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The purposes of this study were (1) to study satisfaction of the community 

development  volunteers  via  the role  of  sub district  headman and village  headman 
Mae La Noi district, Mae Hong Son province and (2) to compare the personal factors 
affected the satisfaction of  the community  development volunteers  via  the role of 
sub  district  headman  and  village  headman  Mae  La  Noi  district,  Mae  Hong  Son 
province.  This  study  were  used  the  tested  confidence  and  reliability  closed-ended 
survey  questionnaires  and  implemented  to  collect  data  from  260  community 
development volunteers in Mae La Noi district. In addition, the data were statistically 
analyzed  using  percentage,  mean,  and  standard  deviation.  Inferential  statistics 
methods on t-test and one-way ANOVA (F-test) were used to test hypotheses in the 
study.              The  results  were  revealed  that  the  satisfaction  of  the  community 
development  volunteers  via  the  role  of  sub district  headman and village  headman 
Mae La Noi  district,  Mae Hong Son province,  the overall  satisfaction was high level. 
The factors in the highest average value were services, followed by the administration 
of justice, the administration of the people, and the maintenance of public interest 
and  maintaining.  In  the  personal  factors  relating  to  gender,  status,  age,  educational 
level  and  occupation  affected  the  satisfaction  of  the  community  development 
volunteers via the role of sub district headman and village headman 



ข  Mae La Noi district, Mae Hong Son province was statistically significant difference at a 0.05 confidence level, whereas in personal factor of income did not affect the satisfaction of the community development volunteers via the role of sub district headman and village headman Mae La Noi district, Mae Hong Son province.  Keyword:  Satisfaction, Village Headman, Headman, Mae Hong Son                 
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     ตารางท่ี 15 สารบัญตาราง (ต�อ)  ป�จจัยส5วนบุคคลด.านอาชีพต5อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต5อบทบาทของ    56  กํานัน ผู.ใหญ5บ.าน อําเภอแม5ลาน.อย จังหวัดแม5ฮ5องสอน  ตารางท่ี 16 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู5แบบ scheffe ด.านอาชีพ 56 ตารางท่ี 17 ป�จจัยส5วนบุคคลด.านรายได.ต5อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต5อบทบาทของ 57   กํานัน ผู.ใหญ5บ.าน อําเภอแม5ลาน.อย จังหวัดแม5ฮ5องสอน   



  สารบัญภาพ ภาพท่ี  หน
า    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช.ในการวิจัย 5       



1  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  การจัดการปกครองท�องท่ี ได�เริ่มต�นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทรงมีพระราชดําริให�มีการฟ+,นฟูการปกครองระดับหมู"บ�านท่ีมาแต"เดิมข้ึนใหม" เพราะทรงเล็งเห็นว"าการปกครองในระดับนี้ จําเป/นและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ"นดิน เนื่องจากเป/น หน"วยการปกครองท่ีใกล�ชิดกับราษฎรมากท่ีสุด โดยได�ทรงให�มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู"บ�าน ข้ึนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือ ร.ศ. 111              (พ.ศ. 2435) โดยให�ราษฎรเลือกผู�ใหญ"บ�านแทนการแต"งต้ังโดยเจ�าเมืองดังแต"ก"อน นับแต"นั้นมาจึงได�มีการจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู"บ�าน ตามหัวเมืองต"างๆ โดยตราเป/นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 ต"อมาในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ได�มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 ข้ึนใช�บังคับแทน และได�มีการใช�สืบเนื่องมาจนถึงปDจจุบัน โดยมีการแก�ไข เพ่ิมเติม อยู"หลายฉบับเพ่ือให�เข�ากับสถานการณFท่ีเปลี่ยนแปลงและเป/นปDจจุบัน ตําแหน"งของกํานันผู�ใหญ"บ�านมีความสําคัญยิ่งในการเป/นหัวหน�าการปกครองระดับตําบล หมู"บ�าน ซ่ึงเป/นหน"วยการปกครองข้ันพ้ืนฐานของประเทศ กระจายอยู"ท่ัวทุกภาคของประเทศ ประชาชนส"วนใหญ"ของประเทศอาศัยอยู"ในตําบล หมู"บ�าน ดังนั้นกํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงเป/นผู�มีความ ผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด ปDจจุบันนี้ตําแหน"งกํานัน ผู�ใหญ"บ�านถูกลด ความสําคัญลงเพราะมีการจัดระเบียบการปกครองประเทศท่ีให�ความสําคัญของการกระจายอํานาจ ลงสู"การปกครองส"วนท�องถ่ินให�ความสําคัญต"อผู�นําท�องถ่ิน บางครั้งเกิดความขัคแย�งในเรื่องของ อํานาจในการปกครองท�องท่ีระหว"างกํานัน ผู�ใหญ"บ�านท่ีเป/นตัวแทนของราชการส"วนภูมิภาค       และหน"วยงานขององคFกรปกครองส"วนท�องถ่ิน ซ่ึงมีความทับซ�อนกัน กรมการปกครองได�ให� ความสําคัญกับกํานัน ผู�ใหญ"บ�านในฐานะท่ีเป/นเสมือนแขนขาของกระทรวงมหาดไทย จึงได� ปรับเปลี่ยนสถานภาพของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงอยู"ในยุคปDจจุบันและในอนาคต และเห็นว"าการบริหารการปกครองท�องท่ีในปDจจุบันยังขาดประสิทธิภาพและบทบาทอํานาจหน�าท่ี ของกํานันผู�ใหญ"บ�าน ยังไม"สอดคล�องกับการบริหารราชการแผ"นดิน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ได�มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีสําคัญคือ  1. เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกกํานัน จากราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตตําบลเป/นผู�เลือก จากผู�ท่ีลงสมัครรับเลือกต้ัง เป/นให�ผู�ใหญ"บ�านในตําบลนั้นคัดเลือกกันเอง  บทที่ 1 บทนํา 



2  2. เปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหน"งจากท่ีเคยให�ดํารงตําแหน"งคราวละ 5 ปH เป/นให�ดํารงตําแหน"งจนถึงอายุ 60 ปH และให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 5 ปH กรมการปกครองมีความเห็นว"าการท่ีให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ดํารงตําแหน"ง 5 ปH เป/นผลให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านท่ีมีหน�าท่ีดูแลความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง ไม"กล�าปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายอย"างตรงไปตรงมา เนื่องจากกระทบต"อคะแนนเสียง ทํางานไม"ต"อเนื่อง ราษฎรเริ่มแบ"งเป/นฝDกเป/นฝLาย ต"อมาจึงมีการแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 11) ประเด็นเก่ียวกับการแก�ไขวาระการดํารงตําแหน"งของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านให�ดํารงตําแหน"งจนครบอายุ 60 ปH บริบูรณF และปรับปรุงบทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านให�มีความชัดเจนในเรื่องการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร�อย การพัฒนาส"งเสริมอาชีพรายได�หลังจากมีการกระจายอํานาจส"งเสริมการปกครองตนเองในรูปแบบขององคFกรปกครองส"วนท�องถ่ิน จากบทบาทหน�าท่ีอันกว�างขวาง หลากหลายของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านดังกล"าวมาแล�วนั้น      มีการกล"าวถึงคุณสมบัติของผู�ท่ีจะได�รับเลือกเป/น กํานัน ผู�ใหญ"บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2523 บัญญัติไว�ว"าคุณสมบัติผู�ท่ีจะได�รับเลือกเป/นกํานัน ผู�ใหญ"บ�านจะต�องมีอายุไม"ตํ่ากว"า 25 ปHบริบูรณFแต"ไม"เกิน 60 ปHบริบูรณF เจตนารมณFของกฎหมายดังกล"าว เพ่ือจะให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านได�อยู"ในตําแหน"งได�นานเหมือนข�าราชการท่ัวไป คือ เกษียณอายุราชการท่ี 60 ปH เพ่ือจะได�มีเวลาหาความรู�ในการเป/นนักปกครอง และจะได�ทําหน�าท่ีบําบัดทุกขF บํารุงสุขให�กับราษฎรได�เต็มท่ี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 แบ"งการปกครองออกเป/นตําบล หมู"บ�าน ซ่ึงเป/นส"วนหนึ่งของการปกครองส"วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ.2534 และเป/นพ้ืนฐานสําคัญในการปกครองประเทศ ดังนั้น กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จึงเป/นบุคคลท่ีมีความสําคัญต"อการบริหารราชการแผ"นดิน โดยเฉพาะในส"วนภูมิภาค ในระดับ ตําบล หมู"บ�าน เพราะเป/นหน"วยสุดท�ายท่ีจะนําเอานโยบาย งานบริการสาธารณะของรัฐบาลไปสู"ประชาชน เป/นบุคคลกลางท่ีคอยประสานงานระหว"างราชการกับประชาชน และยังต�องคอยดูแลความทุกขFสุขของประชาชน อาจแยกบทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู� ใหญ"บ�าน ได�ใน 3 ฐานะ คือ ฐานะแรก             เป/นเจ�าหน�าท่ีฝLายปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เป/นตัวแทนของทางราชการ โดยการประกาศข"าวสารของทางราชการให�ประชาชนในตําบล หมู"บ�านทราบ อํานวยความสะดวกให�กับประชาชน จับกุมผู�กระทําความผิด ดูแลทรัพยFสินของทางราชการ ฐานะท่ีสอง เป/นตัวแทนของประชาชนในตําบล หมู"บ�าน ซ่ึงประชาชนเลือกมาเป/นผู�ปกครอง เป/นปากเป/นเสียงแทน นําเอาความต�องการของประชาชนสู"ทางราชการ ฐานะสุดท�าย เป/นผู�นําชุมชน เป/นบุคคลท่ีประชาชนในตําบล หมู"บ�าน       ให�ความเคารพ เชื่อฟDง ยอมรับความคิดเห็น เป/นท่ีพ่ึงให�แก"ลูกบ�านได� ซ่ึงฐานะดังกล"าวนี้จะแสดงออกท้ังทางการเมืองและทางสังคม 



3  ในปH พ.ศ.2534 ภายใต�การนําของคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห"งชาติ (รสช.) มีการแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 จากวาระการดํารงตําแหน"งกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จากวันท่ีได�รับเลือกจนถึง 60 ปH เป/นดํารงตําแหน"งคราวละ 5 ปH นับแต"วันท่ีราษฎรเลือก โดยอ�างเหตุผลว"ากํานัน ผู�ใหญ"บ�านดํารงตําแหน"งนานเกินไป ทําให�การปฏิบัติงานเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร�น แสวงหาผลประโยชนF กระทําตัวเป/นผู�มีอิทธิพล ไม"สอดคล�องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ปH พ.ศ.2551 ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านให�มีความชัดเจน ไม"ซํ้าซ�อนกับองคFกรปกครองส"วนท�องถ่ิน รวมถึงกฎหมายให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีหน�าท่ีดูแลราษฎรในหมู"บ�านให�ปฏิบัติเป/นไปตามกฎหมายบ�านเมือง นอกจากนี้กํานัน ผู�ใหญ"บ�านต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับการร�องขอจากส"วนราชการต"างๆ กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จึงเปรียบเสมือนผู�ทําหน�าท่ีเป/นเจ�าหน�าท่ีของทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีประจําอยู"ในทุกตําบล หมู"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย เป/นพ้ืนท่ีห"างไกลจากความเจริญ เป/นพ้ืนท่ีชนบท ห"างจากตัวจังหวัดแม"ฮ"องสอน 130 กิโลเมตร แบ"งขอบเขตการปกครองเป/น 8 ตําบล 69 หมู"บ�าน และเทศบาล 1 แห"ง ร�อยละ 80 ของประชากรเป/นชนเผ"า บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงมีความสําคัญ เช"น ด�านการปกครอง ความม่ันคง ด�านการพัฒนา และอีกหลายด�าน ในพ้ืนท่ีห"างไกลบทบาทหน�าท่ีกํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงมีความสําคัญต"อการบําบัดทุกขF บํารุงสุข ให�กับพ่ีน�องประชนชนในระดับตําบล หมู"บ�านเป/นอย"างมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยจึงได�มุ"งศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน โดยการศึกษาจะจําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได�ต"อเดือน เนื่องจากอาสาพัฒนาชุมชนเป/นอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน ท่ีต�องทํางานร"วมกับกํานันผู�ใหญ"บ�านในชุมชน  อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนท่ีได�รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมระดับหมู"บ�าน เรียกชื่อย"อว"า “อช.” มีจํานวนหมู"บ�านละอย"างน�อย 4 คน โดยให�มีจํานวนหญิงชายในสัดส"วนท่ีใกล�เคียงกัน งานอาสาพัฒนาชุมชนเป/นงานท่ีแสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชนFส"วนตน เพ่ือประโยชนFส"วนรวมท่ีพึงจะเกิดข้ึน ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป/นอยู"และการดํารงชีวิตของประชาชนในหมู"บ�าน ตําบล 



4  1.2 คําถามการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ดังนี้ อาสาพัฒนาชุมชนมีความพึงพอใจต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านอยู"ในระดับใด 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน มีวัตถุประสงคFของการวิจัย ดังนี้  1. เพ่ือลําดับถึงความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน                    อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบถึงปDจจัยส"วนบุคคลท่ีส"งผลต"อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 1.4 สมมติฐานการวิจัย อาสาพัฒนาชุมชนท่ีมีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต"างกันมีความพึงพอใจต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน แตกต"างกัน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ"งศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน สามารถสรุปเป/นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได�ดังภาพท่ี 1        



5   ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม   ปDจจัยส"วนบุคคล  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน   1. เพศ  ต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน   2. อายุ  1. ด�านการปกครองประชาชน   3. อาชีพ  2. ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย   4. ระดับการศึกษา  3. ด�านการดูแล รักษาสิ่งสาธารณประโยชนF   5. สถานภาพ  4. ด�านการอํานวยความยุติธรรม   6. รายได�ต"อเดือนของครัวเรือน  5. ด�านการบริการ        ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย 1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก" 1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 ระดับการศึกษา 1.4 สถานภาพ 1.5 รายได�ต"อเดือนของครัวเรือน 2. ตัวแปรตาม ได�แก" 2.1 ด�านการปกครองประชาชน 2.2 ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย 2.3 ด�านการดูแล รักษาสิ่งสาธารณประโยชนF 2.4 ด�านการอํานวยความยุติธรรม 2.5 ด�านการบริการ 1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว� ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต"อบทบาทของกํานัน 



6  ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  ตามอํานาจหน�าท่ี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 ซ่ึงประกอบไปด�วย 5 ด�าน                       คือ 1. ด�านการปกครองประชาชน 2. ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย 3. ด�านการดูแลรักษา       สิ่งสาธารณประโยชนF 4. ด�านการอํานวยความยุติธรรม และ5. ด�านการบริการ 1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพทFท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีอาสาพัฒนาชุมชนพึงพอใจต"อการปฏิบัติหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม      (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  2. อาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง บุคคลท่ีได�รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู"บ�านให�ปฏิบัติงานอาสาสมัครในหมู"บ�านหนึ่ง เรียกชื่อย"อว"า “อช” อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 3. บทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบั ติหน�า ท่ีของกํานัน ผู� ใหญ"บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11)  พ.ศ.2551 ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 4. กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน หมายถึง ผู�ปกครองท�องท่ีในเขตตําบล หรือหมู"บ�าน ในอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ท่ีได�รับการเลือกจากประชาชนหรือวิธีอ่ืนตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ีทําหน�าท่ีในการดูแล ทุกขFสุขของประชาชน 5. การปกครองท�องท่ี หมายถึง การจัดการปกครองท�องท่ี เป/นการกําหนดหน"วยการปกครอง เพ่ือให�มีความใกล�ชิดและทําหน�าท่ีดูแลทุกขFสุขของประชาชน โดยการปกครองท�องท่ี ตามท่ีกําหนดไว�ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 6. ด�านการปกครองประชาชน หมายถึง กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน มีบทบาทในการปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยู"ในเขตหมู"บ�าน ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 1.6.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ"มตัวอย"าง การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากอาสาพัฒนาชุมชน อําเภอแม"ลาน�อย จํานวน 260 คน  1.6.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา จํานวน 5 เดือน ต้ังแต" เดือน มีนาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2562  



7  7. ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย หมายถึง กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน มีบทบาทในการดูแลความเป/นระเบียบเรียบร�อยของหมู"บ�าน จัดหมู"บ�านให�เป/นระเบียบเรียบร�อยและต�องด�วยสุขลักษณะ ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 8. ด�านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชนF หมายถึง กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน มีบทบาทในการแจ�งให�ราษฎร ให�ความช"วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชนF เพ่ือบําบัดปDดปSองภยันตรายสาธารณะ อันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช"วยเหลือบรรเทาทุกขFแก"ผู�ประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 9. ด�านอํานวยความยุติธรรม หมายถึง กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน มีบทบาทในด�านการอํานวยความเป/นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัย ให�แก"ราษฎรในหมู"บ�าน ปฏิบัติตามภารกิจ หรืองานอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน"วยงานอ่ืนของรัฐ ผู�ว"าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 10. ด�านการบริการ หมายถึง กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เป/นนายทะเบียนผู�รับแจ�ง กรณีมีคนเกิด คนตาย หรือย�ายท่ีอยู" และเป/นผู�มีบทบาทสําคัญในการประสานงานโครงการท่ีได�รับจากการอุดหนุนจากรัฐบาล เช"น โครงการกองทุนหมู"บ�านและชุมชนเมือง และการปฏิบัติหน�าท่ี และเป/นหัวหน�าของราษฎรในหมู"บ�านของตน  ในพ้ืนท่ีอําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 11. ปDจจัยส"วนบุคคล หมายถึง ข�อมูลส"วนบุคคลของอาสาพัฒนาชุมชน อําเภอแม"ลาน�อย           จังหวัดแม"ฮ"องสอน ได�แก" เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได�ต"อเดือนของครัวเรือน 1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว5าจะได-รับ การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ทราบถึงความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต"อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน อําเภอแม"ลาน�อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 2. เพ่ือเป/นข�อมูลในการพัฒนาวางแผน และปรับปรุงการปกครองท�องท่ีต"อไป 3. เพ่ือให�หน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง และผู�ท่ีสนใจ นําข�อมูลไปใช�เพ่ือประกอบการศึกษา ค�นคว�า  



8   การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน         1. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท"องท่ี 2. บทบาท อํานาจหน"าท่ี ของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน 3. อาสาพัฒนาชุมชน 4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 5. แนวคิดเก่ียวกับ ผู"นํา และภาวะผู"นํา 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง 2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องท่ี การปกครองท"องท่ี หมายถึง การปกครองในตําบลและหมู�บ"าน เป8นการปกครองท่ีมีความใกล"ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป8นผู"ช�วยเหลือนายอําเภอซ่ึงเป8นส�วนหนึ่งของราชการบริหารส�วนภูมิภาค โดยเฉพาะในการเป8นผู"ประสานงานระหว�างราชการส�วนภูมิภาคกับองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน การรักษาความสงบเรียบร"อย การป@องกันและแก"ไขปAญหากรณีต�าง ๆ นอกจากนี้ยังทําหน"าท่ีเป8นคนกลางในการไกล�เกลี่ย ประนีประนอมและจัดการระงับปAญหาความขัดแย"งในท"องท่ี และยังมีฐานะเป8นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเก่ียวกับเรื่องร"องทุกข? ความเดือดร"อนของราษฎร เพ่ือนําเสนอต�อส�วนราชการ (สถาบันพระปกเกล"า)  อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู"วิจัยได"นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล"าเจ"าอยู�หัวได"ทรงมีพระราชดํารัสกับหลวงเทศาจิตวิจารณ?      (เส็ง วิรยศิริ) ท่ีต�อมาได"เป8นปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยว�า “เรามีหลักมาแต�โบราณแล"วว�ามีเจ"าบ"าน ผู"ใหญ�บ"าน กํานันแขวงตามบ"านนอกหรือหัวเมือง เวลานี้มีเป8นบ"านๆ กํานันแขวงอยู�บ"างแล"วการท่ีเราจะจัดใหม�ต�อไปนั้น เห็นว�าควรจะอนุโลมจัดท"องท่ีคล"ายคลึงกับท่ีเราจัดมีอยู�บ"างแล"วบางเมือง คือ กําหนดหลายๆ เจ"าบ"านท่ีอยู�ใกล"ชิดติดต�อกันเป8นกลุ�มๆหนึ่งเข"าเป8นหมู�บ"านในกลุ�มนี้ เรียกว�า “หมู�บ"าน” แล"วให"มีผู"ใหญ�บ"านปกครองคนหนึ่ง หลายๆ หมู�บ"านท่ีอยู�ในระยะใกล"เคียงกันมากน"อยพอสมควร ต้ังข้ึนเป8น “ตําบล” ให"มีกํานันเป8นหัวหน"าตําบล หลายๆ ตําบล รวมเป8นแขวงหรืออําเภอหนึ่ง การรวบรวมบ"านข้ึนเป8นหมู� เป8นตําบล เป8นอําเภอ เช�นนี้ คงมีเล็กบ"างใหญ�บ"างต"องถือเอาบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 



9  การจัดการปกครองท"องท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ. 2457 ประกอบไปด"วย หมู�บ"าน ตําบล อําเภอและก่ิงอําเภอ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมู$บ�าน หมู�บ"านตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายลักษณะปกครองท"องท่ี มี 2 ประเภท คือ หมู�บ"านท่ีจัดต้ังข้ึนอย�างเป8นทางการ กับ หมู�บ"านท่ีจัดต้ังข้ึนเป8นการชั่วคราว 1. หมู�บ"านท่ีจัดต้ังข้ึนอย�างเป8นทางการ การจัดต้ังทําโดยประกาศจังหวัด ภายใต"หลักเกณฑ?ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท"องท่ี พ.ศ. 2457 ได"วางหลักเกณฑ?การต้ังหมู�บ"านข้ึนไว"กว"างๆ 2 ประการ คือ 1.1 โดยจํานวนประชากร ถ"ามีประชากร 200 คน ให"จัดเป8นหมู�บ"าน 1.2 ในกรณีท่ีผู"คนต้ังบ"านเรือนอยู�ห�างไกลกัน ถึงจํานวนประชากรจะน"อย แต�ถ"ามีจํานวนบ"านไม�ตํ่ากว�า 5 บ"านแล"ว ให"จัดเป8นหมู�บ"าน ต�อมาได"มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 ได"วางหลักเกณฑ?การจัดต้ังหมู�บ"านไว" ดังนี้ 1.2.1 กรณีเป8นชุมชนหนาแน�น 1.2.1.1 เป8นชุมชนท่ีมีราษฎรไม�น"อยกว�า 1,200 คน หรือมีจํานวนบ"าน    ไม�น"อยกว�า 240 บ"าน 1.2.1.2 เม่ือแยกหมู�บ"านใหม�แล"ว หมู�บ"านใหม�จะต"องมีราษฎรไม�น"อยกว�า 600 คน หรือมีจํานวนบ"านไม�น"อยกว�า 120 บ"าน 1.2.1.3 ต"องได"รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู�บ"าน สภาตําบล หรือสภาองค?การบริหารส�วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอ 1.2.2 กรณีเป8นชุมชนห�างไกล 1.2.2.1 เป8นชุมชนท่ีมีราษฎรไม�น"อยกว�า 600 คน หรือมีจํานวนบ"าน        ไม�น"อยกว�า 120 บ"าน 1.2.2.2 เม่ือแยกหมู�บ"านใหม�แล"ว หมู�บ"านใหม�จะต"องมีราษฎรไม�น"อยกว�า 200 คน หรือมีจํานวนบ"านไม�น"อยกว�า 40 บ"าน 1.2.2.3 ชุมชนใหม�ห�างจากชุมชนเดิมไม�น"อยกว�า 6 กิโลเมตร 1.2.2.4 ต"องได"รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู�บ"าน สภาตําบล หรือสภาองค?การบริหารส�วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอ 2. หมู�บ"านท่ีจัดต้ังข้ึนเป8นการชั่วคราว หมู�บ"านชั่วคราวเป8นหมู�บ"านท่ีจัดต้ังข้ึนในกรณีท่ีท"องท่ีอําเภอใดมีราษฎรไปต้ังชุมนุมทําการ       หาเลี้ยงชีพแต�ในบางฤดูและจํานวนราษฎรซ่ึงไปต้ังทําการอยู�มากพอสมควร จะจัดเป8นหมู�บ"าน           ภูมิประเทศท"องท่ีเป8นหลัก” 



