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บทที ่1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา กํานัน ผู	ใหญบ	านถือเป�นสวนหนึ่งของสถาบันการเมือง การปกครอง  ซ่ึงได	ถือกําเนิดและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องมาต้ังแต สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล	าเจ	าอยูหัวรัชกาลท่ี 5 โดย กํานัน ผู	ใหญบ	านมีบทบาทและอํานาจหน	าท่ีในเขตตําบลและหมูบ	าน ท่ีเรียกกันวา “การปกครองท	องท่ี” กํานัน ผู	ใหญบ	านจึงมีฐานะเป�นผู	แทนของรัฐท่ีปฏิบัติงานใกล	ชิดกับประชาชนในท	องท่ี ชวยในเรื่องการประสานงาน การประชุมลูกบ	าน การแจ	งขาวสาร ของทางราชการให	ลูกบ	านรับทราบ และดูแลความสุขทุกข6ของลูกบ	านในด	านตางๆ ดังนั้นกํานัน ผู	ใหญบ	าน จึงมีสถานะท่ีเป�นท้ังผู	แทนประชาชนและเป�นผู	นําของชุมชน (ชาญชัย จิตรเหลาอาภรณ6, 2547) กลาวคือ กํานัน ผู	ใหญบ	านสวมบทบาทสองด	านพร	อมกัน คือ ก่ึงข	าราชการประจําและก่ึงข	าราชการการเมืองในระดับท	องถ่ิน โดยกํานัน ผู	ใหญบ	านเปรียบเสมือนกลไกท่ีสําคัญของการ ปกครองในสวนท	องถ่ิน และเป�นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการเป�นผู	นําตําบล หมูบ	านท่ีมีบทบาทสําคัญในการเป�นผู	ชวยเหลือทางราชการในการบําบัดทุกข6บํารุงสุขแกประชาชนในตําบลหมูบ	าน ประสานประชาชนในพ้ืนท่ี นําแนวนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มาปฏิบัติในพ้ืนท่ี และเป�นผู	แทนประชาชนในตําบล หมูบ	านในการติดตอกับภาคสวนตางๆ รวมท้ังประสานงานกับองค6กรปกครองสวนท	องถ่ิน องค6การพัฒนาเอกชนหรือภาคธุรกิจ เอกชนรวมกันพัฒนาท	องถ่ิน เพ่ือทําให	ประชาชนในตําบล หมูบ	านมีความอยูดีกินดี และชุมชนมีความสงบสุข (สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ, 2552) อยางไรก็ดี ในปBจจุบันนี้การบริหารและการปกครองท	องท่ีได	เกิดการเปลี่ยนแปลงเป�นอยางมาก และมีผลกระทบตอบทบาทหน	าท่ีของกํานัน ผู	ใหญบ	านอยางหลีกเลี่ยงไมได	 สืบเนื่องมาจากการตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค6การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงกําหนดให	มีการจัดต้ังองค6การปกครองท	องถ่ินรูปแบบใหม อันได	แก องค6การบริหารสวนตําบล (อบต.) ข้ึนท่ัวประเทศ และการประกาศใช	รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 สงผลให	มีการยกฐานะสุขาภิบาลเดิมข้ึนเป�นเทศบาลตําบล มีการกําหนดแผนงานและข้ันตอนให	มีกระจายอํานาจและถายโอนงานให	เทศบาล และให	แกองค6การบริหารสวนตําบล ซ่ึงเป�นองค6กรปกครองท	องถ่ินชั้นลาง นอกเหนือจากการขยายบทบาทอํานาจหน	าท่ีขององค6การบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเป�นองค6กรปกครองท	องถ่ินชั้นบนด	วย มากไปกวานั้นการปฏิรูประบบราชการ การจัดกลุมภารกิจของกระทรวงและกรมตางๆ ใหม และการจัดระบบการบริหารงาน ภาครัฐแบบใหมท่ีมีเปGาหมายในการบริหารงานโดยเน	นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประเมินผล



2  งานโดยมีเกณฑ6วัด รวมท้ังมีระบบการงบประมาณและการตรวจสอบการใช	งบประมาณท่ีแตกตางไปจากเดิม ทําให	กํานัน ผู	ใหญบ	านผู	ไมได	อยูในฐานะเป�นข	าราชการเต็มตัวและไมได	เป�นพนักงานขององค6กรปกครองท	องถ่ินอยูในสถานะท่ีไมชัดเจนแนนอน เพราะการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกํานัน ผู	ใหญบ	านด	วยเกณฑ6ของระบบการบริหารราชภาครัฐแบบใหมกระทําได	ยากและอาจไมมีความเป�นธรรมแกกํานัน ผู	ใหญบ	าน (นครินทร6 เมฆไตรรัตน6 และคณะ, 2546) กลาวได	วา บทบาทและอํานาจหน	าท่ีของกํานัน ผู	ใหญบ	านภายหลังปK พ.ศ. 2540 มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากท้ังทางสถานะทางกฎหมาย และบทบาทในฐานะการเป�นตัวแทนของรัฐ และการเป�นผู	นําของชุมชน ซ่ึงเห็นได	ชัดเจนวาหลังจากกระแสการกระจายอํานาจให	แกองค6กรปกครองสวนท	องถ่ิน บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านมีแนวโน	มท่ีจะลดลงในขณะท่ีองค6การบริหาร    สวนตําบลกลับมีอํานาจในการบริหารงานอยางเต็มท่ีในระดับตําบล แทนกํานัน ผู	ใหญบ	าน แตอยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายบทบาทท่ีองค6กรปกครองสวนท	องถ่ินในปBจจุบันยังไมสามารถกระทําการแทน หน	าท่ีตางๆ ของกํานัน ผู	ใหญบ	านได	ท้ังหมด  การวิจัยครั้งนี้จึงต	องการศึกษาวา การปฏิบัติได	จริงในปBจจุบันกับความคาดหวังของบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน ในความคิดเห็นของประชาชนท่ีกําหนดไว	ตามกฎหมายลักษณะปกครองท	องท่ีและกฎหมายอ่ืนๆ ได	แก ด	านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร	อย ด	านการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ด	านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ด	านการทะเบียนตางๆ ด	านการปGองกันภัยฝOายพลเรือน และด	านนโยบายเรงดวนอ่ืนๆ วาปฏิบัติได	จริงมากน	อยเพียงใด เพ่ือจักได	ตรงตามความต	องการของประชาชนอยางแท	จริง ซ่ึงจะเป�นประโยชน6ในการปรับเปลี่ยนบทบาทของกํานันผู	ใหญบ	านให	เหมาะสมในอนาคต 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข	องกับการวิจัย ดังนี้ บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านท่ีปฏิบัติได	จริงในปBจจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง ในความคิดเห็นของประชนเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เป�นอยางไร 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงค6ของการวิจัย ดังนี้  1. เพ่ือให	ศึกษาบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านท่ีปฏิบัติได	จริงในปBจจุบัน และบทบาทท่ี



3  คาดหวัง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท	องท่ี พุทธศักราช 2457 แก	ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืน    2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน ระหวางบทบาทท่ีปฏิบัติได	จริงในปBจจุบัน กับ บทบาทท่ีคาดหวัง 1.4 สมมติฐานการวิจัย เพ่ือเป�นแนวทางในการวิจัย ผู	วิจัยได	ต้ังสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านท่ีปฏิบัติได	จริงในปBจจุบันกับบทบาทท่ีคาดหวัง แตกตางกัน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน สามารถสรุปเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได	ดังภาพท่ี 1      ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย   ป�จจัยพ้ืนฐานส2วนบุคคล - เพศ - อายุ  - ระดับการศึกษา บทบาทท่ีปฏิบัตไิด-จริง/บทบาทท่ีคาดหวัง - ด	านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร	อย - ด	านการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ - ด	านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม     - ด	านการทะเบียนตางๆ  - ด	านการปGองกันภัยฝOายพลเรือน  - ด	านนโยบายเรงดวนอ่ืนๆ 



4  1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได	แก ปBจจัยสวนบุคคล ประกอบด	วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 2. ตัวแปรตาม ได	แก บทบาทท่ีปฏิบัติได	จริงและท่ีคาดหวัง 1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ผู	วิจัยได	กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว	 ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด	านเนื้อหา เป�นการศึกษาบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน ท่ีคาดหวังของ ประชาชนและศึกษาบทบาทของกํานัน ผู	 ใหญบ	านท่ีปฏิบัติได	จริงในปBจจุ บันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท	องท่ี พุทธศักราช 2457 แก	ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ได	แก ด	านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร	อย ด	านการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ด	านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม    ด	านการทะเบียนตางๆ ด	านการปGองกันภัยฝOายพลเรือน และด	านนโยบายเรงดวนอ่ืนๆ ตลอดจนศึกษาข	อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านให	เหมาะสมกับสภาพปBจจุบัน 1.6.2 ขอบเขตด	านประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใช	ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได	แก ประชากร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ท้ัง 7 ตําบล 77 หมูบ	าน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 380 คน 1.6.3 ขอบเขตด	านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช	ในการศึกษา จํานวน 5 เดือน ต้ังแต เดือน มีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว2าจะได-รับ การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ทราบถึงบทบาทหน	าท่ีท่ีมีอยูจริงและปฏิบัติได	จริงในปBจจุบัน ของกํานัน ผู	ใหญบ	าน 2. ทราบถึงความคาดหวังในบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านของประชาชน 3. เพ่ือเป�นข	อมูลในการพัฒนาบทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านให	เหมาะสมกับความต	องการของประชาชน ตามสภาพแวดล	อมและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 



5  1.8 นิยามศัพท& ในการวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	าน : ศึกษากรณีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ผู	วิจัยได	ให	คํานิยามศัพท6ท่ีใช	เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 1. กํานัน ผู	ใหญบ	าน หมายถึง ตําแหนงปกครองท	องท่ีในเขตตําบลหรือหมูบ	าน ซ่ึงเป�น บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีได	รับการเลือกจากประชาชน ให	ดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑ6วิธีการ  การกําหนดในกฎหมายการปกครองท	องท่ี  2. บทบาทท่ีคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทการปฏิบัติงานของกํานัน ผู	ใหญบ	านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท	องท่ี พุทธศักราช 2457 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมและ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีกําหนดอํานาจหน	าท่ีของกํานัน ผู	ใหญบ	านไว	 ได	แก ด	านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร	อย ด	านการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ด	านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล	อม ด	านการทะเบียนตางๆ ด	านการปGองกันภัยฝOายพลเรือน และด	านนโยบายเรงดวนอ่ืนๆ   ท่ีกํานันผู	ใหญบ	านควรปฏิบัติ  3. บทบาทท่ีปฏิบัติได	จริง หมายถึง บทบาทของกํานัน ผู	ใหญบ	านในความคิดเห็นของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท	องท่ี พุทธศักราช 2457 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงปBจจุบัน รวมท้ัง กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีกําหนดอํานาจหน	าท่ีของกํานัน ผู	ใหญบ	าน ได	แก ด	านการปกครองและรักษาความ สงบเรียบร	อย ด	านการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ด	านการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ด	านการทะเบียนตาง ๆ ด	านการปGองกันภัยฝOายพลเรือน และด	านนโยบายเรงดวนและอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติได	จริง 



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัยเรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง 2.2 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 2.3 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา 2.4 บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง 1) ความหมายของความคาดหวัง สุขเกษม ธรรมประกอบ (2536) ได�กล�าวไว�ว�า พจนานกุรมของเวบสเตอร; (Webster’s)   ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง การคอยสิ่งท่ีคาดหวังจะมีข้ึน สิ่งท่ีนอกเหนือข้ึนไป สิ่งท่ีคาดคิดไว� สิ่งท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน สาธิต สื่อประเสริฐสุข (2544) ได�ให�ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง การคาดคะเนหรือมุ�งหวังของบุคคลท่ีมีต�อคนอ่ืนในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีตนปรารถนา โดยข้ึนอยู� กับประสบการณ;การกระทําและอนาคต เพราะพฤติกรรม ของบุคคลท่ีแสดงออกในปHจจุบันย�อมคาดหวังผลในอนาคต  สาธิต สื่อประเสริฐสุข (2544) ได�กล�าวไว�ว�า แอนดริว (Andrew) ได�ให�ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง การท่ีคนมีพฤติกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งนั้น ถ�ากล�าวถึงสาเหตุของแต�ละบุคคลก็เพราะว�าบุคคลมีความคาดหวัง เต็มดวง เจริญสุข (2532) ได�ให�ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความรู�สึก ความต�องการ หรือความมุ�งหวังของบุคคลท่ีมีต�อบางอย�าง ซ่ึงจะเปNนบุคคล เหตุการณ; การกระทํา เปNนการคิดไว�ล�วงหน�า และความคาดหวังจะเปNนไปตามประสบการณ;ของบุคคล   ได�ให�ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง สิ่งท่ีคิดเอาไว�ล�วงหน�า เหตุผลท่ีคาดเอาไว�ในบางเรื่อง สําราญ เหลืองวิลาวัลย; (2545) ได�กล�าวไว�ว�า พจนานุกรมของออกซ;ฟอร;ต ได�ให�



7  จากความหมายของความคาดหวังข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า ความคาดหวัง เปNนความต�องการ ความรู�สึก หรือความคิดอย�างมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณ;ล�วงหน�าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว�าควรจะมี ควรจะเปNน หรือควรจะเกิดในสิ่งท่ีดี ท่ีถูกต�องหรือไม� ข้ึนอยู�กับประสบการณ;ของแต�ละบุคคล              2) ทฤษฎีแห#งการคาดหวัง นักจิตวิทยาในยุคปHจจุบันท่ีอยู�ในกลุ�มปHญญานิยมมีความเชื่ออย�างหนักแน�นว�า มนุษย;เปNน สัตว;โลกท่ีใช�ปHญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว�าจะกระทําพฤติกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือท่ีจะนําไปสู�เปRาหมายท่ีสนองความต�องการของตนเองด�วยความเชื่อเช�นนี้จึงเกิดมีฐานคติ (assumptions) 3 ประการ ดังนี้ (สัณฐาน ใจเอ้ือ, 2538)  1. พฤติกรรมของมนุษย; ถูกกําหนดข้ึนโดยผลรวมของแรงผลักดันภายในตัวของเขาเอง  และแรงผลักดันจากสิ่งแวดล�อม  2. มนุษย;แต�ละคนมีความต�องการ ความปรารถนา และเปRาหมายท่ีแตกต�างกัน  3. บุคคลตัดสินใจท่ีจะทําพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย�าง สิ่งท่ีเปNนข�อมูล ให�เลือก ได�แก� ความคาดหวังในค�าของผลลัพธ;ท่ีได�รับภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล�ว  จากฐานคติดังกล�าว นักจิตวิทยากลุ�มนี้ซ่ึงได�นําโดย วรูม (Vroom) ลอร;เลอร; (Lawler)  และพอร;เตอร; (Porter) จึงได�เสนอทฤษฎีซ่ึงมีศัพท;วิชาการท่ีจะต�องทําความเข�าใจ ดังนี้  การคาดหวังในความพยายาม การกระทํา (Effort-Performance Expectancy) หมายถึง การท่ีบุคลากรหวังไว�ล�วงหน�า ว�าถ�าหากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรมอย�างเต็มท่ีสุดความสามารถแล�วจะมีโอกาส หรือความน�าจะเปNนสูงมากหรือน�อยเพียงใดท่ีจะกระทําสิ่งนั้นได�สําเร็จ กล�าวได�ง�ายก็คือ  บุคคลจะชั่งใจว�าพฤติกรรมท่ีจะต�องทํานั้นมันยากเกินกําลังความสามารถของตนหรือไม� ก�อนท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้นออกไป เช�น ถ�าผู�บริโภคคนหนึ่งมีความต�องการท่ีจะซ้ือเครื่องเสียงท่ีมีราคาแพง ผู�บริโภคคนนั้นอาจแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการแสวงหาข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติต�างๆ หรือราคาของผลิตภัณฑ;เพ่ือนํามาเปรียบเทียบก�อนการตัดสินใจซ้ือ เขาอาจคิดว�าโอกาสหรือความน�าจะเปNนในการแสวงหาข�อมูลนั้นยากเกินความสามารถของเขาหรือไม� และเขาจะทําได�สําเร็จมากน�อยเพียงไร ถ�าหากเขาไม�สามารถแสวงหาข�อมูลดังกล�าวได�ก็อาจทําให�เกิดความลังเลท่ีจะซ้ือสินค�านั้นได�   พนิดา คํายู (2538) ได�ให�ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความต�องการ ความรู�สึก   หรือความคิดอย�างมีวิจารณญาณของบุคคลในการคาดคะเน หรือคาดการณ;ล�วงหน�าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   ท่ีดีงามว�าควรจะมี ควรจะเปNนหรือควรจะเกิดในอนาคตตามความเหมาะสมกับสถานการณ;และ ความคาดหวังท่ีจะถูกต�องมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับประสบการณ;ของแต�ละบุคคล  



