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ทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวและการไดรบั การสนับสนุน
จากครอบครัวของพระนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
ผศ.พูนทรัพย เกตุวรี ะพงศ
อาจารยประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร

 
ศึกษาทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวและการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ
และเพือ่ เปรียบเทียบทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวิหาร จังหวัดลำปาง โดยใชกลุมตัวอยาง ไดแก
พระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร
จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๖๑ รูป และครอบครัวของพระนิสติ จำนวน ๓๖๑ ครอบครัว รวม ๗๒๒
รูป/คน ซึง่ เก็บรวบรวมขอมูลไดทงั้ สิน้ ๒๙๐ รูป คิดเปนรอยละ ๘๐.๓๓ จำแนกเปนพระนิสติ
จำนวน ๒๙๐ รูป และครอบครัวของพระนิสติ จำนวน ๒๙๐ ครอบครัว การเก็บรวมรวบขอมูลใช
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบประมาณคา ๕ ระดับ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
ไดแก คารอยละ (Percentage) หาคาเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic Means) คาความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation) และ t – test และ F - test ขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการ
วิเคราะหเนือ้ หา นำขอมูลมาจัดหมวดหมู แลวนำขอมูลมาเรียบเรียงเปนรอยแกว
ผลการวิจัย พบวา การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว พระนิสิตสวนมากไดรับ
กิจนิมนต รอยละ ๕๑.๐ การแกปญ
 หาสวนตัวของนิสติ สวนมาก รอยละ ๓๑.๗ พยายามแกปญ
 หา
ดวยตนเอง การแนะนำและสนับสนุนเกีย่ วกับสถานทีพ่ ำนักสวนมาก รอยละ ๖๐.๓ ไดรบั การ
แนะนำจากพระสังฆาธิการ การสนับสนุนดานการเงินของครอบครัวสวนมาก รอยละ ๓๕.๕
ไมเคยไดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากครอบครัว สมาชิกของครอบครัวทีใ่ หการสนับสนุนดาน
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การเงินสวนมาก รอยละ ๕๑.๗ พอโดยกำเนิดใหการสนับสนุนดานการเงิน การสนับสนุนปจจัย
สีข่ องครอบครัวสวนมาก รอยละ ๗๓.๘ ไดรบั ผาหม การสนับสนุนปจจัยทีใ่ ชในการเรียนการสอน
ของครอบครัวสวนมาก รอยละ ๓๕.๕ ไดรบั หนังสือเรียน การสนับสนุนสิง่ อำนวยความสะดวก
ในการเรียนของครอบครัวสวนมาก รอยละ ๒๓.๘ ไดรบั คอมพิวเตอร การใหคำแนะนำในการ
ศึกษาของครอบครัวสวนมาก เคยไดรบั การแนะนำในการศึกษาจากครอบครัว รอยละ ๘๕.๒
เรือ่ งทีค่ รอบครัวใหคำแนะนำแกนสิ ติ สวนมาก รอยละ ๘๓.๔ แนะนำเรือ่ งการรักษาสุขภาพ
การติดตามผลการเรียนของนิสิตสวนมาก รอยละ ๘๖.๖ ไดรับการติดตามผลการเรียนจาก
ครอบครัว การเยีย่ มเยียนพระนิสติ ของครอบครัวสวนมาก รอยละ ๔๙.๗ ไปเยีย่ มเยียน ๑ เดือน/
ครัง้ ทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว ทัง้ ๔ ดาน อยใู นระดับปานกลาง
สำหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ระหวาง
กลมุ ตัวแปร ทัง้ ๔ ดาน จำแนกตามตัวแปร พบวา คณะที่ ชัน้ ป ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ คา
ใชจา ยตอเดือน ผลการเรียน มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ สวนการไดรบั การ
สนับสนุนจากครอบครัว มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ๐.๐๑ โดยพระนิสติ ทีม่ ี
พอแม ปู ยา ใหการสนับสนุนดานการเงินดีกวานิสติ ทีร่ บั กิจนิมนต

 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาทีเ่ ชือ่ มตอมาจากการศึกษาใน
ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ งุ พัฒนาความเปนเลิศทางดานวิชาการและความพรอมทางดานทักษะปฏิบตั ใิ นระดับ
๑
อุดมศึกษามีปรัชญาในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคน ใหมคี ณ
ุ ลักษณะทีส่ ำคัญ ๒ ประการคือ
เพือ่ เปนกำลังคน (Manpower) เปนการผลิตบัณฑิตเพือ่ สนองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาการตอบสนองความตองการของสังคมและเพือ่ ใหเปนคนโดยสมบูรณ (Manhood) วิทยาเขต

๑

สำนั ก ปลั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย , สรุ ป โครงการส ง เสริ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา : ทบวง
มหาวิทยาลัย, (กรุงเทพ ฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๕ - ๗.
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๒
แพร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีม่ บี ทบาทในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท
เอก ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขา
วิชาศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) มีจุดประสงคสำคัญเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการตอบสนอง
ความตองการตามแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงภารกิจในการวิจยั การบริการวิชาการแกสงั คม การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนาเปนการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหกบั พระภิกษุสามเณรในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ คี วามประสงคจะเขาศึกษาตอ
การจัดการศึกษาจะตองคำนึงถึงความพรอมของผเู รียนเปนสำคัญโดยเฉพาะอยางยิง่ ความ
พรอมพืน้ ฐานในดานทุนการศึกษา ดานสถานทีพ่ กั และดานปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ามารถสงเสริมการศึกษา
และสถาบันครอบครัวถือวาเปนสถาบันหลักที่มีบทบาทสำคัญ ในการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของพระนิสติ นอกจากนัน้ ก็จะเปนการสนับสนุนทีไ่ ดรบั จากหนวยงานภาครัฐและองคกร
ภาคเอกชนตาง ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในดานเศรษฐกิจและความพรอมของงบประมาณอาคารสถานที่
พระนิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร เปนกลมุ เปาหมายทีม่ าจาก
หลายพืน้ ที่ มีความหลากหลายในดานเศรษฐกิจและสังคม หลายกลมุ มาจากพืน้ ฐานของสถาบัน
ครอบครัวทีม่ คี วามแตกตางกันคอนขางมาก ทำใหมปี ญ
 หาเกีย่ วการกับการเงินซึง่ สงผลตอการ
ลงทะเบียนการเรียน ถึงแมวา จะเปนมหาวิทยาลัยสงฆและมีทนุ การศึกษาให การไดรบั ปจจัยจาก
กิจนิมนตตา ง ๆ บางสวนแลวก็ยงั ไมเพียงพอตอการศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดจนครบ ๕ ป
ครอบครัวจึงเปนสถาบันหลักทีจ่ ะชวยสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกพระนิสติ ในทุก ๆ ดาน
จากเหตุผลดังกลาวทำใหผวู จิ ยั มีความสนใจจะศึกษาถึงทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวและการ
ไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพร, หองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัด
ลำปางใน ๔ ดานไดแก ดานการเงิน, ดานสิง่ ของ, ดานการใหคำแนะนำ, ดานบทบาททางสังคม
๒

มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร , แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ระยะที่ ๑๐, (แพร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๐), หนา ๑๔ - ๑๖.
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อืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะไดนำผลการวิจยั มาใชเพือ่ พัฒนาในการจัดการศึกษา เชน ดานทุนการศึกษา การ
ใหคำปรึกษาและงานแนะแนว ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไดชวยเหลือพระนิสิตในดาน
การศึกษาไดตรงกับความตองการและวิเคราะหสถาบันครอบครัวในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก
พระนิสติ ตอไป

 

๑. เพือ่ ศึกษาการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง
๒. เพือ่ ศึกษาทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาวิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง
๓. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ระหวางกลมุ
ตัวแปร คณะทีศ่ กึ ษา ชัน้ ป อายุ ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ ผลการเรียน การไดรบั การสนับสนุนจาก
ครอบครัว, คาใชจา ยตอเดือน
สมมติฐานการวิจยั พระนิสติ ทีม่ คี ณะทีศ่ กึ ษา ชัน้ ป อายุ ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ ผลการ
เรียนการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวและคาใชจา ยตอเดือนตางกันมีทศั นคติทมี่ ตี อ ครอบครัว
แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจยั ขอบเขตดานเนือ้ หา เปนการศึกษาทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวและ
การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร
จังหวัดลำปาง คือ
๑.๑ เพือ่ ศึกษาการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพรและ
หองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง
๑.๒ เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอครอบครัวของพระนิสิตวิทยาเขตแพรและหองเรียน
วัดบุญวาทยวหิ ารจังหวัดลำปาง
๑.๓ เพือ่ เปรียบเทียบทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพร และหอง
เรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ระหวางกลมุ ตัวแปร คณะทีศ่ กึ ษา ชัน้ ป อายุ ภูมลิ ำเนา
ผลการเรียน การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวคาใชจา ยตอเดือน
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ขอบเขตดานประชากร ไดแก พระนิสติ ทุกสาขาวิชาและทุกชัน้ ป ของ วิทยาเขตแพร
และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ทีก่ ำลังศึกษาอยใู นภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ จำนวน
๓๖๑ รูป และครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพร และหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัด
ลำปาง จำนวน ๓๖๑ คน รวมทัง้ สิน้ ๗๒๒ รูป/คน
ขอบเขตดานตัวแปรตน ไดแก คณะทีศ่ กึ ษา ชัน้ ป อายุ ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ ผล
การเรียน การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัว คาใชจา ยตอเดือน
ตัวแปรตาม ไดแกทศั นคติทมี่ ตี อ ครอบครัวของพระนิสติ วิทยาเขตแพรและหองเรียน
วัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดแพรใน ๔ ดานไดแก ดานการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำแนะนำ
ดานบทบาททางสังคมอืน่ ๆ

 
๑. พระนิสติ หมายถึง พระนิสติ ทุกชัน้ ปทกี่ ำลังศึกษาอยทู มี่ หาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพรและหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ในภาคการศึกษา
ที่๑/๒๕๕๐
๒. ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตแพรและหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ ารจังหวัดลำปางทุกสาขาวิชาและทุกชัน้ ป
ทีก่ ำลังศึกษาอยใู นภาคการศึกษาที๑่ /๒๕๕๐ ทีม่ ตี อ สถาบันครอบครัวในการสนับสนุนการศึกษา
๓. บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำของครอบครัวทีใ่ หการสนับสนุนการศึกษา
ของพระนิสติ ทีก่ ำลังศึกษาอยทู มี่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร และหอง
เรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ทุกสาขาวิชาและทุกชัน้ ปในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐
๔. สถาบันครอบครัว หมายถึง ครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรและหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัดลำปาง ทุกสาขาวิชา
และทุกชัน้ ปทกี่ ำลังศึกษาอยใู นภาคการศึกษาที๑่ /๒๕๕๐ คือ พอ แม พอบุญธรรม แมบญ
ุ ธรรม
พอเลีย้ ง แมเลีย้ ง ปู ยา ตา ยาย และพี่ นอง
๕. บทบาททางสังคม หมายถึง บทบาทของครอบครัวพระนิสติ ทีอ่ ยใู นสังคม เชน บทบาท
ของการเปนผนู ำในชุมชน นักการเมืองทองถิน่ ผนู ำกลมุ อาชีพ ราษฎรในหมบู า น
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๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของพระนิสิตที่กำลังศึกษาอยูที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรและหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร จังหวัด
ลำปางทุกสาขาวิชาและทุกชัน้ ปในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐
๗. ทัศนคติของนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัวหมายถึงความคิดเห็นของพระนิสติ ทีไ่ ดรบั การ
สนับสนุนการศึกษาใน ๔ ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำแนะนำ ดานบทบาท
ทางสังคมอืน่ ๆ