10  ตามหลักเกณฑ?การต้ังหมู�บ"านปกติได" เพ่ือความสะดวกแก�การปกครอง ให"นายอําเภอประชุมราษฎรในหมู�บ"านนั้นๆ เลือกว�าท่ีผู"ใหญ�บ"าน มีอํานาจและหน"าท่ีเหมือนผู"ใหญ�บ"านปกติ การจัดระเบียบการปกครองหมู$บ�าน ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท"องท่ีการบริหารงานของหมู�บ"าน มีองค?ประกอบท่ีสําคัญดังนี้ ผู"ใหญ�บ"าน ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน และคณะกรรมการหมู�บ"าน ผู�ใหญ$บ�าน ในหมู�บ"านหนึ่ง มีผู"ใหญ�บ"าน 1 คน ทําหน"าท่ีปกครองราษฎรในเขตหมู�บ"าน              โดยมีท่ีมาจากการเลือกของราษฎรในหมู�บ"านนั้น อํานาจหน�าท่ีผู�ใหญ$บ�าน 1. อํานาจหน"าท่ี ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร"อย 1.1 อํานวยความเป8นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร"อยและความปลอดภัยให"แก�ราษฎรในหมู�บ"าน 1.2 สร"างความสมานฉันท?และความสามัคคีให"เกิดข้ึนในหมู�บ"าน รวมท้ังส�งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท"องท่ี 1.3 ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก�ราษฎรในหมู�บ"านในการติดต�อหรือรับบริการกับส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 1.4 รับฟAงปAญหาและนําความเดือดร"อน ทุกข?สุขและความต"องการท่ีจําเป8นของราษฎรในหมู�บ"าน แจ"งต�อส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ องค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน หรือองค?กรอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือให"การแก"ไขหรือช�วยเหลือ 1.5 ให"การสนับสนุน ส�งเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน"าท่ี หรือ การให"บริการของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 1.6 ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ"านให"ปฏิบัติให"เป8นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนให"เป8นตัวอย�างแก�ราษฎรตามท่ีทางราชการได"แนะนํา 1.7 อบรมหรือชี้แจงให"ราษฎรมีความรู"ความเข"าใจในข"อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได"ตามสมควร 1.8 แจ"งให"ราษฎรให"ความช�วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน?เพ่ือบําบัดปAดป@องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช�วยเหลือบรรเทาทุกข?แก�ผู"ประสบภัย 1.9 จัดให"มีการประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู�บ"านเป8นประจําอย�างน"อยเดือนละหนึ่งครั้ง 1.10 ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ?ท่ีไม�ปกติซ่ึงเกิดข้ึนในหมู�บ"านให"กํานันทราบ พร"อมท้ังรายงานต�อนายอําเภอด"วย 



11  1.11 ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน�วยงานอ่ืนของรัฐ ผู"ว�าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมา 2. อํานาจหน"าท่ีเก่ียวด"วยความอาญา 2.1 เม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมาย เกิดข้ึนหรือสงสัยว�าได"เกิดข้ึนในหมู�บ"านของตน ต"องแจ"งความต�อกํานันนายตําบลให"ทราบ 2.2 เม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว�าได"เกิดข้ึนในหมู�บ"านท่ีใกล"เคียง ต"องแจ"งความต�อผู"ใหญ�บ"านหมู�บ"านนั้นให"ทราบ 2.3 เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู"ท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยู�ก็ดี หรือสิ่งของท่ีสงสัยว�าได"มาโดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเป8นสิ่งของสําหรับใช"ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให"จับสิ่งของนั้นไว"และรีบนําส�งต�อกํานันนายตําบล 2.4 เม่ือปรากฏว�าผู"ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว�า เป8นผู"ท่ีได"กระทําผิดกฎหมายก็ดี ให"จับตัวผู"นั้นไว"และรีบนําส�งต�อกํานันนายตําบล 2.5 ถ"ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน"าท่ีราชการ ให"จับผู"ใดในหมู�บ"านนั้น เป8นหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"านท่ีจะจับผู"นั้น และรีบส�งต�อกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร 2.6 เม่ือเจ"าพนักงานผู"มีหน"าท่ีออกหมายสั่งให"ค"น หรือให"ยึด ผู"ใหญ�บ"านต"องจัดการให"เป8นไปตามหมาย การรักษาการแทนผู"ใหญ�บ"าน ถ"าผู"ใหญ�บ"านไม�สามารถปฏิบัติหน"าท่ีได" ให"มอบหน"าท่ีให"แก�ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครองคนใดคนหนึ่งเป8นผู"รักษาการแทน จนกว�าจะทําการในหน"าท่ีได" และต"องรายงานให"กํานันทราบ และถ"าไม�สามารถปฏิบัติหน"าท่ีเกิน 15 วัน ต"องรายงานนายอําเภอทราบด"วย ผู�ช$วยผู�ใหญ$บ�าน ในหมู�บ"านหนึ่งนอกจากจะมีผู"ใหญ�บ"านเป8นผู"ปกครองหมู�บ"านแล"ว ยังมีผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านเป8นผู"ช�วยเหลือผู"ใหญ�บ"าน โดยผู"ใหญ�บ"านและกํานันร�วมกันพิจารณาคัดเลือก อยู�ในตําแหน�งคราวละ 5 ปT แต�เม่ือผู"ใหญ�บ"านต"องออกจากตําแหน�งไม�ว�าด"วยเหตุใด ให"ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านต"องออกจากตําแหน�งด"วย ประเภทของผู�ช$วยผู�ใหญ$บ�าน มี 2 ประเภท คือ 1. ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครอง มีหมู�บ"านละ 2 คน ถ"าหมู�บ"านใดมีความจําเป8นต"องมีมากกว�า 2 คน ต"องขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครอง มีอํานาจหน"าท่ีดังต�อไปนี้ 1.1 ช�วยเหลือผู"ใหญ�บ"านปฏิบัติกิจการตามอํานาจหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"าน 1.2 เสนอข"อแนะนําและให"คําปรึกษาต�อผู"ใหญ�บ"าน ในกิจการท่ีผู" ใหญ�บ"านมีอํานาจหน"าท่ี 1.3 ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร"อยภายในหมู�บ"านร�วมกับผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบ 



12  2. ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบ ตําแหน�งนี้ได"มีครั้งแรกตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (แก"ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2510 เพราะผู"ใหญ�บ"านยังไม�มีเจ"าหน"าท่ีทําหน"าท่ีช�วยเหลือในด"านการรักษาความสงบเรียบร"อยและปราบปรามโจรผู"ร"ายโดยตรง จึงทําให"การปฏิบัติหน"าท่ีไม�ได"ผลดีเท�าท่ีควร จึงได"กําหนดให"มีตําแหน�งผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบข้ึน เพ่ือทําหน"าท่ีเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร"อยและปราบปรามโจรผู"ร"าย หมู�บ"านใดจะมีได"ต"องให"ผู"ว�าราชการจังหวัด เป8นผู"อนุมัติตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบมีอํานาจหน"าท่ี ดังต�อไปนี้ 2.1 ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร"อยภายในหมู�บ"าน 2.2 ถ"ารู"เห็นหรือทราบเหตุการณ?เกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู�บ"านเก่ียวกับความสงบ เรียบร"อย ให"แจ"งต�อผู"ใหญ�บ"าน 2.3 ถ"ามีคนจรเข"ามาในหมู�บ"านและสงสัยว�ามาโดยไม�สุจริตให"นําตัวส�งผู"ใหญ�บ"าน 2.4 ระงับเหตุ ปราบปราม ติดตามจับผู"ร"าย 2.5 ตรวจจับสิ่งของท่ีผิดกฎหมายส�งผู"ใหญ�บ"าน 2.6 ควบคุมตัวผู"สงสัยว�าได"กระทําผิดและกําลังจะหลบหนีส�งผู"ใหญ�บ"าน 2.7 ปฏิบัติตามคําสั่งของผู"ใหญ�บ"านซ่ึงสั่งการโดยชอบด"วยกฎหมาย คณะกรรมการหมู$บ�าน มีหน"าท่ีให"คําแนะนําและให"คําปรึกษาต�อผู"ใหญ�บ"านเก่ียวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"าน เป8นองค?กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู�บ"าน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมู�บ"านร�วมกับองค?กรอ่ืน องค?ประกอบคณะกรรมการหมู�บ"านประกอบด"วยผู"ใหญ�บ"านเป8นประธาน ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน สมาชิกสภาองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาในหมู�บ"าน ผู"นําหรือผู"แทนกลุ�มหรือองค?กรในหมู�บ"านเป8นกรรมการหมู�บ"านโดยตําแหน�ง และกรรมการหมู�บ"านผู"ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายอําเภอแต�งต้ังจากผู"ซ่ึงราษฎรในหมู�บ"านเลือกเป8นกรรมการหมู�บ"านผู"ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�น"อยกว�าสองคนแต�ไม�เกินสิบคน 2. ตําบล เป8นหน�วยการปกครองท"องท่ี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ. 2457 ซ่ึง กําหนดให"ตําบล ประกอบด"วยหลาย ๆ หมู�บ"านรวมกัน โดยมาตรา 29 ได"กําหนดให"หลายหมู�บ"านรวมกันราว 20 หมู�บ"าน ให"จัดเป8นตําบลหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได"วางหลักเกณฑ?การจัดต้ังตําบลไว" ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 ดังนี้ 1. กรณีเป8นชุมชนหนาแน�น 1.1 เป8นชุมชนท่ีมีราษฎรไม�น"อยกว�า 4,800 คน 



13  1.2 มีหมู�บ"านไม�น"อยกว�า 8 หมู�บ"าน 1.3 ได"รับความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือสภาองค?การบริหารส�วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอ 2. กรณีเป8นชุมชนห�างไกล 2.1 เป8นชุมชนท่ีมีราษฎรไม�น"อยกว�า 3,600 คน 2.2 มีหมู�บ"านไม�น"อยกว�า 6 หมู�บ"าน 2.3 ชุมชนใหม�ห�างจากชุมชนเดิมไม�น"อยกว�า 6 กิโลเมตร 2.4 ได"รับความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือสภาองค?การบริหารส�วนตําบลและท่ีประชุมหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอการจัดระเบียบปกครองตําบล การบริหารราชการตําบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท"องท่ีการบริหารงานของตําบล มีองค?ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ กํานัน แพทย?ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน กํานัน ในตําบลหนึ่งมีกํานันหนึ่งคนทําหน"าท่ีปกครองราษฎรในตําบลนั้น โดยมาจากการเลือกต้ังกันเองของผู"ใหญ�บ"านในตําบลนั้นข้ึนเป8นกํานัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด"วยการเลือกกํานัน พ.ศ. 2551 การประชุมคัดเลือกกํานัน ให"นายอําเภอเป8นประธานในท่ีประชุม ปลัดอําเภอเป8นเลขานุการ การประชุมคัดเลือกกํานันต"องเป8นไปโดยเปUดเผยและต"องมีผู"ใหญ�บ"านมาประชุมไม�น"อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู"ใหญ�บ"านท้ังหมดท่ีมีอยู�ในตําบลนั้น ผู"ใหญ�บ"านในตําบลมีสิทธิเสนอชื่อผู"ใหญ�บ"านในตําบลหรือเสนอชื่อตนเองเป8นกํานันได"หนึ่งคน ผู"ใหญ�บ"านท่ีได"รับการเสนอชื่อต"องอยู�ในท่ีประชุมและต"องยินยอมให"เสนอชื่อตนได" ถ"ามีการเสนอชื่อผู"สมควรได"รับการคัดเลือกเป8นกํานันเพียงคนเดียว ให"นายอําเภอคัดเลือกผู"นั้นเป8นกํานันมีการเสนอชื่อผู"สมควรได"รับการคัดเลือกเป8นกํานันมากกว�าหนึ่งคนให"นายอําเภอจัดให"มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับ อํานาจหน�าท่ีกํานัน 1. อํานาจหน"าท่ีเก่ียวกับการปกครองท"องท่ี ได"แก� การตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร"อย ในตําบล ให"ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายการป@องกันภัยอันตราย ส�งเสริมความสุขของราษฎร รับเรื่องความเดือดร"อนของราษฎร แจ"งทางราชการและรับข"อราชการ ประกาศให"ราษฎรได"ทราบและดําเนินการให"เป8นไปตามกฎหมาย เช�น การตรวจและเก็บภาษีอากร รวมท้ังการปกครองผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบลและสารวัตรกํานัน 2. อํานาจหน"าท่ีทุกอย�างเช�นเดียวกับผู"ใหญ�บ"าน   



14  3. อํานาจหน"าท่ีเก่ียวกับความอาญา และรักษาความสงบเรียบร"อย 3.1 มีการกระทําผิดอาญาหรือสงสัยจะเกิด ให"แจ"งนายอําเภอ หรือถ"าเกิดในตําบลข"างเคียงให"แจ"งกํานันตําบลข"างเคียงนั้นทราบ 3.2 พบคนกําลังกระทําผิดกฎหมาย หรือเหตุควรสงสัย หรือมีหมาย หรือคําสั่งให"จับผู"ใดในตําบลให"จับผู"นั้นส�งอําเภอ 3.3 ค"นหรือยึดตามหมายท่ีออกโดยกฎหมาย 3.4 อายัดตัวคนหรือสิ่งของท่ีได"มาด"วยการกระทําผิดกฎหมายแล"วนําส�งอําเภอ 3.5 เม่ือมีเหตุการณ?ร"ายหรือแปลกประหลาด รายงานต�อนายอําเภอ 3.6 เกิดจลาจล ปล"นฆ�า ชิงทรัพย? ไฟไหม"หรือเหตุร"าย ฯลฯ ให"แจ"งต�อเจ"าหน"าท่ีท่ีเก่ียวข"อง 3.7 เม่ือทราบว�ามีคนอาฆาตมาดร"าย คนจรจัด อาจเรียกประชุมผู"ใหญ�บ"านเพ่ือปรึกษาสืบสวนแล"วถ"ามีหลักฐานให"เอาตัวส�งไปท่ีอําเภอ 3.8 เม่ือมีคนจรแปลกหน"านอกทะเบียนราษฎรเข"ามาในท"องท่ี ให"หารือกับผู"ใหญ�บ"าน เพ่ือขับไล�ออกจากท"องท่ี 3.9 เม่ือมีผู"ใดต้ังทับ กระท�อม หรือโรงเรือนโดดเด่ียว ซ่ึงจะเป8นอันตราย อาจสั่งให"เข"ามาอยู�เสียในหมู�บ"าน และนําความแจ"งนายอําเภอ 3.10 เม่ือมีผู"ปล�อยละท้ิงบ"านให"ชํารุด รุงรัง โสโครก อันอาจเกิดอันตรายแก�ผู"อ่ืน หรืออาจเกิดอัคคีภัย ให"ปรึกษากับผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล บังคับให"ผู"อยู�ในท่ีนั้นแก"ไข ถ"าไม�ปฏิบัติตามให"นําความร"องเรียนต�อนายอําเภอ 3.11 ในกรณีท่ีเกิดอันตรายแก�การทํามาหากินของราษฎร ให"ปรึกษากับผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล หาทางป@องกันแก"ไข ถ"าเกินความสามารถให"แจ"งต�อนายอําเภอ 4. อํานาจหน"าท่ีในการดูแลให"คนท่ีเดินทางเข"ามาในตําบล ซ่ึงไม�มีเหตุอันควรสงสัยว�าเป8นผู"ร"าย ให"มีท่ีพักตามสมควรและถ"าเป8นผู"เดินทางมาในราชการก็ต"องช�วยเหลือหาคนนําทาง หาเสบียงอาหารให" 5. อํานาจหน"าท่ีดูแลรักษาสิ่งซ่ึงเป8นสาธารณประโยชน?ท่ีราษฎรใช"ประโยชน?ร�วมกัน เช�น สระน้ํา ศาลาอาศัย ท่ีเลี้ยงปศุสัตว? ห"ามมิให"ผู"ใดรุกล้ํายึดถือครอบครอง หรือทําให"ทรัพย?เสียหาย 6. อํานาจเก่ียวกับการทะเบียนต�าง ๆ ในตําบล เช�น งานทะเบียนราษฎรเก่ียวกับการแจ"งคนเกิด คนย"าย คนตาย งานทะเบียนสัตว?พาหนะ และมีหน"าท่ีรับคําขอจดทะเบียนสมรส เพ่ือนําส�งนายอําเภอให"จดทะเบียนสมรสให"โดยคู�สมรสไม�ต"องไปท่ีว�าการอําเภอ ในท"องท่ีท่ีผู"ว�าราชการจังหวัดได"ออกประกาศไว" ตลอดจนทําบัญชี ทะเบียนสิ่งสาธารณะประโยชน?ท่ีอยู�ในตําบลนั้น  



15  7. อํานาจหน"าท่ีเก่ียวกับภาษีอากร ในการช�วยเหลือการจัดเก็บภาษีอากร การสํารวจและประเมินราคาเพ่ือเสียภาษีอากร โดยจัดทําบัญชีสิ่งของท่ีต"องเสียภาษีอากรยื่นต�อนายอําเภอ        เพ่ือนําไปเสียภาษี ตามกฎหมายภาษีอากร 8. อํานาจหน"าท่ีเรียกประชุมและให"ช�วยงานตามหน"าท่ี ไม�ว�าการประชุมประชาชน คณะกรรมการสภาตําบล และผู"ใหญ�บ"าน เพ่ือหารือร�วมกัน และเรียกบุคคลมาให"ช�วยเหลืองาน 9. หน"าท่ีท่ัวๆ ไป เป8นอํานาจหน"าท่ีท่ีปรากฏในกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี กระทรวงทบวงกรมอ่ืนให"ช�วยเหลือและเป8นท่ีน�าสังเกตว�า กระทรวงทบวงกรมอ่ืนส�วนใหญ�มัก กําหนดให"กํานันมีแต�หน"าท่ี ส�วนอํานาจนั้นมักไม�มอบให" จึงทําให"การปฏิบัติงานตามหน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมายไม�ได"ผลเท�าท่ีควร ไม�เหมือนกับการงานในหน"าท่ี ของฝSายปกครอง แพทย/ประจําตําบล แพทย?ประจําตําบลมาจากการเลือกของกํานันและผู"ใหญ�บ"าน โดยเป8นผู"มีสัญชาติไทย มีความรู"ในวิชาแพทย?แผนปAจจุบันหรือแผนโบราณ และมีถ่ินท่ีอยู�ในตําบล แล"วเสนอให"ผู"ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังเป8นแพทย?ประจําตําบล แพทย?ประจําตําบลมีอํานาจหน"าท่ีช�วยเหลือกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จัดการรักษาความสงบเรียบร"อยในตําบล ป@องกันและตรวจตราความเจ็บไข"ได"ปSวยท่ีเกิดข้ึนแก�ราษฎรในตําบลนั้นและตําบลใกล"เคียง ตลอดจนรายงานโรคระบาดร"ายแรงแก�กํานัน และนายอําเภอ สารวัตรกํานัน ในแต�ละตําบลให"มีสารวัตรกํานันจํานวน 2 คนทําหน"าท่ีเป8นผู"ช�วยของกํานัน มาจากการเสนอชื่อโดยกํานันและให"ผู"ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบ คณะกรรมการตําบล ในแต�ละตําบลให"มีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหน"าท่ีเสนอข"อแนะนําและให"คําปรึกษาต�อกํานัน เก่ียวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหน"าท่ีของกํานัน คณะกรรมการตําบลประกอบด"วยกํานัน ผู"ใหญ�บ"านทุกหมู�บ"านในตําบล แพทย?ประจําตําบล เป8นกรรมการตําบลโดยตําแหน�ง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน กรรมการหมู�บ"านผู"ทรงคุณวุฒิหมู�บ"านละหนึ่งคน เป8นกรรมการตําบลผู"ทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอเป8นผู"คัดเลือกแล"วรายงานไปยังผู"ว�าราชการจังหวัด กรรมการตําบลผู"ทรงคุณวุฒิอยู�ในตําแหน�งคราวละห"าปT วินัยและโทษ  กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และแพทย?ประจําตําบล ใช"กฎหมายว�าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือนโดยอนุโลมอํานาจการลงโทษ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และแพทย?ประจําตําบลเป8นไป ดังนี้  1. กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ?ผู"ใหญ�บ"าน 2. นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และแพทย?ประจําตําบลดังนี้ 2.1 ลดอันดับเงินเดือนไม�เกินหนึ่งอันดับ 2.2 ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป8นผู"บังคับบัญชาชั้นหัวหน"าแผนกกับผู"กระทําผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายว�าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือน 



16  2.3 ลงโทษภาคทัณฑ? เม่ือกํานัน ผู"ใหญ�บ"านคนใดถูกฟ@องในคดีอาญา เว"นแต�คดีความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได"กระทําโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีต"องหาว�าทําผิดวินัยอย�างร"ายแรงถูกสอบสวนเพ่ือไล�ออกหรือปลดออก ถ"านายอําเภอเห็นว�าจะคงให"อยู�ในตําแหน�งจะเป8นการเสียหาย พักหน"าท่ีก็ได" แล"วรายงานให"ผู"ว�าราชการจังหวัดทราบ การสั่งให"กลับเข"ารับหน"าท่ีตลอดถึงการวินิจฉัยว�าจะควรจ�ายเงินเดือนระหว�างพักหรือไม� ให"ผู"ว�าราชการจังหวัดเป8นผู"พิจารณา โดยอนุโลมตามกฎหมายว�าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือน 3. ผู"ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจลงโทษกํานัน ผู"ใหญ�บ"านและแพทย?ประจําตําบล ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายว�าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือน เฉพาะโทษปลด หรือไล�ออก ถ"ากํานัน ผู"ใหญ�บ"านและแพทย?ประจําตําบลผู"ถูกลงโทษเห็นว�าตนไม�ได"รับความเป8นธรรม ก็มีสิทธิ์ร"องทุกข?ต�อกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งให"ยกคําร"องทุกข?หรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษหรือลดโทษ 3. อําเภอและก่ิงอําเภอ อําเภอประกอบข้ึนจากท"องท่ีหลายตําบลรวมกันข้ึนเป8นอําเภอ การจัดต้ังอําเภอจะต"องกระทําโดยตราเป8นพระราชกฤษฎีกา การต้ังอําเภอนอกจากจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายว�าด"วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดินแล"วยังต"องดําเนินการให"เป8นไป ตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ.2457 ท่ีกําหนดไว" ดังนี้ 1. ให"กําหนดเขตท"องท่ีอําเภอ มีเครื่องหมายและจดเขตอําเภออ่ืนทุกด"าน อย�าให"มีท่ีว�างเปล�าอยู�นอกเขตอําเภอ 2. ให"กําหนดจํานวนตําบลท่ีรวมเข"าเป8นอําเภอและให"กําหนดเขตตําบลให"ตรงกับเขต อําเภอ ถ"ามีท่ีว�างเปล�า เช�นทุ�งหรือปSา เป8นต"น อยู�ใกล"เคียงท่ีอําเภอใด หรือจะตรวจตราปกครองได"สะดวกจาก อําเภอใด ก็ให"กําหนดท่ีว�างนั้นเป8นท่ีอยู�ในเขตอําเภอนั้น 3. ให"กําหนดท่ีต้ัง ท่ีว�าการอําเภอ ให"อยู�ในท่ีซ่ึงจะทําการปกครองราษฎรในอําเภอนั้นได"สะดวกนอกจากหลักเกณฑ?ข"างต"น กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 ยังได"กําหนดหลักเกณฑ?ในการจัดต้ังอําเภอไว"เป8นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 3.1 เป8นก่ิงอําเภอมาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ปT หรือ 3.2 เป8นก่ิงอําเภอมาแล"วไม�น"อยกว�า 3 ปT ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป8นทางการปกครอง และการบริการประชาชน คือ มีราษฎรต้ังแต� 30,000 คนข้ึนไป 3.3 ได"รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมหัวหน"าส�วนราชการประจําจังหวัด และสภาจังหวัด   



17  การจัดระเบียบการปกครองอําเภอ  อําเภอมีเจ"าหน"าท่ีบริหารงานและดําเนินการปกครอง ดังนี้ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอ นายอําเภอ เป8นหัวหน"าปกครองบังคับบัญชาข"าราชการในอําเภอ และ รับผิดชอบในการบริหารราชการของอําเภอ นอกจากนั้นยังมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติงานของกํานัน ผู" ใหญ�บ"านในเขตท"องท่ีอําเภอของตนอีกด"วย นายอําเภอเป8นข"าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) มีอํานาจและตามท่ีกําหนดไว"ในมาตรา 65 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 นอกจากนี้ตามมาตรา 62 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 ยังกําหนดให"นายอําเภอมีอํานาจหน"าท่ีท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ.2457 ปลัดอําเภอ ในอําเภอหนึ่งๆ นอกจากจะมีนายอําเภอเป8นผู"ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอแล"วยังมี ปลัดอําเภอ เป8นผู"ช�วยเหลือในการปฏิบัติราชการของนายอําเภอ ปลัดอําเภอเป8นข"าราชการสังกัดกรมการปกครอง อําเภอหนึ่งๆ จะมีปลัดอําเภอจํานวนมากน"อยเพียงใด ข้ึนอยู�กับปริมาณงานและความรับผิดชอบ รวมท้ังความสมควรแก�ราชการเป8นสําคัญ นอกจากนี้ปลัดอําเภอยังรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรมการปกครองท่ีทําการปกครองอําเภอด"วย หัวหน�าส$วนราชการประจําอําเภอ ในแต�ละอําเภอนอกจากจะมีนายอําเภอและปลัดอําเภอแล"ว ยังมีหัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ต�างๆ ส�งไปประจําทํางานในหน"าท่ีของตน หัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอนั้น ปกติให"ปฏิบัติหน"าท่ีเป8นผู"ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจปกครอง บังคับบัญชาบรรดาข"าราชการส�วนภูมิภาค ซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้นในอําเภอนั้น หัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอจะมีมากน"อยเพียงใดข้ึนอยู�กับกฎหมาย และความจําเป8นของงานในอําเภอนั้นเป8นสําคัญ หัวหน"าส�วนราชการประจําอําเภอท่ีสําคัญและจําเป8นจะต"องมี เช�น สาธารณสุขอําเภอ พัฒนาการอําเภอ เป8นต"น อํานาจหน�าท่ีของอําเภอตามพระราชบัญญัติปกครองท�องท่ี 1. ตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมู�บ"านและให"มีหน"าท่ีเช�นเดียวกับกํานันผู"ใหญ�บ"าน 2. ต"องเอาใจใส�สมาคมให"คุ"นเคยกับกํานันผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล และเป8นท่ีปรึกษาหารือ ช�วยแก"ไขในการบริหารงาน 3. เรียกประชุมกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล หรือเรียกประชุมเฉพาะกํานัน 



