกต่างมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูสู้งอายุท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัมีการเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกนั และพบว่าความศรัทธาใน
พุทธศาสนามีความสัมพนัธท์างบวกกบัการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ( r = .299) 

นภัสพร พรหมะวัน  (2556)  เร่ือง ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาใน
พระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัผลการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีมี เพศ ระดบั
ผลการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจ ท่ีแตกต่างกนั มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีก  าลงัศึกษา และภูมิลาเนา ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ การอบรมสั่งสอนด้าน
พระพุทธศาสนาจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง การสอนของครู โดยบทบาทการสอนของครูมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมพลเมืองดี มากกว่าการอบรมสัง่สอนดา้นพระพุทธศาสนาจากบิดามารดาหรือ
ผูป้กครอง โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัพฤติกรรมพลเมืองดีไดร้้อยละ 60 ส่วน
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ การอบรมสั่ง
สอนดา้นพระพุทธศาสนาจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง บทบาทการสอนของครู และพฤติกรรม
พลเมืองดี โดยบทบาทการสอนของครูมีอิทธิพลต่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากท่ีสุด 
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รองลงมาคือ พฤติกรรมพลเมืองดี และการอบรมสั่งสอนดา้นพระพุทธศาสนาจากบิดามารดาหรือ
ผู ้ปกครอง ตามลาดับ  โดยสามารถอธิบายการเป ล่ียนแปลงของระดับความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาไดร้้อยละ 58 

จัน ทิมา พู ลท รัพย์ (2558)  ศึกษาปัจจัยการตัด สินใจในการท าบุญของ
พุทธศาสนิกชน วดัจ  าปา เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.00 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าศรัทธาในค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือศรัทธาใน
พระธรรมค าสอน ค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นสิริมงคลสร้างความเจริญรุ่งเร่ืองในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.01 และเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี ค่าเฉล่ีย 3.90 ตามล าดบั ในส่วนของดา้นสภาพแวดลอ้มในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมีผลต่อการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย3.83 รองลงมาคือสถานท่ีของวดัมีความสะอาดเป็นระเบียบ ค่าเฉล่ีย 
3.78 สถานท่ีของวดัมีความสงบ ร่มร่ืน ค่าเฉล่ีย 3.76 และสถานท่ีสะดวกมีท่ีจอดรถ ค่าเฉล่ีย 3.57 
ตามล าดบั ส าหรับดา้นความศรัทธาในพระภิกษุในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ยค่าเฉล่ีย 3.61 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้อาวาสมีชั้นยศในระดบัสูง มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือมีเกจิอาจารยช่ื์อดัง ค่าเฉล่ีย 3.62 พระภิกษุปฏิบัติตนอยู่ในธรรมวินัย 
ค่าเฉล่ีย 3.61 และเจา้อาวาสมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ค่าเฉล่ีย 3.37 ตามล าดบั ตลอดจน ดา้นกิจกรรมต่อ
ชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.87 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า วดัมีการจดั
พิธีทา บุญเป็นประจ า มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย3.93 รองลงมาคือมีโรงเรียนเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วนัอาทิตยค่์าเฉล่ีย 3.89 มีการประชาสัมพนัธ์งานต่าง ๆเก่ียวกบั วดัอยา่งต่อเน่ือง 
ค่าเฉล่ีย 3.84 และมีโรงเรียนใหบุ้ตรหลานไดศ้ึกษา 

อคัร์วิชญ์ เช้ืออารย ์(2556)ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้“Greyhound” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษา ศึกษาคุณลกัษณะดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความตั้งใจในการซ้ือ คุณค่าตราสินคา้ และ
ความภักดีในตราสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21–30 ปี มี
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/ นักศึกษา 
มีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภค มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า Greyhound โดยรวม อยู่ในระดบัดี กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีความภกัดีใน
ตราสินคา้Greyhound แตกต่างกนั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ Greyhound ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์
กบั ความภกัดีในตราสินคา้ Greyhound ในทิศทางเดียวกนั โดยมีระดบัความสัมพนัธใ์นระดบัปาน
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กลางความตั้งใจในการซ้ือสินค้า Greyhound ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความภักดีในตรา
สินคา้Greyhound ในทิศทางเดียวกนั 

ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554)ไดศ้ึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของระดับคุณภาพการให้บริการท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไขท่ี้มีต่อสถานบริการทางการแพทย ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับดา้นมาตรฐานคุณภาพการบริการ ในระดบัสากล
จากสถาบนัระหว่างประเทศ (JCI)  

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคนไข้ท่ีเข้ารับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการ
บริการท่ีได้รับในดา้นต่างๆ ในระดับดี และมีความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถานบริการทาง
การแพทยใ์นระดบัสูงส่วนการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ 
โดยดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นการ
สร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่จะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ  

ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การสร้างความภกัดีต่อการใช้
บริการของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการตามการ
รับรู้ของลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมากและความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก เมื่อศึกษาโมเดลแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความภกัดี
ต่อสายการบินภายในประเทศของบริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่า ในองคป์ระกอบของตวั
แปรแฝงมีลกัษณะคามสมัพนัธรู์ปแบบอิทธิพล คือปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการไม่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อปัจจยัความภักดีต่อสายการบินภายในประเทศของบริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) แต่มี
อิทธิพลทางออ้มกบัปัจจัยความภักดีต่อสายการบินภายในประเทศของบริษัทการบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) ผา่นปัจจยัความพึงพอใจและปัจจยัความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัความภกัดีต่อ
สายการบินภายในประเทศของบริษัทการบินไทย จ  ากัด(มหาชน) ดังนั้นการสร้างคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนและส่งผลใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อสาย
การบินภายในประเทศของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจสภาวะทางสังคมและวฒันธรรม พ.ศ. 2554 

ประชากรไทยทั้งหมด 65,931,550 คน (กรมการปกครอง, 2559)พบว่า ประชากรอาย ุ13 ปีข้ึนไป
เป็นผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.6 ในการประกอบกิจทางศาสนาของประชากร พบว่า 
พุทธศาสนิกชนร้อยละ 92.7 และ ตกับาตร 80.6 สวดมนต์ ตามล าดบั ส่วนการรักษาศีล 5 (ครบทุก
ข้อ) และการท าสมาธิ เป็นกิจทางศาสนาท่ีมีผูป้ฏิบัติต  ่ ากว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 49.4 และ 40.5 
ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาความถ่ีของการปฏิบัติดังกล่าว พบว่า การตักบาตรส่วนใหญ่
พุทธศาสนิกชนจะนิยมท าในวนัพระ/ช่วงเขา้พรรษา/วนัส าคญัทางพุทธศาสนา(ร้อยละ 37.1) และมี
ร้อยละ 19.1 ท่ีมีการตกับาตรสม ่าเสมอทุกวนัหรือทุกสัปดาห์ ส าหรับการสวดมนต์ พบว่ามีผูส้วด
มนตส์ม  ่าเสมอทุกวนัหรือทุกสปัดาห์ร้อยละ 23.4 และสวดมนตใ์นวนัพระ/ช่วงเขา้พรรษา/วนัส าคญั
ทางพุทธศาสนาร้อยละ 22.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  78 

บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิยั  

 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ผล
การศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงผูว้ิจยัมีวิธีด  าเนินการ
วิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั 
3.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  การจดัท าขอ้มูล 
6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังคือ ประชากรท่ีอยูภ่ายในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ13 

ปี ข้ึนไป ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 
22,830,318 คนภาคกลางจ านวน 21,995,854 คน ภาคเหนือจ านวน 11,850,677 คน ภาคใตจ้  านวน 
6,964,493 คน รวมทั้งหมดจ านวน 63,641,342 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane 

ทั้งน้ีเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรตวัอย่างท่ีแน่นอน (Finite Population) นั่นคือ ประชากรท่ีอยู่
ภายในประเทศไทยท่ีมีอายุ 13 ปี ข้ึนไปท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจ านวน 63,641,342 คน โดย
สามารถค านวณตามสูตร ดงัน้ี 
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n   =           N 
1 + N (e)2 

n    คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N    คือ   ขนาดของประชากร  
e    คือ   ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง ร้อยละ 0.05 

 
แทนค่าในสูตร          63,641,342 
            1+63,641,342(0.05)2 
 
ดงันั้น ไดข้นาดตวัอยา่งทั้งส้ิน  400 ตวัอยา่ง 
 

การสุ่มตวัอยา่ง 
ส าหรับการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster sampling ) ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการสุ่มตวัอยา่งท่ีแบ่งประชากรออกตามพ้ืนท่ี ใหค้รบตามขนาด
ตวัอย่าง จ  านวน 400 คน โดยในการสุ่มตวัอย่างนั้น ผูว้ิจยัจะเร่ิมจากการแบ่งพ้ืนท่ีจากในระดบัภาค 
และจงัหวดั ดงัน้ี 

ภาคเหนือ จ  านวน 74 ตวัอยา่ง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ  านวน 144 ตวัอยา่ง 
ภาคกลาง จ  านวน 138 ตวัอยา่ง 
ภาคใต ้จ  านวน 44 ตวัอยา่ง 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั 
เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้
น ามาลดทอนใหก้ลายเป็นตวัแปร และท าการนิยามเชิงปฏิบติัการขอ้มูลในแต่ละตวัแปร เพื่อน าไปสู่
การก าหนดขอ้ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงขอ้ค าถามจะเป็นแบบปลายปิด (Close-ended question) ท่ีมีค  าตอบแบบ
หลายตวัเลือก (Multiple choices) แต่ให้เลือกค าตอบเพียงขอ้เดียว ค  าถามมี 6 ค  าถาม โดยมีระดับ
การวดัขอ้มูลดงัน้ี 
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1.1 เพศเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ  (Nominal Scale) โดยแบ่ง
ลกัษณะประชากรในดา้นเพศออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดช่วง
อายอุอกเป็น 7 ช่วง ดงัน้ี 

1.2.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 19 ปี 
1.2.2 อาย ุ20 – 29 ปี 
1.2.3 อาย ุ30 – 39 ปี 
1.2.4 อาย ุ40 – 49 ปี 
1.2.5 อาย ุ50 – 59 ปี 
1.2.6 อาย ุ60 ปีข้ึนไป 

1.3 อาชีพ เป็นระดับการวดัข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่ง
ลกัษณะประชากรในดา้นอาชีพออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.3.1 นกัเรียน/นกัศึกษา 
1.3.2 พนกังานบริษทั 
1.3.3 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.3.4 แม่บา้น/พ่อบา้น 
1.3.5 ธุรกิจส่วนตวั 
1.3.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 

1.4 สถานภาพสมรส เป็นระดับการวดัขอ้มูลแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
โดยแบ่งลกัษณะประชากรในดา้นสถานภาพสมรส ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.4.1 โสด 
1.4.2 สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
1.4.3 ม่าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
โดยก าหนดช่วงระดบัการศึกษาสูงสุด ออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 

1.5.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.5.2 ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
1.5.3 สูงกว่าปริญญาตรี 
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1.6 รายไดต่้อเดือน  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดย
ก าหนดช่วงรายไดต่้อเดือน  ออกเป็น 5 ช่วง ดงัน้ี 

1.6.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.6.2 รายได ้10,001 – 20,000บาท 
1.6.3 รายได ้20,001 – 30,000 บาท 
1.6.4 รายได ้30,001 – 40,000 บาท 
1.6.5 รายได ้40,000 บาทข้ึนไป 

ส่วนท่ี  2 เป็นค าถามเก่ียวกับภาพลักษณ์  หมายถึง ภาพรวมทั้ งหมดของวัด ท่ี
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปรับรู้ สัมผสัจากประสบการณ์ตรงและทางออ้ม และมีความรู้สึกประทบัใจต่อ
ส่ิงท่ีพบเห็นดงักล่าว ทั้งความรู้สึกท่ีมีต่อศาสนบุคคล และศาสนวตัถุภายในวดั ซ่ึงขอ้ค  าถามจะเป็น
แบบปลายปิด (Close-ended question) ท่ีมีระดบัการวดัแบบอตัรภาคจ านวน 12 ค  าถาม ดงัน้ี 

1)  ด้านศาสนบุคคล หมายถึง ส่ิงท่ีประชาชนทัว่ไปรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมและ
การปฏิบติัตนของพระสงฆท่ี์อาศยัและปฏิบติัศาสนกิจอยู่ภายในวดั เช่น การศึกษา การปฏิบติัตน 
และการเผยแผธ่รรมะ จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้
ค  าถามส าหรับวดัภาพลกัษณ์ของวดั โดยมีขอ้ค าถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ค  าถาม ดงัน้ี 

1.1 พระสงฆเ์ป็นผูมี้ความรู้ทั้งในหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาและวิชา
ความรู้ทางโลกเป็นอยา่งดี 

1.2 พระสงฆ์ได้น าเอาหลักธรรมมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าว ันอย่าง
เหมาะสม 