 ⌫ 
ลักษณะการวิจยั เปนการวิจยั เชิงปริมาณ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม จำนวน ๒ ชุด แยกเปนแบบสอบถามสำหรับ
พระนิสติ และแบบสอบถามสำหรับครอบครัวของพระนิสติ
๑. แบบสอบถามสำหรับพระนิสติ แบงเปน ๓ สวน คือ
สวนที่ ๑ แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพระนิสิตเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
สวนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของพระนิสิตที่มีตอสถาบัน
ครอบครัว ใน ๔ ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำแนะนำ ดานบทบาท
ทางสังคมอืน่ ๆ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับตามแบบลิเคอรท (Likert’s
Scale)
สวนที่ ๓ เปนขอเสนอแนะ แบบปลายเปด
๒. แบบสอบถามสำหรับครอบครัวของพระนิสติ แบงเปน ๓ สวนคือ
สวนที่ ๑ แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพของครอบครัวเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
สวนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทสถาบันครอบครัวในการสนับสนุน
การศึกษาของพระนิสติ เปนแบบตรวจสอบรายการ (CheckList)
สวนที่ ๓ เปนขอเสนอแนะ แบบปลายเปด สถิตทิ ใี่ ชในการวิธวี เิ คราะหขอ มูลและ
ประมวลผลดังนี้ ใชคา รอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ เลขคณิต (Arithunatic Means) คาเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใชคา t – test และ F – test
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๑. จากการตอบแบบสอบถามของพระนิสติ จำนวน ๒๙๐ รูป
ขอมูลทัว่ ไปของพระนิสติ คณะทีศ่ กึ ษารอยละ ๓๕.๙ ศึกษาคณะพุทธศาสตร รองลงมา
รอยละ ๓๔.๑ ศึกษาคณะสังคมศาสตร สวนทีเ่ หลือศึกษาคณะครุศาสตร รอยละ ๓๐.๐ ตาม
ลำดับ
ชัน้ ปของพระนิสติ รอยละ ๓๗.๖ ศึกษาในชัน้ ปที่ ๑ รองลงมารอยละ ๒๒.๔ ศึกษาใน
ชัน้ ปที่ ๔ และศึกษาอยใู นชัน้ ปที่ ๒ ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือศึกษาในชัน้ ปที่ ๓
วุฒกิ ารศึกษาเดิมของพระนิสติ รอยละ ๙๔.๕ วุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
รองลงมารอยละ ๑๑.๗ วุฒกิ ารศึกษานักธรรมเอกและเปรียญธรรม และวุฒกิ ารศึกษานักธรรม
โท ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือวุฒกิ ารศึกษานักธรรมตรี
อายุของพระนิสติ รอยละ ๓๖.๒ มีอายุระหวาง ๒๐ – ๒๔ ป รองลงมารอยละ ๓๕.๒ มี
อายุตงั้ แต ๓๐ ปขนึ้ ไป และมีอายุระหวาง ๒๕ – ๒๙ ป ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือมีอายุระหวาง
๑๕ – ๑๙ ป
พรรษาของพระนิสติ รอยละ ๒๙.๗ มีพรรษาระหวาง ๑ – ๒ พรรษา รองลงมารอยละ
๒๘.๓ มีพรรษาระหวาง ๓ – ๕ พรรษา และมีพรรษาระหวาง ๖ – ๑๐ พรรษา ตามลำดับ สวน
ทีเ่ หลือมีพรรษามากกวา ๑๐ พรรษา
ภูมิลำเนาของพระนิสิต รอยละ ๓๕.๙ มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดลำปาง รองลงมา
รอยละ ๓๕.๕ มีภมู ลิ ำเนาในจังหวัดแพร สวนทีเ่ หลือมีภมู ลิ ำเนาอยใู นจังหวัดอืน่ ๆ รอยละ ๒๘.๖
ตามลำดับ สวนอืน่ ๆ ไดแก พืน้ ทุกภูมภิ าค
วัดเดิมทีพ่ ำนักของพระนิสติ รอยละ ๕๔.๕ มีวดั เดิมทีพ่ ำนักในตางจังหวัด รองลงมา
รอยละ ๒๓.๔ มีวดั เดิมทีพ่ ำนักนอกอำเภอเมืองสวนทีเ่ หลือมีวดั เดิมทีพ่ ำนักในอำเภอเมืองรอยละ
๒๒.๑ ตามลำดับวัดทีพ่ ำนักอยปู จ จุบนั รอยละ ๔๔.๐ พำนักอยตู า งจังหวัด รองลงมารอยละ ๓๖.๖
พำนักอยใู นอำเภอเมือง สวนทีเ่ หลือพำนักนอกอำเภอเมือง รอยละ ๑๙.๐ ตามลำดับ
สถานภาพในวัดปจจุบนั รอยละ ๗๓.๘ เปนพระลูกวัด รองลงมารอยละ ๒๑.๐ เปน
เจาอาวาส และเปนรองเจาอาวาส ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือเปนผชู ว ยเจาอาวาส
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ลำดับทีข่ องบุตรพระนิสติ รอยละ ๔๕.๙ เปนบุตรคนที่ ๑ รองลงมารอยละ ๓๖.๙ เปน
บุตรคนที่ ๒ หรือ ๓ สวนทีเ่ หลือเปนบุตรคนที่ ๔ ขึน้ ไป รอยละ ๑๗.๒ ตามลำดับ
ผลการเรียนของพระนิสติ รอยละ ๓๓.๘ มีผลการเรียนระหวาง ๒.๕๐ – ๒.๙๙ รองลง
มารอยละ ๒๔.๕ มีผลการเรียนระหวาง ๓.๐๐ – ๓.๔๙ และมีผลการเรียนนอยกวา ๒.๕๐ ตาม
ลำดับ สวนทีเ่ หลือมีผลการเรียนระหวาง ๓.๕๐ – ๔.๐๐
คาใชจา ยตอเดือนของพระนิสติ รอยละ ๔๓.๘ ไดรบั คาใชจา ยระหวาง ๑,๐๐๐ – ๑,๕๙๙
บาท/เดือน รองลงมารอยละ ๓๒.๑ ไดรบั คาใชจา ยระหวาง ๗๐๐ – ๙๙๙ บาท/เดือน สวนทีเ่ หลือ
ไดรบั คาใชจา ยตัง้ แต ๑,๖๐๐ บาท/เดือน ขึน้ ไป รอยละ ๒๔.๑ ตามลำดับ
๒. จากการตอบแบบสอบถามของครอบครัวพระนิสติ จำนวน ๒๙๐ ครอบครัว
ขอมูลทัว่ ไปของครอบครัวจำนวนเครือญาติของพระนิสติ รอยละ ๓๖.๖ มีจำนวนเครือ
ญาติ ๔ คน รองลงมารอยละ ๒๘.๖ มีจำนวนเครือญาติ ๕ – ๖ คน และมีจำนวนเครือญาติ ๓ คน
ตามลำดับ ทีเ่ หลือมีจำนวนเครือญาติ ตัง้ แต ๗ คน ขึน้ ไป
อายุของบิดาพระนิสติ รอยละ ๒๙.๐ มีอายุระหวาง ๕๐ – ๕๙ รองลงมารอยละ ๒๕.๒
มีอายุมากกวา ๖๐ และมีอายุระหวาง ๓๕ – ๔๙ ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือไมตอบ
วุฒกิ ารศึกษาของบิดาของพระนิสติ รอยละ ๖๓.๔ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับประถมศึกษา
รองลงมารอยละ ๕.๙ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สูงกวาปริญญาตรี ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือไมตอบ
อาชีพของบิดาของพระนิสติ รอยละ ๔๗.๒ มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมารอยละ๑๕.๒
มีอาชีพกรรมกรรับจางทัว่ ไป และมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจคาขาย พนักงานลูกจาง
บริษทั ธุรกิจสวนตัว และอืน่ ๆ สวนทีเ่ หลือไมตอบ สวนอืน่ ๆ ไดแก ไมมอี าชีพ
อายุของมารดาของพระนิสติ รอยละ ๓๗.๙ มีอายุระหวาง ๓๕ – ๔๙ ป รองลงมารอย
ละ ๒๔.๑ มีอายุระหวาง ๕๐ – ๕๙ ป และมีอายุมากกวา ๖๐ ป สวนทีเ่ หลือไมตอบ
วุฒกิ ารศึกษาของมารดาพระนิสติ รอยละ ๗๓.๔ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับประถมศึกษา
รองลงมารอยละ ๔.๑ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีระดับ
อนุปริญญาและสูงกวาปริญญาตรี สวนทีเ่ หลือไมตอบ
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อาชีพของมารดาของพระนิสติ รอยละ ๔๑.๗ มีอาชีพเกษตรกรรมรองลงมารอยละ ๒๐.๐
มีอาชีพกรรมกรรับจางทัว่ ไปและมีอาชีพคาขาย ขาราชการ/พนักงานลูกจางรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
สวนตัว พนักงานลูกจางบริษทั และอืน่ ๆ สวนทีเ่ หลือไมตอบสวนอืน่ ๆไดแกไมมอี าชีพ
รายไดของครอบครัวของพระนิสติ รอยละ ๒๕.๙ มีรายไดระหวาง ๑๐,๐๐๐ - ๑๙,๙๙๙
บาท/ป รองลงมารอยละ ๒๓.๑ มีรายไดมากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท/ปและมีรายไดระหวาง ๒๐,๐๐๐
- ๒๙,๙๙๙ บาท/ป สวนทีเ่ หลือมีรายไดระหวาง ๕,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท/ประหวาง ๓๐,๐๐๐
๓๙,๙๙๙ ตอ/ป นอยกวา ๔,๙๙๙ บาท/ป และ ระหวาง ๔๐,๐๐๐ - ๔๙,๙๙๙ บาท/ป
สถานภาพของครอบครัวของพระนิสติ รอยละ ๖๓.๔ อยดู ว ยกัน รองลงมารอยละ ๑๖.๒
พอเสียชีวติ และหยาราง และแมเสียชีวติ ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือแยกกันอยู
ภูมลิ ำเนาของบิดามารดาของพระนิสติ รอยละ ๓๔.๘ มีภมู ลิ ำเนาอยจู งั หวัดแพร รอง
ลงมารอยละ ๓๒.๘ มีภมู ลิ ำเนาอยจู งั หวัดอืน่ ๆ สวนทีเ่ หลือมีภมู ลิ ำเนาอยจู งั หวัดลำปางรอยละ
๓๒.๔ อืน่ ๆ ไดแก นาน พะเยา เชียงราย สุโขทัย สุรนิ ทร บุรรี มั ย กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ
เชียงใหม ตาก ตรัง กำแพงเพชร
๓. จากการตอบแบบสอบถามของพระนิสติ และครอบครัวจำนวน ๕๘๐ รูป/คน
ปรากฏวามีขอ มูลการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวพระนิสติ ไดรบั กิจนิมนต รอยละ
๕๑.๐ สวนทีเ่ หลือไดรบั การสนับสนุนจาก พอ แม ปู ยา รอยละ ๔๙.๐ การแกปญ
 หาสวนตัวของ
นิสติ พระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๓๑.๗ พยายามแกปญ
 หาดวยตนเอง รองลงมารอยละ ๒๕.๙
ปรึกษาพอแม และเพือ่ น ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือปรึกษาอาจารย ญาติพนี่ อ งและโยมอุปฏ ฐากการ