18  4. รักษาสถานท่ีว�าการอําเภอ สรรพหนังสือและบัญชี ตลอดจนบริเวณท่ีว�าการอําเภอให"เรียบร"อย 5. ให"ราษฎรท่ีมีกิจธุระเข"าพบ และรับเรื่องราวร"องทุกข? 6. ตรวจท"องท่ีในเขตอําเภอและท"องท่ีอําเภออ่ืนท่ีติดต�อกันให"รู"ความเป8นไปในท"องท่ีนั้น ๆ 7. ทําบัญชีสํามะโนครัวและงานทะเบียน 8. รายงานราชการในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 8.1 ดูแลความทุกข?สุขของราษฎร และเหตุการณ?ท่ีเกิดข้ึนในท"องท่ีของตน การอันใดท่ีรัฐบาลควรรู"เพ่ือความสุขของราษฎรและประโยชน?ของราชการ จะต"องรายงานให"รัฐบาลทราบความตามท่ีเป8นจริง 8.2 ถ"ามีคําสั่งโดยเฉพาะว�าให"รายงานการอย�างใดต�อผู"ใดแล"วให"รายงานต�อผู"ว�าราชการจังหวัดด"วย 8.3 รายงานต�อผู"ว�าราชการจังหวัดไม�น"อยกว�าเดือนละหนึ่งครั้ง และถ"ามีเหตุด�วนต"องรีบรายงานทันที การป2องกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท�องท่ี อําเภอต"องจัดให"มีการรักษาความเรียบร"อยในท่ีประชุมชนในเวลามีการนักขัตฤกษ? คอยตรวจตราตักเตือนกํานันผู"ใหญ�บ"านให"มีเครื่องสัญญาเรียกลูกบ"านช�วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย�างอ่ืน หรือจับโจรผู"ร"ายทุกหมู�บ"าน จัดเวรยามในหมู�บ"าน เป8นต"น การท่ีเก่ียวด�วยความแพ$งและความอาญา เม่ือมีคดีอาญาเกิดข้ึนในท"องท่ีอําเภอใดหรือจําเลยมาอาศัยอยู�ในท"องท่ีอําเภอใด ให"อําเภอมีอํานาจท่ีจับผู"ต"องหามาไต�สวนคดีเรื่องนั้นในชั้นต"น รวมถึงจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบร"อย และคอยสืบจับโจรผู"ร"ายในท"องท่ีของตนและตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ การป2องกันโรคร�าย ต"องคอยระวัง อย�าให"โรคร"ายแพร�หลายไปในประชุมชน คอยดูแลป@องกันหรือเม่ือโรคเกิดข้ึนก็ต"องจัดการรักษาอย�าให"ติดต�อลุกลาม และให"จัดการป@องกันและรักษาโรค บํารุงการทํานาค�าขายป4าไม�และทางไปมาต$อกัน อําเภอต"องตรวจให"รู"ทําเลท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอําเภอนั้น เช�นท่ีนา ท่ีสวน ท่ีจับสัตว?น้ําเป8นต"น และต"องสอบสวนให"รู"ว�าท่ีเหล�านั้นอาศัยสายน้ําทางใด และให"จัดทําบัญชีมีทะเบียนไว"ในท่ีว�าการอําเภอ     



19  บํารุงการศึกษา อําเภอต"องปรึกษากับกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และผู"อุปการะการศึกษาในท"องท่ีเช�นพระภิกษุสงฆ? ในการแนะนําและจัดให"มีสถานท่ีเล�าเรียนแก�เด็กในอําเภอ และชี้แจงตักเตือนแก�กํานันผู"ใหญ�บ"าน บิดามารดา และผู"ปกครองเด็กให"ส�งบุตรหลานไปเล�าเรียน การเก็บภาษีอากร ภาษีอากรท่ีไม�มีกฎหมายหรือข"อบังคับให"พนักงานอ่ืนเก็บ ให"เป8นหน"าท่ีของอําเภอท่ีจะจัดการเก็บในอําเภอนั้น การแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 ท่ีสําคัญ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี มีการแก"ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 ใน พ.ศ.2552 โดยมีการแก"ไขเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2486 ได"กําหนดให"กํานัน ผู"ใหญ�บ"านดํารงตําแหน�งถึงอายุไม�เกินหกสิบปTบริบูรณ? 2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2510 ได"ปรับบทบาท อํานาจหน"าท่ีผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน ให"เป8นผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครอง และเพ่ิมตําแหน�งผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน     ฝSายรักษาความสงบ โดยมีหน"าท่ีในด"านรักษาความสงบเรียบร"อยและปราบปรามโจรผู"ร"าย 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 364 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 กําหนดคุณสมบัติผู"ใหญ�บ"านให"มีพ้ืนความรู"ไม�ตํ่ากว�าประโยคประถมศึกษาตอนต"นหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม�ตํ่ากว�าประโยคประถมศึกษาตอนต"น 4. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2525 มีการแก"ไขเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ คือ 4.1 เปUดโอกาสให"สตรีเป8นผู"ใหญ�บ"านได" 4.2 ผู"ใหญ�บ"านต"องเป8นผู"มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท�านั้น 4.3 กําหนดมิให"ข"าราชการการเมืองเป8นผู" ใหญ�บ"านเพ่ือให"สอดคล"องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 5. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2532 กําหนดให"กํานันและผู"ใหญ�บ"านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได"เช�นเดียวกับข"าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป8นเวลาติดต�อกันไม�เกินหนึ่งร"อยยี่สิบวัน และต"องได"รับอนุญาตจากผู"ว�าราชการจังหวัด 6. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2535 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือ กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุในการดํารงตําแหน�งของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จากเดิมท่ีอยู�ในตําแหน�งถึงอายุไม�เกินหกสิบปTบริบูรณ?เป8นวาระคราวละห"าปT  



20  7. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551แก"ไขกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุในการดํารงตําแหน�งของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จากเป8นวาระคราวละ 5 ปT เป8นอยู�ในตําแหน�งถึงอายุไม�เกินหกสิบปTบริบูรณ? 8. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2552 ได"กําหนดห"ามมิให"ยกเลิกกํานันผู"ใหญ�บ"าน โดยเหตุผลว�า กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน เป8นบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีความใกล"ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป8นผู"ช�วยเหลือนายอําเภอซ่ึงเป8นส�วนหนึ่งของราชการบริหารส�วนภูมิภาคมีบทบาทอํานาจหน"าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ.2457 โดยเฉพาะในการเป8นผู"ประสานงานระหว�างราชการส�วนภูมิภาคกับองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน การรักษาความสงบเรียบร"อย การป@องกันและแก"ไขปAญหากรณีต�าง ๆ นอกจากนี้ยังทําหน"าท่ีเป8นคนกลางในการไกล�เกลี่ย ประนีประนอมและจัดการระงับปAญหาความขัดแย"งในท"องท่ี และยังมีฐานะเป8นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเก่ียวกับเรื่องร"องทุกข? ความเดือดร"อนของราษฎรเพ่ือนําเสนอต�อส�วนราชการ 2.1.2 บทบาท อํานาจหน�าท่ี ของกํานัน ผู�ใหญ$บ�าน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ.2457 ฉบับแก"ไขเพ่ิมเติม ปT พ.ศ.2551 ได"กําหนดอํานาจหน"าท่ีของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านให"มีความชัดเจน ไม�ซํ้าซ"อนกับองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน รวมถึงกฎหมายให"กํานัน ผู"ใหญ�บ"านมีหน"าท่ีดูแลราษฎรในหมู�บ"านให"ปฏิบัติเป8นไปตามกฎหมายบ"านเมือง นอกจากนี้กํานัน ผู"ใหญ�บ"านต"องปฏิบัติหน"าท่ีตามท่ีได"รับการร"องขอจากส�วนราชการต�างๆ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จึงเปรียบเสมือนผู"ทําหน"าท่ีเป8นเจ"าหน"าท่ีของทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีประจําอยู�ในทุกตําบล หมู�บ"าน อํานาจหน"าท่ี ของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านในปAจจุบันเป8นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงได"มีการแก"ไขเพ่ิมเติมมาเป8นลําดับนั้น สามารถจําแนก ออกมาได"เป8น 8 หมวด (กรมการปกครอง, 2555, หน"า 47–74) กล�าวคือ  1. การใช"อํานาจหน"าท่ีปกครองราษฎร ในการปกครองระดับตําบล หมู�บ"านนั้น กํานัน ผู"ใหญ�บ"านเป8นผู"ได"รับเลือกจากราษฎรให"ทําหน"าท่ีปกครองดูแลทุกข?สุขราษฎร นอกจากนั้นในฐานะท่ีกํานันก็ดี ผู"ใหญ�บ"านก็ดี เป8นบุคคลท่ีอยู� ในท"องท่ีรู"จักคุ"นเคยกับสภาพท"องท่ี และรู"ความต"องการ      รู"ปAญหาของท"องถ่ินเป8นอย�างดี กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จึงเป8นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก"ไขปAญหา ปAดเปSาความเดือดร"อนแก�ราษฎรและ พัฒนาความเจริญให"กับท"องถ่ินในฐานะเป8นตัวกลางระหว�างรัฐบาลกับราษฎร  2. รายงานต�อทางราชการ ในการดูแลรักษาความสงบและความเป8นระเบียบเรียบร"อยของชุมชน ตลอดจนการป@องกัน และระงับเหตุร"าย การรายงานเหตุการณ?ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตําบล หมู�บ"าน ซ่ึงอาจเป8นคุณหรือโทษ แก�ชุมชนประชาชนหรือต�อประเทศชาติให"ทางราชการทราบ       



21  เป8นหน"าท่ีสําคัญของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ในฐานะเป8นผู"ปกครองดูแลรับผิดชอบเขตปกครองนั้นๆ     เพ่ือจะได"ดําเนินการให"เป8นไปตามกฎหมายและป@องกันมิให"เกิดเหตุลุกลามใหญ�โตข้ึน หรือเป8นการปราบปรามเหตุรายนั้น ได"โดยเด็ดขาดรวดเร็ว  3. การนําข"อราชการไปประกาศแก�ราษฎร การนําข"อราชการไปประกาศแก�ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข�าวสารแก�ราษฎร เป8นสิ่งสําคัญทางการปกครอง เนื่องจากการทําความเข"าใจร�วมกันเป8นพ้ืนฐานสําคัญ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการบริหารราชการส�วนภูมิภาค ถือว�ากํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เป8นตัวกลางระหว�างราชการและประชาชนในการท่ี จะนําข�าวสารข"อมูลทางราชการไปแจ"งให"แก�ราษฎรได"ทราบ และขณะเดียวกันก็นําความต"องการของราษฎรไปแจ"งแก�ทางราชการทราบ  4. การจัดทําทะเบียน การจัดทําทะเบียนในท"องท่ี เป8นข"อมูลพ้ืนฐานสําคัญด"านการปกครองท่ีจะต"องจัดทํา เพ่ือให"ได"ทราบเก่ียวกับรายละเอียดต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการณ?ต�างๆ ภายในเขตปกครอง อันเก่ียวกับจํานวนประชากร จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว?พาหนะ และลักษณะพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ ข"อมูลรายละเอียดดังกล�าว นอกจากจะเป8นประโยชน?แก�การปกครองและงานในหน"าท่ีของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านแล"ว ยังจะสามารถประสานงานกับทางราชการเม่ือเกิดเหตุ และชี้แนะเหตุการณ?ต�างๆ ของทางราชการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งความสําคัญในเชิงสถิติข"อมูล เพ่ือใช"ในการวางแผนพัฒนาด"านต�างๆ ของทางราชการ 5. กิจการสาธารณประโยชน? ในการปกครองระดับตําบล หมู�บ"าน กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ซ่ึงเป8นผู"ได"รับเลือกจากราษฎรในตําบลหมู�บ"านนั้นมีอํานาจปกครองดูแลทุกข?สุขของราษฎร เป8นหน"าท่ีโดยตรงของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านท่ีจะต"องดูแลเอาใจใส�ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเป8นผู"คุ"นเคยกับสภาพท"องท่ี จะต"องรู"ความต"องการและปAญหาของท"องถ่ินได"เป8นอย�างดี กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จึงเป8นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก"ไขปAญหา ปAดเปSาความเดือดร"อนแก�ราษฎร และปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายได"ให"อํานาจไว"โดยเคร�งครัด   6. การป@องกันโรคติดต�อ การรักษาสุขภาพอนามัยของราษฎรนับเป8นภารกิจท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของการรักษาความสงบเรียบร"อยเพราะสุขภาพของราษฎรย�อมเป8นรากฐานและบ�อเกิดแห�งความสุขสมบูรณ?ของราษฎรท้ังมวล และเม่ือราษฎรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ? ก็จะเป8นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในด"านต�างๆ ไม�ว�าจะทางด"านผลิตและการสร"างสรรค?สิ่งท่ีดีงามทางสังคม 7. การจัดหมู�บ"านให"เป8นระเบียบเรียบร"อย การดูแลหมู�บ"านให"เป8นระเบียบเรียบร"อยและต"องด"วยสุขลักษณะเป8นอํานาจหน"าท่ีของ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ท่ีจะต"องดูแลราษฎร หากราษฎรคนใดท้ิงให"บ"านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล�อยให" โสโครก โสมม อาจจะเป8นเหตุให"เกิดอันตรายแก�ผู"อยู�ในท"องท่ีนั้น หรือผู"ท่ีอยู�ใกล"เคียง หรือผู"ท่ีไปมา หรือให"เกิดอัคคีภัย หรือโรคภัย ให"กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และแพทย?ประจําตําบลปรึกษากัน ถ"าเห็นควรจะบังคับให"ผู"ท่ีอยู�นั้นแก"ไขเสียให"ดีก็บังคับได" ถ"าผู"นั้นไม�ทําตามบังคับก็ให"กํานันหาความร"องเรียนต�อกรมการอําเภอ  



22  7. การท่ีเก่ียวด"วยความอาญา การดูแลรักษาความสงบเรียบร"อยในทางคดี เป8นการปฏิบัติการต�อเนื่อง เพ่ือการปราบปราม ผู"กระทําผิดทางอาญา อันเป8นผลกระทบกระเทือนต�อความสงบเรียบร"อยของประชาชน เพราะถึงแม"ว�า กฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ"าหน"าท่ีฝSายปกครองมีสมรรถภาพดีอย�างไรก็ตาม ก็ไม�อาจป@องกันการกระทําผิดมิให"เกิดข้ึนได"ทุกกรณี เนื่องจากการกระทําผิดนั้น เป8นปรากฏการณ?ทางสังคม หรือเป8นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู�เสมอ เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติหน"าท่ีตามกฎหมายจึงต"องเป8นผู"มีความรู"ในเรื่องนี้ พอเพียงท่ีจะสามารถทําหน"าท่ีท้ังป@องกันและปราบปรามการกระทําผิด  อํานาจ หน�าท่ี ทางกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ  นอกจากนี้ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ยังมีอํานาจหน"าท่ีตามท่ีได"มีการบัญญัติไว"ในกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ ได"แก�  1. ทะเบียนราษฎร ตามกฎหมายว�าด"วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบสํานักงานกลาง ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  1.1 ผู"ใหญ�บ"านเป8นนายทะเบียนผู"รับแจ"ง กรณีมีคนเกิด คนตาย ย"ายท่ีอยู�หรือปลูกสร"างบ"านเรือนใหม�หรือรื้อถอน เม่ือรับเรื่องจากราษฎรแล"วต"องส�งต�อนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ ท่ีว�าการอําเภอ 1.2 ให"ถ"อยคํารับรองบุคคล  2. บัตรประจําตัวประชาชน ตามกฎหมายว�าด"วยบัตรประจําตัวประชาชน  2.1 แจ"งให"ราษฎรผู"มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 15 ปTบริบูรณ? ไปยื่นคําร"องขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.1) ณ ท่ีว�าการอําเภอภายใน 60 วัน นับต้ังแต�วันท่ีมีอายุครบ 15 ปTบริบูรณ?                 โดยให"ผู"ยื่นคําขอทําบัตรนา หลักฐานสาเนาทะเบียนบ"าน (ท.ร.14) ฉบับเจ"าบ"านไปด"วย  2.2 เป8นเจ"าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะด�านซ่ึงปฏิบัติตามด�านตรวจท่ีต้ังข้ึนโดยชอบด"วยกฎหมาย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 452/2542 ลงวันท่ี 3พฤศจิกายน 2542 3. ทะเบียนครอบครัว ตามกฎหมายว�าด"วยการจดทะเบียนครอบครัว ซ่ึงมี 7 ประเภท คือ 1) ทะเบียนสมรส 2) ทะเบียนหย�า 3) ทะเบียนรับรองบุตร 4) ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 5) ทะเบียน เลิกรับบุตรบุญธรรม 6) ทะเบียนบันทึกฐานะภรรยา และ7) ทะเบียนบันทึกฐานะแห�งครอบครัว ผู"ใหญ�บ"านอาจจะต"องเป8นพยานบุคคลรับรองบุคคลท่ีประสงค?จะขอจดทะเบียนเหล�านี้ โดยแนะนําให"ไปติดต�อยังอําเภอ  4. ทะเบียนสัตว?พาหนะ ตามกฎหมายว�าด"วยสัตว?พาหนะ (พระราชบัญญัติสัตว?พาหนะ พ.ศ.2482 และระเบียบสัตว?พาหนะ พ.ศ.2482) ช"าง ม"า โค กระบือ ล�อ ลา เป8นสัตว?พาหนะซ่ึงต"องจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ ท้ังนี้ เจ"าของหรือตัวแทน พร"อมด"วยผู"ใหญ�บ"าน มีหน"าท่ีต"องนําสัตว?เหล�านี้  



23  ไปดําเนินการจดทะเบียนต๋ัวรูปพรรณ จากนายทะเบียนท"องท่ีท่ีสัตว?นั้นอยู�ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว"ตามกฎหมายเป8นกรณีๆ ไป 5. ทะเบียนอาวุธป\น ตามกฎหมายว�าด"วยอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น วัตถุระเบิด ดอกไม"เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป\น พ.ศ. 2490 การทํา ซ้ือ มี ใช" สั่ง หรือนําเข"า ซ่ึงอาวุธป\นหรือเครื่องกระสุนป\น ต"องได"รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธป\นท"องท่ี และผู"ใหญ�บ"านอาจเป8นผู"ให"คํารับรองเก่ียวกับ ความประพฤติ และหลักฐานของผู"ขออนุญาตมีและใช"อาวุธป\นประกอบการพิจารณาของนาย ทะเบียนว�ามีคุณสมบัติและความจําเป8นตามหลักเกณฑ?ท่ีกฎหมายบัญญัติไว"หรือไม� เช�น ไม�เป8นบุคคลซ่ึงต"องโทษจําคุกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายว�าด"วยอาวุธ ฯลฯ ในฐานความผิด ท่ีระบุไว" ไม�เป8นบุคคลซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะไม�เป8นผู"ซ่ึงไม�มีอาชีพและรายได" ไม�เป8นผู"ท่ีไม�มีท่ีอยู�เป8นหลักแหล�ง และเป8นผู"มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนตามกฎหมายว�าด"วยการทะเบียนราษฎร ในท"องท่ีท่ีขออนุญาตไม�น"อยกว�า 6 เดือน และเป8นผู"กํากับ ดูแล ควบคุมตรวจตราการมีและใช"อาวุธป\นภายในตําบล หมู�บ"าน ให"เป8นไปด"วยความถูกต"องเรียบร"อย  6. การรับราชการทหาร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จะต"องนําประกาศของนายอําเภอแจ"งให"ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุย�างเข"าปTท่ี 18    ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ท่ีว�าการอําเภอท"องท่ี และต"องนําประกาศของนายอําเภอไปแจ"งให" ทหารกองเกินท่ีมีอายุย�างเข"าปTท่ี 21 ใน พุทธศักราชนั้นไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก ณ ท่ีว�าการอําเภอท"องท่ี (แผนกสัสดีอําเภอ) ตลอดท้ังนําราษฎรไปแสดงตนเพ่ือคัดเลือกทหาร ณ ท่ีว�าการอําเภอ หรือสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด เป8นต"น   อนึ่ง กํานัน ผู"ใหญ�บ"านจะต"องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด"วยการเกณฑ?ช�วยราชการทหารท้ังในเวลาปกติ (เฉพาะการเกณฑ?เพ่ือการฝ]กราชการสนามท่ีจําต"องมีพลเรือนเข"าร�วมและการเกณฑ?ใน เวลาไม�ปกติกล�าวคือ ประเทศอยู�ในภาวะการรบหรือการสงครามหรือท่ีมีการประกาศสถานการณ? ฉุกเฉินและในเขตท่ีประกาศใช"กฎอัยการศึก   8. การป@องกันภัยฝSายพลเรือน ดําเนินการตามพระราชบัญญัติป@องกันภัยฝSายพลเรือน พ.ศ. 2522 โดยทําหน"าท่ี การเตือนภัย จัดสถานท่ีหลบภัย อพยพประชากรออกจากท่ีอันตราย ให"ความรู"แก�ประชาชนป@องกันอัคคีภัย การติดต�อสื่อสาร การช�วยเหลือผู"ประสบภัย เจ"าหน"าท่ีระวังภัย         การรักษาความสงบเรียบร"อย การอนามัย และการรักษาพยาบาล การสวัสดิการยามฉุกเฉิน         การวิศวกรรม การขนส�ง การพรางและควบคุมแสงไฟ การจัดต้ังหน�วยอาสาสมัครป@องกันภัยฝSายพลเรือนในระดับอําเภอ กํานัน ผู"ใหญ�บ"านต"องร�วมกับทางอําเภอ รวบรวมกลุ�มประชาชนอาสาสมัครป@องกันภัยฝSายพลเรือนจัดต้ังและฝ]กอบรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด"วยหน�วยอาสาสมัครป@องกันภัยฝSายพลเรือน พ.ศ. 2531  