1.3 พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยัไดอ้ยา่งน่าเล่ือมใส 
1.4 พระสงฆมี์ความประพฤติปฏิบติัเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนทัว่ไป  
1.5 พระสงฆม์ีการเผยแผ่ธรรมะผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือ แผน

ซีดี เป็นตน้ 
1.6 พระสงฆไ์ดจ้ดักิจกรรมการเผยแผธ่รรมะท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ ตาม

สถานท่ีต่าง ๆ  
2)  ดา้นศาสนวตัถุ หมายถึง การรับรู้และความประทบัใจของประชาชนทัว่ไปต่อส่ิง

ปลูกสร้างท่ีอยูภ่ายในวดั เช่น โบสถ ์วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิท่ีพกัอาศยั และรูปเคารพต่าง ๆ เป็น
ตน้ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ภายในวดั จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัท าขอ้ค  าถามส าหรับวดัภาพลกัษณ์ของวดั โดยมีขอ้ค าถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ค  าถาม 
ดงัน้ี 
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2.1 ภายในวดัมีโบสถ ์วิหาร การเปรียญ ส าหรับประกอบศาสนากิจท่ีเหมาะสม 
2.2 ภายในวดัมีส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงาม  
2.3 ภายในวดัมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.4 วดัมีความจ าเป็นตอ้งมีมีรูปเคารพ เช่น พระพุทธรูป รูปหล่อ และเทวรูปต่าง ๆ 

เป็นตน้ 
2.5 ภายในวดัมีความจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต ์

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
2.6 ภายในวดัมีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ  

โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 
ระดบัดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นมาก   4 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย   2 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

ส่วนท่ี 3  คุณค่าท่ีรับรู้ หมายถึง ความคิดและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนท่ีไดท้ า
เปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บภายหลงัจากการเขา้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งในดา้นการท าทาน 
การรักษาศีล และการเจริญภาวนา จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัภาพลกัษณ์ของวดั โดยมีขอ้ค  าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended 
question) ท่ีมีระดบัการวดัแบบอตัรภาคจ านวน 18 ค  าถาม ดงัน้ี 

1) ด้านการให้ทาน หมายถึง ความคิดและความรู้สึกและประโยชน์ ท่ีได้รับ
หลงัจากการบริจาควตัถุส่ิงของต่าง ๆ ใหแ้ก่พระสงฆ ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ให้กบัวดั จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัคุณค่าท่ีรับรู้ โดยมีขอ้
ค  าถามจ านวนทั้งส้ินจ านวน 6 ค  าถาม ดงัน้ี 

1.1 การท าทานช่วยลดความตระหน่ีได ้
1.2 การท าบุญดว้ยการให้ทานท าให้ชีวิตเจอแต่ส่ิงดีงาม และท าให้เกิดมามี

ทรัพยส์มบติั 
1.3 การใหท้านท าใหจิ้ตใจมีความสุข 
1.4 การใหท้านช่วยท านุบ ารุงศาสนา และท าใหส้งัคมดีข้ึนได ้
1.5 การใหท้านในโอกาสต่าง ๆ นบัไดว้่าเป็นสิริมงคลกบัชีวิต 
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1.6 การให้ทานในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัเกิด แต่งงาน นับได้ว่าเป็นสิริมงคล
กบัชีวิต 

2) ดา้นการรักษาศีล หมายถึง ความรู้สึกและประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการปฏิบติั
ตน เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้ งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือ
ประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียนกันในสังคม จากความหมายดังกล่าว
ขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัคุณค่าท่ีรับรู้ โดยมีขอ้ค  าถาม
จ านวนทั้งส้ินจ านวน 5 ค  าถาม ดงัน้ี 

2.1 การรักษาศีลท าใหเ้ป็นท่ีเคารพรักของคนอ่ืน 
2.2 การรักษาศีลช่วยใหไ้ม่เบียนเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 
2.3 การรักษาศีลสามารถช่วยลดปัญหาสงัคมได ้
2.4 การรักษาศีลท าใหไ้ปเกิดในท่ีท่ีดีคือ สุคติ สวรรคไ์ด ้
2.5 การรักษาศีลท าใหเ้กิดความสงบสุขภายในสงัคม 

3) ดา้นการเจริญภาวนา หมายถึง ความรู้สึกและประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการท า
จิตใจใหส้งบ และท าปัญญาใหเ้กิดข้ึน ดว้ยการฝึกฝนอบรมจิต จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยั
ไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค  าถามส าหรับวดัคุณค่าท่ีรับรู้ โดยมีขอ้ค าถามจ านวนทั้งส้ิน
จ านวน 6 ค  าถาม ดงัน้ี 

3.1 การท าสมาธิท าใหจิ้ตใจสงบ 
3.2 การนท าสมาธิท าใหเ้กิดสติปัญญา 
3.3 การท าสมาธิช่วยลดกิเลสตณัหาของบุคคลใหน้อ้ยลง 
3.4 การท าสมาธิช่วยท าใหสุ้ขภาพร่างกายแข็งแรง 
3.5 ผูท่ี้ท าการเจริญภาวนาจะไดรั้บผลบุญมากกว่าการท าบุญแบบอ่ืน 
3.6 การเจริญภาวนาเป็นหนทางสู่นิพพาน 

โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 
ระดบัดงัน้ี 

ระดบัการรับรู้มากท่ีสุด   5 คะแนน 
ระดบัการรับรู้มาก   4 คะแนน 
ระดบัการรับรู้ปานกลาง   3 คะแนน 
ระดบัการรับรู้นอ้ย   2 คะแนน 
ระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี
ของพุทธศาสนิกชน เมื่อไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการจากศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ 
และศาสนธรรม โดยมีข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended question) ท่ีมีระดับการวัด
แบบอตัรภาคจ านวน 9 ค  าถาม ดงัน้ี 

1) ด้านศาสนบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจของศาสนิกชนทั่วไปเก่ียวกับ
พฤติกรรมและการปฏิบติัตนของพระสงฆท่ี์อาศยัและปฏิบติัศาสนกิจอยูภ่ายในวดั จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัความพึงพอใจ โดยมี
ขอ้ค  าถามจ านวนทั้งส้ินจ านวน 3 ค  าถาม ดงัน้ี 

1.1 ท่านพึงพอใจกบัการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์
1.2 ท่านพึงพอใจกบัวิธีการเผยแผธ่รรมของพระสงฆ ์
1.3 ท่านพึงพอใจกบักิจกรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 

2) ดา้นศาสนวตัถุ หมายถึง ความพึงพอใจของศาสนิกชนทัว่ไปเก่ียวกบัส่ิงปลูก
สร้างท่ีอยู่ภายในวดั เช่น โบสถ์ วิหาร การเปรียญ และรูปเคารพต่างๆ เป็นต้น จากความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัความพึงพอใจ โดยมี
ขอ้ค  าถามจ านวนทั้งส้ินจ านวน 3 ค  าถาม ดงัน้ี 

2.1 ท่านพึงพอใจกบัส่ิงปลูกสร้างภายในวดั 
2.2 ท่านพึงพอใจกบัส่ิงอ  านวยความสะดวดต่าง ๆ ภายในวดั 
2.3 ท่านพึงพอใจกบัส่ิงปลูกสร้าง และรูปเคารพต่างๆ ภายในวดั 

3) ด้านศาสนธรรม หมายถึง ความพึงพอใจของศาสนิกชนทั่วไปเก่ียวกับ
หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆ์ได้น ามาเผยแผ่ หรือถ่ายทอด และเขียนไวใ้น
หนังสือต่าง ๆ จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถาม
ส าหรับวดัความพึงพอใจ โดยมีขอ้ค าถามจ านวนทั้งส้ินจ านวน 3 ค  าถาม 

3.1 ท่านพึงพอใจกบัหลกัธรรมค าสอนท่ีพระสงฆไ์ดน้ ามาเผยแผ ่และเขียนไว้
ในหนงัสือต่าง ๆ 

3.2 ท่านคิดว่าหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเขา้ใจไดง่้าย  
3.3 ท่านคิดว่าหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 
ระดบัดงัน้ี 
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ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด   5 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจมาก    4 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย    2 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ หมายถึง ความไวว้างใจหรือ ความมัน่ใจ
ของพุทธศาสนิกชน ซ่ึงตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และพระสงฆซ่ึ์งเป็นผูศ้ึกษาและถ่ายทอดไปยงัศาสนิกชน จากความหมายดงักล่าว
ขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค  าถามส าหรับวดัความเช่ือมัน่ โดยมีขอ้ค าถาม
เป็นแบบปลายปิด (Close-ended question) ท่ีมีระดบัการวดัแบบอตัรภาคจ านวน 5 ค  าถาม ดงัน้ี 

1. ท่านเช่ือมัน่ว่า ค  าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถช่วยใหส้งัคมสงบสุขได ้
2. ท่านเช่ือมัน่ว่า ค  าสอนของพระพุทธศาสนา สามารถช่วยขดัเกลากิเลสได ้
3. ท่านเช่ือมัน่ว่า ค  าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นหนทางไปสู่ความดบัทุกขไ์ด ้
4. ท่านไวว้างใจและเช่ือมัน่ว่า พระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดศาสนาท่ีดีได ้
5. ท่านไวว้างใจและเช่ือมัน่ว่า พระสงฆส์ามารถถ่ายทอด ช้ีแจง และแสดงธรรม

ใหศ้าสนิกชนทัว่ไปเขา้ใจ และเขา้ถึงธรรมได ้
โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 

ระดบัดงัน้ี 
ระดบัความเช่ือมัน่มากท่ีสุด   5 คะแนน 
ระดบัความเช่ือมัน่มาก    4 คะแนน 
ระดบัความเช่ือมัน่ปานกลาง   3 คะแนน 
ระดบัความเช่ือมัน่นอ้ย    2 คะแนน 
ระดบัความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 

ส่วนท่ี 6 ความง่ายในการเขา้ถึง หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึก และความระลึกถึงค า
สอน บุคคลหรือ สถานท่ี ของพุทธศาสนิกชนเมื่อมีความตอ้งการท่ีจะไปท าบุญหรือประกอบ ศาสน
พิธี และบริจาคส่ิงของต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนา จากความหมายดังกล่าวขา้งต้นผูว้ิจัยได้
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าขอ้ค าถามส าหรับวดัความง่ายในการเขา้ถึง โดยมีขอ้ค  าถามเป็น
แบบปลายปิด (Close-ended question) ท่ีมีระดบัการวดัแบบอตัรภาคจ านวน 4 ค  าถาม ดงัน้ี 

1. บุคคลทั่วไปสามารถเขา้ถึงหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ จากการฟัง
เทศน์ อ่านหนงัสือ หรือส่ือต่าง ๆ 
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2. บุคคลทั่วไปสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดง่้าย โดยผ่านพระสงฆ ์
หรือศาสนสถานใกลบ้า้น  

3. วดัมีการจดักิจกรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยูส่ม  ่าเสมอ 
4. วดัมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ หลากหลายช่องทางอย่าง

เหมาะสม 
โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 

ระดบัดงัน้ี 
ระดบัความง่ายมากท่ีสุด   5 คะแนน 
ระดบัความง่ายมาก   4 คะแนน 
ระดบัความง่ายปานกลาง   3 คะแนน 
ระดบัความง่ายนอ้ย   2 คะแนน 
ระดบัความง่ายนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

ส่วนท่ี 7 ความจงรักภกัดี หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริม ความเล่ือมใส ความเคารพ
นบัถือในพระพุทธศาสนา จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า
ข้อค าถามส าหรับวดัความความจงรักภักดี โดยมีข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended 
question) ท่ีมีระดบัการวดัแบบอตัรภาคจ านวน 3 ค  าถาม ดงัน้ี 

1. ท่ านจะโต้ เถี ยง  โต้แย ้ง  ห ากมี ใครลบห ลู่  ห รือท าความ เสี ยหายต่ อ
พระพุทธศาสนา 

2. ท่านจะสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมและเข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
สม ่าเสมอ  

3. ท่านจะเคารพนบัถือ และเล่ือมใส ในพระพุทธศาสนาตลอดไป 
โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Likert Scale Questions) ใน 5 

ระดบัดงัน้ี 
ระดบัความจงรักภกัดีมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ระดบัความจงรักภกัดีมาก  4 คะแนน 
ระดบัความจงรักภกัดีปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความจงรักภกัดีนอ้ย  2 คะแนน 
ระดบัความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

ส าหรับระดบัการให้คะแนนเฉล่ียของแต่ละระดบัชั้นในการแปลผล ในส่วนท่ี 2-7  
ผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของอตัราภาคชั้น ดงัน้ี 
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จากสูตรความกวา้งของอตัราภาคชั้น     =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
          

               จ  านวนชั้น 
   แทนค่าจากสูตร      =  5 – 1 
         5 
          = 0.80 
ดงันั้น เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัของภาพลกัษณ์ 

คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น ความง่ายในการเข้าถึง และความจงรักภักดีของ
พุทธศาสนิกชน สามารถก าหนดไดด้งัน้ี  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง  4.21 – 5.00 หมายถึงความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.41 – 4.20 หมายถึงความส าคญัในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.61  – 3.40 หมายถึงมีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.81  – 2.60 หมายถึงความส าคญัในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.00  – 1.80 หมายถึงมีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีทางการตลาดและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศยัข้อมูลจากทฤษฎีปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
จงรักภักดีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีทั้ง หมด 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีต่อ

พุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 12 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี

ต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 16 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดี

ต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 9 ขอ้ 



  88 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี
ต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความง่ายในการเขา้ถึงมีความสัมพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วน ท่ี  7 แบบสอบถาม ท่ี เก่ี ยวกับความจงรักภัก ดี ต่อพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 3 ขอ้ 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และขอค าแนะน าเพ่ิมเติม หลงัจากนั้นน าไปปรึกษาคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์อีกคร้ัง 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
50 คน เพื่ อน าไปหาค่าความ เช่ือมั่น  โดยวิ ธีห าค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ า (α – Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) ค่าความเช่ือมัน่ ท่ีไดจ้ากวิธีน้ีเรียกว่า Alpha Coefficient หรือ Coefficient 
Alpha  

6. ท าการปรับปรุงแบบสอบถาม แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง เพ่ือให้ได้
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ส าหรับการเก็บรวบรวมคร้ังต่อไป 

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีการออกแบบการวิจยัเป็นประเภทการวิจยัเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2548, p. 105) ท่ีมีการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
จ าเพาะเจาะจง เพ่ือวตัถุประสงค์ในการส ารวจหาเหตุผลจากปัญหาของการวิจยัท่ีก  าลงัเกิดข้ึน โดย
การตอบแบบสอบถามของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 คน  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมหรือไดถู้กบนัทึกข้ึนโดย
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมาก่อนความตอ้งการในปัจจุบนัของผูว้ิจยั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้จาก
หนังสือต าราบทความวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์อินเตอร์เน็ตผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลทัว่ไป
เก่ียวความจงรักภกัดีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

3.  เตรียมเคร่ืองมือในการรวบรวม และผูช่้วยในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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4.  ด  าเนินการเก็บข้อมูล ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีได้รับเลือกในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างโดย
ด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย โดยใชเ้วลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 4 สปัดาห์ 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม จานวน 400 ตวัอยา่งในช่วงเดือน
สิงหาคม ถึงกนัยายน พ.ศ. 2561 

 
5. การจดัท าข้อมูล 

หลงัจากเก็บขอ้มูลและรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีท าการตอบเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัท า
แบบสอบถามทั้งหมดน ามาด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามและจะท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  

2. การลงรหัส (Coding) คือการน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้มาลงรหัสไวส้ าหรับ
ประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) คือการน าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้มาบนัทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ดว้ยการใช้โปรแกรมการประมวลข้อมูล โดยใช ้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS for windows เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จดัท าตารางแจก

แจงความถ่ีเป็นผลค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ีหน่ึงข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
ไดแ้ก่ 

1.1.1 เพศ 
1.1.2  อาย ุ
1.1.3 อาชีพ 
1.1.4 สถานภาพสมรส 
1.1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
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1.1.6 รายไดต่้อเดือน 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 7 โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดแ้ก่ 
1.2.1 ภาพลกัษณ์ 

1.2.1.1  ดา้นศาสนบุคคล 
1.2.1.2 ดา้นศาสนาวตัถุ  

1.2.2 คุณค่าท่ีรับรู้ 
1.2.2.1 ดา้นการใหท้าน 
1.2.2.2 ดา้นการรักษาศีล 
1.2.2.3 ดา้นการเจริญภาวนา 

1.2.3 ความพึงพอใจ 
1.2.3.1 ดา้นศาสนบุคคล 
1.2.3.2 ดา้นศาสนาวตัถุ 
1.2.3.3 ดา้นศาสนธรรม 

1.2.4 ความเช่ือมัน่ 
1.2.5 ความง่ายต่อการเขา้ถึง 
1.2.6 ความจงรักภกัดี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในประเทศไทย 
ดงัน้ี 

2.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างโดยตรวจสอบ
ผลกระทบของลกัษณะส่วนบุคคล (Demographic) โดยใช้สถิติ CHAID (Chi-square Automatic 
Interaction Detector) เพื่อทดสอบเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้

2.2 การทดสอบตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 5 
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7. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชท้ดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha Coefficient วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ า (α-Coefficient) สูตรของครอนบาค 
(Cronbach) โดยมีสูตร ดงัน้ี 

 

 
 

เมือ    k  = จ านวนของค าถาม 
    α  = ค่าของความเช่ือของแบบสอบถาม 
     covariance = ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 
     variance = ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ีเป็นผล

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉ ล่ียเลขคณิต (Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

2.1 ค่ าร้อยละ (Percentage) เพื่ อใช้แปลความหมายข้อมู ลทั่ วไปของ
แบบสอบถาม ตามสูตรดงัน้ี 
 

 

   เมื่อ  p  = ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

     F  = ความถ่ีของขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม 

     N  = จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

2.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Means) เป็นการวดัแนวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ของขอ้มูลเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงแบบสมมาตร (Normal Symmetric) ค่าเฉล่ียเลขคณิตของ



  92 

ขอ้มูลหาไดจ้ากผลรวมของทุกค่าของขอ้มูลทั้งหมดหารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด (ศิ-ริวรรณเสรี
รัตน์; และคนอ่ืนๆ. 2548: 210) มีสูตรดงัน้ี 

 
 

 

เมื่อ   x  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
   fi  =ความถ่ีของขอ้มูลในแต่ละชั้น 
   xi  =ค่าของขอ้มูลในแต่ละชั้น 
   n  =จ านวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการพิจารณาลกัษณะ
การกระจายข้อมูล ค  านวณจากการผลรวมของผลต่างของข้อมูลชุดนั้นนั้น กลบัรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียของขอ้มูลยกก าลงัสองแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูล ขอ้มูลท่ีมีการกระจายนอ้ยแสดงว่าขอ้มูล
ชุดนั้นมีตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกนัหรือแตกต่างกนัน้อยซ่ึงจะมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548, 
pp. 212-213) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
 
 
 
 

เมื่อ    s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
x = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
xi = ค่าของขอ้มูลในแต่ละชั้นi = 1, 2, ….n  
n = จ านวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้ใช้สถิติ เชิงอนุมานซ่ึงเป็นสถิติขั้ นสูงท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อท าการประมาณค่าจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรแลว้อา้งอิงไปกลุ่มประชากร โดยการ
อา้งอิงนั้นตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลเชิงพรรณนากบัความน่าจะเป็น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสุ่มและ
การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ (สุทธนู ศรีไสย,์ 2547)ซ่ึงสถิติท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบมีดงัน้ี 
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3.1 CHAID ( Chi-square Automatic Interaction Detector ) ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูล สามารถสร้างแบบจ าลองการจ าแนกแบบพหุภาค (Multi-branch 
Tree) โดยอลักอริทึม CHAID ท่ีมีขอ้มูลตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพจะใชค่้าตวัสถิติทดสอบ
เพียร์สนัไคสแควร์ (Pearson Chi-square Statistic)เป็นเง่ือนไขในการจ าแนกกลุ่ม ซ่ึงลกัษณะขอ้มูล
ตวัแปรอิสระท่ีใช้กบัอลักอริทึมCHAID จะรองรับแค่ตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพล าดบัหรือตวัแปร
อิสระเชิงคุณภาพจ าแนกประเภทเมื่อตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรเชิงปริมาณต่อเน่ือง ตอ้งท าการแปลง
เป็นตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพล าดบัก่อนท่ีจะน ามาวิเคราะห์ (วิศรุต กิมชัยวงศ ,์ 2558) ซ่ึงท าการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1.1 การทดสอบไคสแควร์ เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลท่ีอยู่ในลกัษณะจ านวนนับหรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของความถ่ีซ่ึงไดม้าจากตวัแปรเชิงคุณภาพ
โดยสามารถน าไปจดัลงในตารางการณ์จรได้โดยการทดสอบไคสแควร์ท่ีใช้ในงานวิจัย มีการ
ทดสอบหลกัๆ อยู่ 2 ประเภทคือ การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ (test of homogeneity) ของขอ้มูล 
และการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร (test of association) หรือการทดสอบความเป็นอิสระ
ระหว่างตวัแปร (test for independence) 

3.1.1.1 การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของขอ้มูล (Test of Homogeneity) ใช้
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มขอ้มูล 2 กลุ่ม ท่ีขอ้มูลจดัลงในตารางการณ์จรสองทาง 
เพื่อใชใ้นการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลว่ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือไม่ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัในการ
ทดสอบ      

สูตรการค านวณใชต้วัสถิติเพียร์สนัไคสแควร์ คือ 
 
 
 

เมื่อ oij  แทนความถ่ีสงัเกตประเภทท่ี i ของตวัแปรตวัท่ี 1 เมื่อ i=1,2,..., Iและ
ประเภทท่ี j ของตวัแปรตวัท่ี 2 เมื่อ j=1,2,...,J 

eij  แทนความถ่ีคาดหวงัของประเภทท่ี I ของตัวแปรตวัท่ี 1 เมื่อ i=1,2,...,I 
และประเภทท่ี j ของตวัแปรตวัท่ี 2เมื่อ j=1,2,...,J ให้ค่า p-value คือ P (X2> X2c) ซ่ึงมีการแจกแจง
แบบไคสแควร์ท่ีมีองศาอิสระ (I-1)(J-1)  

เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
ค่า X2 ท่ีค  านวณไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัค่า X2 ตารางการแจกแจงไคส

แควร์ระดบัขั้นความเสรีเท่ากบั (I-1)(J-1) ณ ระดบันัยส าคญัท่ีก  าหนดหรือค่า p-value ท่ีค  านวณได้
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นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก  าหนดจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง หมายความว่า กลุ่มขอ้มูล 2 
กลุ่มแตกต่างกนัหรือไม่มีความคลา้ยคลึงกนั 

3.1.1.2 การทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตวัแปร (Test of Independence) 
หรือเรียกอีกการทดสอบหน่ึงว่าเป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร (test of association) 
2 ลกัษณะจากตารางการณ์จร เป็นการทดสอบไคสแควร์เพ่ือศึกษาว่าตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธ์
หรือเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบ  

สูตรในการค านวณใชต้วัสถิติเพียร์สนัไคสแควร์ คือ 
 

 

 

เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
ถา้ค่า X2  ท่ีค  านวณไดม้ากกว่าหรือเท่ากับค่า X2  ตารางการแจกแจงไคส

แควร์ระดบัขั้นความเสรีเท่ากบั (I-1)(J-1) ณ ระดบันยัส าคญัท่ีก  าหนดหรือค่า p-value ท่ีค  านวณได้
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่าระดบันัยส าคญัท่ีก  าหนดจะปฏิเสธสมมติฐานว่างหมายความว่า ตวัแปรทั้ง
สองไม่เป็นอิสระกนั 

3.1.2 อลักอลิทึม CHAID ในงานวิจยัคร้ังน้ีท่ีมีขอ้มูลตวัแปรตามเป็นตวัแปร
เชิงคุณภาพ จะใช้อัลกอริทึม CHAID เพื่อจ  าแนกกลุ่มข้อมูลและแบ่งกลุ่มของข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงขั้นตอนการท างานของอลักอริทึม CHAID เร่ิมตน้จาก การแยก การรวม และการ
หยดุ ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.2.1 ขั้นตอนการแยก (Splitting) ในขั้นตอนการแยกจะพิจารณาตัวแปร
อิสระทุกตวั โดยเลือกตวัแปรอิสระท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกใชแ้ยกโหนดนั้น โดยพิจารณาการเลือกตวัแปร
อิสระเหล่านั้นจะเทียบค่า p-value ท่ีค  านวณได ้ขั้นตอนการแยกประกอบดว้ยขั้นตอนการท างาน
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เลือกตวัแปรอิสระท่ีมีค่า p-value ท่ีนอ้ยท่ีสุด (มีนยัส าคญัมากท่ีสุด) 
 (2) ส าหรับ ค่า p-value ท่ีนอ้ยท่ีสุด 
ถา้ค่า p-value นั้ นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าระดับนัยส าคัญท่ีผูใ้ช้

ก  าหนด αsplit แลว้แยกโหนดโดยใชต้วัแปรอิสระนั้น 
ถา้ค่า p-value นั้นมีมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญท่ีผูใ้ช้ก  าหนด αsplit 