8  การคาดหวังในการกระทํา–ผลกรรม (Performance Outcome Expectancy) หมายถึง การท่ีบุคลากรหวังไว�ล�วงหน�าก�อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมว�าถ�าหากเขาจะกระทําพฤติกรรมนั้นแล�วเขาจะได�ผลลัพธ;ท่ีจะเปNนผลดีหรือผลเสียอย�างไรต�อตัวเขา ตัวอย�างเช�น ผู�บริโภคคนหนึ่งตัดสินใจซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร; เขาก็จะคาดหวังเอาไว�ล�วงหน�าว�าตนเองจะได�รับผลลัพธ;ท่ีเปNนผลดีหรือผลเสีย อย�างไรบ�าง เช�น อาจเห็นว�าจะได�รับความสะดวกและประหยัดค�าใช�จ�ายในเรื่องงานพิมพ;เอกสารใน ระยะยาว หรืออาจจะเกิดการใช�เวลาว�างท่ีไม�เปNนประโยชน; เช�น เล�นเกมส; หรือใช� talk มากเกินไป เปNนต�น จากท่ีกล�าวมาแล�วจะเห็นได�ว�าแต�ละพฤติกรรมท่ีจะแสดงนั้นอาจนําไปสู�ผลลัพธ;หลายอย�างท่ี แตกต�างกัน  ค�าของผลกรรม (Valence) หมายถึง คุณค�าหรือความต�องการท่ีผลกรรมมีให�แก�บุคคลท่ี จะต�องแสดงพฤติกรรมออกไปเพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลกรรมนั้น แต�ละบุคคลมีการรับรู�ท่ีแตกต�างกันต�อ    ผลกรรมเดียวกัน เช�น ผู�บริโภคบางคนคิดว�า การซ้ือหรือมีรถยนต;เปNนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม อย�างหนึ่ง ดังนั้น จะเห็นได�ว�าพฤติกรรมเดียวกันแต�บุคคลต�างกันก็อาจทําให�เกิดการรับรู�ถึงผลกรรมท่ีแตกต�างกันออกไปได�  2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท  1) ความหมายของบทบาท  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, 453) ได�ให�ความหมายของบทบาท หมายถึง การกระทําหน�าท่ีท่ีกําหนดไว� เช�น บทบาทของพ�อแม� บทบาทของครู บทบาทจึงเปNนการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการแสดงออกตามความคิดหรือคาดหวังเม่ืออยู�ภายใต�สถานการณ;ทางสังคม  ไพบูลย; ช�างเรียน (2516, 27) ได�กล�าวไว�ว�า บทบาทโดยท่ัวไปพิจารณาจากความหมายไว� 2 นัย คือ นัยแรกพิจารณาโครงสร�างสังคม บทบาท หมายถึง ตําแหน�งทางสังคมท่ีมีชื่อเรียกต�างๆ ซ่ึง แสดงโดยคุณสมบัติ และกิจกรรมของบุคคลท่ีครองตําแหน�งนั้น อีกนัยหนึ่งพิจารณาในด�านการแสดงบทบาทหรือการปะทะสังสรรค;ทางสังคม บทบาทจึงหมายถึงผลสืบเนื่องท่ีมีแบบปะทะ สังสรรค;นั้น  สุพัตรา สุภาพ (2522, 58) ได�ให�ความหมายของบทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ และหน�าท่ีตามสถานภาพ (ตําแหน�ง) เช�น เปNนครู บทบาทคือ อบรมสั่งสอนนักเรียนให�เปNนคนดี  อุทัย หิรัญโต (2519, 120) ได�ให�ความหมายของบทบาท หมายถึง การปฏิบัติหน�าท่ีหรือ การแสดงออกของคน ซ่ึงคนอ่ืนคาดคิดหรือหวังว�าเขาจะกระทําอยู�ภายใต�สถานการณ;ทางสังคมอย�างหนึ่ง การท่ีประชาชนคาดหมายหรือหวังให�เขากระทําอย�างนั้นก็คือเอาฐานะและหน�าท่ีทางสังคมของเขาเปNนมูลฐาน  จากความหมายของบทบาทข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน�าท่ีหรือ การแสดงออกหรือการแสดงพฤติกรรมของคน ตามความคิดของตนเองและตามท่ีผู�อ่ืน



9  คาดหวังให�เหมาะสมกับตําแหน�งทางสังคม อันเกิดจากการเรียนรู�และเกิดจากกระบวนการจัดระเบียบทางสังคม และสถานการณ;ทางสังคม 2) ลักษณะของบทบาท  เบอร;โล (Berlo 1966, 153) ได�แบ�งลักษณะของบทบาทออกเปNน 3 ด�าน คือ  1. บทบาทท่ีถูกกําหนดไว� (Role Prescriptions) คือ บทบาทท่ีกําหนดไว�เปNนระเบียบอย�าง ชัดเจนว�าบุคคลท่ีอยู�ในบทบาทนั้นจะต�องทําอะไรบ�าง  2. บทบาทท่ีกระทําจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทท่ีบุคคลได�กระทําจริงเม่ืออยู�ใน บทบาทนั้นๆ  3. บทบาทท่ีถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทท่ีถูกคาดหวังโดยผู�อ่ืนว�าบุคคลท่ีอยู�ในบทบาทนั้นๆ ควรจะกระทําอย�างไร  ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2527, 43) ได�สรุปฐานะตําแหน�งและบทบาทของบุคคลทางสังคมไว�  ดังนี้ คือ  1. มีฐานะตําแหน�งอยู�จริงในทุกสังคม และมีอยู�ก�อนตัวคนจะเข�าไปครอง  2. มีบทบาทท่ีควรจะเปNนประจําอยู�ในแต�ละตําแหน�ง  3. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมนั้นๆ เปNนส�วนสําคัญส�วนหนึ่งในการกําหนดฐานะตําแหน�งและบทบาทท่ีควรจะเปNน  4.  การ ท่ีคนเราจะทราบถึงฐานะตําแหน� งและบทบาทนั้นได�มาจากสังคมกรณ; (socialization) ในสังคมนั้นๆ 5. บทบาทท่ีควรจะเปNนนั้นไม�แน�นอนเสมอว�าจะเหมือนกับพฤติกรรมจริงของคนท่ี ครองตําแหน�งนั้น เพราะพฤติกรรมจริงๆ นั้น เปNนผลของปฏิกิริยาของคนท่ีครองฐานะตําแหน�งท่ีมีต�อบทบาทท่ีควรจะเปNนกับบุคลิกภาพของตนเอง บุคลิกภาพของผู� ท่ีเข�ามาร�วมในพฤติกรรมและ เครื่องกระตุ�น (Stimulus) ท่ีมีอยู�ในเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดการติดต�อทางสังคม  ในสังคมมนุษย;ทุกคนกําลังแสดงบทบาทอยู�ตลอดเวลา เช�น บางคนแสดงบทบาทเปNนพ�อ แม� ครู และบทบาทอ่ืนๆ อีกมากมาย เปNนการแสดงพฤติกรรมของบทบาทท่ีแตกต�างกันตามตําแหน�งท่ีแตกต�างกัน 3) องค&ประกอบของบทบาท  พัชนี วรกวิน (2522, 36) ได�กล�าวไว�ว�า บทบาทท่ีมีผลต�อพฤติกรรมจะมีองค;ประกอบอยู�        3 ลักษณะ คือ  1. ส�วนประกอบท่ีเปNนไปตามกฎหมายและข�อบังคับท่ีปรากฏอยู�อย�างชัดแจ�ง (Pivotal Attributes) ได�แก� ส�วนของบทบาทท่ีกฎหมายและข�อบังคับกําหนดให�กระทําหรือปฏิบัติ ถ�าบุคคลท่ี สวมบทบาทตามตําแหน�งไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีปรากฏอย�างชัดแจ�ง ก็ถือว�า 



10  บุคคลนั้นไม�ได�แสดงบทบาทในตําแหน�งนั้น  2. ส�วนประกอบท่ีส�งเสริมบทบาท (Peripheral Attributes) ได�แก� บทบาทท่ีแม�จะขาด หายไปหรือมิได�แสดงบทบาทนี้ก็ไม�ทําให�บทบาทท่ีต�องการแสดงผิดไป  3. ส�วนประกอบท่ีมีผลสําคัญต�อบทบาทและจะขาดมิได� (Required Attributes) ได�แก� ส�วนของบทบาทท่ีสําคัญ ถ�าขาดส�วนนี้แล�วจะทําให�บทบาทของตําแหน�งผิดไป ความคาดหวังในบทบาทเปNนเรื่องของการท่ีสมาชิกกลุ�มโดยท่ัวไปรับรู�หรือต้ังความหวังว�า บุคคลท่ีครอบครองสถานภาพควรจะกระทํามีแรงจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และค�านิยมอย�างไร เช�น คนท่ีอยู�ในสถานภาพครู ควรจะกระทําตัวเปNนตัวอย�างแก�นักเรียน ควรมีความต�องการท่ีจะปรับปรุง การเรียนการสอน ควรมีความเชื่อในวิชาความรู�ของตนเอง ควรมีทัศนคติท่ีดีต�ออาชีพ และควรมี ค�านิยมท่ีมีความเมตตาปราณีต�อเด็กนักเรียนทุกคน เปNนต�น จะเห็นได�ว�าความคาดหวังในบทบาทของสถานภาพครูเพียงสถานเดียว ได�รวบรวมตัวแปรท่ีมาเก่ียวข�องหลายตัว ในสังคมท่ัวไปความคาดหวัง ในบทบาทมักจะไม�ได�เขียนไว�เปNนลายลักษณ;อักษร แต�เปNนสิ่งท่ีอยู�ในความคิดคํานึงถึงมากกว�าการท่ีบุคคลจะรับรู�ว�าตัวเองควรแสดงบทบาทอย�างไรนั้น บุคคลก็รับรู�มาจากความคาดหวังท่ีสมาชิกอ่ืนมีต�อเขา เช�น ผู�ท่ีครอบครองสถานภาพผู�นําจะต�องเรียนรู�ว�าสมาชิกกลุ�มท่ีเขาเปNนผู�นํามีความคาดหวังในบทบาทของผู�นําอย�างไร ผนวกกับการรับรู�บทบาทผู�นําในความคิดของเขาเองแล�วจึงแสดงบทบาทตามท่ีควรจะเปNน ถ�าบทบาทท่ีแสดงออกมาสอดคล�องกับความคาดหวังของคนส�วนใหญ�เขาก็จะได�รับความชอบ แต�ถ�าขัดกับความคาดหวังของคนส�วนใหญ�เขาก็จะไม�ได�รับการสนับสนุนอีก ซาร;บิน และ ออลเลย; (Sarbin & Alley, n.d. อ�างใน สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2525, 161–162) ได�อธิบายความคาดหวังในบทบาทว�าประกอบด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ดํารงตําแหน�งในสังคมในการท่ีจะมีความสัมพันธ;กับผู� อ่ืนในสังคมนั้น ซ่ึงบุคคลต�างๆ ในสังคมช�วยกันสะสมเรื่อยมาเปNนเวลานาน เช�น ผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย จะต�องแสดงบทบาทไปตามสิทธิและอํานาจหน�าท่ีท่ีตนมีอยู� โดยคนท่ีมาดํารงตําแหน�งทีหลังก็จะเรียนรู�บทบาทจากคนก�อน ทุกคนก็จะมี ส�วนร�วมในการเพ่ิมเติมบทบาทไปทีละน�อย เม่ือเวลาผ�านไปนานเข�าบทบาทของตําแหน�งอธิการบดีก็จะสมบูรณ;มากข้ึน และเปNนท่ีรู�ดีมากข้ึนแก�บุคคลท่ัวไปทําให�บุคคลท่ัวไปเกิดความคาดหวังว�าใครก็ตามท่ีมาครอบครองตําแหน�งนี้ควรจะกระทําตัวหรือแสดงบทบาทตามท่ีคนเหล�านั้นรับรู�กันมา ดังนั้นความคาดหวังในบทบาทจึงได�มาจากการสะสมความรู� ความคิด ความเชื่อม่ันท่ีมีติดต�อกันมาเปNนเวลานาน ซ่ึงจะทําหน�าท่ีเปNนแนวทางแก�ผู�ดํารงตําแหน�งต�างๆ ทางสังคมว�าตนเองควรจะแสดง   บทบาทอย�างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพของผู�ดํารงตําแหน�งนั้น  



