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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลอื แนะนำ และ         

ให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร ประธาน 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คาปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทางในการดาเนินงานและแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ให้ความรู ้และประสบการณ์ที่ดี                

มาโดยตลอด ผูว้ิจัยรูส้ึกซาบซึง้ในความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง 

 ผูจ้ัดทำวิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาท

ความรูใ้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูจ้ัดทำ

ตลอดระยะเวลาการศกึษา ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการสอบป้องกัน  

ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย และได้กรุณาปรับปรุง 

แก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมอืให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น                  

รวมทั้งบุคคลที่ผู้วจิัยได้อา้งอิง ทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณนายอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และกำนันทุกตำบล           

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการ

เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ทุกท่าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นอย่างดี   

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลอืสนับสนุน  

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและคอยให้กำลังใจตลอดมา นอกจากนี้               

ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออกีหลายท่าน  ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด  

จงึขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 ประโยชน์อันพึงได้จากการศกึษาในครั้งนีเ้ป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสอืและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผูว้ิจัยจนสามารถทาให้วิจัยนี้

สำเร็จได้ด้วยดี และเป็นตัวอย่างการศกึษาสาหรับผูท้ี่สนใจต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 3) เพื่อ

ศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 4) เพื่อศกึษาแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

จำนวน 398 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1) ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.40) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านคุณลักษณะ

ทางสังคม  ( X =4.45) รองลงมาคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม  ( X =4.43) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านสติปัญญา  ( X =4.33) 

  2) ประสทิธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.26) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  
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มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านการปกครอง

และรักษาความสงบเรียบร้อย ( X =4.43) รองลงมาคือ ด้านงานทะเบียน ( X =4.42) 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ปกครองราษฎร ( X =3.85) 

  3) ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านสติปัญญา                     

ด้านภูมิหลังทางสังคม และด้านคุณลักษณะทางสังคม มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 45.80 ส่วนด้าน

ลักษณะทางกาย  ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่มีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม 

  4) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้แก่ กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย  

และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะมีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และควรจะจัดสรร

ทรัพยากร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ให้เพียงพอ  

 

คำสำคัญ: ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ, ประสทิธิผลการปฏิบัติงาน, กำนันผูใ้หญ่บ้าน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study included the following: 1) to investigate the level 

of trait oriented leadership of the sub-district and village headmen in Phon Sawan 

District, Nakhon Phanom Province, 2) to study the level of performance effectiveness 

of the sub-district and village headmen in Phon Sawan District, Nakhon Phanom 

Province, 3) to examine the influences of trait oriented leadership on performance 

effectiveness of the sub-district and village headmen in Phon Sawan District, Nakhon 

Phanom Province, and 4) to explore and gain guidelines on developing performance 

effectiveness of the sub-district and village headmen in Phon Sawan District, Nakhon 

Phanom Province.  The samples were 398 people who resided in Phon Sawan District, 

Nakhon Phanom Province. The instrument used for data collection was a questionnaire 

and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Multiple Linear Regression Analysis.  

 The study unveiled these results: 

 1. Trait oriented leadership of the sub-district and village headmen in Phon 

Sawan District, Nakhon Phanom Province, as a whole, was at the high level. 

Contemplating each aspect, it was found that every aspect of the trait oriented 

leadership was at the high level. Of all aspects, the social aspect contained the highest 
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mean ( X =4.45). The social background was at the second highest level ( X =4.43). 

In contrast, the intellectual aspect gained the least mean ( X =4.33).  

 2. In terms of trait oriented leadership, the study showed that all the 

physical characteristics, job aspects, and social qualities significantly influenced the 

performance effectiveness of the sub-district and village headmen in Phon Sawan 

District, Nakhon Phanom Province at .05 statistical level. All the aforementioned traits 

could be used to correctly predict the performance effectiveness of the sub-district 

and village headmen in Phon Sawan District, Nakhon Phanom Province 45.80%. 

Meanwhile, the social background, intellectual qualities, and personalities did not 

influence on the performance effectiveness of the sub-district and village headmen in 

Phon Sawan District, Nakhon Phanom Province.  

