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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อปัจจัย

ที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ๓. เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มี
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชนอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจด้วย
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๐๓ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสงฆ์ ในการ
ปกครองคณะสงฆ์อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๑๙๓ รูป ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๘ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนาสรุปเป็นความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. พระภิกษุสงฆ์ ในการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการบวชของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๐๐๖, S.D.=๐.๗๓๑๔)   
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๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั ้งไว้ มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของ
พุทธศาสนิกชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที ่ตั ้งไว้            
วุฒิการศึกษาทางโลกแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชน 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  วุฒิการศึกษานักธรรม
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชน อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ งไว้ มีวุฒิการศึกษาบาลีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ๑) ด้านบวชเพราะอิทธิพลของคนอื่น คือ คนที่อยากบวชขาดปัจจัยในการที่จะ
บวช บางคนถูกบังคับให้บวชด้วยความไม่เต็มใจ ๒) ด้านการตัดสินใจบวชด้วยตนเอง คือ บางคน
อยากบวชเพราะว่าขี้เกียจทำงาน บางคนบวชเพราะความแก่ชรา บางคนบวชเพราะว่าหลบหนีคดี 
การทำงานในปัจจุบันไม่เอื ้อต่อการลางานเพื่อมาบวช ๓) ด้านบวชเพราะอิทธิพลของสื่อมวลชน     
คือ สื่อมวลชนในปัจจุบันนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในด้านที่ไม่ดีเสียเป็นส่วนใหญ่ และสื่อใน
ปัจจุบันได้รับการเผยแพร่และเข้าถึงง่าย ทำให้ข้อมูลบางอย่างบิดเบือนได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะ คือ ต้องส่งเสริมหรือช่วยเหลือสำหรับผู้ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา 
ควรมีการส่งเสริม ให้เข้าใจถึงการบวชอย่างแท้จริง ควรมีการส่งเสริมให้ มีการศึกษาในระหว่างบวช 
ควรมีการอบรมก่อนบวชเพื่อให้เข้าใจถึงการบวชอย่างแท้จริง ควรมีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะ
มาบวชก่อน รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีวันหยุดสำหรับการลาบวช สำนักงานพุทธศาสนา
หรือหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรมีสื่อที่เป็นของตนเอง และควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยในการเผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์   

 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

Research Paper Title : Factors Promoting Buddhists’ Ordination at Sungnern 
District, Nakhon Ratchasima Province 

Researcher : Phra Sontaya Adhicitto (Phaeksoongnern) 
Degree : Master of Arts (Buddhist Management) 
Research Paper Supervisory Committee 
 : Phramaha Sunan Sunando, Asst. Prof. Dr., Pali IV, 

B.A. (Buddhist Management), M.A. (Buddhist 
Management), Ph.D. (Buddhist Management) 

 : Phramaha Krisada Kittisobhano, Asst. Prof. Dr., Pali VI,  
B.A. (Buddhist Management), M.A. (Buddhist 
Management), Ph.D. (Buddhist Management) 

Date of Graduation : July 10, 2021 

 
 Abstract 

Objectives of this research were: 1. To study the level of monks’ opinion on 
the factors promoting buddhists’ ordination at sungnern district, nakhon ratchasima 
province, 2. To Compare the monks’ opinions on the factors promoting buddhists’ 
ordination at sungnern district, nakhon ratchasima province, classified by personal 
factors and 3. To study problems, obstacles and recommendations for factors 
promoting buddhists’ ordination at sungnern district, nakhon ratchasima province  

Methodology was the mixed methods:  The quantitative research by survey 
method, data were collected with questionnaires with  with reliability value at 0.903 
from 139 samples who were the monks at Soongnern District, Nakornrajasima Provincial 
Sanga administration. Data were analyzed with social science research ready-made 
program. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation,   
t-test, F-test with one way analysis of variance. The qualitative research, data were 
collected from 8 key informants by in-depth interviewing and analyzed data by content 
descriptive interpretation.    
 Findings were as follows: 
 1. The monks at Sungnern District, Nakhon Ratchasima Provincial Sangha 
administration had  opinions on the factors promoting the Buddhists; ordination at 
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Sungnern District, Nakhon Ratchasima Province,  by overall, at high level ( x̅ = 4.006, 
S.D. = 0.7314) 
 2. Research hypothesis test results were found that  the monks with different 
ages did not  have different  opinions on the factors promoting the Buddhists; 
ordination at Sungnern District, Nakhon Ratchasima Province, rejecting the set 
hypothesis. The monks with different lent, formal educational levels  had different 
opinions on the factors promoting the Buddhists; ordination at Sungnern District, 
Nakhon Ratchasima, accepting the set hypothesis. Monks with different Dhamma and 
Pali educational levels did not have different opinions on the factors promoting         
the Buddhists; ordination at Sungnern District, Nakhon Ratchasima Province, rejecting  
the set hypothesis 
 3. Problems and obstacles of the factors promoting the Buddhists; ordination 
at Sungnern District, Nakhon Ratchasima Province were found that: 1) Ordination 
because of others’ influence; those who wanted to be ordained but no supporting 
factors available, some people were forced to be ordained without willfulness, 2) Self 
decision to be ordained; some people were ordained because of being lazy to work, 
some were ordained because of old ages, some were ordained to escape from criminal 
acts, working condition at present time does not support leave of absence for 
ordination, 3) Ordination because of mass media influence; mass media at present 
presented mostly bad side of monks and media at present time are easy to use and 
access causing data and information distorted. 
 Recommendations: There must be appropriate support for those who 
wanted to be ordained in Buddhism. There should be promotion of real ordination. 
Biodata of those who wanted to be ordained must be checked. Government                 
or organization concerned should set aside the leave-days for ordination, the Office  
of National Buddhism or related organizations should have their own media and there 
should have organizations to be responsible for correct data and information 
dissemination  about Buddhism and monks directly.    
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