11  จากความหมาย แนวคิด ลักษณะและองค;ประกอบของบทบาท หากนําประเด็นดังกล�าวมา พิจารณาถึงบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ในฐานะท่ีดํารงตําแหน�งเปNนตัวแทนของประชาชนและเปNนตัวแทนของทางราชการ มีประเด็นท่ีน�าจะนํามาพิจารณา 2 ประการ คือ  1. กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน มีความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีตามสถานภาพและตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�มากน�อยเพียงใด  2. บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีได�กระทําจริงอยู�ตามกฎหมายกับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังหรือบทบาทท่ีควรจะเปNนในอนาคตสอดคล�องกันหรือไม�  ซ่ึงประเด็นปHญหาท้ังสองประการมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน เพราะหากกํานัน ผู�ใหญ�บ�านไม�มีความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีท่ีตนดํารงอยู� หรือมีการปฏิบัติหน�าท่ีไม�สอดคล�องกับบทบาทท่ีกําหนดไว�หรือบทบาทท่ีพึงประสงค;ของประชาชน ก็จะก�อให�เกิดความเบ่ือหน�าย ขาดศรัทธา และการต�อต�านจากประชาชน จนทําให�การปฏิบัติหน�าท่ีประสบความล�มเหลวในท่ีสุด  2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา  1) ความหมายของภาวะผู�นํา ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2532, 21) ได�ให�ความหมายของผู�นํา หมายถึง บุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ัง เลือกต้ัง หรือยกย�องให�เปNนหัวหน�า ผู�บังคับบัญชา หรือผู�นําของกลุ�ม โดยผู�นําจะเปNนบุคคลท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลในการชี้นําหรือโน�มน�าวบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงเรียกว�า ผู�ตาม หรือ ผู�ใต�บังคับบัญชา ให�ดําเนินการไปสู� เปRาหมายในแนวทางท่ีผู�นําต�องการหรือกําหนดสิ่งท่ีผู�นําได�แสดงออกในการนํากลุ�มหรือบริหารงานนั้น เรียกว�า พฤติกรรมของผู�นํา หรือภาวะผู�นํา (Leader Behavior or Leadership) และแบบแผนของพฤติกรรมผู�นํ า  หรือภาวะผู�นํ า  เราเรียกว�า  แบบผู�นํ าหรือแบบการบริหาร (Management Style)  กฤษ เสริมพานิช (2538, 6-10) ได�ให�ความหมายของผู�นํา หมายถึง บุคคลซ่ึงได�รับเลือกหรือได�รับการยอมรับจากกลุ�มเพ่ือให�เปNนผู�กําหนดและประสานความพยายามของสมาชิกกลุ�มเพ่ือ นําไปสู�เปRาหมายของกลุ�ม ผู�นํามักจะเปNนผู�วางแผน จัดระบบชี้แนะและให�คําปรึกษาหารือในกิจกรรมของสมาชิกกลุ�มเพ่ือให�กลุ�มดํารงอยู� และปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิผลและเหมาะสม  จากความหมายเหล�านี้จะเห็นว�า ผู�นําเปNนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ภายในกลุ�มอันจะเปNนท่ีชักนํากลุ�มให�แสดงกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ีผู�นําต�องการ ดังนั้นใน องค;การใดองค;การหนึ่ง ซ่ึงจะประกอบด�วยบุคคลจํานวนมากย�อมมีการแบ�งแยกเปNนกลุ�มต�างๆ ท้ัง กลุ�มท่ีเปNนการจัดต้ังอย�างเปNนทางการ เช�น กลุ�มท่ีปฏิบัติงานภายใต�หน�วยงานเดียวกัน หรือกลุ�มท่ี รวมกันอย�างไม�เปNนทางการ ได�แก� กลุ�มอาชีพเดียวกัน กลุ�มเพ่ือน เปNนต�น ในรูปแบบอย�างเปNน ทางการผู�นํากลุ�มก็คือผู�บังคับบัญชาระดับต�างๆ ซ่ึงมีภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีหน�วยงาน 



12  กําหนด หากผู�บังคับบัญชาระดับต�างๆ ซ่ึงมีภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีหน�วยงานกําหนด หากผู�บังคับบัญชาใช�ความเปNนผู�นํา หรือใช�ภาวะผู�นําอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล�ว ผลงานของหน�วยงานย�อมบรรลุเปRาหมายและวัตถุประสงค;ท่ีต้ังไว� ในทางตรงกันข�ามหากผู�นําใช�ภาวะผู�นําไม�เหมาะสมหรือไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจทําให�ผลงานของหน�วยงานนั้นเปNนไปในทางด�านลบไม�สามารถบรรลุเปRาหมายท่ีตั้งไว� 2) ประเภทของผู�นํา  การแบ�งภาวะผู�นําโดยอาศัยหลักต�างๆ แบ�งออกเปNน 4 ประเภทใหญ� ๆ ดังนี้  1. การแบ�งภาวะผู�นําโดยยึดหลักภาวะการปกครองเปNนหลัก คือ การปกครองเผด็จการ ประชาธิปไตย และการปกครองแบบอิสระ  1.1  ภาวะผู�นําแบบเผด็จการ มีลักษณะสําคัญคือ ผู�นําจะเปNนผู�ตัดสินใจด�วยตนเองไม�ปล�อยอํานาจให�ผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไม�ไว�วางใจ หรือไม�เชื่อในความสามารถ  ผู�นําจะ “สั่งการ” ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามโดยไม�ต�องสอบถาม หรืออภิปรายร�วมกัน การใช�ภาวะผู�นําในรูปแบบนี้จะช�วยให�ผลงานลุล�วงไปด�วยดี ไม�เสียเวลาและทรัพยากรอ่ืนมาก แต�อย�างไรก็ตามตัวผู�นําเองจะต�องมีความสามารถสูงมาก  1.2  ภาวะผู�นําแบบประชาธิปไตย มีลักษณะสําคัญคือ ผู�นําจะมอบอํานาจให�   ผู�ใต�บังคับบัญชาเป|ดโอกาสให�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น การใช�ภาวะผู�นํา ประเภทนี้จะให�ประโยชน;ในการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ สร�างความรู�สึกผูกพัน และให�ความสําคัญกับผู�ปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็ตามการใช�ภาวะผู�นําประเภทนี้ไม�สามารถจะรับรองผลสําเร็จของงานได�เสมอไปจะใช�เวลาและทรัพยากรมาก ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดข�อขัดแย�งในการปฏิบัติงานนี้ได� ผู�นําส�วนใหญ�มักจะใช�ภาวะผู�นําท่ียืดหยุ�น กล�าวคือ ในบางครั้งบางโอกาสก็ใช�วิธีการเผด็จการ ในบางขณะก็อาจใช�วิธีประชาธิปไตยหรือบางคนอาจไม�อยู�สุดมุมด�านใดด�านหนึ่งแต�ใช�ภาวะผู�นําแบบผสมผสาน รูปแบบของภาวะผู�นําในอนาคต นักวิชาการได�ให�ข�อสังเกตว�าจะมีแนวโน�มเน�นหนักไปในทางประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะนักบริหารส�วนใหญ�เริ่มบริหารโดยเน�นถึงความสําคัญของคน และเห็นว�าคนเปNนปHจจัยสําคัญท่ีอํานวยให�เกิดความสัมฤทธิผลของงาน ดังนั้น จึงเป|ดโอกาสให�คนมีส�วนร�วมและใช�ภาวะผู�นําในเชิงประชาธิปไตยมากข้ึนกว�าเดิม  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�องทํางานตามความ พอใจนั้น อาจมีสาเหตุมาจากท่ีได�พิจารณาแล�ว หากเล�นบทผู�นําแข็งขันก็อาจจะทําให�เสียประโยชน; หรือมีผลเสียมากกว�าผลได� ดังนั้น จึงไม�แสดงบทบาทอะไรเลยหรืออีกประการหนึ่งผู�นําประเภทนี้ อาจจะขาดความม่ันใจกลัวความล�มเหลวหรือกลัวว�าจะไม�ได�รับการยอมรับจากกลุ�มก็ได� 



13  2. ผู�นําแบบสั่งการ โน�มน�าวให�เห็นด�วย ขอคําปรึกษา ให�กลุ�มตัดสินใจการพิจารณา ภาวะผู�นําตามลักษณะนี้ จะแบ�งวิธีการนําออกเปNน 4 ลักษณะ คือ  2.1 ผู�นําท่ีสั่งการ เปรียบได�กับผู�นําแบบเผด็จการท่ีไม�เป|ดโอกาสให�มีการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น สื่อความหมายทางเดียวไม�ต�องการข�อมูลย�อนกลับจากผู�ปฏิบัติการเหมาะสม จะใช�ในสถานการณ;ฉุกเฉินหรือเม่ือต�องการตัดสินใจอย�างเร�งด�วน การสั่งการนี้ควรใช�กับกลุ�มผู�ปฏิบัติงานท่ีไม�มีประสบการณ;และความชํานาญการมากนัก ใช�กับกลุ�มท่ีต�องการการชี้แนะหรือ ลักษณะงานท่ีต�องมีความปลอดภัย ผู�นําแบบสั่งการให�ได�ผลดีจะต�องมีความรู�ความสามารถสูงและ มีประสบการณ;มานาน  2.2 ผู�นําท่ีโน�มน�าวให�เห็นด�วย ลักษณะสําคัญคือ ผู�นําจะมีความคิดอยู�แล�ว พยายาม ชักจูง โน�มน�าวจิตใจให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ผู�นําประเภทนี้จะต�องใช�ความสามารถในการ โน�มน�าวจิตใจและสร�างความเชื่อถือจะต�องมีการตอบข�อข�องใจของกลุ�ม สถานการณ;ท่ีเหมาะสมกับการนําประเภทนี้คือเม่ือหน�วยงานมีนโยบายและคําสั่งการในเรื่องประนีประนอม ในการใช�ภาวะ ผู�นําแบบนี้ ตัวผู�นําเองจะต�องเปNนผู�ท่ีได�รับความเชื่อถือและมีอิทธิพลต�อความคิดของกลุ�มอยู�มาก  2.3   ผู�นําท่ีขอคําปรึกษา มีลักษณะสําคัญคือ ผู�นําจะขอความคิดเห็นจากกลุ�มก�อนท่ีจะตัดสินใจหรือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง ในการนี้ผู�นําจะต�องสร�างบรรยากาศท่ีเปNนกันเอง       มีความไว�วางใจและมีการสื่อความหมายท่ีเป|ดเผยต�อกัน ผู�นําจะต�องให�ความสนใจต�อความคิดเห็น ของผู�ใต�บังคับบัญชามีความสามารถในการนําอภิปราย และมีความเชื่อม่ันในกลุ�มในขณะท่ีกลุ�ม จะต�องมีเวลาในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ อย�างเพียงพอด�วย  2.4 ให�กลุ�มตัดสินใจ ลักษณะการนําประเภทนี้ ผู�นําจะมอบหมายหน�าท่ีความ รับผิดชอบให�กลุ�ม โดยจะต�องระบุปHญหาและขอบเขตอํานาจในการดําเนินการอย�างชัดเจนและพร�อมท่ีจะรับการตัดสินใจของกลุ�มไปปฏิบัติ ในด�านของกลุ�มหรือผู�ใต�บังคับบัญชาก็ต�องมีความสามารถและมีความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบด�วย  3. ผู�นําแบบทฤษฎี X และทฤษฎี Y แนวคิดด�านทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แมกเกรเกอร;จะมีความเชื่อพ้ืนฐานต�างกันคือ ถ�าผู�นําเชื่อทฤษฎี X และคิดว�าผู�ปฏิบัติงานข้ีเกียจ พยายามเลี่ยงงาน จะทํางานก็ต�อเม่ือถูกบังคับ ขาดความทะเยอทะยาน ไม�อยากรับผิดชอบ ต�องการให�มีคนควบคุมและสั่งการ ไม�สนใจเปRาหมายหรือวัตถุประสงค;ขององค;การ และมีความต�องการข้ันพ้ืนฐานคือปHจจัยสี่และความม่ันคงปลอดภัยเท�านั้น ไม�มีความทะเยอทะยาน หรือมีความต�องการข้ันสูงไปกว�านี้ หากผู�นํามีทัศนคติเช�นนี้จะใช�วิธีการนําโดยควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิดบังคับบัญชาให�เกรงกลัว รวบอํานาจไว�แต�เพียงผู�เดียว ไม�เป|ดโอกาสให� ผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลย ในทางตรงกันข�ามผู�นําแบบทฤษฎี Y จะเชื่อว�าผู�ใต�บังคับบัญชาชอบทํางาน ถือว�าการทํางานเปNนของธรรมดาเหมือนกับการเล�น หรือการพักผ�อน หากได�จัดสภาวะแวดล�อมในหน�วยงานให�เหมาะสมผู�ใต�บังคับบัญชาจะต้ังใจ



14  ทํางานเต็มท่ี ผู�นําประเภทนี้จะใช�วิธีจูงใจโดยการให�ความสําคัญกับผลสําเร็จของงานหรือให�ความสําคัญต�อตัวผู�ปฏิบัติงาน พยายามสร�างความผูกพันต�อหน�วยงาน และเก้ือกูลให�การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค; หากผู�นําคนใดมีทัศนคติเช�นนี้ ก็จะเป|ดโอกาสให�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานและมอบอํานาจหน�าท่ีให�การควบคุมงานจะเปNนไปในลักษณะทางอ�อมมากกว�าทางตรง ถ�าจะเปรียบลักษณะของผู�นําท่ีเชื่อในทฤษฎี X ก็คงจะใกล�เคียงกับผู�นําท่ีมุ�งผลงาน ในขณะท่ีผู�นําท่ีเชื่อในทฤษฎี Y จะมุ�งความสําคัญของผู�ปฏิบัติงาน  4. ผู�นําตามสถานการณ; แนวคิดเรื่องผู�นําตามสถานการณ;นี้เกิดจากความเชื่อของนักวิชาการท่ีว�าไม�มีรูปแบบการนําแบบใดดีท่ีสุดหรือใช�ได�ผลมากท่ีสุด แต�การใช�ภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต�องเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ�นไปตามสถานการณ; และสถานการณ;หรือปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อรูปแบบของการนําท่ี สําคัญ 3 ประการ ได�แก�  4.1 อํานาจตามตําแหน�ง ถ�าผู�นําอยู�ในตําแหน�งท่ีมีอํานาจได�รับการแต�งต้ังหรือมีคําสั่งเปNนท่ีเด�นชัดแล�วการชักนําให�ผู�อ่ืนปฏิบัติตามก็จะเปNนไปได�สะดวกข้ึน  4.2 โครงสร�างของงาน ถ�าลักษณะงานอธิบายไว�ไม�ชัดเจน หรือการแบ�งงานไม�แน�ชัด ผู�นําจะประสบปHญหาในการประเมินผล การสั่งการ หรือขอบเขตความรับผิดชอบ รูปแบบของผู�นําก็อาจจะเน�นในการสั่งการหรือชักจูงให�เห็นด�วยมากกว�าท่ีจะปล�อยให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานโดยอิสระ  จากความหมายและการจําแนกประเภทของผู�นํากํานัน ผู� ใหญ�บ�าน เปNนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ และสถานการณ;ของกลุ�ม ตลอดจนมีความสัมพันธ;ระหว�างบุคคลในการมีอํานาจสามารถชี้นําให�บุคคลอ่ืนกระทําเพ่ือบรรลุเปRาหมายท่ีตนต�องการได� อย�างไรก็ตาม แม�ว�ากํานัน ผู�ใหญ�บ�านจะเปNนผู�นําท่ีเกิดจากการเลือกของกลุ�ม แต�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต�างจากผู�นําท่ัวไปหลายประการ กล�าวคือ กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน นอกจากมีสถานภาพ อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายในฐานะ    ตัวแทนของทางราชการแล�ว ยังได�รับการยอมรับนับถือในฐานะเปNนตัวแทนของประชาชน ตัวแทน ทางสังคม เพ่ือบําบัดทุกข;และบํารุงสุข ของประชาชนตามคําเรียกร�อง และเม่ือประชาชนเชื่อถือการ นํานโยบายของรัฐบาลมาให�ประชาชนเข�าใจและปฏิบัติย�อมทําง�ายข้ึน นอกจากนี้กํานัน ผู�ใหญ�บ�านยังเปNนผู�นําของตําบลและหมู�บ�านตามธรรมชาติ (Natural Local Leader) จึงสามารถผสมผสานการ แก�ไขปHญหาของพ้ืนท่ีให�บรรลุผลสําเร็จได�ตําแหน�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนตําแหน�งท่ีได�รับการ ยอมรับและมีเกียรติ เวลาจะเรียกกํานัน ผู�ใหญ�บ�านมักจะเรียกว�า “ท�านกํานัน”  “ท�านผู�ใหญ�บ�าน”  ซ่ึงบ�งบอกถึงการเปNนผู�นําท่ีแท�จริง  4.3  ความสัมพันธ;ของผู�นําและสมาชิก  ถ�ามีสูงหรือผู�นํามีความไว�เนื้อเชื่อใจผู�ปฏิบัติงาน ผู�นําก็จะใช�วิธีการในรูปแบบหนึ่ง แต�ในกรณีท่ีผู�นําและผู�ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ;กันเล็กน�อย วิธีการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป 