แลว้แยกไม่ไดแ้ละโหนดนั้นจะพิจารณาเป็นโหนดปลายทาง 
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3.1.2.2 ขั้นตอนการรวม (Merging) ในขั้นตอนการรวมของอลักอริทึม 
CHAID จะท าการลดจ านวนประเภทของตวัแปรอิสระ Xจากขั้นตอนการแยกโดยจะพิจารณาการ
รวมประเภทของตวัแปรอิสระ X ท่ีไม่มีนยัส าคญัจนไม่สามารถรวมไดอี้กตามขั้นตอน ขั้นตอนการ
รวมมี 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) ถา้ตวัแปรอิสระ X มี 2 ประเภทไปขั้นตอนการท างานท่ี 5 
(2) ถ้าตัวแปรอิสระ X มีอย่างน้อย 3 ประเภทข้ึนไป พิจารณาคู่

ประเภทของตวัแปรอิสระ หาคู่ท่ีมีค่านัยส าคญัน้อยท่ีสุด (คลา้ยคลึงกนัท่ีสุด) โดยคู่ท่ีใกลเ้คียงกนั
ท่ีสุดคือคู่ท่ีมีตวัสถิติค  านวณท่ีใหค่้า p-valueมากท่ีสุดตามลกัษณะตวัแปรตาม Y 

(3) ส าหรับคู่ท่ีมีค่า p-value มากท่ีสุด 
ถา้มีค่า p-valueมากกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีผูใ้ชก้  าหนด หรือ αmerge 

ให้คู่น้ีรวมกนัเป็นประเภทร่วม1 ตวั (Single Compound Category) จะไดเ้ซตใหม่ของประเภทของ
ตวัแปรอิสระ X 

ถา้มีค่า p-value น้อยกว่าหรือเท่ากบัค่าระดบันัยส าคญัท่ีผูใ้ชก้  าหนด 
หรือ αmerge แลว้ไปท่ีขั้นตอนการท างานท่ี 5 

(4) ไปท่ีขั้นตอน 1 
 (5) แยกตวัแปรอิสระ X นั้นดว้ยจ านวนประเภทของตวัแปรอิสระ X 

ท่ีเหลืออยู ่
3.1.2.3 ขั้นตอนการหยุด (Stopping) ในขั้นตอนการหยุดจะน ามาใช้

ตรวจสอบว่าเมื่อไรกระบวนการแผนภาพการตดัสินใจถึงจะหยุดการสร้างและเมื่อไรควรหยดุการ
แยกโหนด โดยเกณฑก์ารหยดุมีขอ้ก  าหนดไวด้งัน้ี 

(1) ถา้จ  านวนความลึกของการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลผา่นค่าจ ากดัความลึก
มากท่ีสุดท่ีผูใ้ชก้  าหนดแลว้กระบวนการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลจะหยดุ 

(2) ถา้ขนาดของโหนดนั้นมีค่านอ้ยกว่าค่าขนาดของโหนดต ่าสุดท่ี
ผูใ้ชก้  าหนดแลว้โหนดนั้นจะหยดุการแยก 

3.2 สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Correlation Coefficient) ใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ
มากกว่า 1 ตวั เพื่อศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการ
ผนัแปรของตวัแปรตามได ้ 
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โดยเขียนความสมัพนัธใ์นรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี 
y = b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bkxk + ∈  
เมื่อ  y   คือ   ค่าของตวัอยา่งของตวัแปรตาม 

b0  คือ  ค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย 
bi   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient)          

  ของตวัแปรอิสระ Xi แต่ละตวั  
  Xi   คือ  ค่าของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  
  k    คือ  จ  านวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอย   

  ∈   คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดี
ต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ทั้งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความ
พึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความง่ายต่อการเขา้ถึง โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดสญัลกัษณ์และตวัแปรต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

n  แทน จ านวนผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
X̅  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df   แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F   แทน สถิติทดสอบ F-test ซ่ึงเป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ความแปรปรวน 
R Square  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ (Coefficient of Multiple 

    Determination)  เป็นค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทั้งหมด
    ในสมการท่ีมีต่อตวัแปรตาม  

R  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple Correlation) 
Beta  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีจะน ามา

    สร้างสมการพยากรณ์  ซ่ึงค่า Standardized Coefficient จะ 
    เป็นการเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Std. Error of  แทน ค่าท่ีแสดงระดับของความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปร
   Estimate  อิสระทั้งหมดมา พยากรณ์ตวัแปรตาม การพิจารณาค่าความ 
    คลาดเคล่ือนน้ีจะพิจารณาจากหน่วย ท่ีใชด้ว้ยจึงจะสามารถ 
    บอกไดว้่าความคาดเคล่ือนน้ีสูงหรือต ่า 

Predictors  แทน ตวัแปรอิสระท่ีใชเ้ป็นตวัแปรพยากรณ 
t   แทน ค่าสถิติ t เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบว่าตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีสามารถ

    ใชพ้ยากรณ์ตวัแปรตามได้บา้ง เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
    การถดถอย (i ) 

Sig.   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบสมมติฐาน 
H0   แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
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H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการทาวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 
3 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 7ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนในประเทศ

ไทยท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยท่ี

มีต่อการรับรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศ

ไทยท่ีมต่ีอพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ของพุทธศาสนิกชนในประเทศ

ไทยท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความง่ายในการเขา้ถึงของพุทธศาสนิกชนใน

ประเทศไทยท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชนใน

ประเทศไทยท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ  CHAID ( Chi-square 

Automatic Interaction Detector ) เพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน กบัตวัแปรเชิง
คุณภาพ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง 
และความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ ภาพลกัษณ์ คุณ
ค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง มีความสัมพนัธก์บัความจงรักภกัดีต่อ
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พุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดยท าการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ หา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ยา่ง
ง่ายของรีเกรสชัน่ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 7 สว่นดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ 
ดงัน้ี 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน 

 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
165 
235 

 
41.3 
58.8 

 รวม 400 100.0 
2. อายุ  

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 19 ปี 
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 – 59 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

 
41 
178 
85 
48 
35 
13 

 
10.3 
44.5 
21.3 
12.0 
8.8 
3.3 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน   ร้อยละ 
3. อาชีพ  

นกัเรียน/นกัศกึษา 
พนกังานบริษทั 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ 
แม่บา้น/พ่อบา้น 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

 
98 
93 
83 
39 
37 
50 

 
24.5 
23.3 
20.8 
9.8 
9.3 
12.5 

รวม 400 100.0 
4. สถานภาพสมรส  

โสด 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
ม่าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
245 
126 
29 

 
61.3 
31.5 
7.3 

รวม 400 100.0 

5. ระดับการศึกษา  
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
140 
219 
41 

 
35.0 
54.8 
10.3 

รวม 400 100.0 

6. รายได้ต่อเดือน  
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
10,001 – 20,000บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,000 บาทข้ึนไป 

 
110 
176 
56 
35 
23 

 
27.5 
44.0 
14.0 
8.8 
5.8 

 รวม 400 100.0 
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จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างของพุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทยจ านวน 400 ราย เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. เพศ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จ  านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

 2. อาย ุพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 20 – 29 ปี จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ
ช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ช่วงอายรุะหว่าง 40 – 49 ปี จ  านวน 
48  คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ช่วงอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 19 ปี จ  านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ช่วง
อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ  านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 

3. อาชีพ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ
พนกังานบริษทั จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐฯ จ  านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 อ่ืนๆ  จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 แม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.8 และธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3  

4. สถานภาพสมรส พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ  านวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และม่าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

5. ระดบัการศึกษา พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 ต ่า
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3  
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6. รายไดต่้อเดือน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ  านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.0 มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รายไดร้ะหว่าง 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และรายไดร้ะหว่าง 40,000 บาทข้ึนไป จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.8 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ประกอบดว้ยผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศไทยต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงเป็นตารางขอ้มูลในรูปแบบ
ของค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในเร่ืองของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ภาพลกัษณ์ ดา้นศาสนบุคคล 

 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา X̅ S.D 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1.1 ด้านศาสนบุคคล     
- พระสงฆเ์ป็นผูมี้ความรู้ทั้งในหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา
และความรู้ทางโลกเป็นอยา่งดี 

3.43 0.878 มาก 

- พระสงฆ์น าเอาหลกัธรรมมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวนั ได้
อยา่งเหมาะสม 

3.36 0.838 ปานกลาง 

- พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินัยไดอ้ยา่งน่า
เล่ือมใส 

3.46 0.900 มาก 

- พระสงฆ์มีความประพฤติปฏิบัติ เป็น ท่ี เคารพนับถือของ
ประชาชนทัว่ไป 

3.50 0.909 มาก 



  103 

    
ตาราง 2 (ต่อ) 
 

  
 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา X̅ S.D 
ระดับความ
คดิเหน็ 

- พระสงฆไ์ดม้ีการจดักิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะท่ีน่าสนใจและมี
ประโยชน์ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

3.47 0.923 มาก 

- พระสงฆม์ีการเผยแผธ่รรมะผา่นส่ือต่าง ๆ  3.43 0.960 มาก 
รวม 3.44 0.684 มาก 

1.2. ด้านศาสนวตัถุ     
- ภายในวดัมีอุโบสถ วิหาร การเปรียญ ส าหรับประกอบศาสนากิจ
ท่ีเหมาะสม 

3.74 0.893 มาก 

- ภายในวดัมีส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงาม  3.78 0.849 มาก 
- ภายในวดัมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.69 0.849 มาก 
- วดัควรจะมีรูปเคารพ เช่น พระ พุทธรูป รูปหล่อ และเทวรูปต่างๆ   3.73 0.880 มาก 
- วดัควรจะมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  3.13 1.110 ปานกลาง 
- ภายในวดัมีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ 4.06 0.894 มาก 

รวม 3.69 0.618 มาก 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์โดยรวมทั้งหมด 3.56 0.589 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์  พบว่า 

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ต่อพระพุทธศาสนา โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.56 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.589 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ดา้นศาสนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศาสนบุคคล
หรือพระสงฆโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.684 ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเพราะพระสงฆม์ีความประพฤติปฏิบติัเป็นท่ี
เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป รองลงมาพระสงฆ์ได้มีการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะท่ี
น่าสนใจและมีประโยชน์ตามสถานท่ีต่าง ๆ และพระสงฆเ์ป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรม
วินยัไดอ้ยา่งน่าเล่ือมใส ตามล าดบั 
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- ดา้นศาสนวตัถุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศาสนวตัถุ หรือ
ส่ิงปลูกสร้างภายในวดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.69 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.618 ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าภายในวดัมีความร่มร่ืนเป็น
ธรรมชาติ รองลงมามีความคิดเห็นว่าภายในวดัมีส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงาม และภายในวดัมีอุโบสถ 
วิหาร การเปรียญ ส าหรับประกอบศาสนากิจท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ท่ีมีความสมัพนัธต่์อความ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิ เค ราะห์ข้อมูลเก่ี ยวกับด้าน ปัจจัยคุณ ค่ าท่ี รับ รู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยต่อปัจจัยด้านคุณค่าท่ีรับรู้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็น
ตารางขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ 

 

การรับรู้เกีย่วกบัคุณค่าที่รับรู้ X̅ S.D ระดับการรับรู้ 
1. ด้านการให้ทาน    
 - การท าทานสามารถช่วยลดความตระหน่ีได ้ 3.52 1.009 มาก 
- การท าบุญดว้ยการให้ทานท าให้ชีวิตเจอแต่ส่ิงดีงาม และท าให้
เกิดมามีทรัพยส์มบติั 

3.35 1.003 ปานกลาง 

- การใหท้านท าใหจิ้ตใจมีความสุข 3.94 0.829 มาก 
- การใหท้านช่วยท านุบ ารุงศาสนา และท าใหส้งัคมดีข้ึนได ้ 3.72 0.985 มาก 
- การให้ทานในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัเกิด แต่งงาน นับไดว้่าเป็น
สิริมงคลกบัชีวิต 

3.67 0.902 มาก 

- การถวายสังฆทานสามารถช่วยสะเดาะเคราะห์และท าใหชี้วิตดี
ข้ึนได ้

3.40 1.048 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.735 มาก 
2. การรักษาศีล    
- การรักษาศีลท าใหเ้ป็นท่ีเคารพรักของคนอ่ืน 3.66 0.967 มาก 
- การรักษาศีลช่วยใหไ้ม่เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 3.89 0.910 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

   

การรับรู้เกีย่วกบัคุณค่าที่รับรู้ X̅ S.D ระดับการรับรู้ 
- การรักษาศีลสามารถช่วยลดปัญหาสงัคมได ้ 3.85 0.909 มาก 
- การรักษาศีลท าใหไ้ปเกิดในท่ีท่ีดีคือ สุคติ สวรรคไ์ด ้ 3.57 1.001 มาก 

รวม 3.74 0.780 มาก 
3. ด้านการเจริญภาวนา    
- การท าสมาธิท าใหจิ้ตใจสงบ 4.04 0.934 มาก 
- การนัง่สมาธิท าใหเ้กิดสติปัญญา 4.02 0.935 มาก 
- การท าสมาธิช่วยลดกิเลสตณัหาของบุคคลใหน้อ้ยลง 3.81 0.958 มาก 
- การท าสมาธิช่วยท าใหสุ้ขภาพจิตและ ร่างกายแข็งแรง 3.74 0.946 มาก 
- การท าสมาธิจะไดรั้บผลบุญมากกว่าการท าบุญแบบอ่ืนๆ 3.69 1.008 มาก 
- การท าสมาธิและเจริญภาวนาเป็นหนทางสู่นิพพาน 3.57 1.111 มาก 