24  8. ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู"ใหญ�บ"านเม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได"เกิดข้ึนในหมู�บ"านของตนต"องแจ"งความต�อกํานันให"ทราบ หรือถ"าเกิดข้ึนในหมู�บ"านใกล"เคียงต"องแจ"งความต�อผู"ใหญ�บ"านนั้นให"ทราบ หรือเม่ือตรวจพบของกลางเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายให"นําส�งกํานัน นอกจากนี้ผู"ใหญ�บ"านยังมีอํานาจหน"าท่ีจับกุมผู"กระทําผิด หรือจัดการให"เป8นไปตามหมายจับหรือหมายค"น (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ผู"ใหญ�บ"าน กํานัน เป8นเจ"าพนักงานฝSายปกครอง เม่ือกระทําการตามอํานาจหน"าท่ี ผู"ใดดูหม่ินหรือต�อสู"ขัดขวาง ย�อมมีความผิดต�อเจ"าพนักงาน ทําให"ได"รับโทษหนักข้ึนกว�าความผิดต�อบุคคลธรรมดา ขณะเดียวกัน ผู"ใหญ�บ"าน กํานัน ซ่ึงเป8นเจ"าพนักงาน อาศัยอํานาจหน"าท่ีกระทําผิด ย�อมมีความผิดต�อ ตําแหน�งหน"าท่ีราชการทํา  ให"ได"รับโทษหนักข้ึน อันได"แก� ความผิดฐานเจ"าพนักงานปฏิบัติหรือละเว"นการปฏิบัติหน"าท่ีโดยมิชอบตามกฎหมายอาญา เป8นต"น  9. กฎหมายว�าด"วยการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู"ใหญ�บ"านในหมู�บ"านท่ีอยู�ในท่ีท่ีมีการเช�าท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม เป8นคณะกรรมการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) โดยตําแหน�ง โดยมีหน"าท่ี กําหนดอัตราค�าเช�าชั้นสูงของแต�ละพ้ืนท่ี พิจารณาวินิจฉัยข"อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค�าเช�า การชําระค�าเช�า ระยะเวลาของการเช�า และข"อพิพาทอ่ืน ๆ และยังเป8นเจ"าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีอํานาจเรียกผู"เช�า ผู"ให"เช�า หรือผู"เก่ียวข"องมาให"ถ"อยคําหรือชี้แจง เป8นต"น นอกจากนี้มีหน"าท่ีช�วยเหลือเกษตรกร ผู"ยากจน มีอํานาจพิจารณาช�วยเหลือเกษตรกรและผู"ยากจน ผู"ท่ีได"รับความเดือดร"อน เสียหายเก่ียวกับท่ีดินทํากิน และคดีความต�างๆ 10. กฎหมายว�าด"วยปSาไม" กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เป8นพนักงานเจ"าหน"าท่ีตามพระราชบัญญัติปSาไม" พ.ศ.2484 มีอํานาจหน"าท่ีในการป@องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม"ทําลายปSา และการกระทําผิดต�างๆ ตามพระราชบัญญัติปSาไม"ในเขตท"องท่ีรับผิดชอบ  11. กฎหมายว�าด"วยปSาสงวนแห�งชาติ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เป8นพนักงานเจ"าหน"าท่ี ตามพระราชบัญญัติปSาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มีอํานาจหน"าท่ีในการป@องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม"ทําลายปSาในเขตปSาสงวนแห�งชาติ รวมท้ังมีอํานาจสั่งให"ผู"ใดออกจากเขตปSาสงวนแห�งชาติ หรืองดเว"นการกระทําใดๆ ในเขตปSาสงวนแห�งชาติ และมีอํานาจสั่งให"ผู"กระทําความผิด แก"ไข รื้นถอนสิ่งท่ีเป8นอันตรายต�อปSาหรือทําให"ปSาเสื่อมสภาพหากไม�ปฏิบัติตามก็รื้อ ทําลาย แก"ไขได" ท้ังนี้ ได"มีอํานาจและหน"าท่ีได"ภายในเขตท"องท่ีท่ีรับผิดชอบ 12. กฎหมายว�าด"วยการสงวนและคุ"มครองสัตว?ปSา กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เป8นพนักงาน เจ"าหน"าท่ี ตามพระราชบัญญัติการสงวนคุ"มครองสัตว?ปSา พ.ศ.2535 มีอํานาจหน"าท่ีป@องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ รวมท้ังตรวจสอบการอนุญาตต�าง ๆ ภายในเขตท"องท่ีท่ีรับผิดชอบ  



25  13. กฎหมายว�าด"วยชลประทานราษฎร? การชลประทานราษฎร? หมายถึง การชลประทานท่ีราษฎร?ได"ร�วมกันจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน?แก�การเพาะปลูกของราษฎรในท"องท่ี โดยกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน   มีอํานาจหน"าท่ี เกณฑ?แรงงาน เครื่องมืออุปกรณ? การชลประทานส�วนราษฎร เป8นผู"แบ�งและควบคุมในการแบ�งปAนการงานและเครื่องอุปกรณ? แบ�งปAนน้ําในเขตชลประทานส�วนราษฎร โดยแบ�งปAนตามส�วนของจํานวนเนื้อท่ีท่ีทําการเพาะปลูก เว"นแต�ตกลงกันไม�ได" จึงให"นายอําเภอหรือผู"แทน กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน หรือผู"ท่ีเก่ียวข"องเป8นผู"พิจารณาสั่งชี้ขาด 14. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด"วยการบริหารการใช"น้ํา และการบํารุงรักษาแหล�งน้ําขนาดเล็ก พ.ศ.2525 โครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดเล็ก อันได"แก� การก�อสร"างอ�างเก็บน้ํา ขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ํา ก�อสร"างฝาย บ�อน้ําต้ืน บ�อบาดาล ฯลฯ โดยกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน มีหน"าท่ี ประสานงานการขอโครงการร�วมกับองค?กร หมู�บ"าน จัดหางบประมาณและแรงงานสมทบ จัดต้ังกลุ�มใช"น้ํา ดําเนินกิจกรรมต�อเนื่อง เร�งรัดกลุ�มผู"ใช"น้ําให"มีส�วนร�วมในการบํารุงรักษา ซ�อมแซมโครงการ 15. บทบาทหน"าท่ีของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท"องท่ี พ.ศ.2508กรณีในพ้ืนท่ีองค?การบริหารส�วนตําบล นายอําเภอมอบหมายให"องค?กรปกครองส�วนท"องถ่ินรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีของตนเอง โดยพิจารณาแต�งต้ัง กํานัน ผู" ใหญ�บ"าน            เป8นเจ"าพนักงานสํารวจตามแบบแสดงรายการท่ีดิน โดยเจ"าพนักงานสํารวจฯ มีอํานาจหน"าท่ี           เช�น จัดทําประกาศกําหนด วัน เวลา ท่ีจะทําการสํารวจท่ีดิน ชี้แนวเขตหรือแจ"งจํานวนเนื้อท่ีดิน สํารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินต�อเจ"าพนักงานประเมิน ทําการสํารวจท่ีดิน กรณีรับแจ"งจากเจ"าของท่ีดินว�าเป8นเจ"าของท่ีดินรายใหม� หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเปลี่ยนไป 16. กฎหมายว�าด"วยโรคติดต�อ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน หากพบโรคติดต�อเกิดข้ึน หรือสงสัยว�าได"มีโรคติดต�อเกิดข้ึนในตําบล หมู�บ"านต"องรีบแจ"งให"ทางราชการทราบเพ่ือดําเนินการป@องกันมิให"โรคระบาดดังกล�าวลุกลามต�อไป 17. ตามกฎหมายว�าด"วยการกําจัดผักตบชวา ถ"าในท่ีผักตบชวาเกิดข้ึน หรือมีอยู�ในท"องท่ีใด ให"ถือว�าเป8นหน"าท่ีของผู"นั้นจะต"องทําลายผักตบชวา และถ"ามีมากเกินกําลังผู"ท่ีอยู�ในท่ีนั้นกําจัดได" ให"เจ"าพนักงานผู"ปกครองท"องท่ี (กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน) เรียกระดมราษฎรช�วยกันกําจัด ให"ถือว�าการกําจัดผักตบชวาเป8นสาธารณประโยชน?อย�างหนึ่ง สรุปได"ว�า กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ต"องปฏิบัติงานตามอํานาจหน"าท่ีและความรับผิดชอบท่ีบัญญัติไว"ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท"องท่ี พ.ศ. 2457 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในการเป8นตัวแทนของราษฎรในพ้ืนท่ีตําบล หมู�บ"าน ท่ีต"องรับฟAงปAญหาในท"องท่ี และนําความต"องการของราษฎรไปแจ"งประสานกับหน�วยงานราชการ   



26  มกราคม 2512 โครงการพัฒนาผู"นําอาสาพัฒนาชุมชน  พ.ศ. 2547 ใช"ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 ให"มี อช.หมู�บ"านละไม�น"อยกว�า 4 คน และผู"นํา อช. ตําบลละ 2 คน โดยคํานึงถึงจํานวนสัดส�วนชายหญิงใกล"เคียงกัน โดยผู"นําอช.ได"รับค�าตอบแทนปTละ 4 งวด              (รอบไตรมาส) งวดละ500 บาท/คน  10 ภารกิจสําคัญของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประกอบด"วย  สํารวจข"อมูล จปฐ. กชช. จัดทําและขับเคลื่อนแผนชุมชน ขับเคลื่อนศูนย?เรียนรู"ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก"ไขปAญหายาเสพติด ส�งเสริมอาชีพและ OTOP ชุมชน การส�งเสริมทุนชุมชน ส�งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน การให"การเรียนรู"อนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม และการแก"ไขปAญหาความยากจน การดําเนินงาน ให"เจ"าหน"าท่ีพัฒนาชุมชนทุกระดับส�งเสริมและสนับสนุนให"ประชาซนมีโอกาสเป8น อช. ในหมู�บ"าน หรือ ผู"นํา อช. ในระดับตําบลของตน โดยสมัครใจ  ให"จัดฝ]กอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู"นํา อช. เพ่ือให"เข"าใจบทบาทหน"าท่ีของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ ให"กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร�ข�าวสารเก่ียวกับการอาสาพัฒนาชุมชน และประสานการดําเนินงานกับหน�วยงานของรัฐ หรือองค?กรเอกซนท่ีเก่ียวข"อง ท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค การคัดเลือกและการแต$งตั้ง ให"พัฒนากรผู"รับผิดชอบตําบลประสานงานให"คณะกรรมการหมู�บ"านจัดเวทีประชาคม เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป8น อช.หมู�บ"านละไม�น"อยกว�าสี่คน โดยให"คํานึงถึงจํานวนชาย หญิง ในสัดส�วนท่ีใกล"เคียงกัน อช. ต"องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต"องห"ามดังต�อไปนี้ มีสัญชาติไทย 1. มีอายุไม�ต่ํากว�ายี่สิบปT 2. มีภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู�เป8นประจําในหมู�บ"านนั้นมาแล"วไม�น"อยกว�าหกเดือน 3. เป8นผู"เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด"วยความบริสุทธิ์ใจ 4. มีพ้ืนความรู"ไม�ต่ํากว�าประโยคประถมศึกษาตอนต"น หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบ ไม�ตํ่ากว�าประโยคประถมศึกษาตอนต"น 5. ไม�เป8นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6. ไม�เป8นผู"มีกายทุพพลภาพไม�สามารถปฎิบัติหน"าท่ีได" ไร"ความสามารถ หรือจิตฟAaนเฟ\อน ไม�สมประกอบ หรือเป8นโรค ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 7. ไม�เป8นข"าราชการประจํา พนักงานองค?กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานันผู"ใหญ�บ"าน แพทย?ประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน  2.1.3 อาสาพัฒนาชุมชน ความเป8นมาของอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2512 ครม. มีมติรับหลักการเม่ือวันท่ี 28 



27  8. ไม�เป8นผู"บกพร�องในศีลธรรมอันดี 9. ไม�เป8นผู"เคยต"องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให"จําคุก เว"นแต�เป8นโทษสําหรับ ความผิดท่ีได"กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 10. ไม�เป8นผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย ว�าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ให"พัฒนากรผู"รับผิดชอบตําบลประสานงานกับองค?การบริหารส�วนตําบลหรือเทศบาล และกํานัน ผู"ใหญ�บ"านให"มีการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู�บ"านในตําบล เพ่ือดัดเลือกกันเองเป8นผู"น�า อช. ตําบลละ ๒ คน เป8นชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน ให"นายกองค?การบริหารส�วนตําบลหรือนายกเทศมนตรี เสนอรายซ่ือ อช. และผู"นํา อช.    ท่ีได"รับดัดเลือกให"นายอําเภอและผู"ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังตามลําดับ ให" อช.และผู"นํา อช. อยู�ในตําแหน�งได"คราวละสองปT และเม่ือปฏิบัติงานครบวาระแล"ว อาจได"รับคัดเลือกให"ปฏิบัติงานต�อได"อีกไม�เกินหนึ่งวาระ นายอําเภอหรือผู"ว�าราชการจังหวัด แล"วแต�กรณีจะพิจารณาให" อช.และผู"นํา อช. ออกจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ด"วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 1. ขาดคุณสมบัติหรือเข"าลักษณะต"องห"ามอย�างใดอย�างหนึ่ง  2. ตาย 3. ลาออก 4. ไปเสียจากหมู�บ"านหรือตําบลท่ีตนปฏิบัติหน"าท่ีติดต�อกันเกินหกเดือน 5. คณะกรรมการหมู�บ"าน สภาองค?การบริหารส�วนตําบลหรือสภาเทศบาล มีมติให"พ"นจาก ตําแหน�งโดยเห็นว�ามีความประพฤติในทางท่ีจะน�ามาซ่ึงความเสื่อมเสียประโยชน?ของหมู�บ"านหรือตําบล แล"วน�ามติ เสนอเวทีประชาคมหมู�บ"าน หรือเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน แล"วแต�กรณี สิทธิและหน�าท่ี อาสาพัฒนาชุมชน มีหน"าท่ีปฏิบัติงานในหมู�บ"านท่ีได"รับดัดเลือก ดังนี้ 1. กระตุ"นให"องค?กรประซาซนรู"สภาพปAญหาของหมู�บ"านและสามารถวางแผนงานเพ่ือแก"ไข ปAญหาได"เอง รวมถึงการกระตุ"นให"ประซาซนรู"จักช�วยตนเองและเข"ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ"านของตนเอง ได"อย�างมีประสิทธิภาพ 2. ริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาโดยเป8นท่ีปรึกษากลุ�มเยาวชน กลุ�มสตรี กลุ�มอาสาสมัคร ตลอดจนองค?กรประซาซนและกิจกรรมการพัฒนาต�างๆ 3. ช�วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู�บ"าน 4. เป8นผู"ประสานงานระหว�างองค?กรประซาซนกับหน�วยงานของรัฐ องค?กรเอกชน หรือเอกชนอ่ืนๆ  



28  5. ปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนตามท่ีเวทีประชาคม คณะกรรมการหมู�บ"าน องค?การบริหารส�วนตําบลหรือ เทศบาล หรือทางราชการมอบหมาย ผู"นําอาสาพัฒนาชุมชน มีหน"าท่ีปฏิบัติงานในตําบลท่ีได"รับคัดเลือก ดังนี้ 1. มีหน"าท่ีเหมือน อช. 2. เป8นผู"ประสานงานระหว�าง อช. ในตําบล 3. เป8นผู"แทนของอาสาพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมต�างๆ ท่ีได"รบมอบหมาย อําเภอจัดให"มีการประชุมผู"นํา อช. เป8นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน และวางแผนการดําเนินงานโดยผู"นํา อช. อาจได"รับเงินค�าตอบแทนตามท่ีได"รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณหรือตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ท้ังนี้อัตราเงินค�าตอบแทนให"เป8นไปตามท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนด หลักเกณฑ?การประชุมผู"นํา อช. ประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน และ วางแผนการดําเนินงานและการจ�ายเงินค�าตอบแทนให"เป8นไปตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด อาสาพัฒนาชุมซน (อช.) และผู"นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู"นํา อช.) ท่ีปฏิบัติงานดีเด�น มีผลงานตาม หลักเกณฑ?ท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด อาจได"รับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเ พ่ือขอพระราชทานเครื่ อ งราช อิสริ ยาภรณ?  ตามระเ บียบว� าด" ว ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ? ปAจจุบัน อําเภอแม�ลาน"อยมีอาสาพัฒนาชุมชน  จํานวนท้ังสิ้น 260 คน 2.1.4 แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 1) ความหมายความพึงพอใจ นิวัฒน? สวัสด์ิแก"ว ทัศนีย? ประธาน และกฤติกา เลขะกุล (2555) ได"ให"แง�คิดว�า ความพึงพอใจ เป8นทัศนคติท่ีเป8นนามธรรมเก่ียวกับจิตใจอารมณ? ความรู"สึกท่ีบุคคลมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม�สามารถมองเห็นรูปร�างได" นอกจากนี้ความพึงพอใจเป8นความรู"สึกด"านบวกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใด     สิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต"องการให"    แก�บุคคลได" ในประเด็นเดียวกันนี้ ศูนย?พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ป.ป) ได"สรุปไว"ว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู"สึกในทางบวกของบุคคลต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน"า 111) ได"ให"ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"สึกภายในจิตใจของมนุษย?ท่ีไม�เหมือนกัน ข้ึนอยู� กับแต�ละบุคคลว�าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย�างไร           ถ"าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมาก และได"รับการตอบสนองด"วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต�ในทางตรงกันข"าม อาจผิดหวัง หรือไม�พึงพอใจเป8นอย�างยิ่ง เม่ือไม�ได"รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว" ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสิ่งท่ีตนต้ังใจไว"ว�ามีมากหรือน"อย   



29  ราณี เชาวนปรีชาศ? (2538, หน"า18 อ"างถึงใน วฤทธิ์ สารฤทธิคาม, 2548, หน"า 31) กล�าวว�าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปAจจัยต�างๆ        ท่ีเก่ียวข"อง ความรู"สึกพึงพอใจจะเกิดเม่ือความต"องการของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปAจจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข"อง ความรู"สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต"องการของบุคคลได"รับการตอบสนองหรือบรรลุตามจุดมุ�งหมายในระดับหนึ่ง ความรู"สึกดังกล�าวจะลดลง หรือไม�เกิดข้ึน หากความต"องการหรือ จุดมุ�งหมายนั้นไม�ได"รับการตอบสนอง อรรถพร คําคม (2546, หน"า 29) ได"สรุปว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต�อกิจการรมต�างๆ ซ่ึงสะท"อนให"เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู"ค�านิยมและประสบการณ?ท่ีแต�ละบุคคลจะได"รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต"องการแก�บุคคลนั้นได"  วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548, หน"า 32 อ"างถึงใน รัตนศักด์ิ ยี่สารพัฒน?, 2551, หน"า 6) ได"ให"ความหมายความพึงพอใจว�า เป8นปฏิกิริยาด"านความรู"สึกต�อสิ่งเร"าหรือสิ่งกระตุ"นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ?สุดท"ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ�งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว�าเป8นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม�มีปฏิกิริยา  เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อ"างถึงใน ปราการ กองแก"ว,2546, หน"า 17) ได"ศึกษาแนวคิด เก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปได"ว�าเป8นความรู"สึกสองแบบของมนุษย? คือ ความรู"สึกในทางบวกและ ความรู"สึกในทางลบ ความรู"สึกในทางบวกเป8นความรู"สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล"วทําให"ความรู"สึกท่ีมีระบบ ย"อนกลับและความสุขนี้สามารถทําให"เกิดความสุขหรือความรู"สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได"อีก ดังนั้น จะเห็นได"ว�าความสุขเป8นความรู"สึกท่ีสลับซับซ"อนและความสุขนี้จะมีผลต�อบุคคลมากกว�าความรู"สึกในทางบวกอ่ืนๆ ความรู"สึกทางลบ ความรู"สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ?กันอย�างสลับซับซ"อนและระบบความสัมพันธ?ของความรู"สึกท้ังสามนี้ เรียกว�าระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู"สึกทางบวกมากกว�าความรู"สึกทางลบ หลุย จําปาเทศ (2533, หน"า8) อธิบายว�าความพึงพอใจ หมายถึงความต"องการให"บรรลุ เป@าหมาย สังเกต ได"จากสายตาคําพูด และการแสดงออก 2) ทฤษฎีความพึงพอใจ กูjด (Good, 1973) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเป8นผลมาจากความสนใจต�างๆ และทัศนคติท่ีบุคคลนั้นมีต�อสิ่งนั้น  โวลแมน (Wolman, 1973) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"สึกท่ีมีความสุขเม่ือได"รับผลสําเร็จตามจุดมุ�งหมาย ความต"องการ หรือแรงจูงใจ  เคลิร?ก (Quirk, 1987) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือได"รับ ความสําเร็จ หรือได"รับสิ่งท่ีต"องการ  



30  ฮอร?นบ้ี (Hornby, 2000) กล�าวว�า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู"สึกท่ีดีเม่ือประสบความสําเร็จ หรือได"รับสิ่งท่ีต"องการ ให"เกิดข้ึนเป8นความรู"สึกท่ีพอใจ  ทฤษฎีความต"องการตามลําดับข้ันของมาสโลว? (Maslow, 1970 อ"างถึงใน รังสรรค? ฤทธิ์ผาด,2550, หน"า 23) มาสโลว? (Maslow) ได"เรียงลําดับสิ่งจูงใจ หรือความต"องการของมนุษย?ไว" 5 ระดับ โดยเรียงลําดับข้ันของความต"องการไว"ตามความสําคัญ ดังนี้ 1. ความต"องการพ้ืนฐานทางสรีระ        2. ความต"องการความปลอดภัยรอดพ"นอันตรายและม่ันคง 3. ความต"องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ�น การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ 4. ความต"องการเกียรติยศชื่อเสียง การยกย�อง และความเคารพตัวเอง 5. ความต"องการความสําเร็จด"วยตนเอง ความพอใจในข้ันต�างๆ ของความต"องการของมนุษย?นี้ ความต"องการข้ันสูงกว�า บางครั้งได"ปรากฏออกมาให"เห็นแล"ว ก�อนท่ีความต"องการข้ันแรกจะได"เห็นผลเป8นท่ีพอใจเสียด"วยซํ้า อย�างไรก็ตามบุคคลแต�ละคนส�วนมากแสดงให"เห็นว�าตนมีความพอใจอย�างสูงสุด ในลําดับข้ันความต"องการข้ันต�างๆ มากกว�าข้ันสูง จากการสํารวจ พบว�า คนธรรมดาท่ัวไปจะมีความพอใจในลําดับข้ันตอนต�างๆ ดังนี้ ความต"องการทางด"านกายภาพ 85% ความต"องการความปลอดภัย 70% ความต"องการทางด"านสังคม 50% ความต"องการเด�นในสังคม 40% ความต"องการท่ีจะได"รับความสําเร็จในสิ่งท่ีตนปรารถนา 10%  2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับผู�นํา และภาวะผู�นํา 1) ความหมายของผู�นําและภาวะผู�นํา ผู"นําเป8นผู"ท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญอย�างยิ่งในการบริหารงานของหน�วยงาน การบริหารหรือการจัดการใดๆ จะสามารถดําเนินไปด"วยดี มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู�กับองค?ประกอบหรือคุณลักษณะหลายอย�าง ในขณะท่ีโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง ผู"นําจําเป8นต"องปรับเปลี่ยนให"ทันกับความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผู"ให"ความหมายเก่ียวกับผู"นําไว" ดังนี้ ฉลวย พวงพับ (2548, หน"า 14) ได"สรุปความหมายของ ผู"นํา (Leader) ไว"ว�า ผู"นํา คือ บุคคลท่ีได"รับการแต�งต้ัง เลือกต้ัง หรือยกย�องให"เป8นหัวหน"า ผู"บังคับบัญชา หรือผู"นําของกลุ�ม โดยผู"นําจะเป8นบุคคลท่ีมีอํานาจหรือมีอิทธิพลในการชี้นําหรือโน"มน"าวบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกว�า ผู"ตาม หรือผู"ใต"บังคับบัญชา ให"ดําเนินการไปสู�เป@าหมายในแนวทางท่ีผู"นําต"องการหรือกําหนด สิ่งท่ีผู"นําได"แสดงออกในการนํากลุ�มหรือบริหารงานนั้นเรียกว�า พฤติกรรมของผู"นํา หรือภาวะผู"นํา เราเรียกว�า แบบผู"นําหรือแบบการบริหาร (management style) กฤษ เสริมพานิช (อ"างถึงใน ฉลวย พวงพับ, 2548 หน"า 14)  ได"ให"ความหมายของ “ผู"นํา” และแบ�งภาวะผู"นําตาม แนวคิดของนักคิด ไว"ดังนี้  ไฟเดียร? (Fiedier) (อ"างถึงใน ฉลวย พวงพับ, 2548 หน"า 14) ได"ให"ความหมายของคาว�า “ผู"นํา” หมายถึงบุคคลซ่ึงได"รับเลือกหรือ ได"รับการยอมรับจากกลุ�มเพ่ือให"เป8นผู"กําหนดและประสานความพยายามของสมาชิกกลุ�มเพ่ือนําไปสู�เป@าหมายของกลุ�ม ผู"นํามักจะเป8นผู"วางแผน จัดระบบชี้แนะ