15  2.1.4 บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ#บ�าน  1) บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ#บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี  อํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ในปHจจุบันเปNนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมมาเปNนลําดับนั้น สามารถจําแนก ออกมาได�เปNน 12 หมวด กล�าวคือ (กรมการปกครอง, 2541, 5–52) 2. รายงานต�อทางราชการ ในการดูแลรักษาความสงบและความเปNนระเบียบเรียบร�อยของชุมชน ตลอดจนการปRองกัน และระงับเหตุร�าย การรายงานเหตุการณ;ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตําบล หมู�บ�าน ซ่ึงอาจเปNนคุณหรือโทษ แก�ชุมชนประชาชนหรือต�อประเทศชาติให�ทางราชการทราบ เปNนหน�าท่ีสําคัญของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในฐานะเปNนผู�ปกครองดูแลรับผิดชอบเขตปกครองนั้นๆ เพ่ือจะได�ดําเนินการให�เปNนไปตามกฎหมายและปRองกันมิให�เกิดเหตุลุกลามใหญ�โตข้ึน หรือเปNนการปราบปรามเหตุรายนั้นได�โดย เด็ดขาดรวดเร็ว  5. กิจการสาธารณประโยชน; ในการปกครองระดับตําบล หมู�บ�าน กํานัน ผู�ใหญ�บ�านซ่ึงเปNนผู�ได�รับเลือกจากราษฎรในตําบล หมู�บ�านนั้นมีอํานาจปกครองดูแลทุกข;สุขของราษฎรเปNนหน�าท่ีโดยตรงของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีจะต�องดูแลเอาใจใส�ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเปNนผู�คุ�นเคยกับ4. การจัดทําทะเบียน การจัดทําทะเบียนในท�องท่ี เปNนข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญด�านการปกครองท่ีจะต�องจัดทําเพ่ือให�ได�ทราบเก่ียวกับรายละเอียดต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการณ;ต�างๆ ภายในเขตปกครองอันเก่ียวกับจํานวนประชากร จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว;พาหนะ และลักษณพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบข�อมูลรายละเอียดดังกล�าว นอกจากจะเปNนประโยชน;แก�การปกครองและงานในหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านแล�วยังจะสามารถประสานงานกับทางราชการเม่ือเกิดเหตุ และชี้แนะเหตุการณ;ต�างๆ ของทางราชการ  3. การนําข�อราชการไปประกาศแก�ราษฎร การนําข�อราชการไปประกาศแก�ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข�าวสารแก�ราษฎร เปNนสิ่งสําคัญทางการปกครอง เนื่องจากการทําความเข�าใจร�วมกันเปNนพ้ืนฐานสําคัญ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการบริหารราชการส�วนภูมิภาคถือว�า กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนตัวกลางระหว�างราชการและ ประชาชนในการท่ีจะนําข�าวสารข�อมูลทางราชการไปแจ�งให�แก�ราษฎรได�ทราบ และขณะเดียวกันก็ นําความต�องการของราษฎรไปแจ�งแก�ทางราชการทราบ  1. การใช�อํานาจหน�าท่ีปกครองราษฎร ในการปกครองระดับตําบล หมู�บ�านนั้น กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนผู�ได�รับเลือกจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข;สุขราษฎร นอกจากนั้นในฐานะท่ีกํานันก็ดี ผู�ใหญ�บ�านก็ดี เปNนบุคคลท่ีอยู� ในท�องท่ีรู�จักคุ�นเคยกับสภาพท�องท่ี และรู�ความต�องการ       รู�ปHญหาของท�องถ่ินเปNนอย�างดี กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจึงเปNนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไขปHญหา ปHดเป�าความเดือดร�อนแก�ราษฎรและพัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ินในฐานะเปNนตัวกลางระหว�างรัฐบาลกับราษฎร  



16  สภาพท�องท่ีจะต�องรู�ความต�องการและปHญหาของท�องถ่ินได�เปNนอย�างดี กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจึงเปNนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไข ปHญหา ปHดเป�าความเดือดร�อนแก�ราษฎร และปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายได�ให�อํานาจไว�โดยเคร�งครัด  7. การบํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎร การส�งเสริมอาชีพถือว�าเปNนงานท่ีสําคัญและเปNนงานท่ียากลําบาก เพราะการกระทํานั้นจะส�งผลไปถึงคนจํานวนมากด�วยกัน โดยปกติราษฎรทุกครัวเรือนต�างก็มีอาชีพอย�างหนึ่งอย�างใดอยู�แล�ว การท่ีจะส�งเสริมให�ทํามากข้ึนหรือให�ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นมิใช�ของง�าย เนื่องจากทุนในการประกอบอาชีพและแรงงานรวมท้ังการตลาด โดยเฉพาะอย�างยิ่งการสืบทอดการประกอบอาชีพกันมาแต�โบราณ  ดังนั้นการส�งเสริมอาชีพจึงหมายถึงการจัดให�ราษฎรประกอบอาชีพเปNนหลัก แหล�งเปNนล่ําเปNนสัน สามารถเพ่ิมพูนรายได�ให�สูงข้ึน ขยายการผลิตให�มากแขนงข้ึนไป โดยมุ�งในทางส�งเสริมอาชีพท่ีมีอยู�แล�วเปNนสําคัญ  8. การปRองกันโรคติดต�อ การรักษาสุขภาพอนามัยของราษฎรนับเปNนภารกิจท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของการรักษาความสงบเรียบร�อยเพราะสุขภาพของราษฎรย�อมเปNนรากฐานและบ�อเกิดแห�งความสุขสมบูรณ;ของราษฎรท้ังมวล และเม่ือราษฎรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ; ก็จะเปNนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในด�านต�างๆ   6.  การฝ�กหัดอบรมให�ราษฎรรู�จักกระทําการในเวลารบ  กฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี กําหนดอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ไว�ว�าจะต�องฝ�กหัดอบรมให�คนไทยรู�จักหน�าท่ีและการกระทําในเวลารบ  10.  การท่ีเก่ียวด�วยความอาญา  การดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยในทางคดี  เปNนการปฏิบัติการต�อเนื่องเพ่ือการปราบปราม ผู�กระทําผิดทางอาญา อันเปNนผลกระทบกระเทือนต�อความสงบเรียบร�อยของประชาชน เพราะถึงแม�ว�า กฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ�าหน�าท่ีฝ�ายปกครองมีสมรรถภาพดีอย�างไรก็ตาม ก็ไม�อาจ ปRองกันการกระทําผิดมิให�เกิดข้ึนได�ทุกกรณีเนื่องจากการกระทําผิดนั้นเปNนปรากฏการณ;ทางสังคม หรือเปNนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู�เสมอ เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายจึงต�องเปNนผู�มี ความรู�ในเรื่องนี้พอเพียงท่ีจะสามารถทําหน�าท่ีท้ังปRองกันและปราบปรามการกระทําผิด  9.  การจัดหมู�บ�านให�เปNนระเบียบเรียบร�อย  การดูแลหมู�บ�านให�เปNนระเบียบเรียบร�อยและต�องด�วยสุขลักษณะเปNนอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีจะต�องดูแลราษฎร หากราษฎรคนใดท้ิงให�บ�านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล�อยให� โสโครก โสมม อาจจะเปNนเหตุให�เกิดอันตรายแก�ผู�อยู�ในท�องท่ีนั้น หรือผู�ท่ีอยู�ใกล�เคียง หรือผู�ท่ีไปมาหรือให�เกิดอัคคีภัย หรือโรคภัยให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านและแพทย;ประจําตําบลปรึกษากัน ถ�าเห็นควรจะบังคับให�ผู�ท่ีอยู�นั้นแก�ไขเสียให�ดีก็บังคับได� ถ�าผู�นั้นไม�ทําตามบังคับ ก็ให�กํานันนําความร�องเรียนต�อกรมการอําเภอ  



17  11. คณะกรรมการหมู�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�านเปNนองค;กรประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ ลักษณะ ปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 ให�มีอํานาจหน�าท่ีในการให�คําปรึกษาหารือ และช�วยเหลือผู�ใหญ�บ�านใน การปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดหลักเหตุผลท่ีว�าการพัฒนาหมู�บ�านเปNนการพัฒนาท่ีต�องช�วยเหลือร�วมมือกัน และแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบกันไปทํางาน เปNนการบริหารงานของราษฎรในหมู�บ�านกันเอง อันเปNนการ ส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยให�ราษฎรในหมู�บ�านได�ลงมือปฏิบัติจริง  12. คณะกรรมการตําบล คณะกรรมการตําบลประกอบด�วยกํานันท�องท่ี ผู�ใหญ�บ�านทุกหมู�บ�านในตําบลและแพทย;ประจําตําบลเปNนกรรมการตําบลโดยตําแหน�ง และครูประชาบาลในตําบลคนหนึ่ง กรรมการหมู�บ�าน ผู�ทรงคุณวุฒิหมู�บ�านละหนึ่งคน เปNนกรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอเปNนผู�คัดเลือกแล�วรายงานไปยังผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญให�ไว�เปNนหลักฐาน และให�ถือว�าผู�นั้นเปNน กรรมการตําบลผู�ทรงคุณวุฒิต้ังแต�วันท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญ กรรมการสภาตําบล ผู�ทรงคุณวุฒิอยู�ในตําแหน�งคราวละห�าป� 2) บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ#บ�านตามกฎหมายสําคัญอ่ืนๆ  นอกจากนี้ กํานัน ผู�ใหญ�บ�านยังมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีได�มีการบัญญัติไว�ในกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ ได�แก�  1. ทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบสํานักงานกลาง ทะเบียนราษฎรกรมการปกครองผู�ใหญ�บ�านเปNนนายทะเบียนผู�รับแจ�ง กรณีมีคนเกิด คนตาย ย�ายท่ี อยู�หรือปลูกสร�างบ�าน เม่ือรับเรื่องจากราษฎรแล�วต�องส�งต�อปลัดอําเภอผู�เปNนนายทะเบียนตําบล ณ  สํานักงานทะเบียนอําเภอ  2. บัตรประจําตัวประชาชน ตามกฎหมายว�าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน โดยแจ�งให� ราษฎรผู�มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 15 ป�บริบูรณ; ไปยื่นคําร�องขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.1) ณ ท่ีว�าการอําเภอภายใน 90 วัน นับต้ังแต�วันท่ีมีอายุครบ 15 ป�บริบูรณ; โดยให�ผู�ยื่นคําขอทําบัตรนํา หลักฐานสําเนาทะเบียนบ�าน (ท.ร.14) ฉบับเจ�าบ�านไปด�วย  3. ทะเบียนครอบครัว ตามกฎหมายว�าด�วยการจดทะเบียนครอบครัวซ่ึงมี 7 ประเภท คือ 1) ทะเบียนสมรส 2) ทะเบียนหย�า 3) ทะเบียนรับรองบุตร 4) ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 5) ทะเบียน เลิกรับบุตรบุญธรรม 6) ทะเบียนบันทึกฐานะภรรยา 7) ทะเบียนบันทึกฐานะแห�งครอบครัวผู�ใหญ�บ�านอาจจะต�องเปNนพยานบุคคลรับรองบุคคลท่ีประสงค;จะขอจดทะเบียนเหล�านี้โดยแนะนําให�ไปติดต�อยังอําเภอ  4. ทะเบียนอาวุธป�น ตามกฎหมายว�าด�วยอาวุธป�น เครื่องกระสุนป�น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป�น พ.ศ. 2490 การทําซ้ือ มีใช� สั่ง หรือนําเข�า ซ่ึงอาวุธป�นหรือเครื่องกระสุนป�น ต�องได�รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธป�นท�องท่ี และผู�ใหญ�บ�านอาจเปNนผู�ให�คํารับรองเก่ียวกับ 



18  ความประพฤติ และหลักฐานของผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธป�นประกอบการพิจารณาของนาย ทะเบียนว�ามีคุณสมบัติและความจําเปNนตามหลักเกณฑ;ท่ีกฎหมายบัญญัติไว�หรือไม� เช�น ไม�เปNนบุคคลซ่ึงต�องโทษจําคุกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายว�าด�วยอาวุธ ฯลฯ ในฐานความผิด ท่ีระบุไว� ไม�เปNนบุคคลซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะไม�เปNนผู�ซ่ึงไม�มีอาชีพและรายได� ไม�เปNนผู�ท่ีไม�มีท่ีอยู� เปNนหลักแหล�ง และเปNนผู�มีภูมิลําเนาและมีชื่อในทะเบียนตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนราษฎรใน ท�องท่ีท่ีขออนุญาตไม�น�อยกว�า 6 เดือน เปNนต�น  5. ทะเบียนตามกฎหมายว�าด�วยคณะสงฆ;  มัสยิดอิสลาม โบสถ;คริสต; และศาลเจ�า  6. การรับราชการทหาร ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน จะต�องนําประกาศของนายอําเภอแจ�งให�ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุย�างเข�าป�ท่ี 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ท่ีว�าการอําเภอท�องท่ีและต�องนําประกาศของนายอําเภอไปแจ�งให�ทหารกองเกินท่ีมีอายุย�างเข�าป�ท่ี 21 ใน พุทธศักราชนั้นไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก ณ ท่ีว�าการอําเภอท�องท่ี (แผนกสัสดีอําเภอ) ตลอดท้ังนําราษฎรไปแสดงตนเพ่ือคัดเลือกทหาร ณ ท่ีว�าการ อําเภอ หรือสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนดเปNนต�น อนึ่ง กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการเกณฑ;ช�วยราชการทหารท้ัง ในเวลาปกติ (เฉพาะการเกณฑ;เพ่ือการฝ�กราชการสนามท่ีจําต�องมีพลเรือนเข�าร�วมและการเกณฑ;ใน เวลาไม�ปกติกล�าวคือ ประเทศอยู�ในภาวะการรบหรือการสงครามหรือท่ีมีการประกาศสถานการณ; ฉุกเฉินและในเขตท่ีประกาศใช�กฎอัยการศึก  7. การปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน ดําเนินการตามพระราชบัญญัติปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 โดยทําหน�าท่ี การเตือนภัย จัดสถานท่ีหลบภัย อพยพประชากรออกจากท่ีอันตรายให� ความรู�แก�ประชาชน ปRองกันอัคคีภัย การติดต�อสื่อสาร การช�วยเหลือผู�ประสบภัย เจ�าหน�าท่ีระวังภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย การอนามัย และการรักษาพยาบาล การสวัสดิการยามฉุกเฉิน การวิศวกรรม การขนส�ง การพรางและควบคุมแสงไฟ การจัดต้ังหน�วยอาสาสมัครปRองกันภัยฝ�ายพลเรือนในระดับอําเภอ กํานัน ผู�ใหญ�บ�านต�องร�วมกับทางอําเภอรวบรวมกลุ�มประชาชนอาสาสมัครปRองกันภัย          ฝ�ายพลเรือนจัด ต้ังและฝ�กอบรมเ พ่ือสนับสนุนการปฏิ บั ติของทางราชการ ตามระเ บียบ กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหน�วยอาสาสมัครปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน พ.ศ. 2531 เปNนต�น 8. ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู�ใหญ�บ�านเม่ือทราบข�าวว�ามีการกระทําผิดกฎหมาย หรือสงสัยว�าได�เกิดข้ึนในหมู�บ�านของตนต�องแจ�งความต�อกํานันให�ทราบ หรือถ�าเกิดข้ึนในหมู�บ�าน ใกล�เคียงต�องแจ�งความต�อผู�ใหญ�บ�านนั้นให�ทราบหรือเม่ือตรวจพบของกลางเก่ียวกับการกระทําผิด กฎหมายให�นําส�งกํานัน นอกจากนี้ผู�ใหญ�บ�านยังมีอํานาจหน�าท่ีจับกุมผู�กระทําผิด หรือจัดการให� เปNนไปตามหมายจับหรือหมายค�น (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ผู�ใหญ�บ�าน กํานัน  เปNนเจ�าพนักงานฝ�ายปกครอง เม่ือกระทําการตามอํานาจหน�าท่ีท่ีผู�ใด ดูหม่ินหรือต�อสู�  ขัดขวางย�อมมีความผิดต�อเจ�าพนักงาน ทําให�ได�รับโทษหนักข้ึนกว�าความผิดต�อบุคคลธรรมดา ขณะเดียวกัน 