 3.  Regarding good governance management, the components of ethics, 

participation/involvement, accountability, and value of money significantly influenced on 

the performance effectiveness of the Administration Office, Nakae District, Nakhon 

Phanom Province at .05 statistical level. Altogether, these components could be 

employed to correctly predict the performance effectiveness of the Administration 

Office, Nakae District, Nakhon Phanom Province 91.60%. However, the components of 

rule of law and transparency did not influence the performance effectiveness of the 

Administration Office, Nakae District, Nakhon Phanom Province.  

 4. These guidelines were obtained for developing the performance 

effectiveness of the sub-district and village headmen in Phon Sawan District, Nakhon 

Phanom Province. The Provincial Administration Department, Ministry of Interior should 

consistently improve the performing roles of the sub-district and village headmen so 

as to increase their knowledge and capabilities. Adequate resources to help and 

facilitate the sub-district and village headmen to perform their jobs should be  

provided as well.  

Keywords: Trait oriented leadership, performance/work effectiveness,  sub- 

                    district and village headmen 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของฝ่ายปกครอง คือ ภารกิจเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สินของตน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหนา้ที่

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพืน้ที่รับผดิชอบของตน 

มาอย่างยาวนานนับร้อยปีในการปกครองส่วนภูมภิาค ตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏอยู่ใน

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 27 และมาตรา 28 

อีกทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก

รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านจงึเปรียบเสมือน 

ดังทัพหนา้ผูช่้วยเหลือแม่ทัพใหญ่คือนายอำเภอในการทำสงครามต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ  

ในพืน้ที่ที่ตนเองรับผดิชอบ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552) 

 กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน และยังคงดำรงอยู่

จนถึงปัจจุบัน โดย เป็นผูช่้วยเหลอืทางราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย บทบาทหนา้ที่ ของ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะเป็นผู้แทนของรัฐ คอื 

ราชการส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ล่างสุดของรัฐ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 

ในท้องที่ต่าง ๆ แล้ว ในขณะเดียวกัน กำนันผูใ้หญ่บ้าน ยังถือ เป็นผู้แทนประชาชน เป็นผู้นำ

ของชุมชน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้กำนันผูใ้หญ่บ้านมีหนา้ที่ ตอ้งดูแลทุกข์สุข

ของประชาชนที่เรียกกันว่า "ลูกบ้าน” ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้มโีครงสรา้งพื้นฐานที่จำเป็นของตำบล หมู่บ้าน กิจกรรม

ทางดา้นวัฒนธรรม และทางดา้นจิตใจของลูกบ้าน อย่างไรก็ดี ในระบบกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการ แผ่นดิน สถานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีปัญหา ความไม่ชัดเจนว่า 

กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท้องที่ พุทธศักราช 2457 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้อย่างกว้างขวาง  
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ซึ่งการใชอ้ำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ 

การดำเนินชีวติของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมาก แต่พระราชบัญญัติฉบับนีก้ลับมิได้

กำหนดสถานะของกำนันผูใ้หญ่บ้านไว้อย่างชัดเจน กรณีนี้จึงเป็นที่สงสัยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน

มีสถานะอย่างไร เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด (ภัทรียา  เทพขจร, 2553, หนา้ 1) 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11)  

พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของผู้ใหญ่บ้านชัดเจนยิ่งขึน้ คือ ผูใ้หญ่บ้านทำหนา้ที่

ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตนและ 

มีอำนาจหน้า ในการอำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ              

ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีให้เกิดขึ้น 

ในหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสรมิวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ ประสานหรืออำนวยความ

สะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ในการตดิต่อหรอืรับบริการกับภาครัฐ รับฟังปัญหาและ           

นำความเดือดรอ้น ทุกข์สุขและความตอ้งการที่จำเป็นของราษฎรในหมู่บ้านแจ้งต่อภาครัฐ 

เพื่อให้การแก้ไขหรอืช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของภาครัฐ ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย โดยผูใ้หญ่บ้านจะต้องทำเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรด้วย อบรมและชีแ้จงให้ราษฎร           

มีความรู้ ความเข้าใจในข้อราชการและกฎหมาย ในการนีส้ามารถเรียกราษฎรมาประชุม            

ได้ตามสมควร แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลอืในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดปัด

ป้องภยันตรายสาธารณะ อันมาโดยฉุกเฉิน รวมทั้งช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย               

จัดให้มกีารประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้   

ปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรอืทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งเกิดขึน้               

ในหมู่บ้านให้กำนันและนายอำเภอทราบ และปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมาย  

หรอืระเบียบแบบแผนภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรอืนายอำเภอมอบหมาย 

(ภญิโญ นาสิงห์ขันธ์, 2550, หน้า 1) 

 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น มาจากการเลือกของราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกในหมู่บ้านน้ัน 

ซึ่งผูท้ี่จะสามารถรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มลีักษณะ

ต้องห้ามตามที่กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่กำหนดไว้ เช่น ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษา

ถึงที่สุดว่ากระทำผดิเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามอืหรอื               

เจ้าสำนัก เป็นต้น และสำหรับตำแหน่งกำนันนั้น มาจากผูใ้หญ่บ้านทั้งตำบลคัดเลือก
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ผูใ้หญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลนั้นที่มคีวามเหมาะสมขึน้เป็นกำนัน ซึ่งปัจจุบันทั้งกำนันและ

ผูใ้หญ่บ้านสามารถดำรงตำแหน่งได้จนอายุครบ 60 ปี โดยกรมการปกครองจะมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้านทุก 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง                   

แมว้่าตำแหน่ง กำนัน–ผูใ้หญ่บ้าน จะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มคี่าตอบแทนมากมาย แต่ก็เป็น

ตำแหน่งที่มเีกียรตแิละศักดิ์ศร ีเนื่องจากเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์

สุขของราษฎรสถาบันกำนันผูใ้หญ่บ้านจึงเป็นที่พึ่งพาและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพืน้ที่

ตลอดมา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552, หน้า 52) 

 กำนันผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นผูน้ำในระดับชุมชนซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา

ชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำพาชุมชนของตนไปสู่การพัฒนาที่มคีวามเหมาะสม

กับการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งองค์ประกอบของผู้นำ

ชุมชนมลีักษณะที่ไม่ต่างจากลักษณะของผู้นำทั่วไป เพียงแต่ความเป็นผู้นำในระดับชุมชนนั้น

จะมีความเป็นกันเองกับชาวบ้าน มีความใกล้ชิดและเป็นระบบเครือญาติ บทบาทของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มบีทบาทสำคัญที่สุดที่จะเป็นผู้นำให้พลังของ

องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้สำคัญที่สุดที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อม่ันตามที่คาดหวังไว้ว่าว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน 

จะทำหน้าที่บริหารงานให้กับชุมชนนั้นตามแนวทางที่ชุมชนต้องการ  โดยเฉพาะคุณลักษณะ

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน เป็นสิ่งที่มอีิทธิพลสูงยิ่งต่อความเชื่อม่ัน หากกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของชุมชนก็จะได้รับความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน 

เป็นอย่างดีเป็นการตอบแทน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ไม่ตรงกับความตอ้งการของชุมชน การบริหารงานก็จะประสบกับปัญหามากมาย 

 ภาวะผูน้ำถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเป็นการนำหรอืการทำใหผู้อ้ื่น

ประพฤติปฏิบัติตามที่ประสงค์ ตามเป้าหมายขององค์การ ภาวะผูน้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ในการบริหาร เพราะผูน้ำมีความสำคัญสำหรับองค์การเพราะเพราะเป็นผู้นำพาองค์การ 

สู่ความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม                               

เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศใหก้ับองค์การ ซึ่งในภาพรวมแลว้ ผูน้ำต้องสามารถโน้มน้าวและ

สร้างอทิธิพลต่อคนผ่านสายสัมพันธ์อันดีและการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ

องค์การ (พัชรา  วาณิชวคิน, 2560, หน้า 33) ภาวะผูน้ำของกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นเรื่อง

สำคัญมากในการบริหารงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพราะถ้าถ้าชุมชนมผีู้นำที่ดีมีความรู้