31  และให"คําปรึกษาหารือในกิจกรรมของสมาชิกกลุ�มเพ่ือให"กลุ�มดํารงอยู� และปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิผลและเหมาะสม  แคทเทล (Cattell, et al.) (อ"างถึงใน ฉลวย พวงพับ, 2548 หน"า 14) เห็นว�าผู"นํา คือ บุคคลท่ีก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างมี ประสิทธิผลสูงในการทํางานของกลุ�ม  ซันฟอร?ด (Sanford) (อ"างถึงใน ฉลวย พวงพับ, 2548 หน"า 14)  เห็นว�า ผู"นําเป8นบุคคลท่ีถูกบ�งชี้และได"รับการยอมรับจาก ผู"ใต"บังคับบัญชา โชว? (Shaw) (อ"างถึงใน ฉลวย พ�วงพลับ, 2548 หน"า 14)  นิยามว�า ผู"นําเป8นสมาชิกของกลุ�มผู"แสดงอิทธิพลทางบวก ต�อสมาชิกของกลุ�มคนอ่ืน  สุพัตรา สุภาพ (อ"างถึงใน นฤมล จันทร?พร, 2557, หน"า14) กล�าวว�าผู"นําท่ีมีบทบาทหน"าท่ีท่ีจะต"องรับผิดชอบต�อชุมชนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองในหมู�บ"านดังนี้ 1. เพ่ือระงับข"อพิพาทระหว�างท่ีเป8นความขัดแย"งและเกิดข้ึนอยู�เสมอในสังคมมนุษย?อาจเนื่องมาจากความแตกต�างระหว�างคุณค�า หรือจุดหมายปลายทาง หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมท่ีขัดต�อสังคมจนกระท่ังเป8นอันตรายต�อบุคคลอ่ืน 2. เพ่ือคุ"มครองบุคคลให"ปลอดภัย พ"นจากการเมืองใดๆ และได"รับหลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ 3. รักษาความสงบ เรียบร"อย ส�งเสริมความม่ันคงและสวัสดิการสังคม 4. พัฒนาและสร"างความเจริญก"าวหน"าทางเศรษฐกิจ เพ่ือความอุดมสมบูรณ?และความม่ันคงในด"านนี้ให"แก�สมาชิกในสังคม Ralph (อ"างถึงใน นฤมล จันทร?พร, 2557, หน"า 14) ได"ให"ความหมายของคําว�า ผู"นํา ว�า เป8นกระบวนการของการสั่งการและการใช"อิทธิพลต�อกิจกรรมต�างๆ ของสมาชิกกลุ�ม ซ่ึงสรุปได"ว�า 1. ผู"นําต"องเก่ียวข"องกับบุคคลอ่ืน 2. กระบวนการของความเป8นผู"นํา จะเก่ียวข"องกับการจัดสรรอํานาจท่ีไม�เท�าเทียมกันระหว�างผู"นําและสมาชิกของกลุ�ม 3. ผู"นําสามารถใช"อิทธิพลกับผู"ตามหรือผู"ใต"บังคับบัญชา กนกศักด์ิ แก"วเทพ  (อ"างถึงใน นฤมล จันทร?พร, 2557, หน"า 15) ได"กล�าวถึงบุคคลท่ีจะเป8นผู"นํานั้น โดยท่ัวไปแล"วจะต"องมีลักษณะท่ีแตกต�างจากบุคคลอ่ืนซ่ึงจะสามารถสร"างความพร"อมเพรียงกันของผู"คนได" ธรรมรส โชติกุญชร (อ"างถึงใน นฤมล จันทร?พร, 2557, หน"า 15) ได"ให"ความหมายของผู"นําหมายถึง บุคคลท่ีสามารถดึงเอาการตอบสนองท่ีจําเป8นและสามารถสร"างสรรค?จากผู" อ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานอย�างใดอย�างหนึ่งมาให"เป8นหัวหน"า มีความสามารถสร"างสรรค?จากผู"อ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานอย�างใดอย�างหนึ่งให"เสร็จสิ้นไป 



32  ชาญ คําวรรณ (อ"างถึงใน นฤมล จันทร?พร, 2557, หน"า 15) ได"สรุปความหมายของความเป8นผู"นําว�า ความเป8นผู"นํา หมายถึง กระบวนการในการใช"อํานาจหรืออิทธิพลเพ่ือกําหนดการกระทําของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลในสถานการณ?หนึ่งๆ เพ่ือไปสู�เป@าหมายท่ีวางไว" นฤมล จันทร?พร (2557, หน"า 15) ผู"นําตามธรรมชาติ ในความคิดของประชาชนในอดีต โดยเฉพาะกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน คือ ผู"ท่ีมีอํานาจ สามารถสั่งการให"ประชาชนทําตามหรือถือปฏิบัติ         เป8นผู" มี อิทธิพล ประชาชนให"ความเคารพนับถือ ยําเกรง แต�ในปAจจุ บัน กํานัน ผู" ใหญ�บ"าน              ต"องปรับเปลี่ยนบทบาท อํานาจ หน"าท่ีไปในลักษณะท่ีต"องสร"างความสัมพันธ?กับประชาชน ช�วยเหลือดูแลทุกข?สุขของประชาชนและต"องยอมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชนมากข้ึน อีกท้ังต"องระมัดระวังการประพฤติ ปฏิบัติตน ตลอดจนการใช"อํานาจหน"าท่ีให"เป8นไปตามกฎระเบียบและยุคสมัย เพ่ือป@องกันการร"องเรียน และการถูกขับไล�จากราษฎรในหมู�บ"าน  2) ประเภทของผู�นํา ฉลวย พ�วงพลับ (2548, หน"า 15) แบ�งภาวะผู"นําโดยอาศัยหลักต�างๆ ออกเป8น 4 ประเภทใหญ�ๆ ดังนี้  1. การแบ�งภาวะผู"นําโดยยึดหลักภาวะการปกครองเป8นหลัก คือการปกครองเผด็จการ ประชาธิปไตย และการปกครองแบบอิสระ  1.1 ภาวะผู"นําแบบเผด็จการ มีลักษณะสําคัญคือ ผู"นําจะเป8นผู"ตัดสินใจด"วยตนเองไม�ปล�อย1.2 ภาวะผู"นําแบบประชาธิปไตย มีลักษณะสําคัญคือ ผู"นําจะมอบอํานาจให"ผู"ใต"บังคับบัญชาเปUดโอกาสให"มีส�วนร�วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น การใช"ภาวะผู"นําประเภทนี้จะให"ประโยชน?ในการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ สร"างความรู"สึกผูกพัน และให"ความสําคัญกับผู"ปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็ตามการใช"ภาวะผู"นําประเภทนี้ ไม�สามารถจะรับรองผลสําเร็จของงานได"เสมอไปจะใช"เวลาและทรัพยากรมาก ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดข"อขัดแย"งในการปฏิบัติงานข้ึนได"                          ผู"นําส�วนใหญ�มักจะใช"ภาวะผู"นําท่ียืดหยุ�น กล�าวคือ ในบางครั้งบางโอกาสก็ใช"วิธีการเผด็จการ                     ในบางขณะก็อาจใช"วิธีประชาธิปไตย หรือบางคนอาจไม�อยู�สุดมุมด"านใดด"านหนึ่งแต�ใช"ภาวะผู"นํา                     แบบผสมผสาน รูปแบบของภาวะผู"นําในอนาคตนักวิชาการได"ให"ข"อสังเกตว�าจะมีแนวโน"มเน"นหนัก ไปในทางประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะนักบริหารส�วนใหญ�เริ่มบริหารโดยเน"นถึงความสําคัญของคน และเห็นว�าคนเป8นปAจจัยสําคัญท่ีอํานวยให"เกิดความสัมฤทธิผลของงาน ดังนั้นจึงเปUดโอกาสให"คนมีส�วนร�วมและใช"ภาวะผู"นําในเชิงประชาธิปไตยมากข้ึนกว�าเดิม  อํานาจให"ผู"ใต"บังคับบัญชา ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไม�ไว"วางใจ หรือไม�เชื่อในความสามารถ ผู"นําจะ “สั่งการ” ให"ผู"ใต"บังคับบัญชาปฏิบัติตามโดยไม�ต"องสอบถาม หรืออภิปรายร�วมกันการใช"ภาวะผู"นําในรูปแบบนี้จะช�วยให"ผลงานลุล�วงไปด"วยดีไม�เสียเวลาและทรัพยากรอ่ืนมาก แต�อย�างไรก็ตามตัวผู"นําเองจะต"องมีความสามารถสูงมาก  



33  1.3 ภาวะผู"นําแบบปล�อยอิสระ ผู"นําประเภทนี้จะไม�ใช"อํานาจหรือเล�นบทของผู"นําเลย               แต�จะปล�อยให"สมาชิกกลุ�มคนอ่ืนๆ แสดงบทผู"นําเองตามความพอใจ การใช"ภาวะผู"นําประเภทนี้ เปรียบเสมือนกับหน�วยงานไม�มีผู"นํา และการท่ีผู"นําไม�นําหรือปล�อยให"ลูกน"องทํางานตามความพอใจนั้น อาจมีสาเหตุมาจากท่ีได"พิจารณาแล"ว หากเล�นบทผู"นําแข็งขันก็อาจจะทําให"เสียประโยชน? หรือมีผลเสียมากกว�าผลได" ดังนั้นจึงไม�แสดงบทบาทอะไรเลยหรืออีกประการหนึ่งผู"นําประเภทนี้ อาจจะขาดความม่ันใจกลัวความล"มเหลวหรือกลัวว�าจะไม�ได"รับการยอมรับจากกลุ�มก็ได"  2. ผู"นําแบบสั่งการ–โน"มน"าวให"เห็นด"วย–ขอคําปรึกษา–ให"กลุ�มตัดสินใจการพิจารณา ภาวะผู"นําตามลักษณะนี้ จะแบ�งวิธีการนําออกเป8น 4 ลักษณะ คือ  2.1 ผู"นําท่ีสั่งการ เปรียบได"กับผู"นําแบบเผด็จการท่ีไม�เปUดโอกาสให"มีการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น สื่อความหมายทางเดียว ไม�ต"องการข"อมูลย"อนกลับจากผู"ปฏิบัติการ เหมาะสม จะใช"ในสถานการณ?ฉุกเฉินหรือเม่ือต"องการตัดสินใจอย�างเร�งด�วน การสั่งการนี้ควรใช"กับกลุ�ม ผู"ปฏิบัติงานท่ีไม�มีประสบการณ?และความชํานาญการมากนัก ใช"กับกลุ�มท่ีต"องการการชี้แนะ หรือลักษณะงานท่ีต"องมีความปลอดภัย ผู"นําแบบสั่งการให"ได"ผลดีจะต"องมีความรู"ความสามารถสูงและมีประสบการณ?มานาน  2.2 ผู"นําท่ีโน"มน"าวให"เห็นด"วย ลักษณะสําคัญคือ ผู"นําจะมีความคิดอยู�แล"ว พยายามชักจูง              โน"มน"าวจิตใจให"ผู"ใต"บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ผู"นําประเภทนี้จะต"องใช"ความสามารถในการโน"มน"าวจิตใจและสร"างความเชื่อถือจะต"องมีการตอบข"อข"องใจของกลุ�ม สถานการณ?ท่ีเหมาะสมกับการนําประเภทนี้ คือ เม่ือหน�วยงานมีนโยบายและคําสั่งการ ในเรื่องประนีประนอมในการใช"ภาวะผู"นําแบบนี้ ตัวผู"นําเองจะต"องเป8นผู"ท่ีได"รับความเชื่อถือ และมีอิทธิพลต�อความคิดของกลุ�มอยู�มาก  2.3 ผู"นําท่ีขอคําปรึกษา มีลักษณะสําคัญคือ ผู"นําจะขอความคิดเห็นจากกลุ�ม ก�อนท่ีจะตัดสินใจหรือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง ในการนี้ผู"นําจะต"องสร"างบรรยากาศท่ีเป8นกันเอง มีความไว"วางใจและมีการสื่อความหมายท่ีเปUดเผยต�อกัน ผู"นําจะต"องให"ความสนใจต�อความคิดเห็นของผู"ใต"บังคับบัญชา มีความสามารถในการนําอภิปราย และมีความเชื่อม่ันในกลุ�ม ในขณะท่ีกลุ�มจะต"องมีเวลาในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ อย�างเพียงพอด"วย  3. ผู"นําแบบทฤษฎี X และทฤษฎี Y  แนวคิดด"านทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร?นี้ จะมีความเชื่อพ้ืนฐานต�างกัน คือ         ถ"าผู"นําเชื่อทฤษฎี X และคิดว�าผู"ปฏิบัติงานข้ีเกียจ พยายามเลี่ยงงาน จะทํางานก็ต�อเม่ือถูกบังคับ    2.4 ให"กลุ�มตัดสินใจ ลักษณะการนําประเภทนี้ผู"นําจะมอบหมายหน"าท่ีความรับผิดชอบให"กลุ�ม โดยจะต"องระบุปAญหาและขอบเขตอํานาจในการดําเนินการอย�างชัดเจน และพร"อมท่ีจะรับการตัดสินใจของกลุ�มไปปฏิบัติ ในด"านของกลุ�มหรือผู"ใต"บังคับบัญชา ก็ต"องมีความสามารถและมีความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบด"วย  



34  ขาดความทะเยอทะยาน ไม�อยากรับผิดชอบ ต"องการให"มีคนควบคุมและสั่งการ ไม�สนใจเป@าหมายหรือวัตถุประสงค?ขององค?การ และมีความต"องการข้ันพ้ืนฐานคือปAจจัยสี่และความม่ันคงปลอดภัยเท�านั้น ไม�มีความทะเยอทะยาน หรือมีความต"องการข้ันสูงไปกว�านี้ หากผู"นํามีทัศนคติเช�นนี้จะใช"วิธีการนํา โดยควบคุมดูแลอย�างใกล"ชิดบังคับบัญชาให"เกรงกลัว รวบอํานาจไว"แต�เพียงผู"เดียว ไม�เปUดโอกาสให"ผู"ใต"บังคับบัญชามีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลย ในทางตรงกันข"าม ผู"นําแบบทฤษฎี Y จะเชื่อว�าผู"ใต"บังคับบัญชาชอบทํางาน ถือว�าการทํางานเป8นของธรรมดาเหมือนกับการเล�น หรือการพักผ�อน หากได"จัดสภาวะแวดล"อมในหน�วยงานให"เหมาะสม ผู"ใต"บังคับบัญชาจะต้ังใจทํางานเต็มท่ี ผู"นํา ประเภทนี้จะใช"วิธีจูงใจโดยการให"ความสําคัญกับผลสําเร็จของงานหรือให"ความสําคัญต�อตัวผู"ปฏิบัติงาน พยายามสร"างความผูกพันต�อหน�วยงาน และเก้ือกูลให"การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค? หากผู"นําคนใดมีทัศนคติเช�นนี้ ก็ จะเปUดโอกาสให"ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานและมอบอํานาจหน"าท่ีให"การควบคุมงานจะเป8นไปในลักษณะทางอ"อมมากกว�าทางตรง ถ"าจะเปรียบลักษณะของผู"นําท่ีเชื่อในทฤษฎี X ก็คงจะใกล"เคียงกับผู"นําท่ีมุ�งผลงาน ในขณะท่ีผู"นําท่ีเชื่อในทฤษฎี Y จะมุ�งความสําคัญของผู"ปฏิบัติงาน  4. ผู"นําตามสถานการณ? แนวคิดเรื่องผู"นําตามสถานการณ?นี้ เ กิดจากความเชื่อของนักวิชาการท่ีว�าไม�มีรูปแบบการนําแบบใดดีท่ีสุดหรือใช"ได"ผลมากท่ีสุด แต�การใช"ภาวะผู"นําท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต"องเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ�นไปตามสถานการณ? และสถานการณ?หรือปAจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อรูปแบบของการนําท่ีสําคัญ 3 ประการ ได"แก�  4.1 อํานาจตามตําแหน�ง ถ"าผู"นําอยู�ในตําแหน�งท่ีมีอํานาจ ได"รับการแต�งต้ังหรือมีคําสั่ง            เป8นท่ีเด�นชัดแล"วการชักนําให"ผู"อ่ืนปฏิบัติตามก็จะเป8นไปได"สะดวกข้ึน  4.2 โครงสร"างของงาน ถ"าลักษณะงานอธิบายไว"ไม�ชัดเจน หรือการแบ�งงานไม�แน�ชัด ผู"นําจะประสบปAญหาในการประเมินผล การสั่งการ หรือขอบเขตความรับผิดชอบ รูปแบบของผู"นําก็อาจจะเน"นในการสั่งการหรือชักจูงให"เห็นด"วยมากกว�าท่ีจะปล�อยให"ผู"ปฏิบัติงานทางานโดยอิสระ  จากความหมายและการจําแนกประเภทของผู"นํา กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เป8นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ และสถานการณ?ของกลุ�ม ตลอดจนมีความสัมพันธ?ระหว�างบุคคลในการมีอํานาจสามารถชี้นําให"บุคคลอ่ืนกระทําเพ่ือบรรลุเป@าหมายท่ีตนต"องการได" อย�างไรก็ตาม แม"ว�ากํานัน ผู"ใหญ�บ"าน    จะเป8นผู"นําท่ีเกิดจากการเลือกของกลุ�ม แต�กํานัน ผู"ใหญ�บ"านมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต�างจากผู"นําท่ัวไปหลาย ประการ กล�าวคือ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน นอกจากมีสถานภาพ อํานาจหน"าท่ีตามกฎหมายในฐานะ ตัวแทนของทางราชการแล"ว ยังได"รับการยอมรับนับถือในฐานะเป8นตัวแทนของประชาชน ตัวแทน 4.3 ความสัมพันธ?ของผู"นําและสมาชิก ถ"ามีสูงหรือผู"นํามีความไว"เนื้อเชื่อใจผู"ปฏิบัติงาน                ผู"นําก็จะใช"วิธีการในรูปแบบหนึ่ง แต�ในกรณีท่ีผู"นําและผู"ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ?กันเล็กน"อย                  วิธีการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป  



35  ทางสังคม เพ่ือบําบัดทุกข?และบํารุงสุข ของประชาชนตามคําเรียกร"อง และเม่ือประชาชนเชื่อถือการนํานโยบายของรัฐบาลมาให"ประชาชนเข"าใจและปฏิบัติย�อมทําง�ายข้ึน นอกจากนี้ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ยังเป8นผู"นําของตําบลและหมู�บ"านตามธรรมชาติ (natural local leader) จึงสามารถผสมผสานการ แก"ไขปAญหาของพ้ืนท่ีให"บรรลุผลสําเร็จได"ตําแหน�งกํานัน ผู"ใหญ�บ"านเป8นตําแหน�งท่ีได"รับการ ยอมรับและมีเกียรติ เวลาจะเรียกกํานัน ผู"ใหญ�บ"านมักจะเรียกว�า “ท�านกํานัน” “ท�านผู"ใหญ�บ"าน” ซ่ึง          บ�งบอกถึงการเป8นผู"นําท่ีแท"จริง 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ชัชชัย จันทร?สว�าง (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"านในการทํางานร�วมกันกับองค?การบริหารส�วนตําบล : กรณีศึกษาอําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาวิจัยพบว�า การดําเนินงานของกํานันผู"ใหญ�บ"านในช�วงท่ีกฎหมายกําหนดให"กํานันผู"ใหญ�บ"านดํารงตําแหน�งในองค?การบริหารส�วนตําบลนั้น กํานัน ผู"ใหญ�บ"านช�วยให"ชาวบ"านติดต�อราชการกับองค?การบริหารส�วนตําบลได"อย�างสะดวกรวดเร็ว กํานันผู"ใหญ�บ"านทําโครงการพัฒนาตําบลส�วนใหญ�ตรงกับความต"องการของชาวบ"าน และกํานันผู"ใหญ�บ"านสามารถแก" ปAญหาความเดือดร"อนของชาวบ"านได"อย�างแท"จริง ในส�วนของปAญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน คือ องค?การบริหารส�วนตําบลมีงบประมาณน"อยทําให"การพัฒนาเป8นไปอย�างไม�ท่ัวถึงท้ังตําบล ในส�วนของผลการดําเนินงานของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน คือ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน นําชาวบ"านให"ร�วมกันพัฒนาตําบลได"เป8นอย�างดี กํานันผู"ใหญ�บ"านชักชวนชาวบ"านให"ประชุมประชาคม ได"อย�างพร"อมเพรียง กํานันผู"ใหญ�บ"านวางแผนพัฒนาตําบลเพ่ือแก"ปAญหาของชาวบ"านได"อย�างตรงจุด และกํานันผู"ใหญ�บ"านเผยแพร�ข"อมูลข�าวสารขององค?การบริหารส�วนตําบลให"ชาวบ"านทราบอย�างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ บทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"านในการร�วมวางแผนพัฒนาตําบลกับองค?การบริหารส�วนตําบลเป8นบทบาทท่ีพบว�า มีความสําคัญมากกว�าบทบาทในการร�วมทํางานในด"านอ่ืนๆ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ข"อเสนอแนะเพ่ือเป8นแนวทางในการเสริมสร"าง ความรู" ความเข"าใจ และความสามารถทํางานร�วมกันของกํานันผู"ใหญ�บ"านกับองค?การบริหารส�วนตําบลตามลาดับความสําคัญ คือ กํานันผู"ใหญ�บ"านและสมาชิกองค?การบริหารส�วนตําบลควรเข"าร�วมประชาคมตําบลด"วยกัน กํานันผู"ใหญ�บ"านควรเชิญองค?การบริหารส�วนตําบลเข"าร�วมประชุมกับชาวบ"านทุกครั้งและสมาชิกองค?การบริหารส�วนตําบลกับกํานันผู"ใหญ�บ"านควรมีการสัมมนาการวางแผนพัฒนาตําบลร�วมกัน วิภา รุ�งจรัส และพัชรี ศิลารัตน? (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร"อยเอ็ด       



36  ผลการศึกษาวิจัยพบว�า 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร"อยเอ็ด โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป8นรายด"านพบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด"าน เรียงจากด"านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน"อยได"แก� ด"านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร"อย ด"านการอํานวยความยุติธรรมให"กับประชาชน ด"านการบริการ ด"านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและการประกอบอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร"อยเอ็ด โดยรวมและรายได"แตกต�างกัน และ 3) ประชาชนมีข"อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติงานตามบทบาทหน"าท่ีของผู"ใหญ�บ"านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร"อยเอ็ด เรียงลําดับตามความถ่ีจากมากไปน"อยสามอันดับแรก ได"แก� ควรมีการร�วมปฏิบัติงานกับเจ"าหน"าท่ีตํารวจอย�างใกล"ชิด ควรมีการส�งเสริมอาชีพรองนอกฤดูการทํานา และควรมีการอบรมประชาชนให"มีความรู" เ ก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน ศุภวิชญ? รวงผึ้ง และไพฑูรย? บุญวัฒน? (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทด"านการปกครอง ของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว�า 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว�า ประสิทธิผลการปฏิบัติหน"าท่ีในบทบาทด"านการปกครองของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติได"อยู�ในระดับดีมาก เม่ือนํามาพิจารณารายด"านพบว�า              มีการปฏิบัติในด"านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพมากท่ีสุด และน"อยท่ีสุดในด"านงานทะเบียน             ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของ บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2558) ท่ีได"ทําการศึกษาเรื่อง กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน บทบาทและภาวะความเป8นผู"นํากับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต�อผู"นําชุมชนท"องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม� และพบว�า ปAจจุบันเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัว ปAจจัยท่ีจะช�วยในการแก"ปAญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ สามารถแก"ไขได"ด"วยการพัฒนาและส�งเสริมเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและชุมชน ท้ังนี้กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จึงควรเข"ามามีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให"ดีข้ึน โดยกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน จะต"องเป8นผู"นําในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด"านต�างๆ เช�น การส�งเสริมให"ประชาชนทําโครงการไร�นาสวนผสม อุตสาหกรรม การเกษตรกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตลาดกลางหมู�บ"าน การรวมกลุ�มออมทรัพย?ในรูปแบบสหกรณ?ในระดับหมู�บ"าน เป8นต"น นอกจากนี้ในเรื่องการพัฒนาชุมชน กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ควรเข"าไปมีส�วนร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง ท้ังองค?กรภาครัฐและองค?กรเอกชน (NGOs) ในการแก"ไขปAญหาเรื่องยาเสพติด และโรคเอดส?ใน ตําบล หมู�บ"าน ตลอดจนถึงมีบทบาทในการแนะนําและให"ความรู"           แก�ประชาชนให"รู"จักป@องกันและแก"ไขปAญหาต�างๆ อันจะเกิดข้ึนในชุมชน ปรากฏการณ?นี้น�าสนใจเป8นอย�างยิ่ง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนในปAจจุบันมีการเกิดของชุมชนใหม� ภายในพ้ืนท่ีของชุมชนด้ังเดิม เช�น กรณีประชากรแฝงกับนิคม