แนะนำและสนับสนุนเกีย่ วกับสถานทีพ่ ำนักของพระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๖๐.๓ ไดรบั การ
แนะนำจากพระสังฆาธิการ รองลงมารอยละ ๑๘.๖ ไดรบั การแนะนำจากเพือ่ น และไดรบั การ
แนะนำจากปู ยา ตา ยาย ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือไดรบั การแนะนำจากครู อาจารย ผนู ำชุมชน
นักการเมืองทองถิน่ และอืน่ ๆ ไดแก เพือ่ นนิสติ การสนับสนุนดานการเงินของครอบครัวพระนิสติ
สวนมาก คือ รอยละ ๓๕.๕ ไมเคยไดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากครอบครัวรองลงมารอยละ
๒๕.๒ ไดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากครอบครัวจำนวน ๑,๐๐๐-๑,๙๙๙ บาท/ตอเดือน และ
ไดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากครอบครัวจำนวน ๒๐๐ – ๙๙๙ บาท/เดือน สวนทีเ่ หลือได
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รับการสนับสนุนดานการเงินจากครอบครัวจำนวนตัง้ แต ๒,๐๐๐ บาท/เดือนขึน้ ไป สมาชิกของ
ครอบครัวทีใ่ หการสนับสนุนดานการเงิน พระนิสติ สวนมากคือรอยละ ๕๑.๗ พอโดยกำเนิดให
การสนับสนุนดานการเงิน รองลงมารอยละ ๒๕.๙ แมโดยกำเนิดใหการสนับสนุนดานการเงิน
และญาติใหการสนับสนุนดานการเงิน สวนทีเ่ หลือพอและแมใหการสนับสนุนดานการเงิน และ
อืน่ ๆ ไดแก พอและแม การสนับสนุนปจจัยสีข่ องครอบครัว การสนับสนุนปจจัยสีจ่ ากครอบครัว
ของพระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๗๓.๘ ไดรบั ผาหม รองลงมารอยละ ๕๔.๑ ไดรบั หมอน และ
ไดรบั มงุ ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือไดรบั ทีน่ อน สบู ยาสีฟน รองเทา ยาสามัญประจำบานและ
อืน่ ๆ ไดแกอาหารการสนับสนุนปจจัยทีใ่ ชในการเรียนการสอนของครอบครัวพระนิสติ สวนมาก
คือ รอยละ ๓๕.๕ ไดรบั หนังสือเรียน รองลงมารอยละ ๒๘.๖ ไดรบั ปากกา และไดรบั หนังสืออาน
เสริม สวนทีเ่ หลือไดรบั สมุดดินสอยางลบ การสนับสนุนสิง่ อำนวยความสะดวกในการเรียนของ
ครอบครัวพระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๒๓.๘ ไดรบั คอมพิวเตอร รองลงมารอยละ ๑๑.๗ ไดรบั
เครือ่ งคิดเลข และไดรบั เทป และอืน่ ๆ สวนทีเ่ หลือไดรบั เครือ่ งพิมพดดี และอืน่ ๆ ไดแก เครือ่ ง
บันทึกเสียง การใหคำแนะนำในการศึกษาของครอบครัวพระนิสติ สวนมากเคยไดรบั การแนะนำใน
การศึกษาจากครอบครัวรอยละ ๘๕.๒ สวนที่เหลือไมเคยไดรับการแนะนำในการศึกษาจาก
ครอบครัว รอยละ ๘๕.๒ เรือ่ งทีค่ รอบครัวใหคำแนะนำแกพระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๘๓.๔
แนะนำเรือ่ งการรักษาสุขภาพ รองลงมารอยละ ๘๐.๓ แนะนำเรือ่ งการเรียน และแนะนำเรือ่ ง
การใชจา ย สวนทีเ่ หลือแนะนำเรือ่ งการครองตน การชวยเหลือผอู นื่ และอืน่ ๆ ไดแก การคบเพือ่ น
การติดตามผลการเรียนของนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๘๖.๖ ไดรบั การติดตามผลการเรียนจาก
ครอบครัวสวนทีเ่ หลือไมไดรบั การติดตามผลการเรียนจากครอบครัวรอยละ ๑๓.๔ การเยีย่ มเยียน
จากครอบครัวของพระนิสติ สวนมาก คือ รอยละ ๔๙.๗ ไปเยีย่ มเยียน ๑ ครัง้ /เดือน รองลงมา
รอยละ ๒๒.๔ ไปเยีย่ มเยียน ๑ ป/ครัง้ และไปเยีย่ มเยียน ๑ ครัง้ /เทอม ตามลำดับ สวนทีเ่ หลือ
ไมเคยเยีย่ มเยียนเลย และอืน่ ๆ ไดแก ๒ ครัง้ /เดือน
๔. ทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัว จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๙๐ รูป ในเรือ่ งทัศนคติ
ทีม่ ตี อ ครอบครัว ใน ๔ ดาน
ดานการเงิน ทัศนคติของพระนิสติ ดานการเงินเห็นดวยทีค่ รอบครัวมีความอบอนุ และ
เขาใจซึง่ กันและกัน รอยละ ๓๖.๙ เขาใจเกีย่ วกับปจจัยการใชจา ยในการศึกษาของพระนิสติ รอย
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ละ ๓๐.๓ และมีความพรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนทุก ๆ ดานในการศึกษาของพระนิสติ รอยละ
๒๒.๑
ดานสิง่ ของ ทัศนคติของพระนิสติ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนดานสิง่ ของและปจจัยในการศึกษา
ตามความเหมาะสม รอยละ ๒๔.๘ ไดรบั การสนับสนุนสิง่ ของจำเปนตอการเรียนสม่ำเสมอ นิสติ
รอยละ ๒๒.๘ ใหสงิ่ ของทีม่ คี วามจำเปนตรงตามความตองการตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน
รอยละ ๒๒.๔๓.
ดานการใหคำแนะนำ ทัศนคติของพระนิสติ ดานการใหคำแนะนำเห็นดวยทีค่ รอบครัว
ใหการแนะนำทีด่ ี รอยละ ๓๕.๒ ใหการแนะนำในดานการศึกษาและติดตามผลการเรียนสม่ำเสมอ
รอยละ ๓๑.๔ ชีแ้ นะในสิง่ ทีส่ ามารถนำมาปฏิบตั ไิ ดรอ ยละ ๒๘.๓๔
ดานบทบาททางสังคมอืน่ ๆ ทัศนคติครอบครัวเปนทีร่ จู กั และเปนทีย่ อมรับในสังคม
รอยละ ๒๘.๓ สามารถแนะนำผทู จี่ ะพึง่ พาอาศัย รอยละ ๒๗.๙ และครอบครัวสามารถใหความ
คมุ ครองไดทกุ เวลา รอยละ ๒๐
ทัศนคติของพระนิสิต ที่มีตอครอบครัวดานการเงิน จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
พระนิสติ ทีไ่ ดคะแนนต่ำสุด ๖ คะแนน สูงสุด ๓๐ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ๑๘.๔๖ คะแนน
คิดเปนรอยละ ๖๑.๕๓ ของคะแนนเต็มทัศนคติดา นการเงิน อยใู นระดับปานกลาง และเมือ่ แบง
ระดับทัศนคติของพระนิสติ ดานการเงิน รอยละ ๘๐ อยใู นระดับมาก รอยละ ๖๐ – ๗๙ อยใู น
ระดับปานกลาง ต่ำกวารอยละ ๖๐ อยใู นระดับนอย พระนิสติ มีทศั นคติมาก รอยละ ๘.๙ ทัศนคติ
ปานกลาง รอยละ ๓๒.๙ ทัศนคตินอ ยรอยละ ๕๘.๒
ทัศนคติของพระนิสิต ที่มีตอครอบครัวดานสิ่งของ จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
พระนิสติ ทีไ่ ดคะแนนต่ำสุด ๕ คะแนน สูงสุด ๒๕ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๓๑ คะแนน
คิดเปนรอยละ ๕๗.๒๔ ของคะแนนเต็มทัศนคติดา นสิง่ ของ อยใู นระดับนอย และเมือ่ แบงระดับ
ทัศนคติของนิสติ ดานสิง่ ของ รอยละ ๘๐ อยใู นระดับมาก รอยละ ๖๐ – ๗๙ อยใู นระดับปานกลาง
ต่ำกวารอยละ ๖๐ อยใู นระดับนอย พระนิสติ มีทศั นคติมาก รอยละ ๑๐.๗ ทัศนคติปานกลาง รอย
ละ ๒๒.๗ ทัศนคตินอ ยรอยละ ๖๖.๖
ทัศนคติของพระนิสิต ที่มีตอครอบครัวดานการใหคำแนะนำ จากคะแนนเต็ม ๒๕
คะแนน พระนิสติ ทีไ่ ดคะแนนต่ำสุด ๕ คะแนน สูงสุด ๒๕ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ๑๕.๙๖
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คะแนน คิดเปนรอยละ ๖๓.๘๔ ทัศนคติดา นการใหคำแนะนำ อยใู นระดับปานกลาง และเมือ่
แบงระดับทัศนคติของนิสติ ดานการใหคำแนะนำ รอยละ ๘๐ อยใู นระดับมาก รอยละ ๖๐ – ๗๙
อยใู นระดับปานกลาง ต่ำกวารอยละ ๖๐ อยใู นระดับนอย พระนิสติ มีทศั นคติมาก รอยละ ๑๖.๒
ทัศนคติปานกลาง รอยละ ๓๔.๑ ทัศนคตินอ ยรอยละ ๔๙.๗
ทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัวดานบทบาททางสังคม จากคะแนนเต็ม ๒๕
คะแนน พระนิสติ ทีไ่ ดคะแนนต่ำสุด ๕ คะแนน สูงสุด ๒๕ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๔๗
คะแนน คิดเปนรอยละ ๕๗.๘๘ ทัศนคติดา นบทบาททางสังคม อยใู นระดับนอย เมือ่ แบงระดับ
ทัศนคติของนิสติ ดานบทบาททางสังคม รอยละ ๘๐ อยใู นระดับมาก รอยละ ๖๐ – ๗๙ อยใู น
ระดับปานกลาง ต่ำกวารอยละ ๖๐ อยใู นระดับนอย พระนิสติ มีทศั นคติมาก รอยละ ๗.๒ ทัศนคติ
ปานกลาง รอยละ ๒๗.๖ ทัศนคตินอ ยรอยละ ๖๕.๒
ทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว ทัง้ ๔ ดาน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
พระนิสติ ทีไ่ ดคะแนนต่ำสุด ๒๑ คะแนน สูงสุด ๑๐๐ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ๖๓.๑๙ คะแนน คิด
เปนรอยละ ๖๐.๑๘ ทัศนคติทงั้ ๔ ดาน อยใู นระดับปานกลาง เมือ่ แบงระดับทัศนคติของนิสติ
ทัง้ ๔ ดาน รอยละ ๘๐ อยใู นระดับมาก รอยละ ๖๐ – ๗๙ อยใู นระดับปานกลาง ต่ำกวารอยละ
๖๐ อยใู นระดับนอย ปรากฏวาพระนิสติ มีทศั นคติมาก รอยละ ๑๒.๑ ทัศนคติปานกลาง รอยละ
๓๐.๓ ทัศนคตินอ ยรอยละ ๕๗.๖
๕. การเปรียบเทียบทัศนคติของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว
ดานการเงิน
๕.๑ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีเ่ รียนคณะทีศ่ กึ ษาตางกัน พบวา
มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๕.๒ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา งกัน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๕.๓ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา งกัน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๕.๔ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาตางกัน พบวา มี
ความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
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๕.๕ คาใชจา ยตอเดือน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีม่ คี า ใชจา ย
ตอเดือนตางกันพบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๕.๖ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนตางกัน พบวา
มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๕.๗ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงินของนิสติ ทีม่ ผี ใู หการสนับสนุนดานการเงิน
ตางกันพบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ๐.๐๑ โดยนิสติ ทีม่ พี อ แม ปู ยา ตา
ยาย ใหการสนับสนุนดานการเงินมีทศั นคติดา นการเงินดีกวานิสติ ทีร่ บั กิจนิมนต
๖. การเปรียบเทียบทัศนคติของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว
ดานสิง่ ของ
๖.๑ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีเ่ รียนคณะทีศ่ กึ ษาตางกันพบวา
มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๒ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา งกัน พบวามีความ
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๓ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีม่ อี ายุตา งกัน พบวามีความ
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๔ ภูมลิ ำเนาของนิสติ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำเนา
ตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๕ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีม่ คี า ใชจา ยประจำเดือนตางกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๖ ผลการเรียน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียน
ตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๖.๗ การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวการเปรียบเทียบทัศนคติดา นสิง่ ของของ
นิสติ ทีม่ ผี ใู หการสนับสนุนดานการเงินตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที่ ๐.๐๑ โดยนิสติ ทีม่ พี อ แม ปู ยา ใหการสนับสนุนดานการเงินมีทศั นคติดา นสิง่ ของดีกวานิสติ
ทีร่ บั กิจนิมนต
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๗. การเปรียบเทียบทัศนคติของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบ ครัว
ดานการใหคำแนะนำ
๗.๑ คณะทีศ่ กึ ษา การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำของนิสติ ทีเ่ รียนคณะที่
ศึกษาตางกันพบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๗.๒ ชัน้ ป การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา ง
กัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๗.๓ อายุ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำแกนสิ ติ ทีม่ อี ายุตา งกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ๐.๐๑ โดยนิสติ ทีม่ อี ายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีทศั นคติ
ดานการใหคำแนะนำดีกวานิสติ ทีม่ อี ายุ อายุ ๒๐ – ๒๔ ป อายุ ๒๕– ๒๙ และ อายุ ๓๐ ปขนึ้ ไป
๗.๔ ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำของนิสติ
ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาตางกันพบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๗.๕ คาใชจา ยตอเดือน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำของนิสติ ที่
มีคา ใชจา ยประจำเดือนตางกันพบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๗.๖ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการใหคำแนะนำของนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนตางกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๗.๗ การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัว การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการให
คำแนะนำของนิสติ ทีม่ ผี ใู หการสนับสนุนตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทาง
สถิติ
๘. การเปรียบเทียบทัศนคติของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว
ดานบทบาททางสังคม
๘.๑ คณะทีศ่ กึ ษา การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ทีเ่ รียน
คณะตางกัน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ๐.๐๑ โดยนิสติ ทีเ่ รียนคณะพุทธ
ศาสตรมที ศั นคติดา นบทบาททางสังคมดีกวานิสติ ทีเ่ รียนคณะครุศาสตรและคณะสังคมศาสตร
๘.๒ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา งกัน
พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
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๘.๓ อายุ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ อี ายุตา งกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๘.๔ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาตางกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๘.๕ คาใชจา ยตอเดือน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ที่
มีคา ใชจา ยตอเดือนตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๘.๖ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนตางกัน
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๘.๗ การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัว การเปรียบเทียบทัศนคติดา นบทบาท
ทางสังคมของนิสติ ดานการเงิน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๙. การเปรียบเทียบทัศนคติของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัศนคติของพระนิสติ ทีม่ ตี อ ครอบครัว
ทัง้ ๔ ดาน
๙.๑ คณะทีศ่ กึ ษา การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการให
คำแนะนำและดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีเ่ รียนคณะตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยาง
ไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๙.๒ ชัน้ ปการเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำแนะนำ
และดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีเ่ รียนชัน้ ปตา งกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญ
ทางสถิติ
๙.๓ อายุการเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำแนะนำ
และดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ อี ายุตา งกัน พบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญ
ทางสถิติ
๙.๔ ภูมลิ ำเนาของพระนิสติ การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดาน
การใหคำแนะนำ และดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาตางกัน พบวามีความแตกตาง
กันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๙.๕ คาใชจา ยตอเดือน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการ
ใหคำแนะนำ และดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ คี า ใชจา ยตอเดือนตางกัน พบวามีความ
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
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๙.๖ ผลการเรียน การเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่ ของ ดานการใหคำ
แนะนำและดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนตางกัน พบวามีความแตกตางกันอยาง
ไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ
๙.๗ การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวการเปรียบเทียบทัศนคติดา นการเงิน ดานสิง่
ของ ดานการใหคำแนะนำและดานบทบาททางสังคมของนิสติ ทีม่ ผี ใู หการสนับสนุนตางกัน พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ๐.๐๑ โดยนิสติ ทีม่ พี อ แม ปู ยา ตา ยาย ใหการ
สนับสนุนดานการเงินดีกวานิสติ ทีร่ บั กิจนิมนต