19  10. กฎหมายว�าด�วยการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู�ใหญ�บ�านในหมู�บ�านท่ีอยู�ในท่ีท่ีมีการเช�า ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม เปNนคณะกรรมการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) โดยตําแหน�ง  11. กฎหมายว�าด�วยการปฏิรูปท่ีดิน ผู�ใหญ�บ�าน กํานัน อาจได�รับมอบหมายจาก นายอําเภอ (ซ่ึงเปNนอนุกรรมการปฏิรูปท่ีดินระดับจังหวัด) ในการปฏิบัติงานให�เปNนไปตามกฎหมายว�าด�วยการปฏิรูปท่ีดิน  12. กฎหมายว�าด�วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรนายอําเภอและปลัดอําเภอผู�เปNนหัวหน�า ประจําก่ิงอําเภอ อําเภอท�องท่ีท่ีมีการจัดรูปท่ีดินเปNนคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัด อาจมอบหมาย ให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนผู�ช�วยเหลือในการดําเนินงานเพ่ือให�เปNนไปตามวัตถุประสงค;ของการจัดรูป ท่ีดินได�  13. กฎหมายว�าด�วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ ตําบล หมู�บ�านใดซ่ึงอยู�ในเขตนิคม กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนผู�มีส�วนช�วยเหลือคณะกรรมการนิคมดําเนินการให�เปNนไปตามวัตถุประสงค;ของการจัดต้ังนิคม และยังคงมีอํานาจหน�าท่ีตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านไว�ทุกประการ  14. กฎหมายว�าด�วยท่ีราชพัสดุ เนื่องจากท่ีราชพัสดุเปNนท่ีดินท่ีสงวนไว�เพ่ือใช�ในราชการ กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจึงต�องมีส�วนช�วยเหลือทางราชการดูแลบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุดังกล�าว เพราะในอนาคต ทางราชการมีความจําเปNนต�องใช�ท่ีดินเพ่ือประโยชน;ต�างๆ เช�น การสร�างโรงเรียน ศูนย;ราชการประจําตําบล สถานีอนามัยตําบล เปNนต�น  15. กฎหมายว�าด�วยป�าสงวนแห�งชาติ กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนพนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ; ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2526 มีอํานาจหน�าท่ีในการปRองกันและ ปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป�าในเขตป�าสงวนแห�งชาติ รวมท้ังมีอํานาจสั่งให�ผู�กระทํา ผู�ใหญ�บ�าน กํานันซ่ึงเปNนเจ�าพนักงานอาศัยอํานาจหน�าท่ีกระทําผิดย�อมมีความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการทําให�ได�รับโทษหนักข้ึน อันได�แก�ความผิดฐานเจ�าพนักงานปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบตามกฎหมายอาญา เปNนต�น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน มีอํานาจหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชนภายในเขตตําบล หรือหมู�บ�านท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 จึงเปNน “พนักงาน ฝ�ายปกครองหรือตํารวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  9. ประมวลกฎหมายท่ีดิน ผู�ใหญ�บ�านอาจได�รับมอบหมายให�ช�วยเหลือเจ�าพนักงานท่ีดิน ในการรังวัดท่ีดินออกหนังสือสําคัญ (นส.) หรือโฉนด หรือการแบ�งออก โอน หรือ ขาย ท่ีดิน ซ่ึงในการนี้อาจได�รับค�าป�วยการจากทางราชการ (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 32 พ.ศ. 2522) ออกตามความให�ใช�พระราชบัญญัติกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ด�วย  



20  ความผิดแก�ไข รื้นถอนสิ่งท่ีเปNนอันตรายต�อป�าหรือทําให�ป�าเสื่อมสภาพหากไม�ปฏิบัติตามก็รื้อ ทําลาย  แก�ไขได� ท้ังนี้ได�มีอํานาจและหน�าท่ีได�ภายในเขตท�องท่ีท่ีรับผิดชอบ  16. กฎหมายว�าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว;ป�า กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนพนักงาน เจ�าหน�าท่ีตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ; ลงวันท่ี 5 กันยายน 2525 มีอํานาจหน�าท่ีในการ ปRองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ รวมท้ังตรวจสอบการอนุญาตต�าง ๆ  ภายในเขตท�องท่ีท่ีรับผิดชอบ   17. กฎหมายว�าด�วยชลประทานราษฎร; โดยนายอําเภอมีอํานาจต้ังบุคคลท่ีสมควรตาม ความเห็นชอบของราษฎรส�วนมากท่ีได�รับประโยชน;ในเขตการชลประทานเปNนหัวหน�าการชลประทาน  หรือเปNนผู�ช�วยตามจํานวนท่ีเห็นสมควรและให�มีอํานาจถอดถอนบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังเม่ือราษฎรส�วนมากเห็นสมควร  18. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการบริหารการใช�น้ํา และการบํารุงรักษาแหล�งน้ํา ขนาดเล็ก พ.ศ. 2525  19. กฎหมายว�าด�วยการค�าข�าว กํานัน ผู�ใหญ�บ�านอาจได�รับมอบหมายให�เปNนผู�ช�วยเหลือ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ซ่ึงเปNนพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามประกาศแต�งต้ังของรัฐมนตรีว�าการกระทรวง พาณิชย;  20. กฎหมายว�าด�วยการกําหนดราคาสินค�าและปRองกันการผูกขาด กํานัน ผู�ใหญ�บ�านอาจ ได�รับมอบหมายให�เปNนผู�ช�วยเหลือนายอําเภอ ในการปฏิบัติให�เปNนไปตามประกาศหรือคําสั่งของ คณะกรรมการส�วนจังหวัด ซ่ึงมีผู�ว�าราชการจังหวัดเปNนประธาน  21. กฎหมายว�าด�วยมาตราชั่ง ตวง วัด กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนผู�ใกล�ชิดประชาชนและ เกษตรกร จึงควรสอดส�องดูแลเม่ือพบว�าผู�ใดกระทําผิดหรือมีเหตุควรสงสัยว�า ผู�ใดกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับมาตราชั่ง ตวง วัด ควรแจ�งอําเภอทราบเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 22. กฎหมายว�าด�วยโรงงาน กํานัน ผู�ใหญ�บ�านอาจได�รับมอบหมายจากนายอําเภอให�ช�วย สอดส�องดูแลโรงงาน อาคารสถานท่ี หรือยานพาหนะ ท่ีใช�เครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต�สองแรงม�าข้ึนไป หรือใช�คนงานต้ังแต�เจ็ดคนข้ึนไป โดยใช�เครื่องจักรหรือไม�ก็ตาม เนื่องจากการต้ังโรงงาน การประกอบกิจการโรงงาน การขยายโรงงานต�องได�รับใบอนุญาต และผู�รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานมีหน�าท่ีรักษาโรงงานและเครื่องจักรให�ม่ันคงแข็งแรง และมีสภาพปลอดภัยอยู�เสมอ มีเครื่องดับเพลิงทางออกฉุกเฉิน จัดโรงงานให�ถูกต�องตามสุขลักษณะอนามัย มีการกําจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําท้ิง มีแสงสว�างเพียงพอแก�การทํางาน มีเครื่องมือในการปฐมพยาบาล มีส�วมและท่ีปHสสาวะ  มีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและประกอบกิจการโรงงานมิให�เกิดเหตุรําคาญ เปNนต�น  23.  กฎหมายว�าด�วยน้ํามันเชื้อเพลิง  และกฎหมายว�าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง กํานัน ผู�ใหญ�บ�านอาจได�รับมอบหมายจากนายอําเภอให�ช�วยดูแลเก่ียวกับการค�า น้ํามันเชื้อเพลิงและ



21  การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงผู�ค�าน้ํามันโดยจัดต้ังเปNนสถานีบริการจําหน�ายน้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังบรรดาสถานท่ีท่ีรับอนุญาตให�เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงต�องมีปRายตามชนิดและขนาดซ่ึงเจ�าพนักงาน ได�กําหนดให�แสดงไว� ณ ท่ีท่ีเห็นได�ง�าย ปRายนั้นให�มีคําว�า “สถานท่ีรับอนุญาตเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขท่ี....” ใบอนุญาตมีกําหนด 1  ป� หมดอายุวันท่ี 31 เดือนธันวาคม ของทุกป�  25. บทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508  26. กฎหมายว�าด�วยโรคติดต�อ กํานัน ผู�ใหญ�บ�านหากพบโรคติดต�อเกิดข้ึน หรือสงสัยว�าได�มีโรคติดต�อเกิดข้ึนในตําบล หมู�บ�านต�องรีบแจ�งให�ทางราชการทราบเพ่ือดําเนินการปRองกันมิให�โรคระบาดดังกล�าวลุกลามต�อไป  27. ตามกฎหมายว�าด�วยโรคระบาดสัตว; ถ�าสัตว;อันได�แก� ช�าง ม�า โค กระบือ ลา ล�อ แพะ   แกะ สุนัข แมว กระต�าย ลิง ชะนี และสัตว;ป�กจําพวก นก ไก� เปNด ห�าน ป�วยหรือตาย โดยรู�หรือสงสัย ว�าเปNนโรคระบาดให�ผู�ใหญ�บ�าน แนะนําเจ�าของสัตว;แจ�งต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีอันได�แก� ปศุสัตว;  สารวัตรของกรมปศุสัตว; สัตว;แพทย;ท�องท่ี ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต�เวลาสัตว;ป�วยหรือตาย และให� เจ�าของสัตว;ควบคุมสัตว;ป�วยท้ังหมดไว�ภายในบริเวณท่ีสัตว;นั้นอยู� ถ�าสัตว;ตายห�ามมิให�เคลื่อนย�าย ชําแหละ ถ�าเจ�าหน�าท่ีไม�อาจตรวจสัตว;นั้นภายใน 48 ชั่วโมงนับแต�เวลาสัตว;ตายให�เจ�าของสัตว; ซากสัตว;นั้นใต�ระดับผิวดินไม�น�อยกว�า 50 เซนติเมตร ให�พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม�น�อย กว�า 50 เซนติเมตรอีกด�วย 28. ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมการฆ�าสัตว;และจําหน�ายเนื้อสัตว; กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจึง มีหน�าท่ีช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลและแนะนําราษฎรผู�ท่ีจะประกอบการเก่ียวกับสัตว; ข�างต�นให�ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร�งครัด  29. กฎหมายว�าด�วยการรักษาความสะอาดและความเปNนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง       ให�อํานาจนายอําเภอเปNนผู�รับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงกํานัน ผู�ใหญ�บ�านอาจได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติ หน�าท่ีช�วยเหลือดุแลให�เปNนไปตามกฎหมายดังกล�าวด�วย  30. กฎหมายว�าด�วยสาธารณสุขได�บัญญัติให�นายอําเภอปฏิบัติให�เปNนไปตามกฎหมาย        ซ่ึงกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน เจ�าของท�องท่ีจะต�องแจ�งราษฎรดําเนินการตามกฎหมาย  31. ตามกฎหมายว�าด�วยทางหลวง การก�อสร�างทางและปรับปรุงรักษาทางท่ีได�ก�อสร�างไปแล�ว นอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล เพ่ือเชื่อมต�อระหว�างตําบล หมู�บ�าน มีหน�วยงานรับผิดชอบ 3  24. กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน จึงควรตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล�อม หากพบการกระทําอันใดจะทําให�คุณภาพสิ่งแวดล�อมมีผลเสียหายควรรายงานให�อําเภอ หรือสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติเพ่ือพิจารณาหาทางแก�ไข  



22  หน�วยงาน ได�แก� กรมการปกครองรับผิดชอบงานธุรการและการจัดสรรงบประมาณ กรมโยธาธิการรับผิดชอบ งานวิชาการ และองค;การบริหารส�วนจังหวัดรับผิดชอบการดําเนินการก�อสร�างทางปรับปรุงบํารุงรักษาทาง กํานัน ผู�ใหญ�บ�านในฐานะเจ�าพนักงานท�องท่ี จะต�องดูแลประสานและรับผิดชอบ  32. ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข�อพิพาทของ คณะกรรมการหมู�บ�าน พ.ศ. 2530 เม่ือเกิดข�อพิพาทระหว�างราษฎรตําบล หมู�บ�าน กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน  ควรหาทางระงับข�อพิพาทให�ยุติลงโดยเร็ว เพ่ือขจัดปHญหาความขัดแย�ง และก�อให�เกิดความสงบ เรียบร�อยในตําบลหมู�บ�าน อันจะเอ้ืออํานวยต�อการปกครองและพัฒนาตําบล หมู�บ�าน ถึงแม�ว�าตาม กฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ีจะมิได�กําหนดให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านมีอํานาจหน�าท่ีในการ ประนีประนอมข�อพิพาทระหว�างราษฎร แต�เนื่องจากกํานัน ผู�ใหญ�บ�านเปNนผู�นําในตําบล หมู�บ�าน ได�รับความเคารพเชื่อถือไว�วางใจจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีไกล�เกลี่ย ข�อพิพาทในตําบลหมู�บ�านมาโดยตลอดการประนีประนอมข�อพิพาทระหว�างราษฎรจึงเปNนบทบาทและหน�าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน จากท่ีกล�าวมาจะเห็นได�ว�ากํานัน ผู�ใหญ�บ�านมีบทบาทหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดมากมาย   กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจะทําหน�าท่ีดังกล�าวได�สําเร็จ จะต�องอาศัยความเปNนผู�นําการประสานงานท่ีดี           รู�กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีถูกต�องจึงจะปกครองลูกบ�าน และบริหารราชการบ�านเมืองได�เปNนอย�างดี 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ประจักษ; ผิวงาม (2554) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผู�ใหญ�บ�านในเขตพ้ืนท่ี อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว�า  1. ระดับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงท้ังด�านการมีอิทธิพลอย�างมีอุดมคติ ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ด�านการกระตุ�นทางปHญญา และด�านการคํานึงถึงความเปNนปHจเจกบุคคล อยู�ในระดับปานกลาง และโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง  2. ความคิดเห็นจองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตัวอย�างท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และขนาดของชุมชนต�างกันมีความคิดเห็นต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผู�ใหญ�บ�าน ด�านการมีอิทธิพลอย�างมีอุดมคติ ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ด�านการกระตุ�นทางปHญญา และด�านการคํานึงถึงความเปNนปHจเจกบุคคล และโดยรวมภาพไม�แตกต�างกัน และความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอายุต�างกันมีความคิดเห็นต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผู�ใหญ�บ�าน ด�านการมีอิทธิพลอย�างมีอุดมคติ ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ด�านการกระตุ�นทางปHญญา แตกต�างกัน ส�วนด�านการคํานึงถึงความเปNนปHจเจกบุคคล ไม�แตกต�างกัน โดยภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 