ความความสามารถ รวมถึงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ มีภาวะผูน้ำ ก็สามารถทำให้ชุมชน
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นั้น ๆ ขับเคลื่อนงานพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าชุมชนใด             

มีผู้นำที่ไม่ไม่ดีไม่มีประสทิธิภาพในการทำงาน และขาดภาวะผูน้ำ ก็จะทำให้การพัฒนา            

ในชุมชนนั้นเคลื่อนไปได้ช้า 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ภาวะผูน้ำของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านมีคุณลักษณะสำคัญหลายประการ เช่น ด้านความรูค้วามสามารถ                          

ด้านบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณลักษณะทางสังคมและ                 

การมปีฏิสัมพันธ์ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ดา้นคุณลักษณะทางการบริหาร                    

เป็นคุณลักษณะที่ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเป็นไปด้วยความเจรญิก้าวหน้าและ 

เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เช่น สุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา                

การพัฒนาภาวะผูน้ำในการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง            

เรียงตามลำดับ ได้แก่ การใหค้วามช่วยเหลอื การเข้าสังคมได้ดี การยอมรับนับถือ                 

การประสานงาน การมคีวามคิดรเิริ่ม การรูจ้ักปรับปรุงแก้ไข และการโน้มน้าวจิตใจ               

ส่วนการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ             

ปานกลาง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การเป็นผู้นำชุมชน การเป็นตัวแทนของทางราชการและ

การเป็นตัวแทนของประชาชน และภาวะผู้นำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กับ                

การปฏิบัติงาน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งงานวิจัยของ อณิษฐา                   

หาญภักดีนิยม (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ภาวะความเป็นผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ซึ่งภาวะความเป็นผูน้ำของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาวะผู้นำ (Leadership) คือ กระบวนการหรอื

ระบบการดำเนินงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใชอ้ิทธิพลของตน ตามบทบาทของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหัวหนา้หน่วยการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นหน่วย

การปกครองขัน้พืน้ฐาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้ที่มคีวามผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวติของ

ประชาชนมากที่สุดมาจากการเลือกของประชาชนในตำบล ซึง่เป็นบทบาทของการเป็น

ตัวแทนประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลทีป่ระชาชนเลือกโดยตรง เมื่อเป็นเช่นนี้  

ฐานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นเสมือนตัวแทนของประชาชน ต้องเป็นผู้ดูแลทุกข์สุข              

และผลประโยชน์ของราษฎรในตำบลและหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ดังนั้นเมือ่ราษฎรเดือดร้อน 

กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลอืราษฎรให้พ้นจากความเดือดรอ้นนั้น ๆ ให้การ

ช่วยเหลอืเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน ดังนั้น ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านจงึค่อนข้างใกล้ชิดช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน รวมถึงกำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นตัวแทนทางราชการ บทบาทของการเป็นผู้นำ
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ชุมชน รวมถึงเจา้พนักงานปกครองที่มอีำนาจปกครองดูแลราษฎรในท้องถิ่นของตนอย่าง

ทั่วถึงและใกล้ชิดมากที่สุด 

 อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีการจัดการปกครองท้องที่ตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และพุทธศักราช 2551  

เป็น 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ด้วยบางสภาพพืน้ที่ที่อยู่ห่างไกลผูน้ำหมู่บ้านจงึเป็นที่พึ่งที่ดทีี่สุด

ของชาวบ้าน กำนันและผูใ้หญ่บ้านเปรียบเสมอืนพ่อบ้านประจำหมู่บ้านที่มีความสำคัญ           

ในการที่จะดูแล ช่วยเหลอื และปกป้องลูกบ้านของตนเอง เพราะปัญหาบางอย่างองค์กร

ต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลอืชาวบ้านได้ทันเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น หากเกิด

ความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผูใ้หญ่บ้านแลว้จะส่งผลใหป้ระชาชน              

ในหมู่บ้านเดือดร้อน อีกทั้งเป็นเสมือนตัวแทนของนายอำเภอหรือตัวแทนส่วนราชการ

ภายในอำเภอที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลอืและดูแลประชาชน พรอ้มประสานการทำงานระหว่าง