 
๑. การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร พบวาพระนิสติ ไดรบั กิจนิมนตมากถึงรอยละ ๕๑.๐ อาจเปน
เพราะวาความเปนอยภู ายในครอบครัวเดิมของพระนิสติ ไมมคี วามพรอมทางดานเศรษฐกิจ เปน
ไปตามผลของการวิจัยในขอมูลทั่วไปของพระนิสิต ที่อาชีพของบิดามารดาสวนมากมีอาชีพ
เกษตรกรรม ซึง่ มีผลตอบแทนของอาชีพและมีรายไดตอ ปคอ นขางต่ำจึงทำใหครอบครัวใหความ
สนับสนุนแกพระนิสติ ไดเพียงรอยละ ๔๙.๐ ดังนัน้ พระนิสติ จึงเรียนรทู จี่ ะดูแลสงเสียตัวเองใน
การเรียนสอดคลองกับขอมูลของภาคสังคมวิทยา มหาวิทยารามคำแหง พอแมควรเปนแบบอยาง
ทีด่ ขี องลูก มีความขยัน เชน เมือ่ มีเวลาวางก็จะหางานมาทำ หาหนังสือมาอานเพือ่ เพิม่ ความรใู ห
กับตนเอง เปนคนทีม่ คี วามอดทนตอความยากลำบาก ถึงจะเหนือ่ ยแคไหนก็ตอ งทำใหสำเร็จ
อดทนเพือ่ ความสำเร็จ เชน ขยันศึกษาเลาเรียนจนประสบความสำเร็จ
๒. การแกปญ
 หาสวนตัวของพระนิสติ พบวา การแกปญ
 หาสวนตัวพระนิสติ สวนมาก
พยายามแกปญ
 หาดวยตัวเอง เปนเพราะวาภูมลิ ำเนาเดิมของพอแมอยไู กลและพระนิสติ สวนใหญ
จำพรรษาอยตู ามวัดใหญ ๆ ในเมืองสอดคลองกับผลของการวิจยั ในขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพ
ของครอบครัว คือ พอเสียชีวติ แมเสียชีวติ หยาราง รวมถึงภูมลิ ำเนาของพอแมอยไู กลเดินทาง
ไมสะดวก จึงทำใหพระนิสติ แกปญ
 หาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ดวยตนเองเปนสำคัญ
๓. การแนะนำและสนับสนุนเกีย่ วกับสถานทีพ่ ำนัก พบวา พระนิสติ ไดรบั การแนะนำ
เกีย่ วกับสถานทีพ่ ำนักมากถึงรอยละ ๖๐.๓ จากพระสังฆาธิการนอกจากนัน้ ไดรบั คำแนะนำจากเพือ่ น
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และปู ยา ตา ยาย สวนทีเ่ หลือจะเปนครู อาจารยและผนู ำชุมชน เปนเพราะบริบทแวดลอมของ
การดำรงสถานะความเปนบรรพชิต สอดคลองกับสถานทีพ่ ำนักหลักก็ คือ วัด ซึง่ มีผปู กครอง
เปนเจาคณะพระสังฆาธิการ ทีเ่ ปนผดู แู ลอบรมสัง่ สอนรองจากพอแมทอี่ ยไู กลและสถานะทาง
ครอบครัวไมเอือ้ อำนวยในการเดินทางใหพบและสนทนาไดบอ ย ๆ เจาคณะพระสังฆาธิการจึงเปน
ทีพ่ งึ และเปนทีป่ รึกษาหลักใหกบั พระนิสติ เกีย่ วกับสถานทีพ่ ำนักทีเ่ หมาะสม
๔. การสนับสนุนดานการเงินของครอบครัว พบวา พระนิสติ ไดรบั การสนับสนุนจาก
ครอบครัวตอเดือน จำนวน ๑,๐๐๐-๑,๙๙๙ บาท สอดคลองกับขอมูลของภาควิชาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในหนาทีข่ องครอบครัว ขอที่ ๕ หนาทีท่ างดานเศรษฐกิจของครอบครัวที่
มีหนาทีเ่ ปนหนวยจัดหาของกินของใช การใหการสนับสนุนการศึกษา การกินอยแู กสมาชิกใน
ครอบครัวใหมคี วามเจริญกาวหนาและปลูกฝงคานิยมทีด่ งี ามใหเกิดแกสมาชิกในครอบครัว
๕. สมาชิกของครอบครัวทีใ่ หการสนับสนุนดานการเงิน พบวาพอโดยกำเนิดใหการ
สนับสนุนดานการเงิน นอกจากนัน้ จะเปนแมโดยกำเนิดและญาติตามลำดับ สอดคลองกับลักษณะ
ของพอทีด่ ี ขอที่ ๓ พอตองเปนหัวหนาทีด่ ขี องครอบครัวโดยการเปนผนู ำทีด่ มี คี วามรับผิดชอบ
ตอครอบครัว
๖. จากการสนับสนุนปจจัยสีข่ องครอบครัว พบวา พระนิสติ ไดรบั ถึงรอยละ ๗๓.๘
จากครอบครัวเปนผาหม นอกนัน้ เปนสิง่ จำเปนในชีวติ ประจำวันตามลำดับ ซึง่ สอดคลองกับหนาที่
ของบิดามารดาทีพ่ งึ มีตอ บุตร ขอที่ ๒ คือ พึงเลีย้ งดูบตุ รใหไดรบั ความสุขดวยปจจัยสี่
๗. การสนับสนุนปจจัยทีใ่ ชในการเรียนการสอน พบวาพระนิสติ ไดรบั หนังสือเรียนจาก
ครอบครัวมากถึงรอยละ ๓๕.๕ นอกนัน้ เปนอุปกรณทจี่ ำเปนตอการเรียนตามลำดับ สอดคลองกับ
หนาทีข่ องบิดามารดาพึงมีตอ บุตร ขอที่ ๑ คือ อบรมสัง่ สอนถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมสังคมตลอดจนสนับสนุนใหการศึกษาเลาเรียนอันจะเปนพื้นฐานประกอบ
สัมมาชีพเปนปกแผนของชีวติ ตอไปภายหนา
๘. การสนับสนุนสิง่ อำนวยความสะดวกในการเรียนของครอบครัว พบวาพระนิสติ สวน
มากไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนจากครอบครัวเปนคอมพิวเตอร รอยละ ๒๓.๘
นอกนัน้ เปนเครือ่ งคิดเลขเครือ่ งบันทึกเสียง สอดคลองกับความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว
ขอที่ ๒ การเลีย้ งดู นับตัง้ แตการใหอาหารและจัดอาหารถูกหลักโภชนาการ และดูแลสุขภาพอนามัย
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ทีอ่ ยอู าศัยสะอาด จัดบรรยากาศบานใหอบอนุ เอาใจใสแกลกู และสมาชิกในครอบครัวไมใหรสู กึ
วาถูกทอดทิง้ พอแมตอ งเขาใจในพัฒนาการและความตองการของเด็ก เพือ่ ชวยไมใหเกิดความ
คับของใจดูแลใหมเี ครือ่ งใชทจี่ ำเปนครบถวนและคาใชจา ยเหมาะสมกับฐานะ
๙. การใหคำแนะนำการใหคำแนะนำการศึกษาของครอบครัว พบวา พระนิสติ สวนมาก
ไดรบั คำแนะนำจากครอบครัว รอยละ ๘๕.๒ สอดคลองกับความรับผิดชอบของครอบครัว ขอที่ ๑
การศึกษา บิดามารดามีหนาที่ที่จะตองใหการศึกษาแกบุตร เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
สัมมาชีพในอนาคต และบุตรทีด่ พี งึ มีหนาทีท่ จี่ ะตองเรียนดวยความเอาใจใสและพากเพียรใหสำเร็จ
สมดังทีบ่ ดิ ามารดาสงเสียใหเรียน
๑๐. ครอบครัวใหการแนะนำ พบวา ครอบครัวใหการแนะนำเรือ่ งการรักษาสุขภาพ รอย
ละ ๘๓.๔ สุขภาพทางกายเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญถาหากรางกายแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
ก็จะทำใหสขุ ภาพจิตดีสามารถทีจ่ ะเรียนรกู ารอยใู นสังคมไดอยางปลอดภัยจากอันตรายรอบดานได
ซึง่ สอดคลองกับ ความรับผิดชอบของครอบครัว ขอที่ ๓ คือ การใหคำแนะนำการปองกันอันตราย
ทีพ่ งึ เกิดขึน้ ได และรจู กั แหลงทีจ่ ะขอความชวยเหลือ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสมาชิกปลอดภัยจากอุบตั ภิ ยั
ทัง้ ปวงนอกจากนัน้ เปนการแนะนำจากครอบครัวในเรือ่ งของการเรียนและการใชจา ยและการ
คบเพือ่ นตามลำดับ
๑๑. การติดตามผลการเรียนและการเยีย่ มเยือนของครอบครัว พบวา พระนิสติ สวนมาก
ไดรบั การติดตามผลการเรียนและการเยีย่ มเยือนจากครอบครัวอยางตอเนือ่ งและเปนไปตามบทบาท
หนาทีข่ องพอแมและครอบครัวทีพ่ งึ กระทำตอบุตรทีม่ คี วามผูกพันกันทางสายโลหิต ในหนาทีข่ อง
พอแมทมี่ ตี อ บุตรของตนเอง คือ ใหความรักความอบอนุ และกำลังใจแกบตุ รพรอมทัง้ รับฟงปญหา
และชวยแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
สำหรับทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัว พบวา ดานการเงิน พระนิสติ มีความเห็นทีค่ รอบครัว
มีความอบอนุ เขาใจซึง่ กันและกันซึง่ สงผลใหเขาใจเกีย่ วกับปจจัยการใชจา ยของพระนิสติ และ
ครอบครัวพรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนทุก ๆ ดานในการศึกษา จากการวิจยั ของจันทรเพ็ญ เสียงดี
(๒๕๔๕) เรือ่ ง ทัศนคติของวัยรนุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนลำปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยีทมี่ ตี อ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา พบวา นักศึกษามีทศั นคติในระดับทีด่ ี
ตอบิดามารดาและตอครอบครัว สวนดานสิง่ ของ พบวา พระนิสติ ไดรบั การสนับสนุนสิง่ ของและ
ปจจัยในการศึกษาตามความเหมาะสมและสิง่ ของทีไ่ ดรบั นัน้ ตรงตามความตองการและตรงตามวัตถุ