23  0.05 และความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ท่ีมีอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผู�ใหญ�บ�าน ด�านการมีอิทธิพลอย�างมีอุดมคติ ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ    ด�านการกระตุ�นทางปHญญา ด�านการคํานึงถึงความเปNนปHจเจกบุคคล โดยภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการศึกษาเชิงคุณภาพสอดคล�องไปในแนวทางเดียวกันกับผลการศึกษาเชิงปริมาณท้ังภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงรายด�านท้ัง 4 ด�าน และโดยภาพรวม บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) ศึกษาเรื่อง กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : บทบาทและภาวะความเปNนผู�นํากับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต�อผู�นําชุมชนท�องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า ผลจากการกระจายอํานาจไปสู�องค;การปกครองส�วนท�องถ่ิน ทําให�ในปHจจุบันบทบาทและการทํางานของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านถูกลดความสําคัญลง เนื่องจากองค;การบริหารส�วนท�องถ่ินได�เข�ามามีบทบาทหน�าท่ีในการพัฒนาท�องท่ี พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตําบลซ่ึงเคยเปNนภารกิจสําคัญของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อย�างไรก็ตามกํานัน ผู�ใหญ�บ�านยังมีบทบาทและปฏิบัติงานร�วมกับองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในด�านการส�งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานท�องถ่ิน การประสานนโยบายของหน�วยงานท�องถ่ินกับความต�องการของราษฎร การติดตาม สอดส�อง ดูแล และประสาน การปฏิบัติงานหน�วยงานท�องถ่ินให�เปNนไปตามกฎหมายและเจตนารมณ;ของราษฎรในท�องท่ีและท�องถ่ิน   การศึกษาถึงบทบาทความเปNนจริงและความคาดหวังอัน ประกอบด�วยบทบาท  6 ด�าน คือ ด�านการปกครองและรักษาความ สงบเรียบร�อย ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ด�านการอนุรักษ; ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านความยุติธรรม ด�านการบริการ ด�านภาวะผู�นําและคุณสมบัติของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน พบว�า ค�าเฉลี่ยของบทบาทท่ีเปNนจริงในทัศนะของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านจากการมองตนเองนั้นจะสูงกว�ากว�าค�าเฉลี่ยบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในมุมมองของชาวบ�าน และค�าเฉลี่ยความคาดหวังต�อบทบาทของกํานันผู�ใหญ�บ�านเองสูงกว�ากว�าค�าเฉลี่ยความคาดหวังชาวบ�านท่ีมีต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�แสดงให�เห็นว�ากํานัน ผู�ใหญ�บ�านเองนั้นมองบทบาทการทํางานของตนเองในแง�ดีมากกว�าชาวบ�าน ท้ังด�านบทบาทการทํางานจริง และความคาดหวังท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อย�างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบบทบาทในทุกด�านแล�วแล�ว ท้ังกํานันผู�ใหญ�บ�านและชาวบ�านต�างเห็นว�าภาวะความเปNนผู�นําและคุณสมบัติของผู�นําเปNนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับการเปNนผู�นําชุมชน ฉลวย พ�วงพลับ (2548)  ศึกษาเรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอคลองหอยโข�ง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว�า บทบาทด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบันโดยเฉลี่ย และรายด�านอยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด ส�วนบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังโดยเฉลี่ย และรายด�าน อยู�ในระดับมากท้ังหมด ยกเว�นการจัดการตามหมายสั่งให�ค�นหรือให�ยึดของเจ�าพนักงาน อยู�ในระดับปานกลาง บทบาทด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบันโดยเฉลี่ย และรายข�อส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง สําหรับบทบาทท่ี



24  ประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก บทบาทด�านการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบันโดยเฉลี่ย และรายข�อส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�อคําถาม อยู�ในระดับมากท้ังหมด ด�านการทะเบียนต�างๆ ท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบัน โดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับมาก ด�านการปRองกันภัยฝ�ายพลเรือนท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับมากท้ังหมด และด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติได�จริงในปHจจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับมากท้ังหมด และพบว�า การดําเนินการปRองกันปราบปรามยาเสพติด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด พรนภัทร  วิระทูล (2559) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร�อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว�า  1. กํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร�อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง โดยภาพรวมและทุกด�านอยู�ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านการปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ด�านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร�อย และด�านการทะเบียนต�างๆ และด�านอ่ืนๆ ตามลําดับ   2. กํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต�างกัน ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง โดยภาพรวมและรายด�านทุกด�านไม�แตกต�างกัน วิภา รุ�งจรัส (2560) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�าน ในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร�อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว�า  1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร�อยเอ็ด โดยรวมอยู�ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปNนรายด�านพบว�า อยู�ในระดับมากท้ัง 4 ด�าน เรียงจากด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน�อย ได�แก� ด�านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการอํานวยความยุติธรรมให�กับประชาชน ด�านการบริการ ด�านการพัฒนา เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม  2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบล



25  เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร�อยเอ็ด โดยรวมและรายด�านไม�แตกต�างกัน 3) ประชาชนมีข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร�อยเอ็ด เรียงลําดับตามความถ่ีจากมากไปน�อยสามอันดับแรก ได�แก� ควรมีการร�วมปฏิบัติงานกับเจ�าหน�าท่ีตํารวจอย�างใกล�ชิด ควรมีการส�งเสริมอาชีพรองนอกฤดูการทํานา และควรมีการอบรมประชาชน ให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน  อนุวัตร กองพันธุ; (2560) ศึกษาเรื่อง บทบาททางการเมืองของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว�า ในภาพรวมประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต�อบทบาททางการเมืองของกํานันและผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยู�ในระดับมาก ในด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการพัฒนาส�งเสริมอาชีพ ด�านการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านการทะเบียนต�างๆ ด�านการปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน และด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ พบว�า ประชาชนท่ีมีอาชีพ และรายได�ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อบทบาททางการเมืองของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สุรัตยา  โฮมวงศ; (2553) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทท่ีเปNนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเต�างอย  จังหวัดสกลนคร พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีกํานัน ผู�ใหญ� ปฏิบัติได�จริงในปHจจุบัน ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือศึกษาในแต�ละด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ รองลงมาด�านงานทะเบียน ด�านเก่ียวกับความอาญา สําหรับด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยของราษฎร ส�วนบทบาทท่ีคาดหวังของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเต�างอย  จังหวัดสกลนคร พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีกํานัน ผู�ใหญ� ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือศึกษาในแต�ละด�านพบว�า ความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ และด�านท่ีเก่ียวด�วยความอาญา ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยของราษฎร และด�านด�านทะเบียน อยู�ในระดับมาก   



บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค-เพ่ือให�ทราบบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป1จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ระหว�างบทบาทท่ีคาดหวังกับ บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป1จจุบัน เป:นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4 การวิเคราะห-ข�อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท้ัง 7 ตําบล 77 หมู�บ�าน จํานวนประชากรท้ังหมด 55,410 คน  (สํานักงานอําเภอแม�สะเรียง, 2562)   กลุ�มตัวอย�างทีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตท�องท่ีอําเภอเต�างอยในปQ 2562 จํานวน 381 คน ซึงกําหนดกลุ�มตัวอย�างตามตารางของเครจซี และมอร-แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ 2551 : 191) 3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป:นแบบสอบถามแบ�งเป:น 3 ส�วน ประกอบด�วย  ตอนท่ี 1 เป:นแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลลักษณะส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตอนท่ี 2 เป:นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังในบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป1จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง โดยลักษณะคําถามในส�วนท่ี 2 ใช�การจัดแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ซ่ึงมีระดับการให�คะแนนกําหนดค�าของคําตอบออกเป:น 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร-ท 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น�อย  น�อยท่ีสุด  



27  แปลผลตามเกณฑ-ค�าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) ดังนี้ ค�าเฉลี่ย 4.51 - 5.00   หมายถึง   อยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง   อยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง   อยู�ในระดับปานกลาง ค�าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง   อยู�ในระดับน�อย ค�าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง   อยู�ระดับน�อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป:นแบบสอบถามข�อเสนอแนะ เป:นคําถามปลายเป]ด  ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย  การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป:นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามตามลําดับ ดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย-ท่ีปรึกษา 4 กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ 5 สร�างเครื่องมือในการวิจัย 6 เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย-ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 7 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  8 นําเครื่องมือไปปรับปรุง แก�ไขให�ถูกต�องสมบูรณ-และจัดพิมพ-แบบสอบถามฉบับสมบูรณ-เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป 3.3 การเก็บรวบรวมข%อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมปริมาณโดยผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห-ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ-ของคําตอบจัดหมวดหมู�ของข�อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร-สําเร็จรูปมีข้ันตอนการวิเคราะห- เพ่ือศึกษาวิเคราะห-ต�อไป 



28  3.4 การวิเคราะห-ข%อมูล 1. ข�อมูล พ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง โดยทําการวิ เคราะห-ด�วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�าร�อยละ (Percentage)  2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงและบทบาทท่ีคาดหวัง วิเคราะห-โดยหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห*ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค*ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห*ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห*ข�อมูลตามลําดับ ดังนี้ 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห*ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ*ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ f แทน ความถ่ี 
X  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด S.D. แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  4.2.1 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลเชิงปริมาณ การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห*ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปJน 2 ส�วน ได�แก� ตอนท่ี 1 วิเคราะห*ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 วิเคราะห* - ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านปฏิบัติได�จริงในปNจจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง    - เปรียบเทียบบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง ของประชาชน ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้     



30   ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม รายการ จํานวน (คน) ร�อยละ เพศ      ชาย       หญิง  175 205  46.06 53.94 รวม 380 100 อายุ      20 - 30 ปU      31 - 40 ปU      41 - 50 ปU      51 ปUข้ึนไป  - 56 118 206  - 14.74     31.05 54.21 รวม 380 100 ระดับการศึกษา      มัธยมศึกษา (ม.3 – ม.6)       ปวช. - ปวส.      อนุปริญญา       ปริญญาตรี - ปริญญาโท        204 102 64 10  53.68 26.84 16.84 2.64 รวม 380 100 จากตารางท่ี 2 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปJนเพศหญิงคิดเปJนร�อยละ 53.94 มีช�วงอายุระหว�าง 51 ปUข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปJนร�อยละ 70.13 รองลงมามีช�วงอายุ 51 ปUข้ึนไป  คิดเปJนร�อยละ 54.21 ช�วงอายุระหว�าง 41-50 ปU คิดเปJนร�อยละ 31.05 และช�วงอายุระหว�าง 31-40 ปU คิดเปJนร�อยละ 14.74 ปU ตามลําดับ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.3 – ม.6) มากท่ีสุด คิดเปJนร�อยละ 53.68 รองลงมามีการศึกษาระดับปวช. – ปวส. คิดเปJนร�อยละ 26.84 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปJนร�อยละ 16.84 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท คิดเปJนร�อยละ 2.64 ตามลําดับ         



31    ตอนท่ี 2 วิเคราะห�เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง  ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวังของประชาชน ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร�อย บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ 

X  S.D. ระดับ 1. รักษาความสงบและปZองกันทุกข*ภัยราษฎร 2.97 .77 ปานกลาง 3.52 .70 มาก 2. ควบคุมดูแลลูกบ�านให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือระเบียบแบบแผน 3.14 .74 ปานกลาง 4.48 .61 มาก 3. เรียกลูกบ�านช�วยต�อสู�ติดตามคนร�ายหรือ   ดับไฟหรือช�วยอย�างอ่ืน 2.95 .81 ปานกลาง 4.21 .62 มาก 4. จัดหมู�บ�านให�เปJนระเบียบเรียบร�อย ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ 3.45 .74 ปานกลาง 3.54 .63 มาก รวม 3.12 .58 ปานกลาง 3.93 .52 มาก  จากตารางท่ี 3 พบว�า ความเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.12) เม่ือพิจารณาเปJนรายด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง คือ การจัดหมู�บ�านให�เปJนระเบียบเรียบร�อย ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ ( X= 3.45)  ควบคุมดูแลลูกบ�านให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือระเบียบแบบแผน ( X= 3.14)  รักษาความสงบและปZองกันทุกข*ภัยราษฎร ( X= 2.97) เรียกลูกบ�านช�วยต�อสู�ติดตามคนร�ายหรือดับไฟหรือช�วยอย�างอ่ืน ( X= 2.95)  ตามลําดับ สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.93) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน�อย คือ แผน ( X= 4.48)  รองลงมา ได�แก� การเรียกลูกบ�านช�วยต�อสู�ติดตาม



32  คนร�ายหรือดับไฟหรือช�วยอย�างอ่ืน ( X= 4.21) จัดหมู�บ�านให�เปJนระเบียบเรียบร�อย ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ ( X= 3.54)   รักษาความสงบและปZองกันทุกข*ภัยราษฎร( X= 3.52)   ตามลําดับ  เปรียบเทียบค�าเฉลี่ย บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย พบว�า แตกต�างกัน โดย   ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.12) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก          ( X  = 3.93) จึงยอมรับสมมติฐาน  ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวังของประชาชน ด�านการพัฒนาและส3งเสริมอาชีพ ด�านการพัฒนาและส3งเสริมอาชีพ บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 1. บํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 2.81 79 ปานกลาง 4.46 .68 มาก 2. ตรวจตราและรักษาผลประโยชน*ในการ         อาชีพของราษฎร 2.61 .72 น�อย 3.27 .71 ปานกลาง 3. ช�วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท�องท่ีตําบล หมู�บ�าน 2.68 .65 น�อย 3.33 .72 ปานกลาง 4. ให�คําปรึกษาช�วยเหลือแก�เกษตรกรและ      ผู�ยากจน 3.19 .73 ปานกลาง 3.56 .68 มาก รวม 2.81 .54 ปานกลาง 3.65 .55 มาก จากตารางท่ี 4 พบว�า ความเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ  อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  ให�คําปรึกษาช�วยเหลือแก�เกษตรกรและผู�ยากจน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.19) รองลงมา บํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) ช�วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท�องท่ีตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับน�อย ( X= 2.68) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ  ตรวจตราและรักษาผลประโยชน*ในการอาชีพของราษฎร อยู�ในระดับน�อย  ( X= 2.61)  สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ   



