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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจด้วย
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๗๕๑ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จำนวน ๓๔๑ รูป ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที ่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๘ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาสรุปเป็นความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. พระสงฆ์มีต่อการปฏิบัติหน้าที ่ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = ๒.๙๗๐,S.D.= ๐.๖๑๙)  
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๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
วินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
มีระดับการศึกษาทางโลกแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั ้งไว้  มีระดับ
การศึกษาทางธรรมแผนกนักธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  มีระดับ
การศึกษาทางธรรมแผนกบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
๑) ด้านภาวะผู้นำ คือ พระวินยาธิการไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาด ๒) ด้านหน้าที่ 
คือ ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในบางเขตพื้นที่ที่ลำบากในการเดินทางของพระวินยาธิการ ๓) ด้าน
การประสานงาน/การมีส่วนร่วม คือ พระวินยาธิไม่ค่อยมีการวางแผนร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครอง      
๔) ด้านกระบวนการทางยุติธรรม (กฎหมาย) คือ ยังไม่มีกฎหมายรับรองเป็นรูปธรรม ทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการฝ ึกอบรมพระว ินยาธ ิการให ้ม ีอ ัธยาศัยด ี ม ีความรู้  
ความสามารถ มีความเป็นกันเอง ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ 
พระวินยาธิการควรมีการประสานงานกับเจ้าคณะเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง ควรมีกฎหมายรับรองเป็นรูปธรรม
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study the level of monks’ opinion on 

the factors affecting Phravinayathikarns’ (monk police) duty performance at Klongluang 
District, Patum Thani Province, 2. To Compare the monks’ opinions on the 
Phravinayatikarns’ duty performance at Klongluang District, Patum Thani Province 
classified by personal factors and 3. To study problems, obstacles and 
recommendations for Phravinayatikarns’ duty performance at Klongluang District, 
Patum Thani Province. 

Methodology was the mixed methods:  The quantitative research by survey 
method, data were collected with questionnaires with  with reliability value at 0.751 
from 341 samples who were the monks at Klongluang District Patum Thani Province. 
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.    
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Findings were as follows: 
1. The monks had opinions on the Phravinayatikarns’ duty performance at 

Klongluang District, Patum Thani Province, by overall, at the middle level (x̅= 2.970, 
S.D. = 0.619) 

2. Research hypothesis test results were found that  the monks with different 
ages did not  have different  opinions on the Phravinayatikarns’ duty performance at 
Klongluang District, Patum Thani Province, rejecting the set hypothesis. The monks with 
different lent, formal education, Dhamma and Pali educational levels did not have 
different opinions on the Phravinayatikarns’ duty performance at Klongluang District, 
Patum Thani Province, rejecting the set hypothesis.  

3. Problems and obstacles of the Phravinayatikarns’ duty performance at 
Klongluang District, Patum Thani Province were found that: 1. Leadership; 
Phravinmayatikarns, police monks, did not have leadership, dared not make clear cut 
decision, 2. Duties; Phravinmayatikarns were not able to look after the whole areas 
especially the remote locations that were difficult to access,                                               
3. Coordination/participation; Phravinmayatikarns did not have co-planning with local 
administrative monks, 4. Judicial process (Laws), there was not clear supporting laws 
that make it difficult for Phravinmayatikarns to perform their duties freely. 

Recommendations: There should be training Phravinmayatikarns to have 
good manners, good knowledge and capability and friendliness. There should be 
support budget, coordination with local administrative monks and state authorities 
before duties performance and there should be supporting laws. 
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