37  อุตสาหกรรม หรือกรณีหมู�บ"านจัดสรร ท่ีมาพร"อมกับกลุ�มประชากรใหม�ท่ีโยกย"ายเข"ามาภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงกํานัน ผู"ใหญ�บ"านดูแลอยู� แต�การยอมรับในบทบาทและสถานภาพของกํานันผู"ใหญ�บ"านจากชุมชนใหม�เหล�านี้แตกต�างจากชุมชนเดิมเป8นอย�างมาก ทําให"บทบาทการปฏิบัติหน"าท่ีของกํานันผู"ใหญ�บ"านทํางานได"อย�างยากลําบากข้ึน นอกจากนี้ประเด็นการเติบโตของกลุ�มอาชีพใหม�ท่ีมีความรู"และสามารถพ่ึงตนเองได" เริ่มขยายตัวเข"ามาอยู�ในชุมชนระดับตําบล หมู�บ"านมากข้ึน ส�วนหนึ่งเกิดจากสภาพทางชุมชนเองท่ีมีลักษณะของการกลายเป8นเมือง รวมท้ังการขยายตัวของแหล�งพักอาศัย ประเด็นเหล�านี้มีกระทบต�อบทบาทและอํานาจหน"าท่ีของกํานันผู"ใหญ�บ"านเป8นอย�างยิ่ง เช�น การติดต�อกับหน�วยงานราชการท่ีแต�เดิมกํานันผู"ใหญ�บ"านจะมีบทบาทเป8นผู"ช�วยเหลือในกิจธุระต�าง ๆ เริ่มหมดความสําคัญลง เนื่องจากคน ประชาชน จัดการกับกิจธุระต�างๆ ได"ด"วยตนเอง นอกจากนี้กิจธุระต�างๆ ภาครัฐยังได"นําระบบออนไลน?เข"ามาช�วยเป8นอย�างมาก ข"อมูลเหล�านี้ชี้ให"เห็นว�าบทบาทในด"านการส�งเสริมอาชีพคือแนวทางท่ีสําคัญในการทางานของกํานัน ผู"ใหญ� บ"าน ส�วนบทบาทด"านความช�วยเหลืองานด"านเอกสารหรือทะเบียนบัตร เป8นบทบาทท่ีอาจจางหายไปกับภารกิจของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านในอนาคต 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว�า ปAจจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลการปฏิบัติหน"าท่ีในบทบาทด"านการปกครองของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน พบว�า ตัวแปรด"านเกณฑ?ของรัฐบาลอยู�ในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด"านความรู"ในหน"าท่ี และด"านงบประมาณ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล"องกับ ศูนย?บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร? (2554) ท่ีได"ศึกษาโครงการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการประเมินผลการปฏิบัติหน"าท่ีของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และพบว�า (1) การได"มาซ่ึงกํานัน โดยการเลือก เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงแก"ไขพระราชบัญญัติดังกล�าวในปT พ.ศ. 2551 อันทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองท"องท่ีหลายประการ กล�าวคือ ท้ังเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"าน เรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหน�ง เรื่องการเข"าสู�ตําแหน�งซ่ึงมีกระบวนการท่ีเข"มข"นข้ึน และท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีเปลี่ยนอย�างชัดเจน คือท่ีมาของกํานัน ซ่ึงมาจากการเลือกโดยผู"ใหญ�บ"านในเขตตําบลนั้นๆ โดยมีนายอําเภอเป8นประธานในการเลือก การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวค�อนข"างได"รับคําวิพากษ?วิจารณ?พอสมควร (เป8นการกลับไปใช"ตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท"องท่ี พ.ศ. 2457 ฉบับแรก) (2) ระบบประเมินผลการปฏิบัติหน"าท่ีอาจมีข"อจํากัดมาก โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการและความเป8นธรรมในการประเมินผล พบว�าควรมีการกลับคืนไปสู�ระบบการเลือกต้ัง แล"วเพ่ิมจํานวนปTท่ีดํารงตําแหน�งเป8น 5 ปT 7 ปTหรือ 10 ปT ตามแต�จะเห็นสมควร และ (3) สวัสดิการภายหลังการเป8นผู"ช�วยเจ"าพนักงานสอบสวนฝSายปกครอง กล�าวคือ ต"องอาศัยกํานันผู"ใหญ�บ"านเป8นหลัก การทํางานท่ีมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนอาจจําเป8นต"องมีการจัดสวัสดิการต�างๆ ในการปฏิบัติภารกิจด"านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร"อย โดยเฉพาะกระบวนการข้ันก�อนการสอบสวนซ่ึงจําเป8นต"องมีการประสานงานกํานันผู"ใหญ�บ"านในการดาเนินตามกฎกระทรวง จากข"อมูลนี้เห็นได"ว�ากฎเกณฑ?ของรัฐบาลคือแนวทางสําคัญในการดาเนินภารกิจของกํานันผู"ใหญ�บ"าน อย�างไรก็ดี



38  กํานันคือหัวหน"างานของผู"ใหญ�บ"านท้ังตําบล การได"มาซ่ึงกํานันท่ีมาจากการเลือกของผู"ใหญ�บ"านในทีมนั้น อาจพบปAญหาของกระบวนการซ้ือสิทธิขายเสียงได" ขณะเดียวกันกํานันไม�จาเป8นต"องพ่ึงพา หรือดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีมากนัก เนื่องจากคะแนนเสียงของตนมากจากผู"ใหญ�บ"าน และท้ังนี้เม่ือมองในทิศทางของผู"ใหญ�บ"าน นอกจากจะทําให"ประชาชนในหมู�บ"านศรัทธาแล"ว ยังมีความจาเป8นต"องอยู�ในทีมบริหารของตําบลให"ได" นั่นหมายถึงเกณฑ?ของรัฐบาลคือแนวทางหรือเข็มทิศในการบริหารการพัฒนาประเทศ 3. จากผลการวิจัยท่ีพบว�า ปAจจัยด"านงบประมาณ ได"รับอิทธิพลอยู�ในระดับมาก ในบทบาทด"านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ด"านการป@องกันอาวุธสงคราม และด"านการรักษาความสงบเรียบร"อย ซ่ึงสรุปได"ว�า ปAจจัยด"านงบประมาณ เป8นปAจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จในการปฏิบัติหน"าท่ีด"านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ด"านการป@องกันอาวุธสงคราม และด"านการรักษาความสงบเรียบร"อยของกํานันผู"ใหญ�บ"าน นั้น สอดคล"องกับงานวิจัยของ สานักงานเลขาธิการสภาผู"แทนราษฎร (2559) ท่ีได"ศึกษาเรื่อง อดีต ปAจจุบัน และอนาคตของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และพบว�า สภาพสังคมของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต�การประเมินผลการปฏิบัติหน"าท่ีของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ในเรื่องค�าตอบแทนท่ีมีการปรับฐานใหม�อยู�ตลอดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเมืองก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนน"อย ขัดกันกับบทบาทท่ีเม่ือมองในมุมกลับของ กํานัน ผู"ใหญ�บ"านดูเหมือนเป8นผู"มีอิทธิพลในสังคมไทย แต�กระนั้น เม่ือพิจารณาถึงเรื่องการเป8นตัวจักรหนึ่งของงานด"านบริการประชาชนแล"ว ความม่ันคงด"านรายได"ในการทางานเป8นสิ่งสําคัญ ท่ีจะทําให"กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน รวมถึงผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครอง ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบสามารถปฏิบัติหน"าท่ี ของพวกเขาได"อย�างเต็มกาลังความสามารถมากกว�าการมุ�งสู�การเป8นผู"มีอิทธิพลเพ่ือหารายได"เพ่ิมเติม ดังนั้นกล�าวได"ว�าเม่ือสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว กระบวนการโลกาภิวัตน?ส�งผลให"การบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดีปฏิบัติได"ยุ�งยากข้ึน เนื่องจากประชาชนมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน การป@องกันปราบปราม ในกระบวนการท่ีกํานัน ผู"ใหญ�บ"านมีหน"าท่ีช�วยเหลือราชการส�วนกลาง ก็ปฏิบัติได"ยุ�งยากมากยิ่งข้ึน มีความเสี่ยงภัยมากข้ึน ดังนั้นงบประมาณหรือเงินเดือนของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อาจมีผลทําให"การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนได" ข�อเสนอแนะ 1. ภาครัฐ ควรเพ่ิมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให"กับกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน เช�น การได"รับสิทธิการรักษาพยาบาล รวมท้ังบิดา มารดา บุตร ธิดา หรือการส�งเสริมความรู"ในการปฏิบัติหน"าท่ี โดยจัดการฝ]กอบรมด"านกฎหมาย หรือความรู"ความเข"าใจในวิธีการปฏิบัติหน"าท่ีให"เท�าทันการเปลี่ยนแปลง หรือในระยะยาวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานะของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านให"เป8นราชการส�วนภูมิภาคอย�างเต็มตัว 2. ภาครัฐควรปรับลดจํานวนของผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"าน และสารวัตรกํานันลง โดยในระยะแรก



39  ให"ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านและสารวัตรกํานันท่ีดํารงตําแหน�งอยู�เดิมสามารถท่ีจะอยู�ได"จนครบตามวาระของ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ท่ีกฎหมายกําหนด และหากสิ้นสุดวาระในการดํารงตําแหน�งไปแล"ว ในส�วนของผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านท่ีสามารถมีผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านได" 2 คน คือ ผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายปกครองและผู"ช�วยผู"ใหญ�บ"านฝSายรักษาความสงบ ก็ให"ปรับลดจานวนลงเหลือเพียง 1 คน และในส�วนของสารวัตรกํานันก็เช�นเดียวกันคือ ปรับลดให"มีจํานวนท่ีน"อยลง เพ่ือสามารถจัดสรรงบประมาณในส�วนนี้ ไปสร"างความเข"มแข็งให"กับกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน และพัฒนาประชาชนในท"องท่ีให"ยั่งยืนต�อไป 2.3 สรุป จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง พบว�า กํานัน ผู"ใหญ�บ"านจะคงความสําคัญในระดับตําบล หมู�บ"าน ดังท่ีเคยเป8นมาในอดีตได"จําเป8นจะต"องแสดงบทบาทในฐานะผู"รอบรู"อย�างแท"จริงในเรื่องท"องท่ีของตนเอง ซ่ึงจําเป8นต"องมีข"อมูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีครบถ"วนและจะต"องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต�อทรัพยากรและสภาพแวดล"อมของพ้ืนท่ีตําบล หมู�บ"านของตน รวมท้ังพ้ืนท่ีใกล"เคียงด"วย นอกจากนี้กํานัน ผู"ใหญ�บ"านจะต"องเพ่ิมลักษณะของการเป8นผู"เชี่ยวชาญในด"านการบริหารจัดการ มากกว�าการมีบทบาทเป8นผู"เสนอแนะ หรือรับเรื่องราวข"อขัดข"องของลูกบ"านไปแจ"งต�อทางการอย�างเดียว  



40   การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค/เพ่ือลําดับถึงความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน และเพ่ือเปรียบเทียบถึงป0จจัยส�วนบุคคลท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน       เป1นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู#วิจัยได#ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2. เครื่องมือท่ีใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูล 3. ข้ันตอนการสร#างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข#อมูล 5. การวิเคราะห/ข#อมูล 6. สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห/ข#อมูล 3.1 ประชากร ประชากรท่ีใช#ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เป1นสมาชิกในองค/กรของหน�วยงานกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเป1นการทํางานในลักษณะอาสาสมัครท่ีจะทํางานด#านการพัฒนาชุมชนของอําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 260 คน ซ่ึงอาสาพัฒนาชุมชนจะเป1นผู#ประสานการทํางานใกล#ชิดกับ กํานัน ผู#ใหญ�บ#าน เป1นผู#มีส�วนได# ส�วนเสีย กับการปฏิบัติหน#าท่ีของกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ในการเก็บรวบรวมข#อมูลผู# ศึกษาจะเป1นผู# เ ก็บรวบรวมข#อมูลด#วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามท่ีสร#างข้ึนไปแจกจ�ายแก�กลุ�มตัวอย�าง และอธิบายให#ทราบถึงวัตถุประสงค/และประโยชน/ท่ีได#รับจากการวิจัย รวมท้ังชี้แจงให#ทราบถึงวิธีตอบแบบสอบถาม เม่ือกลุ�มตัวอย�างตอบแบบสอบถามแล#วเสร็จทําการตรวจสอบความสมบูรณ/ถูกต#องก�อนนํากลับ เพ่ือนําไปใช#ในการวิเคราะห/ข#อมูลต�อไป    บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 



41  3.2 เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล การวิจัยครั้งนี้เป1นการศึกษาวิจัยท่ีเน#นการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ีเรียกว�าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด#วย เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ เป1นแบบสอบถามแบ�งเป1น 3 ส�วน ประกอบด#วย  ตอนท่ี 1 ป0จจัยส�วนบุคคล เป1นคําถามเก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม ได#แก� เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได#ต�อเดือนของครัวเรือน เป1นข#อคําถามปลายปOดและปลายเปOด รวม 6 ข#อ ตอนท่ี 2 เป1นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 5 ด#าน ดังนี้ บทบาทด#านการปกครองประชาชน บทบาทด#านรักษาความสงบเรียบร#อย บทบาทด#านการดูแลรักษาสิ่ งสาธารณประโยชน/ บทบาทด#านการอํานวยความยุติธรรม และบทบาทด#านการบริการ  โดยลักษณะคําถามในส�วนท่ี 2 ใช#การจัดแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ซ่ึงมีระดับการให#คะแนนกําหนดค�าของคําตอบออกเป1น ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด               4 คะแนน       หมายถึง  พึงพอใจมาก               3 คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง               2 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน#อย               1 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน#อยท่ีสุด ผู#วิจัยให#เกณฑ/ค�าเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดยใช#สูตรความกว#างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้ (วิชิต อู�อ#น, 2550, หน#า 267) ความกว#างของอันตรภาคชั้น = ข#อมูลท่ีมีค�าสูงสุด – ข#อมูลท่ีมีค�าตํ่าสุด                  จํานวนชั้น      = 5 – 1       5      = 0.8  เกณฑ/การประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน แบ�งออกเป1น 5 ระดับ โดยใช#คะแนนเฉลี่ยของแต�ละตัวแปร ดังต�อไปนี้    คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด    คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง  พึงพอใจมาก   คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 



42     คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60   หมายถึง   พึงพอใจน#อย     คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80    หมายถึง   พึงพอใจน#อยท่ีสุด และรวบรวมประเด็นสําคัญจากแบบสอบถามปลายเปOดมาวิเคราะห/ข#อมูลโดยวิธีพรรณนาสรุปข#อมูลเรียบเรียง เขียนตามหัวข#อท่ีศึกษา ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข#อเสนอแนะ โดยกําหนดให#แบบสอบถามมีลักษณะเป1นแบบปลายเปOด 3.3 ข้ันตอนการสร างเครื่องมือวิจัย การสร#างเครื่องมือ ผู#วิจัยได#ดําเนินการสร#างเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยเป1นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร#างแบบสอบถามตามลําดับ ดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข#อง แล#วนําผลการศึกษามาสร#างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย/ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร#างเครื่องมือ 3. สร#างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย/ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให#ข#อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล#วเสนอให#ผู#เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล#องระหว�างข#อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท/ท่ีกําหนดไว# โดยหาค�าดัชนีความสอดคล#อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต� .67–1.00 6. นําเครื่องมือไปปรับปรุง แก#ไขให#ถูกต#องสมบูรณ/และจัดพิมพ/แบบสอบถามฉบับสมบูรณ/เก็บรวบรวมข#อมูลต�อไป 3.4 การเก็บรวบรวมข อมูล ผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลตามแนวทางท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมปริมาณโดยผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลด#วยตนเอง 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือขอความอนุเคราะห/ในการเก็บรวบรวมข#อมูล 2. ผู#วิจัยรวบรวมข#อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ/ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข#อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห/ต�อไป 



43  3.5 การวิเคราะห+ข อมูล ผู#วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณได#เก็บรวบรวมข#อมูลจากแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห/ตามวิธีการทางสถิติโดยใช# โปรแกรมคอมพิวเตอร/สําเร็จรูปมีข้ันตอนการวิเคราะห/ ดังต�อไปนี้  1. ข#อมูล พ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง โดยทําการวิ เคราะห/ด#วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�าร#อยละ (Percentage)  2. ใช#สถิติค�าเฉลี่ยของกลุ�มประชากร ( µ ) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มประชากร    ( σ ) ในการพรรณาข#อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานันผู#ใหญ�บ#าน อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3.6 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห+ข อมูล การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร#อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ยของกลุ�มประชากร     ( µ ) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มประชากร ( σ ) 



44   การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห,ข"อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค,ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห,ข"อมูลครั้งนี้ผู"วิจัยได"ทําการวิเคราะห,ข"อมูลตามลําดับดังนี้ 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให"เกิดความเข"าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห,ข"อมูล ผู"วิจัยได"กําหนดสัญลักษณ,ท่ีใช"ในการแปลผล ดังนี้ f แทน ความถ่ี N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด t แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจากt-test F แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจากF-test 
µ แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มประชากร 
σ แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มประชากรไคสแควร,(Chi-Square) SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง MS แทน ค�าความแปรปรวน df แทน ค�าระดับชั้นแห�งความอิสระ 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  4.2.1 ผลการวิเคราะห,ข"อมูลเชิงปริมาณ การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู"วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห,ข"อมูลเชิงปริมาณออกเปGน 2 ส�วน ได"แก� ตอนท่ี 1 ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิเคราะห,เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้   บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 



45  ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห,ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 130 50.0 หญิง 130 50.0 รวม 260 100.0 สถานภาพ   โสด 80 30.8 สมรส 146 56.2 หม"าย/หย�าร"าง/แยกกันอยู� 34 13.1 รวม 260 100.0 อายุ   20 – 30 ปQ 53 20.4 31 – 40 ปQ 93 35.8 41 – 50 ปQ 86 33.1 51 – 60 ปQ 23 8.8 60ปQ ข้ึนไป 5 1.9 รวม 260 100.0 ระดับการศึกษา   ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า 48 18.5 มัธยมศึกษาตอนต"น 77 29.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 84 32.3 อนุปริญญา 28 10.8 ปริญญาตรีหรือสูงกว�า 23 8.8 รวม 260 100.0 อาชีพ   ค"าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 84 32.3 เกษตรกร 118 45.4 รับจ"าง 58 22.3 รวม 260 100.0 



46  ตารางท่ี 1 (ต7อ) ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ รายได"    5,000 - 10,000บาท 246 94.6 10,001 - 15,000บาท 14 5.4 รวม 260 100.0 จากตารางท่ี 1 พบว�า กลุ�มตัวอย�างเปGนเพศชาย และเพศหญิงจํานวนเท�ากันท่ี 130 คน คิดเปGนร"อยละ 50.0 ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส จํานวน 146 คน คิดเปGนร"อยละ 56.2 รองลงมา มีสถานะโสด จํานวน 80 คน คิดเปGนร"อยละ 30.8 และมีสถานะหม"าย หย�าร"าง แยกกันอยู� จํานวน 34 คน คิดเปGนร"อยละ 13.1 ส�วนใหญ�มีช�วงอายุ 31 - 40 ปQ จํานวน 93 คน คิดเปGนร"อยละ 35.8 รองลงมามีช�วงอายุ 41 - 50 ปQ จํานวน 86 คน คิดเปGนร"อยละ 33.1 ถัดมามีช�วงอายุ 20 - 30 ปQ จํานวน 53 คน คิดเปGนร"อยละ 20.4 ถัดมามีช�วงอายุ 51 - 60 ปQ จํานวน 23 คน คิดเปGนร"อยละ 8.8 และมีช�วงอายุ 60 ปQข้ึนไป จํานวน 5 คน คิดเปGนร"อยละ 1.9 ส�วนใหญ�มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 84 คน คิดเปGนร"อยละ 32.3 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต"น จํานวน 77 คน คิดเปGนร"อยละ 29.6 ถัดมามีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า จํานวน 48 คน คิดเปGนร"อยละ 18.5 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 28 คน คิดเปGนร"อยละ 10.8 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว�า จํานวน 23 คน คิดเปGนร"อยละ 8.8 ส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 118 คน คิดเปGนร"อยละ 45.4 รองลงมามีอาชีพค"าขาย/ธุรกิจส�วนตัว จํานวน 84 คน คิดเปGนร"อยละ 32.3 และมีอาชีพรับจ"าง จํานวน 58 คน คิดเปGนร"อยละ 22.3 และส�วนใหญ�มีรายได" 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 246 คน คิดเปGนร"อยละ 94.6 และมีรายได" 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปGนร"อยละ 5.4ตามลําดับ            



47  ตอนท่ี 2 วิเคราะห�เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน µ  ระดับ 1 ด"านการปกครองประชาชน 3.72 .485 มาก 2 ด"านการรักษาความสงบเรียบร"อย 3.69 .467 มาก 3 ด"านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน, 3.71 .433 มาก 4 ด"านการอํานวยความยุติธรรม 3.74 .386 มาก 5 ด"านการบริการ 3.93 .404 มาก รวม 3.70 .350 มาก จากตารางท่ี 2 พบว�า ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70) และเม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�า ข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรก ได"แก� ด"านการบริการ อยู�ในระดับมาก (µ =  3.70) รองลงมาคือ ด"านการอํานวยความยุติธรรมอยู�ในระดับมาก (µ = 3.74) ด"านการปกครองประชาชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.72) ด"านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน, (µ = 3.71) และด"านการรักษาความสงบเรียบร"อย (µ =  3.69) ตามลําดับ               



48  ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการปกครองประชาชน  ด�านการปกครองประชาชน µ  ระดับ 1 ดูแลรักษาความสงบเรียบร"อยและความปลอดภัยให"แก� 3.44 .825 มาก  ราษฎรในหมู�บ"าน    2 ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ"านให"ปฏิบัติให"เปGนไปตาม 3.57 .824 มาก  กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ    3 แจ"งประกาศข"อราชการให"ราษฎรในหมู�บ"านทราบ 3.38 .668 ปานกลาง 4 ให"ความช�วยเหลือบรรเทาทุกข,ราษฎรในหมู�บ"านท่ีมีภัยพิบัติ 3.63 .834 มาก  ต�างๆ    5 แจ"งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมายหรือ 4.04 .491 มาก  สงสัยว�าได"เกิดข้ึนในหมู�บ"านของตน    6 ประสานเจ"าหน"าท่ีของรัฐจับกุมผู"กระทําความผิดหรือสงสัย 3.97 .526 มาก  ว�าจะกระทําความผิด    7 กระทําตนให"เปGนตัวอย�างแก�ราษฎรตามท่ีทางราชการ 3.92 .613 มาก  แนะนํา    8 แจ"งเตือนภัยและให"ความรู"แก�ประชาชนเก่ียวกับการป[องกัน 3.84 .769 มาก  สาธารณภัย    รวม 3.72 .485 มาก จากตารางท่ี 3 พบว�าความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด"านการปกครองประชาชนอยู�ในระดับมาก (µ = 3.72) เม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�าข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรกได"แก�แจ"งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมายหรือสงสัยว�าได"เกิดข้ึนในหมู�บ"านของตน (µ = 4.04) รองลงมาคือประสาน เจ"าหน"าท่ีของรัฐ จับกุมผู"กระทําความผิดหรือสงสัยว�าจะกระทําความผิด  (µ = 3.97 ) และกระทําตน ให" เปGนตัวอย�างแก�ราษฎรตามท่ีทางราชการแนะนํา (µ=  3.92)      



49  ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการรักษาความสงบเรียบร"อย   ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย µ  ระดับ 1 ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ"านให"ปฏิบัติหน"าท่ีตาม 3.71 .656 มาก  กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ    2 จัดให"มีกิจกรรมแผนงานและโครงการต�างๆในการ 3.69 .626 มาก  ป[องกันและแก"ไขป\ญหายาเสพติด    3 สร"างความสมานฉันท,และความสามัคคีให"เกิดข้ึนในหมู�บ"าน 3.60 .556 มาก 4 การผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ"านสอดส�องดูแลการ 3.77 .873 มาก  ม่ัวสุมของเยาวชนท้ังด"านการข�าวเพ่ือป[องกันป\ญหายา     เสพติด    5 รายงานเหตุผิดปกติท่ีอาจเปGนคุณหรือโทษท่ีเกิดข้ึนใน 3.68 .572 มาก  หมู�บ"านให"ทางราชการทราบ    รวม 3.69 .467 มาก จากตารางท่ี 4 พบว�า ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการรักษาความสงบเรียบร"อยอยู�ในระดับมาก(µ=  3.69) และเม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�า  ข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรก  ได"แก�  การผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ"าน สอดส�องดูแล การม่ัวสุมของเยาวชน ท้ังด"านการข�าว เพ่ือป[องกันป\ญหายาเสพติด  (µ  =  3.77)  รองลงมาคือ  ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ"านให"ปฏิบัติหน"าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ (µ=  3.71) และจัดให"มีกิจกรรมแผนงาน และโครงการต�าง ๆ ในการป[องกันและแก"ไขป\ญหายาเสพติดสร"างความสมานฉันท, และความสามัคคีให"เกิดข้ึนในหมู�บ"าน มีค�าเฉลี่ย (µ=  3.69)         



50  ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน,  ด�านการดูแลรักษาส่ิงสาธารณประโยชน� µ  ระดับ 1 จัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณมาพัฒนา 3.81 .656 มาก  ท"องท่ีสาธารณประโยชน,ต�างๆให"กับชุมชน    2 ส�งเสริมและให"ความรู"แก�ราษฎรเก่ียวกับการอนุรักษ, 3.76 .680 มาก  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม    3 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน,เช�นการปลูกป]าการตัด 3.80 .780 มาก  หญ"าข"างถนนในเขตท"องท่ี    4 การสํารวจท่ีดินเม่ือได"รับแจ"งการเปGนเจ"าของรายใหม� 3.47 .605 มาก  หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใช"ท่ีดิน    5 ดูแลรักษาคันคลองและทางน้ําชลประทานท่ีอยู�ในเขต 3.67 .843 มาก  ท"องท่ี    6 การประสานขอโครงการพัฒนาแหล�งน้ําขุดสระเก็บน้ํา 3.71 .697 มาก  ก�อสร"างฝายรวมถึงจัดหาแรงงานสมทบ    รวม 3.69 .467 มาก จากตารางท่ี 5 พบว�า ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน, โดยรวม อยู�ในระดับมาก (µ =  3.71) และเม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�า ข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรก ได"แก� จัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ มาพัฒนาท"องท่ีสาธารณประโยชน,ต�างๆ ให"กับชุมชน      (µ = 3.81) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน, เช�น การปลูกป]า การตัดหญ"าข"างถนนในเขต ท"องท่ี (µ = 3.80) ส�งเสริมและให"ความรู"แก�ราษฎร เก่ียวกับการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม (µ=  3.76)        