33  พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.46) รองลงมา คือให�คําปรึกษาช�วยเหลือแก�เกษตรกรและ      ผู�ยากจน อยู�ในระดับมาก  ( X  = 3.56) ช�วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท�องท่ีตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.33) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ตรวจตราและรักษาผลประโยชน*ในการอาชีพของราษฎร อยู�ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.27) เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ  พบว�า แตกต�างกัน โดยตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวังของประชาชน ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 1. ปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าและการกระทําผิดต�างๆ ในเขตรับผิดชอบ 2.68 .79 ปานกลาง 3.82 .64 มาก 2. ดูแลพ้ืนท่ีป`าไม�ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายป̀าไม�รายงานให�นายอําเภอทราบ 2.80 .73 ปานกลาง 3.60 .74 มาก 3. ปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าในเขตป̀าสงวนแห�งชาติในเขตท�องท่ี 3.32 .75 ปานกลาง 3.56 .70 มาก 4. ช�วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล�อมปZองกันและปราบปรามการกระทําผิด       2.48 .75 น�อย 3.66 .75 มาก รวม 2.82 .52 ปานกลาง 3.66 .78 มาก จากตารางท่ี 5 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับพบว�า ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.65)   จงึยอมรับสมมติฐาน 



34  ปานกลาง ( X= 2.82) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าในเขตป̀าสงวนแห�งชาติในเขตท�องท่ี อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.32) รองลงมา ดูแลพ้ืนท่ีป̀าไม�ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายป̀าไม�รายงานให�นายอําเภอทราบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.80) ปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าและการกระทําผิดต�างๆ ในเขตรับผิดชอบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.68)  และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ช�วยเหลือในการช�วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล�อมปZองกันและปราบ อยู�ในระดับน�อย ( X= 2.48)  สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.66) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าและการกระทําผิดต�างๆ ในเขตรับผิดชอบ ( X  = 3.82) รองลงมา คือ ช�วยเหลือในการดูแลรักษสภาพแวดล�อมปZองกันและปราบปรามการกระทําผิด ( X  = 3.66) ดูแลพ้ืนท่ีป̀าไม�ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายป̀าไม�รายงานให�นายอําเภอทราบ ( X  = 3.60) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือปZองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายป̀าในเขตป̀าสงวนแห�งชาติในเขตท�องท่ี ( X  = 3.56) เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  พบว�า แตกต�างกัน โดย  ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.82) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.66)   จึงยอมรับสมมติฐาน        



35  ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการทะเบียน ด�านการทะเบียน บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 1. เปJนนายทะเบียนผู�รับแจ�งการเกิดการตายและการย�ายท่ีอยู� 3.31 .76 ปานกลาง 4.25 .59 มาก 2. เปJนพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน 3.42 .78 ปานกลาง 3.73 .67 มาก 3. สํารวจจัดทําบัญชีสัตว*ท่ียังไม�ได�ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย 2.80 .80 ปานกลาง 3.51 .73 มาก 4. เปJนผู�รับรองผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปdน ท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขต ตําบล หมู�บ�าน 2.88 .76 ปานกลาง 3.53 .75 มาก รวม 3.10 .58 ปานกลาง 3.75 .52 มาก    จากตารางท่ี 6 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านด�านการทะเบียน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.10) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เปJนพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน อยู�ในระดับปานกลาง  ( X= 3.42) รองลงมา เปJนนายทะเบียนผู�รับแจ�งการเกิดการตายและการย�ายท่ีอยู� อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.31) เปJนผู�รับรองผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปdนท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขต ตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.88) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือสํารวจจัดทําบัญชีสัตว*ท่ียังไม�ได�ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย  อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.80)  สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการทะเบียน  พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือเปJนนายทะเบียนผู�รับแจ�งการเกิดการตายและการย�ายท่ีอยู� อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.25) รองลงมา คือเปJนพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.73) เปJนผู�รับรองผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปdนท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขต ตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือสํารวจจัดทําบัญชีสัตว*ท่ียังไม�ได�ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.51)   



36  เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการทะเบียน พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.10) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก          ( X  = 3.75)   จึงยอมรับสมมติฐาน ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการป@องกันภัยฝCายพลเรือน ด�านการป@องกันภัยฝCายพลเรือน บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 1. แจ�งเตือนภัยและให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับการปZองกันสาธารณภัย 3.35 .77 ปานกลาง 4.22 .65 มาก 2. รวบรวมกลุ�มประชาชนอาสาสมัครปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน 2.82 .74 ปานกลาง 3.64 .70 มาก 3. สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ*และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย 2.90 .79 ปานกลาง 3.53 .64 มาก 4. เปJนเจ�าพนักงานดับเพลิงในเขตท�องท่ี 2.55 .70 ปานกลาง 3.51 .73 มาก รวม 2.90 .61 ปานกลาง 3.72 .56 มาก         จากตารางท่ี 7 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือนท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.90) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.35) รองลงมา อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.90) อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.82) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.55)  สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แจ�งเตือนภัยและให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับการปZองกันสาธารณภัย อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.22) รองลงมา คือ รวบรวมกลุ�มประชาชนอาสาสมัครปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.64)  สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ*และวิธีการของกระทรวงมหาดไทยอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือเปJนเจ�าพนักงาน



37  ดับเพลิงในเขตท�องท่ี อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.51)  เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.90) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72)   จึงยอมรับสมมติฐาน ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านนโยบายเร3งด3วนอ่ืนๆ ด�านนโยบายเร3งด3วนอ่ืนๆ บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 1. แนะนําช�วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน 4.09 .78 มาก 4.50 .63 มาก 2. ปZองกันและให�ความรู�แก�ประชาชนเรื่อง โรคเอดส* วัณโรค ไข�หวัดใหญ� 2.84 .78 ปานกลาง 3.54 .69 มาก 3. ดําเนินการปZองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2.57 .81 ปานกลาง 3.72 .54 มาก 4. การปZองกันและเฝZาระวังไข�หวัดนก 2.53 .79 ปานกลาง 3.53 .68 มาก รวม 3.00 .66 ปานกลาง 3.82 .51 มาก         จากตารางท่ี 8 พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ  ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.00) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แนะนําช�วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจนอยู�ในระดับปานมาก ( X= 4.09) รองลงมา ปZองกันและให�ความรู�แก�ประชาชนเรื่อง โรคเอดส* วัณโรค ไข�หวัดใหญ� อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.84) ดําเนินการปZองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.57) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือการปZองกันและเฝZาระวังไข�หวัดนก อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.53)  สําหรับบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.82) เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แนะนําช�วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.50) รองลงมา 



38  คือดําเนินการปZองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72)  ปZองกันและให�ความรู�แก�ประชาชนเรื่อง โรคเอดส* วัณโรค ไข�หวัดใหญ� อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.54) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือการปZองกันและเฝZาระวังไข�หวัดนก อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53)  เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ พบว�า แตกต�างกัน โดย  ท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.00) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก  ( X  = 3.82) จึงยอมรับสมมติฐาน ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของประชาชนต3อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ3บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง  บทบาทกํานัน ผู�ใหญ3บ�าน บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป5จจุบัน บทบาทท่ีประชาชน คาดหวัง 
X  S.D. ระดับ 

X  S.D. ระดับ 1. ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย 3.12 .58 ปานกลาง 3.93 .52 มาก 2. ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 2.81 .54 ปานกลาง 3.65 .55 มาก 3. ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล�อม 2.82 .52 ปานกลาง 3.66 .78 มาก 4. ด�านการทะเบียนต�างๆ 3.10 .58 ปานกลาง 3.75 .52 มาก 5. ด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน 2.90 .61 ปานกลาง 3.72 .56 มาก 6. ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ 3.00 .66 ปานกลาง 3.82 .51 มาก รวม 2.75 .57 ปานกลาง 3.75 .57 มาก  ตามลําดับ  จากตารางท่ี 9 พบว�า บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต�ละด�านพบว�า ทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.75)  คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ( X= 3.12) ด�านการทะเบียนต�างๆ ( X= 3.10) ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ( X= 3.00) ด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน( X= 2.90) ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ( X= 2.82) และด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ( X= 2.81) 



39  บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงท่ีคาดหวัง อยู�ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปJนรายด�านพบว�า ทุกด�านอยู�ในระดับมาก ( X= 3.75)  คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ( X= 3.75) ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ( X= 3.82) ด�านการทะเบียนต�างๆ ( X= 3.75)  ด�านการปZองกันภัยฝ`ายพลเรือน ( X= 3.72)  ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม      ( X= 3.66)  และด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ( X= 3.65)   ตามลําดับ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง แตกต�างกัน โดยพบว�า บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในปNจจุบันอยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.75) และบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง อยู�ในระดับมาก ( X= 3.75)         จึงยอมรับสมมติฐาน 



40  บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ระหว�างบทบาทท่ีคาดหวังกับ บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท้ัง 7 ตําบล 77 หมู�บ�าน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�า จํานวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช�รวบรวมข�อมูล คือ ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช�วิเคราะหJข�อมูล ได�แก� การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะหJข�อมูลท่ัวไป พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปZนเพศหญิงคิดเปZนร�อยละ 53.94 มีช�วงอายุระหว�าง 51 ป\ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปZนร�อยละ 70.13 รองลงมามีช�วงอายุ 51 ป\ข้ึนไป  คิดเปZนร�อยละ 54.21 ช�วงอายุระหว�าง 41-50 ป\ คิดเปZนร�อยละ 31.05 และช�วงอายุระหว�าง 31-40 ป\ คิดเปZนร�อยละ 14.74 ป\ ตามลําดับ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.3 – ม.6) มากท่ีสุด คิดเปZนร�อยละ 53.68 รองลงมา มีการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. คิดเปZนร�อยละ 26.84 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปZนร�อยละ 16.84 และมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท คิดเปZนร�อยละ 2.64 ตามลําดับ       2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ดังนี้  ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ความเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.12) เม่ือพิจารณาเปZนรายด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง คือ การจัดหมู�บ�านให�เปZนระเบียบเรียบร�อย ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ ( X= 3.45)  ควบคุมดูแลลูกบ�านให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือระเบียบแบบแผน       ( X= 3.14)  รักษาความสงบและปcองกันทุกขJภัยราษฎร ( X= 2.97) เรียกลูกบ�านช�วยต�อสู�ติดตามคนร�ายหรือดับไฟหรือช�วยอย�างอ่ืน ( X= 2.95)  ตามลําดับ   



41  ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ  ความเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  ให�คําปรึกษาช�วยเหลือแก�เกษตรกรและผู�ยากจน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.19) รองลงมา บํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) ช�วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท�องท่ีตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับน�อย ( X= 2.68) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ  ตรวจตราและรักษาผลประโยชนJในการอาชีพของราษฎร อยู�ในระดับน�อย  ( X= 2.61)  ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.82) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปcองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปfาในเขตปfาสงวนแห�งชาติในเขตท�องท่ี อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.32) รองลงมา ดูแลพ้ืนท่ีปfาไม�ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายปfาไม�รายงานให�นายอําเภอทราบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.80) ปcองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปfาและการกระทําผิดต�างๆ ในเขตรับผิดชอบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.68)  และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ช�วยเหลือในการช�วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล�อมปcองกันและปราบ อยู�ในระดับน�อย ( X= 2.48)  ด�านการทะเบียน  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.10) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เปZนพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.42) รองลงมา เปZนนายทะเบียนผู�รับแจ�งการเกิดการตายและการย�ายท่ีอยู� อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.31) เปZนผู�รับรองผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปhนท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขต ตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.88) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือสํารวจจัดทําบัญชีสัตวJท่ียังไม�ได�ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย  อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.80)  ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.00) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แนะนําช�วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจนอยู�ในระดับปานมาก ( X= 4.09) รองลงมา ปcองกันและให�ความรู�แก�ประชาชนเรื่อง โรคเอดสJ วัณโรค ไข�หวัดใหญ� อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.84) ดําเนินการปcองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.57) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือการปcองกันและ



42  เฝcาระวังไข�หวัดนก อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.53)  บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ในภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต�ละด�านพบว�า ทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.75)  คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ( X= 3.12) ด�านการทะเบียนต�างๆ ( X= 3.10) ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ( X= 3.00) ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน( X= 2.90) ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ( X= 2.82) และด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ( X= 2.81) ตามลําดับ 3. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีคาดหวังของประชาชน ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.93) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน�อย คือ แผน ( X= 4.48)  รองลงมาได�แก� การเรียกลูกบ�านช�วยต�อสู�ติดตามคนร�ายหรือดับไฟหรือช�วยอย�างอ่ืน ( X= 4.21) จัดหมู�บ�านให�เปZนระเบียบเรียบร�อย ถูกต�องด�วยสุขลักษณะ ( X= 3.54)   รักษาความสงบและปcองกันทุกขJภัยราษฎร( X= 3.52)   ตามลําดับ  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ   พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บํารุงและส�งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.46) รองลงมา คือให�คําปรึกษาช�วยเหลือแก�เกษตรกรและผู�ยากจน อยู�ในระดับมาก  ( X  = 3.56) ช�วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท�องท่ีตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.33) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ตรวจตราและรักษาผลประโยชนJในการอาชีพของราษฎร อยู�ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.27) ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.66) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือปcองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปfาและการกระทําผิดต�างๆ ในเขตรับผิดชอบ ( X  = 3.82) รองลงมา คือ ช�วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล�อมปcองกันและปราบปรามการกระทําผิด ( X  = 3.66) ดูแลพ้ืนท่ีปfาไม�ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายปfาไม�รายงานให�นายอําเภอทราบ ( X  = 3.60) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือปcองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปfาในเขตปfาสงวนแห�งชาติในเขตท�องท่ี ( X  = 3.56) 



43  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการทะเบียน  พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือเปZนนายทะเบียนผู�รับแจ�งการเกิดการตายและการย�ายท่ีอยู� อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.25) รองลงมา คือเปZนพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.73) เปZนผู�รับรองผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปhนท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขต ตําบล หมู�บ�าน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือสํารวจจัดทําบัญชีสัตวJท่ียังไม�ได�ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.51)  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แจ�งเตือนภัยและให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับการปcองกันสาธารณภัย อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.22) รองลงมา คือ รวบรวมกลุ�มประชาชนอาสาสมัครปcองกันภัยฝfายพลเรือน อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.64)  สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑJและวิธีการของกระทรวงมหาดไทยอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือเปZนเจ�าพนักงานดับเพลิงในเขตท�องท่ี อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.51)  ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีประชาชนคาดหวัง ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.82) เม่ือพิจารณาเปZนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ แนะนําช�วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.50) รองลงมา คือดําเนินการปcองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72)  ปcองกันและให�ความรู�แก�ประชาชนเรื่อง โรคเอดสJ วัณโรค ไข�หวัดใหญ� อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.54) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือการปcองกันและเฝcาระวังไข�หวัดนก    อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.53) บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีคาดหวัง  อยู�ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปZนรายด�านพบว�า ทุกด�าน อยู�ในระดับมาก ( X= 3.75)  คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย( X= 3.75)   ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ( X= 3.82)   ด�านการทะเบียนต�างๆ ( X= 3.75)  ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน ( X= 3.72)  ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ( X= 3.66)  และด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ( X= 3.65) ตามลําดับ 4. เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ดังนี้  