ทัศนคติที่มีตอครอบครัวและการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสิต
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ประสงคของการเรียนตามลำดับจากครอบครัว สอดคลองกับหนาทีข่ องบิดามารดาพึงมีตอ บุตร ขอ
ที่ ๑ คือ การอบรมสัง่ สอนถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสังคมตลอดจนสนับ
สนุนใหการศึกษาเลาเรียนอันจะเปนพืน้ ฐานประกอบสัมมาชีพเปนปกแผนของชีวติ ตอไปภายหนา
และในดานการใหคำแนะนำ พบวา ทัศนคติของพระนิสติ เห็นดวยทีค่ รอบครัวใหการแนะนำทีด่ แี ละ
เปนประโยชนตอ การเรียนการศึกษาและการติดตามผลการเรียนเพราะเปนหนาทีข่ องพอแมและ
ครอบครัวทีท่ ำหนาที่ ผลิตสมาชิกใหม หมายถึง การมีบตุ ร - ธิดา เพือ่ ใหสงั คมดำรงอยตู อ ไปได
และใหการอบรมสัง่ สอน หรือการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) เพือ่ ใหสมาชิกใหมไดรจู กั
กฎเกณฑและบรรทัดฐานของสังคม เพือ่ ใหความคิดและพฤติกรรมในทิศทางทีส่ งั คมตองการ สวน
ในดานบทบาททางสังคม พบวา พระนิสติ เห็นดวยทีค่ รอบครัว เปนรจู กั และยอมรับในสังคมสามารถ
แนะนำผทู จี่ ะพึงพาอาศัยไดรวมทัง้ สามารถใหความคมุ ครองไดทกุ เวลา ซึง่ เปนผลมาจากพอแม
ไดทำหนาทีใ่ นครอบครัวครบทุกขัน้ ตอนในบทบาทไดอยางเหมาะสม ไมวา จะเปนพอทีด่ แี ละหนาที่
ของบิดามารดาทีพ่ งึ กระทำตอบุตรและครอบครัว มีความรับผิดชอบตอบุตรรวมทัง้ ครอบครัว เปน
ทีย่ อมรับของสังคม ยอมสงผลถึงบุตรหลานเกิดเปนความภาคภูมใิ จในครอบครัวในพอแม มีความ
รสู กึ ทีด่ แี ละมีความอบอนุ จึงทำใหเกิดความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะดำรงอยใู นสังคมไดอยางมีความสุขและ
มีเกียรติมศี กั ดิศ์ รีของความเปนมนุษยตามสถานะ