รวม 3.81 0.775 มาก 
ปัจจยัด้านคุณค่าที่รับรู้โดยรวมทั้งหมด 3.66 0.695 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ ผลการศึกษาพบว่า  
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณ

ค่าท่ีรับรู้ต่อพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.66 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.695 และเม่ือพิจารณาการรับรู้เป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

- ด้านการให้ทาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการให้ทาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.735 
ทั้ งน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า การให้ทานท าให้จิตใจมีความสุข รองลงมาช่วยท านุบ ารุง
ศาสนา และท าใหส้งัคมดีข้ึนได ้ตามล าดบั 

- ดา้นการรักษาศีล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัการรักษา
ศีลโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.735 ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า การรักษาศีลช่วยให้ไม่เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ รองลงมาช่วยลด
ปัญหาสงัคมได ้และท าใหเ้ป็นท่ีเคารพรักของคนอ่ืน ตามล าดบั 
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- ด้านการเจริญภาวนา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัการ
เจริญภาวนา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.775 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า การท าสมาธิท าให้จิตใจสงบ รองลงมาท าให้เกิดสติปัญญา 
และช่วยลดกิเลสตณัหาของบุคคลใหน้อ้ยลง  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิ เค ราะห์ข้อมูลเก่ี ยวกับด้าน ปัจจัยคุณ ค่ าท่ี รับ รู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยต่อปัจจัยด้านพึงพอใจ  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็น
ตารางขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจ 

 

ความพงึพอใจ X̅ S.D 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1. ด้านศาสนบุคคล    
- ท่านพึงพอใจกบัการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ 3.25 0.956 ปานกลาง 
- ท่านพึงพอใจกบัวิธีการเผยแผธ่รรมะของพระสงฆ ์ 3.39 0.874 ปานกลาง 
- ท่านพึงพอใจกบักิจกรรม และพิธีกรรมท่ีทางวดัไดจ้ดัข้ึน 3.50 0.853 มาก 

รวม 3.38 0.774 ปานกลาง 
2. ด้านศาสนวตัถุ    
- ท่านพึงพอใจกบัส่ิงปลูกสร้างภายในวดั 3.63 0.837 มาก 
- ท่านพึงพอใจกบัส่ิงอ  านวยความสะดวดต่าง ๆ ภายในวดั 3.56 0.818 มาก 
- ท่านพึงพอใจกบัความสวยงามของส่ิงปลูกสร้าง และรูปเคารพ
ต่างๆ ภายในวดั 

3.68 0.809 
มาก 

รวม 3.62 0.701 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจ X̅ S.D 
ระดับความ
พงึพอใจ 

3. ด้านศาสนธรรม    
- ท่านพึงพอใจกบัหลกัธรรมท่ีพระสงฆไ์ดน้ ามาเผยแผ ่ใน
หนงัสือ หรือในส่ือต่าง ๆ 

3.58 0.863 
มาก 

- ท่านคิดว่าหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเขา้ใจไดง่้าย 3.75 0.920 มาก 
- ท่านคิดว่าหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาปฏิบติัไดจ้ริง 3.81 0.875 มาก 

รวม 3.71 0.760 มาก 
ปัจจยัด้านความพงึพอใจโดยรวมทั้งหมด 3.57 0.631 มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึง
พอใจต่อพุทธศาสนาในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.62 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.701 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนเป็นดา้นดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

- ด้านศาสนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพึงพอใจต่อศาสนบุคคล
หรือพระสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.38 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.774 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ 
ทางศาสนาท่ีทางวดัไดจ้ดัข้ึน รองลงมามีความพึงพอใจต่อวิธีการเผยแผธ่รรมะของพระสงฆ์ และ
การประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ตามล าดบั 

- ดา้นศาสนวตัถุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นศาสนวตัถุ
ในภาพรวม ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.701 เมื่อ
พิจารณาระดบัความพึงพอใจในรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจต่อความสวยงาม
ของส่ิงปลูกสร้าง รูปเคารพภายในวดั รองลงมามีความพึงพอใจต่อส่ิงปลูกสร้างภายในวดั และส่ิง
อ  านวยความสะดวกต่างๆ ภายในวดั ตามล าดบั 

- ด้านศาสนธรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านศาสน
ธรรมในภาพรวม ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.760 
เมื่อพิจารณาระดบัความพึงพอใจในรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหลกัธรรมค า
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สอนของพระพุทธศาสนาท่ีปฏิบติัไดจ้ริง รองลงมามีความพึงพอใจในหลกัธรรมค าสอนท่ีเขา้ถึงได้
งาน และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบั 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ท่ีมีความสมัพนัธต่์อความ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิ เค ราะห์ข้อมูลเก่ี ยวกับด้าน ปัจจัยคุณ ค่ าท่ี รับ รู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยต่อปัจจยัด้านความเช่ือมัน่  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็น
ตารางขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ 

 

ความเช่ือมัน่ X̅ S.D 
ระดับความ
เช่ือมัน่ 

1. ท่านเช่ือว่าค  าสอนของพระพุทธ ศาสนาช่วยใหส้งัคมสงบสุข
ได ้

3.88 0.849 มาก 

2. ท่านเช่ือว่าค  าสอนของพระพุทธ ศาสนาช่วยขดัเกลากิเลสได ้ 3.94 0.837 มาก 
3. ท่านเช่ือว่าค  าสอนของพระพุทธ ศาสนาเป็นหนทางไปสู่ความ
ดบัทุกขไ์ด ้

3.93 0.876 มาก 

4. ท่านเช่ือมัน่ว่าพระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดศาสนาท่ีดีได ้ 3.54 0.980 มาก 
5. ท่านเช่ือมัน่ว่าพระสงฆส์ามารถถ่ายทอด ช้ีแจง และแสดง
ธรรมใหศ้าสนิกชนเขา้ใจ และเขา้ถึงธรรมะได ้

3.57 0.923 มาก 

รวม 3.77 0.692 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับปัจจัยด้านความ

เช่ือมัน่ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนาโดยรวมในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.692 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาระดบัความเช่ือมัน่
ในรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่เช่ือว่าค  าสอนของพระพุทธศาสนาช่วยขดัเกลากิเลสได ้มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.837 รองลงมาสามารถเป็นหนทางไปสู่ความดบัทุกข์
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ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.876 และสามารถช่วยใหส้งัคมสงบสุขได ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.849 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความง่ายในการเขา้ถึงท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิ เค ราะห์ข้อมูลเก่ี ยวกับด้าน ปัจจัยคุณ ค่ าท่ี รับ รู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 
ประกอบดว้ยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยต่อปัจจยัดา้นความง่ายในการเขา้ถึง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดง
เป็นตารางขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความง่ายในการเขา้ถึง 

 

ความง่ายในการเข้าถงึ X̅ S.D 
ระดับความ
ง่ายในการ
เข้าถงึ 

1. บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา
ไดโ้ดยง่ายจากการฟังเทศน์ อ่านหนงัสือ หรือในส่ือต่าง ๆ 

3.61 0.831 มาก 

2. บุคคลทัว่ไปสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดง่้ายโดย
ผา่นพระสงฆ ์หรือวดัใกลบ้า้น 

3.69 0.773 มาก 

3.วดัมีการจดักิจกรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่
สม  ่าเสมอในวดัใกลบ้า้น 

3.67 0.779 มาก 

4.วดัมีการโฆษณาประชาสมัพนัธต์ามส่ือต่างๆ หลากหลาย
ช่องทางอยา่งเหมาะสม 

3.54 0.883 มาก 

รวม 3.63 0.637 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความง่ายใน

การเขา้ถึง ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าความง่ายในการเขา้ถึงพระพุทธศาสนาโดยรวม อยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.637 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาระดบั
ความง่ายในการเขา้ถึงพระพุทธศาสนาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
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การเขา้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผา่นพระสงฆ ์หรือวดัใกลบ้า้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.773 รองลงมาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาภายในวดัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.779 และ
สามารถเขา้ถึงหลกัค าสอนไดโ้ดยผ่านการฟังเทศน์ อ่านหนังสือ หรือในส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.61 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8331 ตามล าดบั  

ส่วนที่  7 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผลระดับความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยความจงรักภักดีต่อ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นตารางขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดี 

 

ความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา X̅ S.D 
ระดับความ
จงรักภักด ี

1. ท่านจะโตเ้ถียง โตแ้ยง้ หากมีใครลบหลู่ หรือท าความเสียหาย
ต่อพระพุทธศาสนา 

3.45 1.051 มาก 

2. ท่านจะสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรม และเขา้ร่วมพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาสม ่าเสมอ  

3.68 0.883 มาก 

3. ท่านจะจงรักภกัดี เคารพนบัถือ และเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาตลอดไป  

4.04 0.925 มาก 

รวม  3.72 0.809 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดีผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาโดยรวม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.809 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาระดบัความ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่จะจงรักภกัดี เคารพนับถือ และ
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เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาตลอดไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.925 
รองลงมาจะสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรม และเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.68 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.883 และจะโตเ้ถียง โตแ้ยง้ หากมีใครลบหลู่ หรือท า
ความเสียหายต่อพระพุทธศาสนามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.051 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 
ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ CHAID  

( Chi-square Automatic Interaction Detector )  เพื่ อทดสอบความ แตก ต่ างของข้อมู ลท าง
ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ
เดือน กบัตวัแปรเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์  คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ 
ความง่ายต่อการเขา้ถึง และความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  
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ภาพประกอบ 4 แสดงขอ้มูลความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาต่างกนั 

 

จากภาพท่ี 4 พบว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ รายได ้
(ค่า p-value เท่ากบั 0.000)  และอาชีพ (ค่า p-value เท่ากบั 0.035) โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้
10,001-20,000 บาท (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.639 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.605) และ
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.861 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.600)  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงขอ้มูลความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัความรับรู้
เก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้ของพระพุทธศาสนาต่างกนั 

 
จากภาพท่ี 5 พบว่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าท่ีรับรู้ของ

พระพุทธศาสนาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ (ค่า p-value เท่ากบั 0.049)  
โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชาย (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.738 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.599)  
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ภาพประกอบ 6 แสดงขอ้มูลความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัความพึงพอใจ

ต่อพระพุทธศาสนาต่างกนั 
 

จากภาพท่ี 6 พบว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลผลต่อความพึงพอใจต่อ
พระพุทธศาสนาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ อาชีพ (ค่า p-value เท่ากับ 
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0.018)  และเพศ (ค่า p-value เท่ากบั 0.033) โดยเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
, นกัเรียน/นกัศึกษา , พนกังานบริษทั , ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และอ่ืนๆ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.623 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.607) และประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตวั , แม่บา้น/พ่อบา้น (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.348 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.683) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 แสดงขอ้มูลความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัความเช่ือมัน่ต่อ

พระพุทธศาสนาต่างกนั 
 

จากภาพท่ี 7 พบว่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ต่อพระพุทธศาสนา
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ (ค่า p-value เท่ากบั 0.019)  โดยเฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.867 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.697)  
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ภาพประกอบ 8 แสดงขอ้มูลความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัความจงรักภกัดี

ต่อพระพุทธศาสนาต่างกนั 
 

จากภาพท่ี 8 พบว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พระพุทธศาสนาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ (ค่า p-value เท่ากบั 0.003)  
โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชาย (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.869 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.781)  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ

ถดถอยเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปร
อิสระ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา คุณค่าท่ีรับรู้ได ้ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ 
และความง่ายต่อการเขา้ถึงพระพุทธศาสนา ท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีในพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยสามารถเขียนสมมติฐานเพ่ือทดสอบทางสถิติไดด้งัน้ี   

H0 :  ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง 
ไม่มีความสมัพนัธก์บัความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
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H1 : ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ต่อ ความง่ายต่อการ
เขา้ถึง มีความสมัพนัธก์บัความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยเสน้ตรงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง 

 
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเสน้ตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจยั
ดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความง่ายในการเขา้ถึง 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
 .733a .537 .531 .554 

a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจ, ความง่ายในการเขา้ถึง, ความเช่ือมัน่, ภาพลกัษณ์, คุณค่าท่ี
รับรู้ 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ความพึงพอใจ,ความง่ายในการเขา้ถึง,  
ความเช่ือมัน่,ภาพลกัษณ์, คุณค่าท่ีรับรู้b 

. Enter 

a. Dependent Variable: ความจงรักภกัดี 
b. All requested variables entered. 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 140.306 5 28.061 91.316 .000b 
Residual 121.076 394 .307   
Total 261.382 399    

a. Dependent Variable: ความจงรักภกัดี 
b. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจ, ความง่ายในการเขา้ถึง, ความเช่ือมัน่, ภาพลกัษณ์, คุณค่าท่ี
รับรู้ 
 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.316 .195  -1.621 .106 