51  ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการอํานวยความยุติธรรม  ด�านการดูแลรักษาส่ิงสาธารณประโยชน� µ  ระดับ 1 การไกล�เกลี่ยประนีประนอมยอมความให"ลูกบ"าน 3.60 .876 มาก 2 การระงับข"อพิพาทเม่ือลูกบ"านมีข"อขัดแย"งกัน 4.07 .630 มาก 3 เปGนธุระรับเรื่องราวร"องทุกข,ของราษฎรนํามารายงาน 3.42 .638 มาก  นายอําเภอทราบเพ่ือแก"ไข    4 ส�งเสริมสร"างความสามัคคีให"เกิดข้ึนในหมู�บ"านและตําบล 3.76 .808 มาก 5 ใช"ตําแหน�งหน"าท่ีประกันให"ลูกบ"านเม่ือลูกบ"านมีคดีความ 3.85 .649 มาก รวม 3.74 .386 มาก จากตารางท่ี 6 พบว�า ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการอํานวยความยุติธรรม อยู�ในระดับมาก (µ=  3.74) และเม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�า ข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรก ได"แก� การระงับข"อพิพาทเม่ือลูกบ"านมีข"อขัดแย"งกัน (µ= 4.07) รองลงมาคือ ใช"ตําแหน�งหน"าท่ีประกันให"ลูกบ"านเม่ือลูกบ"าน มีคดี ความ (µ= 3.85) และส�งเสริมสร"างความสามัคคีให"เกิดข้ึนในหมู�บ"านและตําบล  (µ= 3.76)                



52  ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการบริการ   ด�านการบริการ µ  ระดับ 1 เปGนนายทะเบียนผู"รับแจ"งการเกิดการตายและย"ายท่ีอยู� 3.60 .763 มาก 2 แจ"งให"ผู"มีอายุครบ 15 ปQบริบูรณ,ไปยื่นคําขอมีบัตร 4.11 .660 มาก  ประจําตัวประชาชน    3 แจ"งให"ผู"มีอายุถึงเกณฑ,ท่ีจะต"องข้ึนบัญชีทหารกองเกินไปข้ึน 4.03 .504 มาก  บัญชีทหารกองเกิน    4 เปGนพยานรับรองบุคคลท่ีประสงค,ขอจดทะเบียนสมรส 3.89 .800 มาก  ทะเบียนหย�าการรับรองบุตรหรือทะเบียนครอบครัวอ่ืนๆ    5 เปGนผู"ให"คํารับรองเก่ียวกับความประพฤติและหลักฐานของผู" 3.93 .734 มาก  ขออนุญาตมีและใช"อาวุธปbน    6 สํารวจจัดทําบัญชีสัตว,ท่ียังไม�ได"ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว, 4.05 .734 มาก รวม 3.93 .404 มาก จากตารางท่ี 7 พบว�าความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด"านการบริการอยู�ในระดับมาก (µ= 3.93) และเม่ือพิจารณาเปGนรายข"อพบว�าข"อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปGนอันดับแรกได"แก�แจ"งให"ผู"มีอายุครบ 15 ปQบริบูรณ,ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (µ= 4.11) รองลงมาคือ สํารวจจัดทําบัญชีสัตว,ท่ียังไม�ได"ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว,  (µ= 4.05) และแจ"งให"ผู"มีอายุถึงเกณฑ,ท่ีจะต"องข้ึนบัญชีทหารกองเกินไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน      (µ= 4.03) ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตารางท่ี 8 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านเพศต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"าน  อําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพศ ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน N µ  t Sig ชาย 130 3.71 .312 12.478 .000* หญิง 130 3.68 .385   *Sig< 0.05      



53  จากตารางท่ี 8 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านเพศส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ตารางท่ี 9 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านสถานภาพต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สถานภาพ df SS MS F Sig. Between Groups 2 1.342 .671 5.660  .004*  Within Groups 257 30.457 .119 Total 259 31.799  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05      จากตารางท่ี 9 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านเพศส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ตารางท่ี 10 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านอายุต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อายุ df SS MS F Sig. Between Groups 4 2.088 .522 4.480  .002*  Within Groups 255 29.711 .117 Total 259 31.799  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05      จากตารางท่ี 10 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านอายุส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   



54  ตารางท่ี 11 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านระดับการศึกษาต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระดับการศึกษา df SS df MS F Sig. Between Groups 4 4.578 4 1.144 10.721  .000*  Within Groups 255 27.221 255 .107 Total 259 31.799 259  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05       จากตารางท่ี 11 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านระดับการศึกษาส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ตารางท่ี 12 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านอาชีพต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน อาชีพ df SS df MS F Sig. Between Groups 2 4.799 2 2.399 22.839  .000*  Within Groups 257 27.000 257 .105 Total 259 31.799 259  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05       จากตารางท่ี 12 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านอาชีพส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ตารางท่ี13 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านรายได"ต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานันผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน รายได� ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน N µ  t Sig 5,000 - 10,000 บาท 246 3.70 .349 .138 .710 10,001 – 15,000 บาท 14 3.66 .374   *Sig< 0.05      



55  จากตารางท่ี 13 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านระดับการศึกษาส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน  อําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน"อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบscheffe ตารางท่ี 14 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบscheffeด"านระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า มัธยมศึกษาตอนต"น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว�า ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า -     มัธยมศึกษาตอนต"น 0.227* -    มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.103 0.331* -   อนุปริญญา 0.018 0.209 0.122 -  ปริญญาตรีหรือสูงกว�า 0.001 0.228 0.102 0.019 - *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05      จากตารางท่ี 14 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว�ามีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต"นและกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต"นมีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  ตารางท่ี 15 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านอาชีพต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อาชีพ df SS MS F Sig. Between Groups 2 4.799 2.399 22.839  .000*  Within Groups 257 27.000 .105 Total 259 31.799  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากตารางท่ี 15 พบว�าป\จจัยส�วนบุคคลด"านอาชีพส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานัน  ผู"ใหญ�บ"าน  อําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน"อย 1 คู� จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู� แบบ scheffe



56  ตารางท่ี 16 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด"านอาชีพ อาชีพ ค"าขาย/ธุรกิจส�วนตัว เกษตรกร รับจ"าง ค"าขาย/ธุรกิจส�วนตัว -   เกษตรกร 0.113 -  รับจ"าง 0.370* 0.256* - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 จากตารางท่ี 16 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพรับจ"างมีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพค"าขาย/ธุรกิจส�วนตัวและอาชีพเกษตรกร ตารางท่ี 17 ป\จจัยส�วนบุคคลด"านรายได"ต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"าน อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน รายได� ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน N µ  t Sig 5,000 - 10,000บาท 246 3.70 .349 .138 .710 10,001 – 15,000บาท 14 3.66 .374   *Sig< 0.05 จากตารางท่ี 17 พบว�า ป\จจัยส�วนบุคคลด"านรายได"ไม�ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ�บ"านอําเภอแม�ลาน"อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน     



 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน 5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ข!อมูลท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปXนเพศชาย และเพศหญิงจํานวนเท�ากัน ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส มีอายุ 31 - 40 ป[ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได! 5,001 - 10,000 บาท  2. ความความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก (µ =  3.70) และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� ด!านการบริการ อยู�ในระดับมาก (µ =  3.70) รองลงมาคือ ด!านการอํานวยความยุติธรรม อยู�ในระดับมาก  (µ =  3.74)  ด!านการปกครองประชาชน อยู�ในระดับมาก (µ =  3.72) ด!านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน-  (µ =  3.71) และด!านการรักษาความสงบเรียบร!อย (µ =  3.69)  ตามลําดับ  สามารถสรุปเปXนรายด!าน ดังนี้  ด!านการปกครองประชาชน ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก (µ =  3.72) เม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� แจ!งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได!เกิดข้ึนในหมู�บ!านของตน (µ = 4.04) รองลงมาคือ ประสานบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน และเพ่ือศึกษาถึงป0จจัยส�วนบุคคลท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!านอําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ประชากรท่ีใช!ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาพัฒนาชุมชน อําเภอแม�ลาน!อย จํานวน 260 คน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากประชากรท้ังหมด 260 คน เครื่องมือท่ีใช!รวบรวมข!อมูล คือ ใช!แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช!วิเคราะห-ข!อมูล ได!แก� การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร!อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ยของกลุ�มประชากร ( µ ) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มประชากร ( σ )    การทดสอบที แบบกลุ�มอิสระ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห-ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  



58  เจ!าหน!าท่ีของรัฐจับกุมผู!กระทําความผิด หรือสงสัยว�าจะกระทําความผิด (µ =  3.97) และกระทําตนให!เปXนตัวอย�างแก�ราษฎรตามท่ีทางราชการแนะนํา (µ =  3.92)  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด!านการอํานวยความยุติธรรม อยู�ในระดับมาก (µ =  3.74) และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� การระงับข!อพิพาทเม่ือลูกบ!านมีข!อขัดแย!งกัน (µ = 4.07) รองลงมาคือ ใช!ตําแหน�งหน!าท่ีประกันให!ลูกบ!านเม่ือลูกบ!านมีคดีความ        (µ =  3.85) และส�งเสริมสร!างความสามัคคีให!เกิดข้ึนในหมู�บ!านและตําบล (µ =  3.76)  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด!านการบริการ อยู�ในระดับมาก (µ =  3.93) และเม่ือพิจารณาเปXนรายด!านการรักษาความสงบเรียบร!อย ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.69) และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� การผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ!าน สอดส�องดูแล การม่ัวสุมของเยาวชน ท้ังด!านการข�าว เพ่ือปgองกันป0ญหายาเสพติด (µ = 3.77) รองลงมาคือ ควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ!านให!ปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ (µ = 3.71) และจัดให!มีกิจกรรม แผนงาน และโครงการต�าง ๆ ในการปgองกันและแก!ไขป0ญหายาเสพติดสร!างความสมานฉันท- และความสามัคคีให!เกิดข้ึนในหมู�บ!าน        มีค�าเฉลี่ย  (µ = 3.69)       ด!านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน- ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยรวมอยู�ในระดับมาก (µ = 3.71)   และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� จัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ มาพัฒนาท!องท่ีสาธารณประโยชน-ต�างๆ ให!กับชุมชน (µ = 3.81) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน- เช�น การปลูกปjา การตัดหญ!าข!างถนนในเขตท!องท่ี      (µ = 3.80) ส�งเสริมและให!ความรู!แก�ราษฎร เก่ียวกับการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล!อม (µ =  3.76)  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด!านการบริการ อยู�ในระดับมาก (µ =  3.93) และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� แจ!งให!ผู!มีอายุครบ 15 ป[ บริบูรณ-ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (µ = 4.11) รองลงมาคือ สํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว-   (µ = 4.05) และแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกินไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน    (µ = 4.03)   



59  ในระดับมาก (µ =  3.93) และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� แจ!งให!ผู!มีอายุครบ 15 ป[ บริบูรณ-ไปยื่นคําขอ  มีบัตรประจําตัวประชาชน      (µ =  4.11)  รองลงมาคือ สํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว- (µ =  4.05) และแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกินไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน (µ =  4.03)   ผลการทดสอบสมมติฐาน  ป0จจัยส�วนบุคคล ด!านเพศ ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ป0จจัยส�วนบุคคล ด!านอายุ ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ป0จจัยส�วนบุคคล ด!านระดับการศึกษา ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ป0จจัยส�วนบุคคล ด!านอาชีพส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาท ของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ป0จจัยส�วนบุคคลด!านอาชีพส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า มีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต!น และกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต!น มีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ป0จจัยส�วนบุคคลด!านอาชีพส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน!อย 1 คู� จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพรับจ!าง มีความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพค!าขาย/ธุรกิจส�วนตัว และอาชีพเกษตรกร ข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� แจ!งให!ผู!มีอายุครบ 15 ป[ บริบูรณ-ไปยื่นคําขอ มีบัตรประจําตัวประชาชน (µ =  4.11) รองลงมาคือ สํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว- (µ = 4.05) และแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกินไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน (µ = 4.03)   



60  ป0จจัยส�วนบุคคลด!านรายได! ไม�ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  5.2 อภิปรายผล จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!านอําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� ด!านการบริการ รองลงมาคือ ด!านการอํานวยความยุติธรรม ถัดมาด!านการปกครองประชาชน ถัดมาด!านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน- และด!านการรักษาความสงบเรียบร!อย ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากอาสาพัฒนาชุมชนมีความเห็นว�าบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอ       แม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนในการปกครอบประชาชนได!มีการแจ!งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได!เกิดข้ึนในหมู�บ!านของตน หรือมีการประสานเจ!าหน!าท่ีของรัฐจับกุมผู!กระทําความผิด หรือสงสัยว�าจะกระทําความผิด มีการผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ!าน สอดส�องดูแล การม่ัวสุมของเยาวชน ท้ังด!านการข�าว เพ่ือปgองกันป0ญหายาเสพติด การควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ!านให!ปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมท้ังมีการจัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ มาพัฒนาท!องท่ีสาธารณประโยชน-ต�างๆ ให!กับชุมชน การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน- เช�น การปลูกปjา การตัดหญ!าข!างถนน ในเขตท!องท่ี นอกจากนี้ยังมีส�วนในการระงับข!อพิพาทเม่ือลูกบ!านมีข!อขัดแย!งกัน การใช!ตําแหน�งหน!าท่ีประกันให!ลูกบ!านเม่ือลูกบ!าน   มีคดีความ ส�งเสริมสร!างความสามัคคี ให!เกิดข้ึนในหมู�บ!านและตําบล มีการสํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว- และแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกิน ไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล!องกับการศึกษาของ ชัชชัย จันทร-สว�าง (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของกํานันผู!ใหญ�บ!านในการทํางานร�วมกันกับองค-การบริหารส�วนตําบล : กรณีศึกษาอําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว�า ความคิดเห็นต�อบทบาทของกํานันผู!ใหญ�บ!านในการทํางานร�วมกันกับองค-การบริหารส�วนตําบล: กรณีศึกษาอําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู�ในระดับมาก    



61  สามารถอภิปราย รายด!าน ดังนี้ ด!านการปกครองประชาชน ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก อาจเปXนเพราะประชาชนมีการแจ!งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได!เกิดข้ึนในหมู�บ!านของตน มีการประสานเจ!าหน!าท่ีของรัฐจับกุมผู!กระทําความผิด หรือสงสัยว�าจะกระทําความผิด สอดคล!องกับอํานาจหน!าท่ีของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน  การจัดการปกครองท!องท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท!องท่ี พ.ศ.2457ฉบับแก!ไขเพ่ิมเติม ป[ พ.ศ.2551 ว�าด!วยอํานาจหน!าท่ีเก่ียวกับการปกครองท!องท่ี ได!แก� การตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร!อย อํานาจหน!าท่ีเก่ียวกับความอาญา เปXนต!น ด!านการรักษาความสงบเรียบร!อย ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก อาจเปXนเพราะมีการผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ!าน สอดส�องดูแล การม่ัวสุมของเยาวชน ท้ังด!านการข�าว เพ่ือปgองกันป0ญหายาเสพติด รวมถึงการควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ!านให!ปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจัดให!มีกิจกรรม แผนงาน และโครงการต�าง ๆ ในการปgองกันและแก!ไขป0ญหายาเสพติดสร!างความสมานฉันท-และความสามัคคีให!เกิดข้ึนในหมู�บ!าน สอดคล!องกับวิภา รุ�งจรัส และพัชรี ศิลารัตน- (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด  ผลการศึกษาวิจัยพบว�า 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปXนรายด!านพบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด!าน เรียงจากด!านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน!อยได!แก� ด!านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร!อย  ด!านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน- ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยรวมอยู�ในระดับมาก อาจเปXนเพราะ มีการจัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ มาพัฒนาท!องท่ีสาธารณประโยชน-ต�างๆ ให!กับชุมชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน- เช�น การปลูกปjา การตัดหญ!าข!างถนนในเขตท!องท่ี ส�งเสริมและให!ความรู!แก�ราษฎร เก่ียวกับการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล!อม สอดคล!องกับอํานาจหน!าท่ีของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน  การจัดการปกครองท!องท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท!องท่ี พ.ศ.2457 ว�าด!วยอํานาจหน!าท่ีดูแลรักษาสิ่งซ่ึงเปXนประโยชน-ท่ีราษฎรใช!ประโยชน-ร�วมกัน  ด!านการอํานวยความยุติธรรม ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก อาจเปXนเพราะมีการระงับข!อพิพาทเม่ือลูกบ!านมีข!อขัดแย!งกัน ตําแหน�งหน!าท่ีประกันให!ลูกบ!านเม่ือลูกบ!านมีคดีความ ส�งเสริมสร!างความสามัคคีให!เกิดข้ึนในหมู�บ!านและตําบล สอดคล!องกับวิภา รุ�งจรัส และพัชรี ศิลารัตน- (2560) 



62  ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด  ผลการศึกษาวิจัยพบว�า 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปXนรายด!านพบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด!าน เรียงจากด!านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน!อยได!แก� ด!านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร!อย ด!านการอํานวยความยุติธรรมให!กับประชาชน 2) เพ่ือศึกษาถึงป0จจัยส�วนบุคคลท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!านอําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผลการศึกษาป0จจัยส�วนบุคคลด!านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน ส�วนป0จจัยส�วนบุคคลด!านรายได! ไม�ส�งผลต�อความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท้ังนี้เนื่องจาก ความพึงพอใจเปXนความรู!สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือป0จจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข!อง ความรู!สึกพึงพอใจจะเกิดเม่ือความต!องการของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือป0จจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข!อง ความรู!สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต!องการของบุคคลได!รับการตอบสนองหรือบรรลุตามจุดมุ�งหมายในระดับหนึ่ง ความรู!สึกดังกล�าวจะลดลง หรือไม�เกิดข้ึนหากความต!องการหรือจุดมุ�งหมายนั้นไม�ได!รับการตอบสนอง ซ่ึงกํานัน ผู!ใหญ�บ!านอําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนเปXนผู! ท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญอย�างยิ่งในการบริหารงานของหน�วยงาน การบริหารหรือการจัดการใดๆ จะสามารถดําเนินไปด!วยดีมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู�กับองค-ประกอบหรือคุณลักษณะหลายอย�างในขณะท่ีโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง ผู!นําจําเปXนต!องปรับเปลี่ยนให!ทันกับความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล!องกับการศึกษาของวิภา รุ�งจรัส และพัชรี ศิลารัตน- (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ด!านการบริการ ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปXนรายข!อพบว�า ข!อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปXนอันดับแรก ได!แก� แจ!งให!ผู!มีอายุครบ 15 ป[ บริบูรณ-ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  สํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว- และแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกินไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน สอดคล!องกับอํานาจหน!าท่ีของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน  การจัดการปกครองท!องท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท!องท่ี พ.ศ. 2457 ฉบับแก!ไขเพ่ิมเติม ป[ พ.ศ.2551 



63  ระดับการศึกษาและการประกอบอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!ใหญ�บ!านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร!อยเอ็ด โดยรวมและรายได!แตกต�างกัน   5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้  การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู!วิจัยขอเสนอข!อคิดเห็นและมีข!อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช!ประโยชน- ดังนี้ 1. ด!านการปกครองประชาชน ควรมีการแจ!งความเม่ือทราบว�ามีการกระทําความผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได!เกิดข้ึนในหมู�บ!านของตน มีการประสานเจ!าหน!าท่ีของรัฐจับกุมผู!กระทําความผิด หรือสงสัยว�าจะกระทําความผิด และมีการกระทําตนให!เปXนตัวอย�างแก�ราษฎรตามท่ีทาง ราชการแนะนํา 2. ด!านการรักษาความสงบเรียบร!อย ควรมีการผนึกกําลังร�วมกับราษฎรในหมู�บ!าน สอดส�องดูแลการม่ัวสุมของเยาวชน ท้ังด!านการข�าว เพ่ือปgองกันป0ญหายาเสพติด มีการควบคุมดูแลราษฎรในหมู�บ!านให!ปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีการจัดให!มีกิจกรรม แผนงาน และโครงการต�างๆ ในการปgองกันและแก!ไขป0ญหายาเสพติดสร!างความสมานฉันท-และความสามัคคีให!  3. ด!านการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน-  ควรมีการจัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ มาพัฒนาท!อง ท่ีสาธารณประโยชน-ต� า งๆ  ให! กับชุมชน มีการจัด กิจกรรมสาธารณประโยชน- เช�น การปลูกปjา การตัดหญ!าข!างถนนในเขตท!องท่ี และการส�งเสริมและให!ความรู!แก�ราษฎรเก่ียวกับการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล!อม 4. ด!านการอํานวยความยุติธรรม ควรมีการระงับข!อพิพาทเม่ือลูกบ!านมีข!อขัดแย!งกัน มีการใช!ตําแหน�งหน!าท่ีประกันให!ลูกบ!านเม่ือลูกบ!านมีคดีความ และการส�งเสริมสร!างความสามัคคี         ให!เกิดข้ึนในหมู�บ!านและตําบล  5. ด!านการบริการ ควรมีการแจ!งให!ผู!มีอายุครบ 15 ป[ บริบูรณ- ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน มีการสํารวจจัดทําบัญชีสัตว-ท่ียังไม�ได!ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว- และการแจ!งให!ผู!มีอายุถึงเกณฑ-ท่ีจะต!องข้ึนบัญชี ทหารกองเกิน ไปข้ึนบัญชีทหารกองเกิน  5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต(อไป 1. งานวิจัยในครั้งนี้เปXนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม ดังนั้นแนวทางการวิจัยครั้งต�อไปควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ- เพ่ือได!ข!อมูลเชิงลึกใน



64  การศึกษาความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน เพ่ือให!ผลการวิจัยสามารถเปรียบเทียบข!อเท็จจริงในเชิงลึกได!มากข้ึน  2. ในการวิจัยครั้งต�อไปควรท่ีจะมีการนําเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษากับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน ในเขตต�างจังหวัดอ่ืน  เพ่ือดูว�าแตกต�างหรือสอดคล!องกับงานวิจัยนี้เพียงใด  5.5 ข�อจํากัดในงานวิจัย  การศึกษาครั้งนี้เปXนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!าน อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตามอํานาจหน!าท่ี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท!องท่ี พ.ศ.2457 แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551โดยทําการศึกษาจากอาสาพัฒนาชุมชน อําเภอแม�ลาน!อย จํานวน 260 คน โดยทําการเก็บข!อมูลระหว�างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาท่ีได!จึงมีข!อจํากัดในเรื่องของระยะเวลา และกลุ�มตัวอย�างท่ีใช!ในการศึกษาท่ีอาจจะยังไม�ครอบคลุมความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต�อบทบาทของกํานัน ผู!ใหญ�บ!านท้ังหมด  
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ภาคผนวก 



 ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย 



 แบบสอบถามในการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต!อบทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน อําเภอแม!ลาน%อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน  คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต$อบทบาทของกํานัน ผู'ใหญ$บ'าน อําเภอแม$ลาน'อย จังหวัดแม$ฮ$องสอน และใช'เป/นส$วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร4 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห$งแปซิฟ7กเท$านั้น ผู'ศึกษาจะเก็บข'อมูลของท$านไว'เป/นความลับ และไม$เผยแพร$ข'อมูลเป/นส$วนบุคคล จึงไม$มีผลกระทบใดๆ ต$อท$านท้ังสิ้น ดังนั้นขอความกรุณาตอบข'อมูลหรือความคิดเห็นตามความเป/นจริงให'ครบทุกข'อ แบบสอบถามแบ$งออกเป/น 3 ส$วน ประกอบด'วย  ตอนท่ี 1 ข'อมูลส$วนบุคคล                ตอนท่ี 2 ความคาดหวังของอาสาพัฒนาชุมชน ต$อบทบาทของกํานัน ผู'ใหญ$บ'าน อําเภอแม$ลาน'อย จังหวัดแม$ฮ$องสอน               ตอนท่ี 3 ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต$อบทบาทของกํานัน ผู'ใหญ$บ'าน อําเภอแม$ลาน'อย จังหวัดแม$ฮ$องสอน            70 