44  เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย พบว�า แตกต�าง กันโดยท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.12) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.93) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ  พบว�า แตกต�างกัน โดยพบว�า ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.81) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก( X  = 3.65) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.82) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.66) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการทะเบียน พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.10) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก          ( X  = 3.75) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน และบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.90) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�าอยู�ในระดับมาก ( X  = 3.72) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต�อ บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันและบทบาทท่ีคาดหวัง ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ พบว�า แตกต�างกัน โดยท่ีปฏิบัติได�จริง ในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 3.00) และท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�า อยู�ในระดับมาก       ( X  = 3.82) จึงยอมรับสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง ในภาพรวม แตกต�างกัน โดยพบว�าบทบาทท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน อยู�ในระดับปานกลาง ( X= 2.75) และบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง อยู�ในระดับมาก       ( X= 3.75) จึงยอมรับสมมติฐาน   



45  5.2 อภิปรายผล จากผลการวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ในภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง และบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�าอยู�ในระดับมาก อาจเปZนเพราะประชาชนเห็นว�าการปฏิบัติงานของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านยังไม�สนองต�อความต�องการของประชาชน ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการทะเบียนต�างๆ  ด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  และด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ สอดคล�องกับงานวิจัยของฉลวย พ�วงพลับ(2548)  พบว�า บทบาทด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ย และรายด�านอยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด ส�วนบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังโดยเฉลี่ย และรายด�าน อยู�ในระดับมากท้ังหมด ยกเว�นการจัดการตามหมายสั่งให�ค�นหรือให�ยึดของเจ�าพนักงาน อยู�ในระดับปานกลาง บทบาทด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ย และรายข�อส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก บทบาทด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ย และรายข�อส�วนใหญ�อยู�ในระดับปานกลาง สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�อคําถาม อยู�ในระดับมากท้ังหมด ด�านการทะเบียนต�างๆ ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน โดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับมาก ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือนท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับมากท้ังหมด และด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันโดยเฉลี่ยและรายข�ออยู�ในระดับปานกลางท้ังหมด สําหรับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง โดยเฉลี่ยและรายข�อ อยู�ในระดับมากท้ังหมด และพบว�า การดําเนินการปcองกันปราบปรามยาเสพติด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และสอดคล�องกับงานวิจัยของอนุวัตร กองพันธุJ พบว�า ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต�อบทบาททางการเมืองของกํานันและผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการพัฒนาส�งเสริมอาชีพ ด�านการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านการทะเบียนต�างๆ ด�านการปcองกันภัยฝfายพลเรือน และด�านนโยบายเร�งด�วนอ่ืนๆ อยู�ในระดับมาก นอกจากยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับสุรัตยา  โฮม วงศJ (2553) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทท่ีเปZนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเต�างอย  จังหวัดสกลนคร พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีกํานัน ผู�ใหญ� ปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือศึกษาในแต�ละด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยของระดับ



46  ความคิดเห็นสูงสุดคือ ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ รองลงมาด�านงานทะเบียน ด�านเก่ียวกับความอาญา สําหรับด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยของราษฎร ส�วนบทบาทท่ีคาดหวังของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตอําเภอเต�างอย  จังหวัดสกลนคร พบว�า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีกํานัน ผู�ใหญ� ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือศึกษาในแต�ละด�านพบว�า ความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ และด�านท่ีเก่ียวด�วยความอาญา ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อยของราษฎร และด�านด�านทะเบียน อยู�ในระดับมาก จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบัน ในภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง และบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีท่ีประชาชนคาดหวัง พบว�าอยู�ในระดับมาก สะท�อนให�เห็นว�ากํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ต�องมีภาวะผู�นําและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานให�มากข้ึน สอดคล�องกับงานวิจัยของบงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) พบว�า ผลจากการกระจายอํานาจไปสู�องคJการปกครองส�วนท�องถ่ิน ทําให�ในป2จจุบันบทบาทและการทํางานของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านถูกลดความสําคัญลง เนื่องจากองคJการบริหารส�วนท�องถ่ินได�เข�ามามีบทบาทหน�าท่ีในการพัฒนาท�องท่ี พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตําบลซ่ึงเคยเปZนภารกิจสําคัญของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อย�างไรก็ตามกํานัน ผู�ใหญ�บ�านยังมีบทบาทและปฏิบัติงานร�วมกับองคJกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในด�านการส�งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานท�องถ่ิน การประสานนโยบายของหน�วยงานท�องถ่ินกับความต�องการของราษฎร การติดตาม สอดส�อง ดูแล และประสาน การปฏิบัติงานหน�วยงานท�องถ่ินให�เปZนไปตามกฎหมายและเจตนารมณJของราษฎรในท�องท่ีและท�องถ่ิน การศึกษาถึงบทบาทความเปZนจริงและความคาดหวังอัน ประกอบด�วยบทบาท  6 ด�าน คือ ด�านการปกครองและรักษาความ สงบเรียบร�อย ด�านการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ด�านการอนุรักษJ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านความยุติธรรม ด�านการบริการ ด�านภาวะผู�นําและคุณสมบัติของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน พบว�า ค�าเฉลี่ยของบทบาทท่ีเปZนจริงในทัศนะของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านจากการมองตนเองนั้นจะสูงกว�ากว�าค�าเฉลี่ยบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในมุมมองของชาวบ�าน และค�าเฉลี่ยความคาดหวังต�อบทบาทของกํานันผู�ใหญ�บ�านเองสูงกว�ากว�าค�าเฉลี่ยความคาดหวังชาวบ�านท่ีมีต�อบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�แสดงให�เห็นว�ากํานัน ผู�ใหญ�บ�านเองนั้นมองบทบาทการทํางานของตนเองในแง�ดีมากกว�าชาวบ�าน ท้ังด�านบทบาทการทํางานจริง และความคาดหวังท่ีมีต�อบทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อย�างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบบทบาทในทุกด�านแล�วแล�ว ท้ังกํานันผู�ใหญ�บ�านและชาวบ�านต�างเห็นว�าภาวะความเปZนผู�นําและคุณสมบัติของผู�นําเปZนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการเปZนผู�นําชุมชน และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของประจักษJ ผิวงาม (2554) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผู�ใหญ�บ�านในเขตพ้ืนท่ี อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว�า ระดับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงท้ัง



47  ด�านการมีอิทธิพลอย�างมีอุดมคติ ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ด�านการกระตุ�นทางป2ญญา และด�านการคํานึงถึงความเปZนป2จเจกบุคคล อยู�ในระดับปานกลาง  5.3 ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้   การวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยขอเสนอข�อคิดเห็นและมีข�อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช�ประโยชนJ ดังนี้   1. รัฐควรออกกฎหมายปรับปรุงบทบาทของกํานัน ผู�ใหญ�บ�านใหม� และมีนโยบายในการพัฒนากํานัน ผู�ใหญ�บ�านท้ังท่ีได�รับการเลือกต้ังใหม� และท่ีปฏิบัติอยู�เดิม   2.  กํานัน ผู�ใหญ�บ�านจะต�องปฏิบัติหน�าท่ี ตามบทบาทท่ีกฎหมายกําหนดให�มากยิ่งข้ึน ควรศึกษาหาความรู�เรื่องกฎหมายและมีความรู�โดยเฉพาะกฎหมายแพ�ง และกฎหมายอาญา   3.  กํานันผู�ใหญ�บ�าน จะต�องทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาและช�วยเหลือ เกษตรกรและผู�ยากจนในอนาคต ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต&อไป ควรศึกษาบทบาทกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในระดับท่ีกว�างมากข้ึน และใช�กลุ�มตัวอย�างท่ีหลากหลากหลายทางสถานะในสังคม 



ภาคผนวก 



51  ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย 



 แบบสอบถามในการวิจัย เรื่อง บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ!บ�าน : ศึกษากรณีอําเภอแม!สะเรียง จังหวัดแม!ฮ!องสอน คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัย บทบาทของกํานัน ผู"ใหญ&บ"าน : ศึกษากรณีอําเภอแม&สะเรียง จังหวัดแม&ฮ&องสอน และใช"เป0นส&วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร4 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห&งแปซิฟ8กเท&านั้น ผู"ศึกษาจะเก็บข"อมูลของท&านไว"เป0นความลับ และไม&เผยแพร&ข"อมูลเป0นส&วนบุคคล จึงไม&มีผลกระทบใดๆ ต&อท&านท้ังสิ้น ดังนั้นขอความกรุณาตอบข"อมูลหรือความคิดเห็นตามความเป0นจริงให"ครบทุกข"อ แบบสอบถามแบ&งออกเป0น 2 ส&วน ประกอบด"วย  ตอนท่ี 1 ข"อมูลส&วนบุคคล                ตอนท่ี 2 ป>จจัยท่ีมีผลต&อความสําเร็จของกองทุนหมู&บ"านในเขตตําบลแม&ลาน"อย อําเภอแม&ลาน"อย จังหวัดแม&ฮ&องสอน                 ตอนท่ี 3 ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับป>จจัยท่ีมีผลต&อความสําเร็จของกองทุนหมู&บ"านในเขตตําบลแม&ลาน"อย อําเภอแม&ลาน"อย จังหวัดแม&ฮ&องสอน   ตอนท่ี 1 ข"อมูลส&วนบุคคลของผู"ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดตอบคําถามลงในช&องว&างหรือทําเครื่องหมาย �ลงในช&อง � หน"าข"อความ ท่ีเป0นจริงเก่ียวกับตัวท&าน  1. เพศ           � ชาย    
� หญิง        2. อายุ                         � 20-30 ปD   � 31-40 ปD              � 41-50 ปD   � 51 ปDข้ึนไป                                          3. ระดับการศึกษา          � มัธยมศึกษา (ม.3 - ม.6) � ปวช. - ปวส.                   � อนุปริญญา   � ปริญญาตรี - ปริญญาโท                4. อาชีพ           � กํานัน ผู"ใหญ&บ"าน         � เจ"าหน"าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ"าน (อสม.)   52 



 ตอนท่ี 2 บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ!บ�านท่ีปฏิบัติได�จริงในป2จจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง คําช้ีแจง ข"อความต&อไปนี้จะระบุบทบาทของกํานัน ผู"ใหญ&บ"านตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายต&างๆ (ซีกซ"ายมือ) ขอให"ท&านแสดงความคิดเห็นว&ากํานัน ผู"ใหญ&บ"าน ปฏิบัติตามบทบาทได"จริงมากน"อยเพียงใด และท&านคาดหวังให"กํานัน ผู"ใหญ&บ"านปฏิบัติในบทบาทนั้นในระดับใด โดยให"ท&านทําเครื่องหมาย � ลงในช&องคําตอบซ่ึงมีระดับการให"คะแนนกําหนดค&าของคําตอบออกเป0น ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  เห็นด"วยมากท่ีสุด 4 คะแนน       หมายถึง  เห็นด"วยมาก  3 คะแนน    หมายถึง  เห็นด"วยปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง  เห็นด"วยน"อย 1 คะแนน หมายถึง  เห็นด"วยน"อยท่ีสุด บทบาทของกํานัน ผู�ใหญ!บ�าน บทบาทท่ีปฏิบัติได�จริง บทบาทท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย           1 รักษาความสงบและปLองกันทุกข4ภัยราษฎร           2 ควบคุมดูแลลูกบ"านให"ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือระเบียบแบบแผน           3 เรียกลูกบ"านช&วยต&อสู"ติดตามคนร"ายหรือดับไฟ หรือช&วยอย&างอ่ืน           4 จัดหมู&บ"านให"เป0นระเบียบเรียบร"อย ถูกต"องด"วยสุขลักษณะ           ด�านการพัฒนาและส!งเสริมอาชีพ           5 บํารุงและส&งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม และอุตสาหกรรม           6 ตรวจตราและรักษาผลประโยชน4ในการอาชีพ ของราษฎร           7 ช&วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท"องท่ีตําบล หมู&บ"าน           8 ให"คําปรึกษาช&วยเหลือแก&เกษตรกรและผู"ยากจน           9 ปLองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม"ทําลายปPาและการกระทําผิดต&างๆ ในเขตรับผิดชอบ            ด�านการอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม           53 



 10 ดูแลพ้ืนท่ีปPาไม"ในความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกทําลายปPาไม"รายงานให"นายอําเภอทราบ           11 ปLองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม"ทําลายปPา ในเขตปPาสงวนแห&งชาติในเขตท"องท่ี           12 ช&วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล"อมปLองกันและปราบปรามการกระทําผิด                 ด�านการทะเบียน           13 เป0นนายทะเบียนผู"รับแจ"งการเกิดการตายและการย"ายท่ีอยู&           14 เป0นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน           15 สํารวจจัดทําบัญชีสัตว4ท่ียังไม&ได"ทําต๋ัวรูปพรรณกรณีหาย/ตาย           16 เป0นผู"รับรองผู"ขออนุญาตมีและใช"อาวุธปSน  ท่ีมีภูมิลําเนาอยู&ในเขต ตําบล หมู&บ"าน           ด�านการป<องกันภัยฝ>ายพลเรือน           17 แจ"งเตือนภัยและให"ความรู"แก&ประชาชนเก่ียวกับการปLองกันสาธารณภัย           18 รวบรวมกลุ&มประชาชนอาสาสมัครปLองกันภัย ฝPายพลเรือน           19 สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ4และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย           20 เป0นเจ"าพนักงานดับเพลิงในเขตท"องท่ี           ด�านนโยบายเร!งด!วนอ่ืนๆ           21 แนะนําช&วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน           22 ปLองกันและให"ความรู"แก&ประชาชนเรื่อง โรคเอดส4  วัณโรค ไข"หวัดใหญ&           23 ดําเนินการปLองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ           24 การปLองกันและเฝLาระวังไข"หวัดนก            ขอขอบพระคุณทุกท&านท่ีกรุณาให"ความร&วมมือในการตอบแบบสอบถาม



              ภาคผนวก ข รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 



 1. ดร.นพปฎล  บุญพงษ4 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู"อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ&างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ&างทอง 2. ดร.นายขํา  แสงจันทร4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู"อํานวยการโรงเรียนบ"านเขาชะโงก   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ4 เขต 1       56 3. ดร.ประลอง  ครุฑน"อย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู"อํานวยการฝPายประจําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสมุทรปราการ รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 



 ประวัติผู�วิจัย ช่ือ นามสกุล นายทรัพย4  ศรีสอาด ท่ีอยู!ป2จจุบัน 139 หมู&ท่ี 4 ตําบลแม&สะเรียง อําเภอแม&สะเรียง จังหวัดแม&ฮ&องสอน 58110 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2529   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2551   ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตรบัณฑิต ตําแหน!งหน�าท่ีการงานป2จจุบัน   เจ"าพนักงานราชทัณฑ4ชํานาญงาน จํานวนปAประสบการณ:การทํางาน 8 ปD ประวัติการศึกษา พ.ศ.2541 ปฏิบัติหน"าท่ีเรือนจําอําเภอแม&สะเรียง พ.ศ.2549 ปฏิบัติหน"าท่ีเรือนจําจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2558 ปฏิบัติหน"าท่ีเรือนจําอําเภอแม&สอด พ.ศ.2559 – ป>จจุบัน ปฏิบัติหน"าท่ีเรือนจําอําเภอแม&สะเรียง                 57 