ความเช่ือมัน่ (X1) .316 .059 .270 5.328 .000 
ความง่ายในการเขา้ถึง 
(X2) 

.192 .055 .151 3.503 .001 

ภาพลกัษณ์ (X3) .286 .072 .208 3.950 .000 
คุณค่าท่ีรับรู้ (X4) .141 .064 .121 2.192 .029 
ความพึงพอใจ (X5) .173 .069 .135 2.494 .013 

a. Dependent Variable: ความจงรักภกัดี 
 

จากตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด นั่นคือ ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ 
ความเช่ือมัน่ และความง่ายในการเขา้ถึง มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภักดีในพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย มีค่านัยยะส าคญัท่ีระดบันอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั สามารถอธิบายตัวแปรตามได ้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีอ  านาจในการท านายหรือพยากรณ์ตวัแปรตาม ได ้
53.7% (R2 = 0.537) และเม่ือน าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั อาทิ ตวัแปร
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ภาพลกัษณ์ มีค่าสัมพนัธ์การถดถอย เท่ากบั 0.270 ตวัแปรคุณค่าท่ีรับรู้ มีค่าเท่ากับ 0.151 ตวัแปร
ความพึงพอใจ มีค่าเท่ากบั 0.208 ตวัแปรความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั 0.121 และตวัแปรความง่ายในการ
เขา้ถึง มีค่าเท่ากบั 0.135 มาใชใ้นการเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน จะไดส้มการดงัน้ี 
  

    =β0 + β 1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β X5 + ∈ 

    = -.316 + 0.207X1 + 0.151X2 + 0.208X3 + 0.121X4 + 0.135X5 + ∈ 

 เมื่อ         คือ   ความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนา 
   X1 คือ  ภาพลกัษณ์ 
   X2 คือ คุณค่าท่ีรับรู้ 
   X3 คือ ความพึงพอใจ 
   X4 คือ ความเช่ือมัน่ 
   X5 คือ ความง่ายในการเขา้ถึง 
    ∈  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error or Residual)  
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่าย
ต่อการเขา้ถึง และความจงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ 
ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความง่ายต่อการเขา้ถึงพุทธศาสนาในมุมมองของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทย 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธต่์อความจงรักภกัดีในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ในประเทศไทย ทั้งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความง่ายต่อ
การเข้าถึง  4) น าข้อมู ล ท่ีได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการภายในองค์ก ร
พระพุทธศาสนา ให้ตรงตามความต้องการของพุทธศาสนิกชนได้  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทย จ  านวน 400 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้ าการสรุปผลการวิจยัตามจุดมุ่งหมายในการวิจยัและ
สมมติฐานการวิจยั โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 เพศชาย ร้อยละ 41.3 มีส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อย
ละ 44.5) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 24.5) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 61.3) มีระดับ
การศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 54.8) และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท (ร้อยละ 44.0)  
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2) การศึกษาความแตกต่างของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์กบัตวัแปรคุณภาพ 
จากการทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กับตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเข้าถึง และ
ความจงรักภกัดี สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

2.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อการมองภาพลกัษณ์ของพุทธ
ศาสนาต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนั เช่น รายได ้และอาชีพ จะมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท และ
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อพุทธ
ศาสนามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในส่วนของเพศของกลุ่มตัวอย่าง อายุ สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษา มีผลต่อการมองภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกนั 

2.2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของพุทธ
ศาสนาต่างกนั 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมภูีมิหลงัทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนั กล่าวคือ เพศ จะมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของพุทธศาสนาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยเพศชายจะมีการรับรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีดีมากกว่าเพศหญิง ในส่วนของอายขุอง
กลุ่มตวัอยา่ง อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายได ้มีผลต่อการรับรู้คุณค่าของพุทธ
ศาสนาไม่แตกต่างกนั 

2.3 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในพุทธศาสนา
ต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพ และเพศ จะมีผลต่อความพึงพอใจในพุทธศาสนาต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท ขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเพศชาย จะมีความพึงพอใจในพุทธศาสนา
มากกว่ากลุ่มอ่ืน ในส่วนของอายขุองกลุ่มตวัอย่าง สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้มี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจในพุทธศาสนาไม่แตกต่างกนั 
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2.4 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนา
ต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนั กล่าวคือ เพศ จะมีผลต่อความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนาต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชายจะมีความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนามากกว่าเพศหญิง ใน
ส่วนของอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้มีผลต่อระดบั
ความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนาไม่แตกต่างกนั 

2.5 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีในพุทธ
ศาสนาต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนั กล่าวคือ เพศ จะมีผลต่อความรักภกัดีในพุทธศาสนาต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายจะมีความจงรักภกัดีในพุทธศาสนามากกว่าเพศ
หญิง ในส่วนของอายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้มีผลต่อความจงรักภกัดี
ในพุทธศาสนาไม่แตกต่างกนั 

3) มุมมองของพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อพุทธศาสนา 
จากการศึกษามุมมองของพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อพุทธศาสนา ทั้งในส่วน

ของภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนา คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึง
พุทธศาสนา และความจงรักภกัดี  สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

3.1 ภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนาใน 2 ด้าน

หลกัๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของศานสบุคคล และภาพลกัษณ์ของศาสนวตัถุ โดยสรุปผลได้
ดงัน้ี 

3.1.1 ภาพลกัษณ์ของศานสบุคคลหรือพระสงฆ์ โดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความ
ประพฤติปฏิบติัเป็นท่ีเคารพนับถือของประชาชนทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 รองลงมาพระสงฆ์
ไดม้ีการจดักิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ตามสถานท่ีต่าง ๆ และพระสงฆ์
เป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยัไดอ้ยา่งน่าเล่ือมใส ตามล าดบั 

3.1.2 ภาพลกัษณ์ดา้นศาสนวตัถุ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ภายในวดัมีความร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมามีความคิดเห็นว่าภายในวดัมีส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงาม และภายในวดัมี
อุโบสถ วิหาร การเปรียญ ส าหรับประกอบศาสนากิจท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 

3.2 คุณค่าท่ีรับรู้ของพุทธศาสนา  
ในการศึกษาคร้ังไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ดา้นหลกัๆ ประกอบดว้ย คุณท่ีรับรู้

ดา้นการใหท้าน การรักษาศีล การเจริญภาวนา โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
3.2.1 คุณท่ีรับรู้ดา้นการใหท้าน โดยรวมมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั

มาก และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า การใหท้านท าใหจิ้ตใจมีความสุข มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 รองลงมาช่วยท านุบ ารุงศาสนา และท าใหส้งัคมดีข้ึนได ้ตามล าดบั 

3.2.2 คุณท่ีรับรู้ดา้นการรักษาศีล โดยรวมมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั
มาก และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า การรักษาศีลช่วยใหไ้ม่เบียดเบียน
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 รองลงมาช่วยลดปัญหาสงัคมได ้และท าใหเ้ป็นท่ีเคารพรักของ
คนอ่ืน ตามล าดบั 

3.2.3 คุณท่ีรับรู้ดา้นการเจริญภาวนา โดยรวมมีระดบัการรับรู้อยูใ่น
ระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า การท าสมาธิท าใหจิ้ตใจสงบ มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.04 รองลงมาท าใหเ้กิดสติปัญญา และช่วยลดกิเลสตณัหาของบุคคลใหน้อ้ยลง  

3.3 ความพึงพอใจต่อพุทธศาสนา 
ในการศึกษาไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ดา้นหลกัๆ ประกอบดว้ย ความพึงพอใจ

ดา้นศาสนบุคคล ดา้นศาสนวตัถุ และดา้นศาสนธรรม โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
3.3.1 ความพึงพอใจด้านศาสนบุคคล โดยรวมมีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.38 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรม และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาท่ีทางวดัไดจ้ดัข้ึน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.50 รองลงมามีความพึงพอใจ
ต่อวิธีการเผยแผธ่รรมะของพระสงฆ ์และการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ตามล าดบั  

3.3.2 ความพึงพอใจดา้นศาสนวตัถุ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.62 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึงพอใจต่อความสวยงาม
ของส่ิงปลูกสร้าง รูปเคารพภายในวดั มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.68 รองลงมามีความพึงพอใจต่อส่ิง
ปลูกสร้างภายในวดั และส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ ภายในวดั ตามล าดบั 

3.3.3 ความพึงพอใจดา้นศาสนธรรม โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึงพอใจในหลกัธรรมค า
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สอนของพระพุทธศาสนาท่ีปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 รองลงมามีความพึงพอใจใน
หลกัธรรมค าสอนท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบั 

3.4 ความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความเช่ือมัน่ในพุทธ

ศาสนาโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาช่วยขดัเกลากิเลสได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาสามารถเป็นหนทางไปสู่ความ
ดบัทุกขไ์ด ้และสามารถช่วยใหส้งัคมสงบสุขได ้ตามล าดบั 

3.5 ความง่ายในการเขา้ถึงพุทธศาสนา  
จากการศึกษาพบว่า ความง่ายในการเข้าถึงพุทธศาสนาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยการ
เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านพระสงฆ์ หรือวัดใกล้บ้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 

รองลงมาวดัมีการจดักิจกรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ และบุคคลทัว่ไป
สามารถเขา้ถึงหลกัค าสอนไดโ้ดยผา่นการฟังเทศน์ อ่านหนงัสือ หรือในส่ือต่างๆ ตามล าดบั 

3.6 ความจงรักภกัดีในพุทธศาสนา 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีในพุทธ

ศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่จะ
จงรักภกัดี เคารพนับถือ และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาตลอดไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมา
จะสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาสม ่าเสมอ และจะโตเ้ถียง 
โตแ้ยง้ หากมีใครลบหลู่ หรือท าความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา ตามล าดบั 

4) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีในพระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธต่์อความจงรักภกัดีในพุทธศาสนา โดยมี

สมมติฐานในการทดสอบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนา คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ 
ความเช่ือมัน่ และความง่ายต่อการเข้าถึงมีความสัมพนัธ์กับความจงรักภักดีในพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ 
ความเช่ือมั่น ความง่ายต่อการเข้าถึง มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีในพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย มีค่านัยยะส าคญัท่ีระดบันอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั สามารถอธิบายตัวแปรตามได ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยสามารถการท านายหรือพยากรณ์ตวัแปรตาม ได ้53.7% 
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อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจยัดงักล่าวข้างตน้ สามารถน าประเด็นท่ีส าคัญและน่าสนใจในแต่ละ

จุดมุ่งหมายในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั มาอภิปรายผลร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1. ความแตกต่างของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์กบัตวัแปรคุณภาพ 
จากการทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ อาชีพ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กับตัวแปรเชิงคุณภาพ  
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเข้าถึง และ
ความจงรักภกัดี พบขอ้มูลท่ีส าคญัและน่าสนใจในการน ามาอธิปรายผลใน 2 ประเด็นดงัน้ี 

1.1 ภูมิหลงัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อการมองภาพลกัษณ์ของพุทธ
ศาสนาต่างกนั 

จากผลการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนท่ีมีรายไดแ้ละอาชีพแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกุล อน้มา (2558) ท่ีศึกษาภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมอง
ของประชาชนในต าบลแสนสุข อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นอาชีพ และรายไดไ้ม่
ส่งผลใหป้ระชาชนมีมุมมองต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆแ์ตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการ
นิยามภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นงานวิจยัทั้งสองเร่ืองมีความแตกต่างกนั โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีมอง
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นบทบาทของพระธรรมวินยัเท่านั้นซ่ึงเป็นบทบาทหลกัของพระสงฆต์าม
หลกัธรรมค าสอนในพุทธศาสนา หากแต่ในงานของสกุล อน้มา มองภาพลกัษณ์ของพระสงฆท์ั้งใน
บทบาททางพระธรรมวินัยและบทบาททางสังคม เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีโอกาสสูงท่ีผลการศึกษาจะไม่
สอดคลอ้งกนั ประกอบกบัหากยอ้นกลบัไปมองตน้ตอในการก่อร่างสร้างภาพลกัษณ์ของสรรพส่ิง
ในโลก แน่นอนว่าคงหลีกไม่ไดท่ี้จะกล่าวถึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีนับ
ได้ว่าเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีส าคัญและด ารงอยู่ในทุกมิติของชีวิตมนุษยท์ั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะ ความรู้ ค่านิยม และความเช่ือให้แก่สมาชิก เช่น การ
ขดัเกลาจากครอบครัว การสั่งสอนของครูในโรงเรียน และการปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคม เป็น
ตน้ โดยผลพวงท่ีเกิดจากกระบวนการดงักล่าว ไดก่้อใหเ้กิดการก่อร่างสร้างตวัตน (self) ของบุคคล
ท่ีแตกต่างหลากหลาย หากแต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ ตวัตนของบุคคลแต่ละคนจะกลายเป็นตวัแบบ
ท่ีบุคคลใชใ้นการมองโลก จ  าแนกความแตกต่างของสรรพส่ิงในชีวิตประจ าวนั และเป็นแบบแผน
ในการกระท าต่อกนัในสังคม (สุพตัรา สุภาพ, 2545ข) ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพลกัษณ์ของ
บุคคลจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดไดเ้องตามธรรมชาติ ไม่ไดถู้กบ่มเพาะใหเ้กิดข้ึนท่ามกลางการปฏิสมัพนัธใ์น
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บริบทใดบริบทหน่ึง มีความเป็นพลวตัร ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงกา้วขา้วเวลาและบริบท    ใน
ชีวิตประจ าวนั  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีบริบทของการประกอบอาชีพ ซ่ึง
ประชาชนไดใ้ชชี้วิตในการท างานเป็นช่วงเวลาท่ีติดต่อกันอย่างยาวนาน ตั้งแต่ช่วงอายุ 15-59 ปี 
(กระทรวงสาธารณสุข , 2557) จะมีส่วนในการขัดเกลาบุคคลให้มีความคิด ความรู้สึก และ
ภาพลกัษณ์หรือมุมมองต่อโลกไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงโดยง่าย โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีตอ้ง
ท างานในระบบ เช่น ระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ และมีการปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชนผูม้ารับบริการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ผูรั้บบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในแง่น้ี จากประสบการณ์การท างาน
ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเหล่าน้ี ไดท้  าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการซึมซบัความคิดเก่ียวกบั
การให้ความช่วยเหลือ การดูแลผูอ่ื้น เขา้สู่ความคิด ความรู้สึก และตกผลึกแห่งความคิดจนท าให้
กลายเป็นบุคคลท่ีมีมุมมองเชิงบวกต่อสรรพส่ิงภายในสงัคม รวมถึงการมีภาพลกัษณ์ในเชิงบวกต่อ
พระพุทธศาสนาดว้ย ซ่ึงแตกต่างไปจากประชาชนท่ีมีอาชีพและมีรายไดท่ี้ต่างออกไป หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมโดยเฉพาะในกลุ่มขา้ราชการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในระดบัปฏิบติัการ จะส่งผลต่อมุมมองภาพลกัษณ์ต่อพระพุทธศาสนา   

1.2 ภูมิหลงัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อคุณค่าท่ีรับรู้ในพุทธศาสนา
ต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีการรับรู้คุณค่าใน
พุทธศาสนาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพุทธศาสนิกชนเพศชาย มีรับรู้
คุณค่าในพระพุทธศาสนาดีกว่าเพศหญิง ทั้งในดา้นการใหท้าน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชนิดา กลัวผิด et al. (2558) เร่ือง การรับรู้และพฤติกรรมของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมท่ีมีต่อการน าหลกัธรรมมาด าเนินชีวิต ท่ีพบว่า เพศท่ีต่างกนั
ไม่มีผลต่อการรับรู้และเห็นคุณค่าในพุทธศาสนาต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ นอกจากน้ียงัไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ (2545) ท่ีพบว่า พุทธศาสนิกชนเพศหญิงมีการ
รับรู้คุณค่าในการให้ทานมากกว่าเพศชาย จึงท าให้เพศหญิงบริจาคเงินให้วดัปากน ้ ามากกว่า
พุทธศาสนิกชนเพศชาย  

เม่ือเป็นเช่นน้ี ผลการวิจยัท่ีผ่านมาจึงไม่สามารถยืนยนัไดว้่าเพศชายหรือ
เพศหญิงมีการรับรู้หรือเห็นคุณค่าในพุทธศาสนามากกว่ากนั ยิง่ไปกว่านั้นในส่วนของแนวคิดและ
ทฤษฎีเอง ก็ยงัไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีมารองรับ และสร้างความชัดเจนให้กับประเด็นเหล่าน้ี 
หากแต่ในทศันะของผูว้ิจยัมองว่าเพศชายมีแนวโน้มจะรับรู้คุณค่าในพุทธศาสนามากกว่าเพศหญิง 
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ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเพราะว่าพุทธศาสนาเปิดพ้ืนท่ีใหก้บัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง เช่น ผูช้ายมีการบวชเรียน 
และสามารถเขา้ถึงพระสงฆไ์ดม้ากกว่าผูห้ญิง จึงท าให้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหลกัธรรมค าสอนทาง
พุทธศาสนาโดยตรงจากพระสงฆ ์ภายในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จนท าให้สามารถเรียนรู้ เกิด
ความเข้าใจ และน าหลกัธรรมทั้งในเร่ืองของการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนามา
ปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั จนสามารถรับรู้และเขา้ถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3 ภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในพุทธ
ศาสนาต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท 
นกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาลยั และเป็นเพศชายจะมีความพึง
พอใจในพุทธศาสนามากกว่า กลุ่มอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนูญ  คนัธประภา ( 2555) 
เร่ือง ทัศนคติ ต่อจ ริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบว่า เพศหญิงมีทศันคติต่อจริยธรรมทางพุทธศาสนามากกว่า
เพศชาย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นมิติเชิงจิตวิทยา
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิดของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความ
อ่อนไหว และมีความไวต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
ความคิดไดง่้าย เช่น หากช่วงเวลาใดบุคคลไดรั้บรู้เร่ืองราว เหตุการณ์ดา้นลบในทางพุทธศาสนา 
ผา่นการผลิตซ ้าในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีก็จะถูกซึมซบัเขา้ไปสู่ความคิด ความรู้สึก 
และอารมณ์ของผูค้น จนท าให้บุคคลเกิดความคิด ไม่พึงพอใจต่อพุทธศาสนา ในทางกลบักนั เมื่อ
ช่วงเวลาผ่านไปมีการผลิตซ ้ าเหตุการณ์ดา้นบวกในพุทธศาสนามากข้ึน อาจท าให้บุคคลเกิดการ
ปรับเปล่ียนความคิดของตนเอง จนเกิดความพึงพอใจในพุทธศาสนาได ้    

1.4 ภูมิหลงัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อความเช่ือมัน่ และความ
จงรักภกัดีในพุทธศาสนาต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความเช่ือมัน่ 
และมีความจงรักภกัดี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพุทธศาสนิกชนท่ีเป็น
เพศชายมีความเช่ือมัน่ และมีความจงรักภกัดีต่อพุทธศาสนามากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน
ของ พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร “พาเจริญ”) ( 2553) เร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริง
ของพระสงฆ์ไทยท่ีมีผลต่อความยึดมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน ท่ีพบว่า คุณลกัษณะส่วน
บุคคล (เพศ) มีผลอย่างมากต่อการยึดมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน หรือในงานของ วิจิตรา 
เปรมปรี (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความศรัทธาในพุทธศาสนากบัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายใุน
ชมรมผูสู้งอาย ุอ  าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ท่ีพบว่า เพศของผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั จะมีผลท าให้
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ผูสู้งอายุมีความศรัทธาในพุทธศาสนา แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศ
ชายจะมีความศรัทธาสูงกล่าเพศหญิง ในทางกลบักัน ยงัมีงานวิจยับางส่วนท่ีมีผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของผูว้ิจยั ท่ีพบว่าเพศหญิงมีความศรัทธามากกว่าเพศชาย ซ่ึงแสดงให้เห็น
จากงานของ นภสัพร พรหมะวนั (2556) เร่ือง ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา หรือในงานของ (สหัส ฐิรสาโร, 2547) เร่ืองแนวโน้มของจ านวน
พระภิกษุสามเณรในทศวรรษหน้าของสังคมไทย ท่ีพบว่า ผูห้ญิงมีความศรัทธาและค่านิยมต่อ
พระพุทธศาสนาและการบวชสูงกว่าผูช้าย  

เม่ือเป็นเช่นน้ี ผลการวิจยัท่ีผ่านมาจึงไม่สามารถยืนยนัไดว้่าเพศชายหรือ
เพศหญิงมีความยึดมัน่และความจงรักภักดีในพุทธศาสนามากกว่ากนั ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของ
แนวคิดและทฤษฎีเอง ก็ยงัไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีมารองรับ และสร้างความชดัเจนให้กบัประเด็น
เหล่าน้ี หากแต่ในทศันะของผูว้ิจยัมองว่าเพศชายมีแนวโน้มจะมีความยึดมัน่และความจงรักภกัดี
มากกว่าเพศหญิง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า หากยอ้นกลบัไปศึกษาหลกัธรรมและแนวทางปฏิบติัในทาง
พุทธศาสนาท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในส่วนของบุคคลผูสื้บทอดพุทธศาสนาหรือพระสงฆ ์
ไดถู้กน ามาตีความและน ามาผกูโยงกบัประเพณีท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน นัน่คือ ประเพณีการบวช ซ่ึง
เป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัส าหรับผูช้ายไทย โดยวางอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่า เมื่อผูช้ายมีอายคุรบ 20 ปี
บริบูรณ์จึงถูกคนในสงัคมคาดหวงัใหบ้วชเรียน เพื่อทดแทนบุญคุณของบุพการี เมื่อบุพการีเสียชีวิต
จะไดเ้กาะชายผา้เหลืองข้ึนสวรรค์ และผูบ้วชและบุพการีจะไดบุ้ญจากการบวช (พระครูวุฒิสาคร
ธรรม, 2017, July – December) ในแง่น้ี จึงท าให้ผูช้ายจึงมีโอกาสเข้าสู่การบวชเรียน และศึกษา
หลกัธรรมในพุทธศาสนา (ในขณะท่ีผูห้ญิงขาดโอกาสเหล่าน้ี) จนท าให้ผูช้ายมีโอกาสซึมซับ
หลกัธรรมค าสอน และก่อเกิดเป็นความเช่ือและศรัทธาในหลกัธรรมทางพุทธศาสนา แลว้น ามาใช้
ในชีวิตประจ าวนัของตนเองและท าให้ชีวิตของตนเองดีข้ึน ท้ายท่ีสุดจึงเกิดความยึดมั่นและ
จงรักภกัดีต่อพระพุทธศาสนา 

2. มุมมองของพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อพุทธศาสนา ทั้งในส่วนของภาพลกัษณ์ของ
พุทธศาสนา คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความง่ายต่อการเขา้ถึงพุทธศาสนา และความ
จงรักภกัดี   

2.1 ภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนา 
จากผลการศึกษาเก่ี ยวกับภาพลักษณ์ ต่อพุทธศาสนาในมุมมองของ

พุทธศาสนิกชนในคร้ังน้ี ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อศาสนบุคคลหรือพระสงฆข์องของ
ประชาชนทัว่ประเทศอยูใ่นระดบัสูง ในขณะท่ีจากการศึกษาของ สกุล อน้มา (2558) ท่ีท าการศึกษา
เร่ือง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมองของประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดั
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ชลบุรี กลบัพบว่าประชาชนในต าบลแสนสุข อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีภาพลกัษณ์ต่อพระสงฆใ์น
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ตามบทบาททางดา้นวินัย และ
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ตามบทบาททางสังคม ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในพ้ืนท่ี และ/หรือ
ช่วงเวลาท่ีศึกษาข้อมูลดังกล่าว อาจมีภาพข่าว หรือมีการพบเห็นพระสงฆ์มีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมเพ่ิมมากข้ึน จึงท าใหภ้าพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นสายตาประชาชนต าบลแสนสุข จ.ชลบุรี 
ไม่ดีเท่าท่ีควร 

2.2 คุณค่าท่ีรับรู้และความเช่ือมัน่ในพระพุทธศาสนา 
จากผลการศึกษาพบว่าพุทธศาสนิกชนรับรู้คุณค่าในพระพุทธศาสนา ทั้งใน

ดา้นการใหท้าน การรักษาศีล และการเจริญภาวนาในระดบัมาก นัน่หมายความว่า พุทธศาสนิกชนมี
ความเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว ลว้นมีประโยชน์ต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของ
ตนเองและครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬารัตน์ เขาประเสริฐ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในการบ าบดัโรคจิตเภท โดยเฉพาะการฝึกวิปัสสนาโยนิโสมนสิการ จน
สามารถลดความเครียด อารมณ์โกรธ และดูแลสภาวะจิตใจของผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี 
เฉกเช่นเดียวกบังานของ พลภทัร์ โล่เสถียรกิจ (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการฝึกสติและการประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงพบว่า การฝึกสติท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเครียดลดลงอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถจดัการอารมณ์ของตวัเอง ตลอดจนปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี ส าหรับในส่วนของผลการศึกษาความเช่ือมัน่ของพุทธศาสนิกชนในพุทธศาสนาพบว่า 
พุทธศาสนิกชนมีความเช่ือมัน่ในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร “พาเจริญ”) ( 2553) 