 

เปนขอมูลทีด่ มี ากทีไ่ ดจากผลของการวิจยั ทำใหทราบถึงสภาพความเปนอยขู องพระนิสติ
ไดในระดับหนึง่ สถาบันครอบครัวยังคงเปนสถาบันหลักและมีความสำคัญมากทีจ่ ะใหการสนับสนุน
ชวยเหลือแกพระนิสติ ในการศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ ี พอ แม ปู ยา ตา ยาย ซึง่
เปนครอบครัวขยายสามารถทีจ่ ะใหการชวยเหลือกันภายในครอบครัวไดเปนอยางดี และใหคำแนะ
นำไดดกี วาพระนิสติ ทีม่ อี งคประกอบของครอบครัวไมสมบูรณ คือ กรณีทพี่ อ แมหยารางกัน, พอ
หรือแมเสียชีวติ , พอแมเสียชีวติ นอกจากนัน้ จะเปนผปู กครองทีเ่ ปน ป,ู ยา, ตา, ยาย, พี,่ นอง,
พระสังฆาธิการ จะไดรบั การสนับสนุนดูแลเอาใจใส การติดตามจากครอบครัวใน ๔ ดานอยใู น
ระดับทีม่ าก ถึงแมวา พระนิสติ จะจากบานทีอ่ บอนุ มาอยวู ดั ในเพศบรรพชิตแลวก็ตาม ความตอง
การทีจ่ ะไดรบั ปจจัยเกือ้ หนุนตาง ๆ รวมถึงความรักความอบอนุ การติดตามดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัวก็ยงั คงมีอยเู ปนปกติ
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จึงเสนอแนะวา ครอบครัว คือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย พี่ นอง ลุง ปา พระสังฆาธิการ
ที่เปนผูปกครองควรที่จะติดตามดูแลเอาใจใสสภาพความเปนอยูอยางใกลชิดและใหเวลาใน
การอบรมการติดตามขาวสาร รวมถึงผลการเรียนและการเยีย่ มเยือน การใหกำลังใจ การสนับสนุน
ทุกดานแกพระนิสติ ทีก่ ำลังศึกษาอยู บาน วัด และชุมชนจะตองเปนภูมคิ มุ กันทีด่ แี ละสำคัญควบ
คกู นั ไป จากสภาพการณรอบ ๆ ดาน พอแมผปู กครองมักจะคิดวาลูกอยวู ดั ดีแลวปลอดภัยแลว
ปกครองตัวเองไดและไดเรียนหนังสือ จริง ๆ แลวไมควรทอดธุระใหเฉพาะเจาคณะพระสังฆาธิ
การทานดูแลเอาใจใสแตเพียงลำพังเทานัน้ โดยความเปนจริงจะตองชวยเหลือเกือ้ กูลกันเสมือน
อยใู นครอบครัวปกติทกุ เรือ่ งทุกดานและเปนระบบ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการสรางความอบอนุ ใจความเชือ่
มัน่ ในตนเองและทำใหเกิดความมัน่ คงทางสังคม ซึง่ มีคำกลาวทีว่ า “เมือ่ ทองอิม่ กายอนุ ” สภาพ
“จิตกับกาย” ก็จะดีตามและสงผลตอการเรียนใหดยี งิ่ ขึน้ และเปนการสรางบุคลากรทางศาสนาที่
มีคณ
ุ คามีคณ
ุ ภาพในฐานะทีจ่ ะเปนศาสนทายาททางพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรและวิทยาเขตอืน่ ๆ ไดทราบถึงขอมูลพืน้ ฐานของพระนิสติ
ในการทีจ่ ะใหความชวยเหลืออุปถัมภค้ำจุนทางการศึกษาไดตรงกับความตองการและสภาพปญหา
ของพระนิสติ แตละรูปตอไป

 

ขอขอบคุณสถาบันวิจยั พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีส่ นับสนุน
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