 ตอนท่ี 1 ข'อมูลส$วนบุคคลของผู'ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดตอบคําถามลงในช$องว$างหรือทําเครื่องหมาย �ลงในช$อง � หน'าข'อความ ท่ีเป/นจริงเก่ียวกับตัวท$าน  1. เพศ   
� ชาย  � หญิง 2. สถานภาพสมรส  � โสด  � สมรส  � หย$าร'าง 3. อายุ 
� 20 – 30 ปC  � 31 – 40 ปC  � 41 – 50 ปC  
� 51 – 60 ปC    � 60ปC ข้ึนไป 4. ระดับการศึกษา 
� ประถมศึกษาหรือตํ่ากว$า � มัธยมศึกษาตอนต'น 
� มัธยมศึกษาตอนปลาย � อนุปริญญา   � ปริญญาตรีหรือสูงกว$า  5. อาชีพของท$าน 
� ค'าขาย/ธุรกิจส$วนตัว   � เกษตรกร    
� รับจ'าง    � อ่ืนๆ (ระบุ)...................... 6. รายได'เฉลี่ยต$อเดือน 
� ตํ่ากว$า 5,000      � 5,001 - 10,000บาท        � 10,001 – 15,000  � 15,000 บาทข้ึนไป      71 



 ตอนท่ี 2 ความคาดหวังของอาสาพัฒนาชุมชน ต!อบทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน อําเภอ          แม!ลาน%อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน คําช้ีแจง ข'อความต$อไปนี้จะระบุบทบาทของกํานัน ผู'ใหญ$บ'าน โดยให'ท$านทําเครื่องหมาย 
� ลงในช$องคําตอบท่ีสอดคล'องกับความคิดเห็นของท$าน มากท่ีสุดดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  คาดหวังมากท่ีสุด 4 คะแนน       หมายถึง  คาดหวังมาก  3 คะแนน    หมายถึง  คาดหวังปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง  คาดหวังน'อย 1 คะแนน หมายถึง  คาดหวังน'อยท่ีสุด คําถาม : ท$านคิดว$าบทบาทของกํานัน ผู'ใหญ$บ'าน ดามความคาดหวังของท$าน เป/นอย$างไร ลําดับ บทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน บทบาทตามความคาดหวัง 5 4 3 2 1 ด%านการปกครองประชาชน      1. การรักษาความสงบและปOองกันทุกข4ภัยของราษฎร      2. ควบคุมดูแลลูกบ'านให'ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน      3. แจ'งประกาศของทางราชการไห'ลูกบ'านทราบ      4. ช$วยเหลือบรรเทาทุกข4ราษฎรท่ีประสบภัย พิบัติต$าง ๆ      5. แจ'งความเม่ือทราบว$ามีการกระทําผิด กฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยว$าจะเกิดข้ึนใน หมู$บ'าน      6. ประสานเจ'าหน'าท่ีของรัฐจับคุมผู'กระทํา ความผิดหรือสงสัยว$า       จะกระทําความผิด      7. กระทําตนให'เป/นตัวอย$างแก$ราษฎรตามท่ีทางราชการแนะนํา      8. แจ'งเตือนภัย และให'ความรู'แก$ประชาชน เก่ียวกับการปOองกัน       สาธารณภัย      ด%านอํานวยความยุติธรรม      9. การไกล$เกลี่ยประนีประนอมยอมความให'ลูกบ'าน      10. การระงับข'อพิพาทเม่ือลูกบ'านมีข'อขัดแย'งกัน      11. เป/นธุระรับเรื่องราวร'องทุกข4ของราษฎร นํามารายงานนายอําเภอทราบเพ่ือแก'ไข            72 



 ลําดับ บทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน บทบาทตามความคาดหวัง 5 4 3 2 1 12. ส$งเสริมสร'างความสามัคคี ให'เกิดข้ึนในหมู$บ'านและตําบล      13. ใช'ตําแหน$งหน'าท่ีประกันให'ลูกบ'านเม่ือลูกบ'า มีคดีความ      ด%านการบริการ      14. เป/นนายทะเบียนผู'รับแจ'งการเกิดการตายและย'ายท่ีอยู$      15. แจ'งให'ผู'มีอายุครบ 15 ปC บริบูรณ4ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน      16. แจ'งให'ผู'มีอายุถึงเกณฑ4ท่ีจะต'องข้ึนบัญชีทหารกองเกินไปข้ึน       บัญชีทหารกองเกิน      17. เป/นพยานรับรองบุคคลท่ีประสงค4ขอจด ทะเบียนสมรส       ทะเบียนหย$า การรับรองบุตร หรือทะเบียนครอบครัว อ่ืน ๆ      18. เป/นผู'รับรองความเก่ียวกับความประพฤติและหลักฐานของ       ผู'ขอมีและใช'อาวุธปCน      19. สํารวจจัดทําบัญชีสัตว4ท่ียังไม$ได'ทําต๋ัวรูปพรรณสัตว4      ด%านการรักษาความสงบเรียบร%อย      20. ควบคุมดูแลประชาชนให'อยู$ภายใต'ระเบียบกฎหมาย      21. จัดให'มีกิจกรรม แผนงาน และโครงการต$าง ๆในการปOองกัน       และแก'ไขปVญหายาเสพติด      22. สร'างความสมานฉันท4และความสามัคคีให'เกิดข้ึนในหมู$บ'าน      23. การผนึกกําลังร$วมกับราษฎร สอดส$องดูแลการม่ัวสุมของเยาวชนท้ังด'านการข$าว เพ่ือปOองกันปVญหายาเสพติด      24. รายงานเหตุผิดปกติท่ีอาจเป/นคุณหรือโทษ ท่ี       เกิดข้ึนในหมู$บ'านให'ทางราชการทราบ                 73 



 ลําดับ บทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน บทบาทตามความคาดหวัง 5 4 3 2 1 ด%านการดูแลรักษาส่ิงสาธารณะประโยชน8      25. จัดทําโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณ       มาพัฒนาท'องท่ีสาธารณะประโยชน4ต$างๆ       ให'กับชุมชน      26. ส$งเสริมและให'ความรู'แก$ราษฎร เก่ียวกับการ       อนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล'อม      27 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน4 เช$น การปลูก       ปWา การตัดหญ'าข'างถนน ในเขตท'องท่ี      28. การสํารวจท่ีดินเม่ือได'รับแจ'งการเป/นเจ'าของ       รายใหม$ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใช'ท่ีดิน      29. ดูแลรักษาคันคลอง และทางน้ําชลประทานท่ี       อยู$ในเขตท'องท่ี      30. การประสานขอโครงการพัฒนาแหล$งน้ํา ขุด       สระเก็บน้ํา ก$อสร'างฝาย รวมถึงจัดหาแรงงาน       สมทบ      ส!วนท่ี 3 ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชน ต!อบทบาทของกํานัน ผู%ใหญ!บ%าน อําเภอแม!ลาน%อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ขอขอบพระคุณทุกท$านท่ีกรุณาให'ความร$วมมือในการตอบแบบสอบถาม   74 



  ภาคผนวก ข : หนังสือขอความอนุเคราะห8เป9นผู%เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 



  



 ภาคผนวก ค : รายชื่อผู%เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 



3. ว$าท่ีพันตรี รณยุทธ4  มโนวงศ4 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม$ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอแม$ลาน'อย สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม$ลาน'อย  78 1. ดร.นายขํา  แสงจันทร4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู'อํานวยการโรงเรียนบ'านเขาชะโงก   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ4 เขต 1 รา2. ดร.ประลอง  ครุฑน'อย Ph.D. สาขาวิชาการประเมินการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู'อํานวยการฝWายประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสมุทรปราการ ยช ื่อ ผู%เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 



        ภาคผนวก ง : หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข%อมูล 



                                



  ภาคผนวก  จ ข%อมูลอําเภอแม!ลาน%อย 



ขุนยวม กับตําบลแม$ลาน'อยของอําเภอแม$สะเรียง ต้ังเป/นก่ิงอําเภอแม$ลาน'อย ต$อมาในปC พ.ศ. 2515 จึงได'รับอนุมัติให'แยกตําบลแม$ลาหลวงออกเป/นตําบลแม$โถ และแยกตําบลแม$ลาน'อยออกเป/นตําบลท$าผาปุOม รวม 4 ตําบล  1.2 คําขวัญอําเภอ แม$ลาน'อยเลิศล้ํา  ถํ้าแก'วงามวิจิตร  ผลผลิตถ่ัวเหลือง  ลื่อเลื่องวัดแม$ปาง เมืองสร'างคนดี    ประเพณีเขาวงกต 1.3 ข%อมูลสภาพท่ัวไปและการวิเคราะห8สถานการณ8ป=จจุบัน  82 เม่ือปC พ.ศ. 2510 กระทรวงมหาดไทยได'ประกาศรวมเขต ตําบลแม$ลาหลวงของอําเภอข%อมูลทั่วไปของอําเภอแม!ลาน%อย 1. ความเป9นมาของอําเภอแม!ลาน%อยเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2518 จึงได'มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอําเภอแม$ลาน'อย เป/นอําเภอแม$ลาน'อย ต$อจากนั้นมาก็ได'มีการจัดต้ังตําบลเพ่ิมข้ึนอีก 2 ตําบล คือ ตําบลห'วยห'อมและตําบลแม$นาจาง เม่ือปC พ.ศ.2524 และ 2526 ตามลําดับ และต$อมาในปC พ.ศ.2534 ก็ได'แยกตําบล แม$ลาหลวงออกเป/นอีก 1 ตําบล คือ ตําบลสันติคีรี และเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2536 ได'รับอนุมัติให'แยกตําบลแม$นาจางออกเป/นตําบลขุนแม$ลาน'อย รวมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 8 ตําบล และปVจจุบันจัดต้ังเป/นอําเภอชั้นท่ี  4 



1.3.1 ท่ีตั้ง อําเภอแม$ลาน'อยต้ังอยู$ทางทิศใต'ของจังหวัดแม$ฮ$องสอน (พิกัด LA 878325) มีอาณาเขตติดต$อดังนี้ -  ทิศเหนือ ติดต$อกับอําเภอขุนยวม  จังหวัดแม$ฮ$องสอน -  ทิศใต'  ติดต$อกับอําเภอแม$สะเรียง  จังหวัดแม$ฮ$องสอน -  ทิศตะวันออก ติดต$อกับอําเภอแม$แจ$ม  จังหวัดเชียงใหม$ -  ทิศตะวันตก ติดต$อกับอําเภอแม$สะเรียง จังหวัดแม$ฮ$องสอน และประเทศพม$า 1.3.2 การปกครอง อําเภอแม$ลาน'อยแบ$งเขตการปกครอง เป/น 8 ตําบล 69 หมู$บ'าน ดังนี้ 1. ตําบลแม$ลาน'อย จํานวน 15 หมู$บ'าน 2. ตําบลแม$ลาหลวง จํานวน   9  หมู$บ'าน 3. ตําบลท$าผาปุOม จํานวน   8  หมู$บ'าน 4. ตําบลแม$โถ จํานวน   8  หมู$บ'าน 5. ตําบลห'วยห'อม จํานวน   9   หมูบ'าน 6. ตําบลแม$นาจาง จํานวน   7  หมู$บ'าน  83 



7. ตําบลสันติคีรี จํานวน   8  หมู$บ'าน 8. ตําบลขุนแม$ลาน'อย จํานวน   5  หมู$บ'าน 1.3.3 หน!วยงานในพ้ืนท่ี   1.3.3.1 หน$วยงานราชการส$วนท'องถ่ิน มี 9 แห$ง ดังนี้ 1) เทศบาลตําบลแม$ลาน'อย2) องค4การบริหารส$วนตําบลแม$ลาน'อย3) องค4การบริหารส$วนตําบลแม$ลาหลวง4) องค4การบริหารส$วนตําบลท$าผาปุOม5) องค4การบริหารส$วนตําบลห'วยห'อม6) องค4การบริหารส$วนตําบลสันติคีรี7) องค4การบริหารส$วนตําบลแม$โถ8) องค4การบริหารส$วนตําบลแม$นาจาง9) องค4การบริหารส$วนตําบลขุนแม$ลาน'อย1.3.3.2 หน$วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1) ท่ีทําการปกครองอําเภอแม$ลาน'อย2) สถานีตํารวจภูธรแม$ลาน'อย3) สถานีตํารวจภูธรแม$ลาหลวง4) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ5) สํานักงานเกษตรอําเภอ6) สํานักงานท่ีดินอําเภอ7) สํานักงานสัสดีอําเภอ8) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ9) สํานักงานท'องถ่ินอําเภอ10) ศูนย4การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย11) สํานักงานปศุสัตว4อําเภอ12) หน$วยจัดการต'นน้ําแม$ลาน'อย13) หมวดการทางแม$ลาน'อย14) สํานักงานประสานงานวัฒนธรรมอําเภอ15) ศูนย4ประสานงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย416) ศูนย4กีฬาและการท$องเท่ียวและนันทนาการอําเภอ17) หน$วยปOองกันและรักษาปWาท่ี มส11 (แม$ลาน'อย)  84 



18) หน$วยปOองกันและรักษาปWาท่ี มส 25 (ท$าผาปุOม)19) หน$วยปOองกันและรักษาปWาท่ี มส 30 (ห'วยปลาฝา)20) เขตรักษาพันธุ4สัตว4ปWาแม$ยวมฝV`งขวา21) วิทยาลัยชุมชนแม$ลาน'อย22) สรรพากรเขตพ้ืนท่ีสาขา23) สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา24) สํานักงานประมงอําเภอ25) โรงพยาบาลแม$ลาน'อย1.3.3.3 ธนาคาร 1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ4การเกษตร2) ธนาคารออมสิน1.3.3.4 หน$วยงานอ่ืนๆ 1) โครงการหลวง1.3.4 ประชากร อําเภอแม$ลาน'อยมีจํานวน 69 หมู$บ'าน 12,015 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 36,305 คน แยกเป/นชาย 18,377 คน หญิง 17,928 คน มีพ้ืนท่ี 1,457 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น จึงมีความหนาแน$นประชากรต$อพ้ืนท่ี 25 คน/ตารางกิโลเมตร (ข'อมูล ณ สิงหาคม  2561)  1.3.4.1 จํานวนครัวเรือน  12,015 ครัวเรือน 1.3.4.2 ประชากรท้ังหมด  36,305 คน ชาย 18,377 คน หญิง 17,928 คน แยกเป/นช$วงอายุ 1) วัยเด็ก (แรกเกิด – 12 ปC) 6,228 คน2) วัยเรียน (13 – 22 ปC) 5,735 คน 3) วัยทํางาน (23 – 60 ปC)  18,964 คน 4) ผู'สูงอายุ (61 ปCข้ึนไป) 5,135 คน (ข'อมูล ณ สิงหาคม 2561) ประกอบด'วยประชากรหลายชาติพันธุ4 ดังนี้ 1) ชาวเขาเผ$ากะเหรี่ยง ร'อยละ  61.77 2) ชาวเขาเผ$าละว'า ร'อยละ  13.58 3) ชาวไทยใหญ$ ร'อยละ  12.17 4) ชาวไทย (ไทยล'านนา) ร'อยละ  11.68 5) ชาวเขาเผ$าม'ง ร'อยละ    0.80  85 



1.3.5 การศึกษา อําเภอแม$ลาน'อย มีสถานศึกษาท่ีสําคัญ มีจํานวน 4 โรงเรียน 1) โรงเรียนแม$ลาน'อยดรุณสิกข42) โรงเรียนราชประชานุเคราะห4ท่ี 213) โรงเรียนอนุบาลแม$ลาน'อย4) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแม$ลาน'อย4.1 โรงเรียนไท$จง 4.2 โรงเรียนร$มฉัตร  4.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม$ลาน'อย 1.3.6 สาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ จํานวน 9 แห$ง 1) โรงพยาบาลแม$ลาน'อย2) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลแม$ลาน'อย3) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลแม$นาจาง4) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลแม$โถ5) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลท$าผาปุOม6) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลสันติคีรี7) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลห'วยห'อม8) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลแม$ลาหลวง9) โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลขุนแม$ลาน'อย1.3.7 ศาสนาและวัฒนธรรม 1) ศาสนาคริสต4 ร'อยละ  60 2) ศาสนาพุทธ ร'อยละ  30 3) ศาสนาอ่ืนๆ ร'อยละ  10 ความเชื่อ  ประเพณี  และ พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสําคัญของอําเภอแม$ลาน'อย คือ งานเขาวงกต ซ่ึงจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม จนถึงวันลอยกระทงของทุกปC และ งานปอยส$างลอง ในช$วงเดือนเมษายน ของทุกปC  86 



1.3.8 การคมนาคม อําเภอแม$ลาน'อย ต้ังอยู$ริมทางหลวงแผ$นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม$–แม$ฮ$องสอน แต$ยังมีหมู$บ'านท่ีการติดต$อคมนาคมระหว$างหมู$บ'าน-อําเภอเป/นไปด'วยความยากลําบากโดยเฉพาะในห'วงฤดูฝนจํานวน 22 หมู$บ'าน 1.3.9 ด%านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพการเกษตร ร'อยละ 80 อาชีพรับจ'าง ร'อยละ 12อาชีพค'าขาย ร'อยละ 5 และอาชีพอ่ืนๆ ร'อยละ 3 1.3.10 ด%านอุตสาหกรรมการท!องเท่ียว 1.3.10.1 สถานท่ีท$องเท่ียว  1) วนอุทยานถํ้าแก'วโกมล ต้ังอยู$บริเวณเขาดอยถํ้าบ'านห'วยมะไฟ หมู$ท่ี 14 ตําบลแม$ลาน'อย ถูกค'นพบโดยวิศวกรเหมืองแร$ ประจําสํานักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดแม$ฮ$องสอน เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2536 สภาพภายสภาพภายในถํ้าเต็มไปด'วยผลึกแร$แคลไซต4 (Calcite) มีรูปร$างลักษณะแตกต$างกันหลายแบบมองดูคล'ายปะการัง ดอกกะหล่ํา เกล็ดน้ําแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟ มีสีขาวใส เหลือง แดง และน้ําตาล มีความสวยงามมากตามธรรมชาติ  ลักษณะถํ้าจะเป/นโพรงลึกลงไปในแนวด่ิง 30 เมตร มีทางเข'าและทางออกทางเดียวกัน ระยะทางประมาณ 120 เมตร ซ่ึงถํ้าแก'วโกมลแห$งนี้ถือว$าเป/นถํ้าผลึกแร$แคลไซด4ท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย และพบเป/นแหล$งท่ี 2 ในทวีปเอเชีย โดยแห$งแรกอยู$ท่ีประเทศจีน 2) วัดแม$ปาง ต้ังอยู$ท่ีบ'านแม$ปาง หมู$ท่ี 1 ตําบลสันติคีรี เดิมชื่อ “สํานักสงฆ4ปWาริมธาราวาส” มีพระอุโบสถงดงามมาก เป/นท่ีเคารพสักการบูชาของชาวจังหวัดแม$ฮ$องสอนและจังหวัดใกล'เคียง  3) ศูนย4พัฒนาโครงการหลวงแม$ลาน'อย ต้ังอยู$ท่ีบ'านดง หมู$ท่ี 5 ตําบลห'วยห'อมมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 91.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,368 ไร$ มีกิจกรรมโครงการหลายด'าน ได'แก$ การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน การทํานาข้ันบันได ไร$เสาวรส ไร$กาแฟ เป/นต'น 4) บ'านกะเหรี่ยงห'วยห'อม ต้ังอยู$หมู$ท่ี 1 ตําบลห'วยห'อม เป/นท่ีต้ังศูนย4พัฒนาชาวเขามีผลิตภัณฑ4ท'องถ่ินท่ีมีชื่อเสียง ได'แก$ ผ'าทอขนแกะ และกาแฟห'วยห'อม 5) หมู$บ'านหัตกรรมเครื่องเงิน ต้ังอยู$ท่ี บ'านละอูบ หมู$ท่ี 6 ตําบลห'วยห'อม และบ'านสันติสุข หมู$ท่ี 5 ตําบลแม$ลาหลวง 6) ถํ้าแม$ฮุ ต้ังอยู$ในเขตบ'านปWาหมาก หมู$ท่ี 2 ตําบลแม$ลาน'อย ถํ้ามีความลึกประมาณ 15 เมตร ภายในประกอบด'วยหินงอกหินย'อยท่ีสวยงาม 7) บ'านกะเหรี่ยงแม$สะก๊ัวะ ต้ังอยู$หมู$ท่ี 6 ตําบลท$าผาปุOม มีทัศนียภาพบ'านเรือนแถบเชิงเขาท่ีดูแปลกตา ในฤดูแล'งจะมองเห็นภาพดอกไม'ปWา ใบไม' เป/นสีส'มสวยงามมาก และมีแหล$งน้ําตกใกล'หมู$บ'าน ใช'เป/นท่ีพักผ$อนได'เป/นอย$างดี รวมท้ังราษฎรในหมู$บ'านยังคงมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม   87 



8) น้ําตกนทีราชันย4 ต้ังอยู$ท่ีบ'านแม$สะก๊ัวะ หมู$ท่ี 6 ตําบลท$าผาปุOม ลักษณะเป/นน้ําตกท่ีตกจากหน'าผาขนาดกว'าง 10 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร 9) หมู$บ'าน OTOP นวัตวิถี9.1 บ'านละอูบ  หมู$ท่ี 6  ตําบลห'วยห'อม  9.2 บ'านดง    หมู$ท่ี 5  ตําบลห'วยห'อม  9.3 บ'านแม$ลาน'อย  หมู$ท่ี 1  ตําบลแม$ลาน'อย  9.4 บ'านวังคัน   หมู$ท่ี 5  ตําบลแม$ลาน'อย  9.5 บ'านทุ$งรวงทอง หมู$ท่ี 10 ตําบลแม$ลาน'อย 1.3.10.1 ผลิตภัณฑ4ชุมชนท่ีมีชื่อเสียง 1) ผ'าทอขนแกะ2) กาแฟห'วยห'อม/กาแฟบ'านดง3) เครื่องเงิน4) ผ'าทอชนเผ$า5) มีดประสิทธิ์1.3.11 ด%านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 1) ปVญหาการตัดไม'ทําลายปWา ปVญหาการลักลอบตัดไม'ทําลายปWาเป/นปVญหาท่ีเรื้อรังมานาน และในปVจจุบันมีพ้ืนท่ีปWาถูกบุกรุกทําลายเพ่ือทําการเกษตร และการค'าไม'เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 2) ปVญหาไฟปWาและหมอกควัน ปVญหาไฟปWาและหมอกควันของอําเภอแม$ลาน'อยเป/นปVญหาหลักของจังหวัดแม$ฮ$องสอน แต$สําหรับอําเภอแม$ลาน'อย มีสถิตท่ีเกิดไฟปWาและหมอกควันน'อยท่ีสุดในจํานวนอําเภอต$างๆ ของจังหวัดแม$ฮ$องสอน 1.3.12 ด%านความม่ันคงและความสงบเรียบร%อย ปVญหายาเสพติด ยาเสพติดท่ีมีการแพร$ระบาดโดยส$วนใหญ$ ได'แก$ ฝ7`น กัญชา และยาบ'า อยู$ในระดับไม$รุนแรง 1.3.14 ความสัมพันธ8กับประเทศเพ่ือนบ%าน อําเภอแม$ลาน'อยมี 1 หมู$บ'าน คือบ'านห'วยกองเปาะ หมู$ท่ี 3 ตําบลแม$ลาหลวง ท่ีมีแนวเขตติดต$อชายแดนประเทศพม$า 1.4 วิสัยทัศน8และประเด็นยุทธศาสตร8ของแผนพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน4และประเด็นยุทธศาสตร4ของแผนพัฒนาจังหวัดแม$ฮ$องสอน (พ.ศ. 2557 – 2560 ) วิสัยทัศน8 “เมืองแห$งการท$องเท่ียวเชิงอนุรักษ4 เป7ดประตูสู$ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให'ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห$งความพอเพียง”  88 



ประเด็นยุทธศาสตร8 ยุทธศาสตร4ท่ี 1 : ส$งเสริมและพัฒนาการท$องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และ เกษตรอินทรีย4แบบครบวงจร ยุทธศาสตร4ท่ี 2 : ส$งเสริมและพัฒนาการค'า การลงทุน และการค'าชายแดน  ยุทธศาสตร4ท่ี 3 : การแก'ไขปVญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม และบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร4ท่ี 4 : การจัดการ อนุรักษ4 ฟopนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม อย$างยั่งยืน ยุทธศาสตร4ท่ี 5 : การพัฒนาเพ่ือเสริมสร'างความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน  89 



ชื่อ นามสกุล นางสาวก่ิงเทียน  ธรรมปVญโญ วัน เดือน ปCเกิด วันท่ี 16 มกราคม  พุทธศักราช 2528 ท่ีอยู$ปVจจุบัน บ'านเลขท่ี 54 หมู$ท่ี 2  ตําบลปWาลาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม$ 50220 โทร 081-9055636 ตําแหน$งหน'าท่ีการงานปVจจุบัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวนปCประสบการณ4การทํางาน 1 ปC ท่ีอยู$ท่ีทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม$ลาน'อย ถนนแหล$งพาณิชย4 อําเภอแม$ลาน'อย จังหวัดแม$ฮ$องสอน  58120 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559 จบการศึกษาจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม$ ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม$ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  90 ประวัติผู%วิจัย 