เร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆไ์ทยท่ีมีผลต่อความยึดมัน่
ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน ท่ีพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความยดึมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัธรรมค า
สอนของพุทธศาสนามากท่ีสุด 

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะดว้ยหลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเป็นระบบ
ความรู้ความเข้าใจแจง้ในสรรพส่ิง อนัเน่ืองมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเป็นผู ้
ปฏิบัติ กระท า และบรรลุความรู้ดว้ยตนเอง (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557) ในแง่น้ี หลกัธรรมท่ีถูก
บญัญติัข้ึนจึงเป็นเสมือนการถอดบทเรียนจากขอ้มูลในระดบัฐานราก ฉะนั้น เม่ือพุทธศาสนิกชน
ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนดงักล่าวจึงสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงและเกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
จึงท าให้ตอบโจทยม์นุษยส์มยัใหม่ (modern man) ท่ีตอ้งแบกรับภาวะความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ
ตามกระแสท่ีเช่ียวกรากของทุนนิยมในปัจจุบนั ยิง่ไปกว่านั้น จากแนวทางการปฏิบติัดงักล่าวไดท้ า
ใหพุ้ทธศาสนิกชนเกิดความเช่ือมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
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2.3 ความพึงพอใจในพุทธศาสนา 
จากการศึกษาความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนต่อพุทธศาสนา พบว่า 

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านศาสนาบุคคล (พระสงฆ์) ด้านศาสนวตัถุ และ
ดา้นศาสนธรรมในระดบัมาก โดยในส่วนของความพึงพอใจในศาสนธรรมหรือหลกัธรรมค าสอน 
มีความสอดคลอ้งกบังานของ บุพรรณี นนัทจริยา (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อหลกัธรรมทาง
พุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพับริหารธุรกิจ 
อ  าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า นักศึกษามีทศันคติต่อหลกัธรรมค าสอนในพุทธศาสนา
ในระดบัมาก ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาโนช พรหมปัญโญ and ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2558) เร่ือง ความย ัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว แรงจูงใจและทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียววดัในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ิงปลูก
สร้างภายในวดั ทั้งพระพุทธรูป และโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจาก ปัจจุบนัรัฐบาลไดก้  าหนดให้มีหน่วยงานเขา้
มาท าหนา้ท่ีหลกัในการดูแลพุทธศาสนา เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา และกรมศิลปากร เป็นตน้ 
ตลอดจนมีการก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมซ่ึงเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองสงฆ์ ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  2505 มาท าหน้าท่ีในการปกครองพระสงฆโ์ดยตรง จึงเป็นผลท าให้มี
ระบบการควบคุม ก  ากบัดูแล และให้ความช่วยเหลือทั้งในดา้นศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ และศาสน
ธรรม เช่น เม่ือส่ิงปลูกสร้างภายในวดัช ารุดทรุดโทรม กรมศิลปากรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้มาบูรณปฏิสงัขรณ์ใหส้ถานท่ีเหล่าน้ีมีความสวยงามและคงทนถาวรเช่นเดิม เม่ือเป็นเช่นน้ี ภาพ
ความสวยงามและการเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของพระพุทธศาสนาจึงยงัคงด ารงอยู่ จนท าให้
พุทธศาสนิกชนมีความพึงพอใจในพุทธศาสนามิเส่ือมคลาย 

2.4 ความง่ายในการเขา้ถึงพุทธศาสนา 
จากการศึกษาความง่ายในการเขา้ถึงพุทธศาสนา พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วน

ใหญ่คิดว่าสามารถเขา้ถึงหลกัธรรมค าสอน และกิจกรรมทางพุทธศาสนาไดง่้ายมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานของ พระไพฑูรย ์อารัมภรัตน์ (2556) เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา กรณีศึกษาเขตทวีวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ประชาชนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ืองจะเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจาก ปัจจุบนัมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร จนท าให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับพุทธศาสนา เช่น หลกัธรรมค าสอน กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา ไดถู้กส่งผ่านไปยงัช่องทางต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทาง ทั้งการโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น จนท าให้ประชาชนสามารถรับรู้การ
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เคล่ือนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนา ประกอบกบัการมีระบบขนส่งท่ีกา้วหนา้และทนัสมยั ทั้งทาง
บก ทางเรือ และทางอากาศ  จึงท าใหเ้มื่อพุทธศาสนิกชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีกรรมของวดัต่าง ๆ 
ไม่ว่าวดัแห่งนั้นจะอยูใ่กลห้รือไกล ก็สามารถเดินทางเขา้ร่วมพิธีกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

2.5 ความจงรักภกัดีในพุทธศาสนา 
จากการศึกษาความจงรักภกัดีในพุทธศาสนาพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความ

ศรัทธา เล่ือมใส และจงรักภักดีในพุทธศาสนาอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  วิจิตรา 
เปรมปรี (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความศรัทธาในพุทธศาสนากบัการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายุ อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี พบว่า การท่ีผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายุ มี
โอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา กบัทางชมรม เช่น การท าบุญตกับาตร การฟังเทศน์ฟัง
ธรรม จึงท าให้มีความศรัทธาและเล่ือมใสในพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงมี
แนวโนม้เป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีมองว่า หากพุทธศาสนิกชนมีอิสระใน
การรับรู้ การคิด ตัดสินใจ และมีความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ครรชิต, 
2554) เช่น การท าทาน การสวดมนต์ การฟังธรรมะ และการท าบุญตกับาตรในวนัส าคญั เป็นตน้ 
อยา่งต่อเน่ือง กิจกรรมเหล่าน้ีจะมีส่วนส าคญัท่ีช่วยหล่อหลอมความคิด การรับรู้ จนเกิดความเขา้ใจ
ในหลกัธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ อนัก่อใหเ้กิดความศรัทธาเล่ือมใส และจงรักภกัดีใน
พุทธศาสนาในท่ีสุด (ประชิด สกุณะพฒัน์, 2548)  

3. การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความจงรักภกัดีในพระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนา คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ 

ความเช่ือมัน่ และความง่ายต่อการเขา้ถึงพุทธศาสนา ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในพุทธ
ศาสนา พบว่า ทั้ง 5 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร “พาเจริญ”) ( 
2553) เร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆไ์ทยท่ีมีผลต่อความยดึมัน่ในศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะในประเด็นของความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความยดึมัน่ในพุทธ
ศาสนา ซ่ึงพบว่าความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนมีความสัมพนัธ์ต่อความยึดมัน่ในศาสนาพุทธ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเก่ียวกบัดชันีช้ีวดั
ความพึงพอใจ ECSI Model (European Customer Satisfaction Index) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความพึงพอใจ
ของลูกค้าในประเทศแถบยุโรปท่ีถูกน ามาใช้ในทางการตลาดอย่างแพร่หลาย สามารถน ามา
ดดัแปลงและปรับใชใ้นการศึกษาความจงรักภกัดีในพุทธศาสนาไดอ้ย่างลงตวัเมื่อผูว้ิจยัท าการตดั
ตวัแปรบางตวัออกให้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาในบริบทของพุทธศาสนา จน
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คงเหลือตัวแปรภายในโมเดล 3 ตัวแปร นั่นคือ ภาพลกัษณ์ การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจ 
ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และไดเ้พ่ิมเติมตวัแปรความเช่ือมัน่ 
และความง่ายในการเขา้ถึง จากนั้นเม่ือน าตวัแปรทั้งหมดมาท าการทดสอบจึงท าให้ตวัแปรทั้ง 5 ตวั
แปรจึงมีความสัมพนัธก์บัตวัแปรความจงรักภกัดี และมีอ  านาจในการท านายสูงกว่าการทดสอบตวั
แปรเป็นรายตวั ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจยัของพระราชปัญญารังสีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถยืนยนั
ความสมัพนัธท่ี์มีอยูอ่ยา่งหนกัแน่นระหว่างตวัแปรความพึงพอใจกบัความจงรักภกัดี  
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั  
การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสันพันธ์ ต่อความจงรักภัก ดี ต่อพระพุทธศาสนาของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ผูว้ิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
ภายในองคก์รพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

1. ควรบูรณาการองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสังคม เขา้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฒันา เพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ดา้น ศาสนบุคคล คือ พระสงฆ ์และบุคลากรทางศาสนาจากระดบัปานกลาง 
ข้ึนสู่ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า ภาพลกัษณ์ของศาสนบุคคลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ากว่าภาพลกัษณ์ดา้นศาสนวตัถุ หรือ
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆภายในศาสนสถาน โดยเฉพาะการปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ดงันั้น ควรปรับปรง 
พฒันา ภาพลกัษณ์ทั้ง 2 ดา้นควบคู่กนัไป โดนมุ่งเน้นพฒันาภาพลกัษณ์ของศาสนบุคคลเป็นหลกั 
โดยพระสงฆค์วรประพฤติตนใหอ้ยู่ในพระธรรมวินัย และควรมีแนวทางการเผยแพร่ศาสนาในเชิง
รุก ผา่นการลงพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอน และแสดงบทบาทของพระสงฆ์
ในมิติอ่ืนๆ เช่น เป็นนกัพฒันาสงัคมร่วมกบัคนในชุมชน ทั้งน้ีนอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับหลกัค าสอนของพุทธศาสนาแลว้ ยงัสามารถส่งเสริมให้พุทธศาสนามี
ภาพลักษณ์ ท่ี ดีในสายตาของประชาชนเพ่ิมมาก ข้ึน  เพื่ อตอบสนองความต้องการของ
พุทธศาสนิกชนต่อไป  

2. หน่วยงานต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  ควรท าการปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ยกระดบัความรับรู้คุณค่าท่ีรับรู้ของพระพุทธศาสนาทั้งในดา้นการให้ทาน การรักษาศีล และการ
เจริญภาวนา จากระดบัดีมากข้ึนสู่ระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นการให้ทาน ทั้งน้ีเน่ืองจากผล
การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความรับรู้คุณค่าทีรับรู้ดา้นการให้ทานอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ากว่า การรับรู้คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นการรักษาศีล และดา้นการเจริญภาวนา ดงันั้น ควรวางกุล
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ยทุธ์เพ่ือปรับปรุง พฒันา โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อบรมสั่งสอน ช้ีแนะ ให้พุทธศาสนิกชน
ไดรั้บรู้ถึงคุณค่าการใหท้านใหม้ากยิง่ข้ึน  

3. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ควรท าการปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ยกระดบัความพึงพอใจของพระพุทธศาสนาทั้งในดา้นศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนวตัถุ จาก
ระดบัดีมากข้ึนสู่ระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นศาสนบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อศาสนบุคคล หรือพระสงฆอ์ยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่า 
ศาสนธรรม และศาสนวตัถุ ดงันั้น ควรวางกลยทุธเ์พ่ือปรับปรุง พฒันา การประพฤติปฏิบติัตนของ
พระสงฆใ์หอ้ยูใ่นพระธรรมวินยั เพื่อใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของศาสนิกชนต่อไป  

4. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  ควรท าการปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ยกระดบัความเช่ือมัน่ของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อองคพ์ระพุทธศาสนาจากระดบัดีมากข้ึนสู่ระดบัมาก
ท่ีสุด ทั้ งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นว่า
พระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดศาสนาท่ีดีได้ อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า การเช่ือมัน่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น ควรวางกุล
ยทุธเ์พื่อปรับปรุง พฒันา เพ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนมีความเช่ือมัน่ว่าพระสงฆจ์ะเป็นศาสนทายาท หรือ
เป็นผูสื้บทอดศาสนาท่ีดีได  ้โดยการศึกษาหลกัค าสอนของศาสนาอย่างถูกตอ้ง และปฏิบติัตนเพื่อ
เป็นแบบอยา่งของพุทธศาสนิกชน เป็นตน้ 

5. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  ควรท าการปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ยกระดบัความง่ายต่อการเขา้ถึงพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน จากระดบัดีมากข้ึนสู่ระดบัมาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่คิดว่า หน่วยงานทาง
พระพุทธศาสนามีโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ หลากหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถเขา้ถึง
ศาสนาได้อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า ด้านอ่ืนๆ ดังนั้น ควรวางกุลยุทธ์เพ่ือปรับปรุง พัฒนา โฆษณา
ประชาสมัพนัธต์ามส่ือต่างๆ ใหม้ีความหลากหลายช่องทาง เพื่อพุทธศาสนิกชนสามารถเขา้ถึง และ
รับรู้ถึงกิจกรรมทางศาสนาไดง่้ายมากยิง่ข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักดีด้านอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาแลว้ขา้งตน้  
2. ควรน าโมเดลในลกัษณะเดียวกนัน้ีไปใชใ้นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัความยึด

มัน่ในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีเมืองกบัชนบท 
3. ควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ ในประเด็นภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาในมุมมอง

ของขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับมุมมอง วิธีคิด ความเช่ือ การให้
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ความหมาย และแนวทางปฏิบติัตามวิถีชาวพุทธของบุคคลกลุ่มน้ี อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
เฉพาะในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาต่อไป 
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