ที่ทำการปกครองและส่วนราชการภายในอำเภอกับประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง                    

อยู่ตลอดเวลา ความแตกต่างในด้านคุณลักษณะทางสังคมของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในเรื่อง เพศ อายุอาชีพ รายได้ ระดับการศกึษา 

ระยะเวลาการดารงตำแหน่ง และความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญ                 

ที่ส่งผลกระทบไม่โดยตรงก็โดยอ้อมต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

นอกจากนี ้ภาวะความเป็นผูน้ำของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทีท่ำให้ประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน มีความแตกต่างกัน เนื่องจากกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน               

เป็นบุคคลสำคัญที่จะกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมและชักนำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งหากกำนันผูใ้หญ่บ้านมีคุณลักษณะความเป็นผูน้ำมาก

เพียงใด ย่อมจะได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจ รวมทั้งได้รับความร่วมมอือันดี                 

ทั้งจากข้าราชการและราษฎรในการพัฒนาตำบลหมู่บ้าน ทำให้การปฏิบัติหนา้ที่เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จอย่างสูงสุด อันจะส่งผลใหก้ารประสานความต้องการ

ของประชาชนกับการดำเนินงานของส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีดุลยภาพ ก่อใหเ้กิดความ

สงบสุขและนำไปสู่การพัฒนาประเทศสบืไป 

 จากหลักและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นปลัดอำเภอและ

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จงึมีความสนใจจะทำการศกึษา “อิทธิพลของภาวะ

ผูน้ำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” เพื่อศกึษาถึงภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะและประสิทธิผล             
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การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ว่าอยู่ในระดับใด 

ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะมีความสัมพันธ์หรอืส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน หรอืไม่ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนีผ้ลจากการวิจัย 

ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน  

ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างได้เหมาะสมและ           

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อันจะก่อใหเ้กิดประสทิธิผลสูงสุดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ของชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง เพื่อนำผลการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ไป

ปรับใช้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ     

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่งผลต่อประสิทธิผล           

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หรือไม่ 

  4. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ควรเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน                        

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน                   

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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  4. เพื่อศกึษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
 

สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ส่งผลต่อประสิทธิผล               

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
 

ความสำคัญของการวจิัย 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยมีความสำคัญดังนี้ 

  1. ทำให้ทราบระดับภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน              

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  2. ทำให้ทราบระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  3. ทำให้ทราบถึงอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  4. ผลจากการวิจัยทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอ

โพนสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้มปีระสิทธิภาพที่ดยีิ่งขึ้นต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 57,688 คน (สำนักทะเบียนอำเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม)  

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมลิำเนาอยู่ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 398 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้

วิธีการคำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane,1973, p. 127 อ้างถึงใน อรุณ  จริวัฒน์กุล, 

2557, หนา้ 26) และจะทำการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามแนวคิดคุณลักษณะ

ผูน้ำของบุคคลต่าง ๆ ของ Stogdill (1981) และทฤษฎีภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ                      

(Trait Theories) ตามแนวคิดของ Bass (1990, p. 79-81) ประกอบด้วย 

   2.1.1 ด้านลักษณะทางกาย 

   2.1.2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 

   2.1.3 ด้านสติปัญญา 

   2.1.4 ด้านบุคลิกภาพ 

   2.1.5 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 

   2.1.6 ด้านคุณลักษณะทางสังคม 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามบทบาทหน้าที่ของ

กำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขถึง

ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

   2.2.1 ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
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   2.2.2 ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบริการ  

   2.2.3 ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร 

      2.2.4 ด้านกิจการสาธารณะประโยชน์ 

      2.2.5 ด้านการที่เกี่ยวกับคดีอาญา 

      2.2.6 ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวจิัย 

  พืน้ที่ที่ใชใ้นการศกึษา คอื พืน้ที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

ซึ่งประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ 

  3.1 ตำบลนาหัวบ่อ 

  3.2 ตำบลโพนบก 

  3.3 ตำบลบ้านค้อ 

  3.4 ตำบลโพนจาน 

  3.5 ตำบลนาขมิ้น 

  3.6 ตำบลนาใน 

  3.7 ตำบลโพนสวรรค์ 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

  ช่วงเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ำของบุคคลต่าง ๆ ของ Stogdill (1981) 

ทฤษฎีภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) ตามแนวคิดของ Bass (1990, p. 79-81) 

และบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 

พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน มาประยุกต์เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อตอบปัญหาการวิจัย และกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการ

วิจัยได้ดังภาพประกอบ 1 
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             ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 

     (Independent Variable)                                (Dependent Variable) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรม การปฏิบัติ การกระทำหรือ

การดำเนนิงานของผูน้ำที่มีต่อกลุ่มหรอืต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยใช้หลักการบริหารต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือขององค์การตามที่กำหนดไว้ ซึ่งพฤติกรรม

ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

   1. ด้านลักษณะทางกาย 

   2. ด้านภูมิหลังทางสังคม 

   3. ด้านสติปัญญา 

   4. ด้านบุคลิกภาพ 

   5. ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ

งาน 

   6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

   1. ด้านการใชอ้ำนาจหน้าที่ปกครอง

ราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   2. ด้านการรายงานต่อทางราชการและ

การบริการ  

   3. ด้านการนำข้อราชการไปประกาศ

แก่ราษฎร 

   4. ด้านกิจการสาธารณะประโยชน์ 

   5. ด้านการที่เกี่ยวกับคดีอาญา 

   6. ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

    

 

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 
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ทางการบริหารของผู้นำหรือผูบ้ริหารหน่วยงานที่ใช้หลักการบริหารจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงาน ในงานวิจัยนี้หมายถึง ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

   1.1 ด้านลักษณะทางกาย หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มสีุขภาพ 

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสง่า  

   1.2 ด้านภูมิหลังทางสังคม หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านมีการศกึษาดี            

และสถานภาพทางสังคมที่ดี 

   1.3 ด้านสติปัญญา หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นผู้มคีวามรอบรู้ 

มทีักษะในการสื่อสาร มีการตัดสินใจที่ดีและมีปฏิภาณไหวพริบ 

   1.4 ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นผู้มีความตื่นตัวอยู่

เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวและ 

มีความมั่นใจในตนเอง 

   1.5 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นผู้ 

มีความปรารถนาที่จะทำให้ดีที่สุด มคีวามรับผิดชอบ มุ่งงานและไม่ย่อท้องต่อปัญหาและ

อุปสรรค 

   1.6 ด้านคุณลักษณะทางสังคม หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มทีักษะ 

ในการสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมอืกับผูอ้ื่น ประสานงานกับผูอ้ื่นได้ดี เข้าสังคมได้ดี

เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

  2. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในอำเภอ            

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และได้รับ

เลือกจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

  3. ผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง ผูป้กครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้านที่สำคัญที่สุด 

ผูใ้หญ่บ้านมาจากการเลือกโดยวิธีลับของราษฎรผู้มีสทิธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน                 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน 

  4. กำนัน หมายถึง ผูป้กครองตำบลซึ่งกำนันมาจากการเลือกโดยวิธีลับ            

ของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเป็นผู้เลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่สมัครเป็นกำนันตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน 
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  5. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง ผลการปฏิบัติ

ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และ

ฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน และกฎหมายอื่น ๆ โดยมีการบริหารทรัพยากรที่มอียู่ได้อย่างสมดุล 

คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ใหคุ้้มค่าด้วย

วิธีการที่เหมาะสม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

   5.1 ด้านการใชอ้ำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรและรักษาความสงบ

เรียบร้อย หมายถึง อำนวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน สรา้ง

ความสมานฉันท์และความสามัคคีในหมู่บ้าน ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติ                   

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำตนให้เป็นตัวอย่าง

แก่ราษฎรตามที่ราชการได้แนะนำ 

   5.2 ดา้นการรายงานต่อทางราชการและการบริการ หมายถึง รับฟัง

ปัญหาและนำความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จำเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน  

แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืองค์กรอื่น               

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แก้ไขหรอืช่วยเหลอื รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้าน            

ให้กำนันทราบพร้อมทั้งรายงานต่อนายอำเภอด้วย ประสานหรอือำนวยความสะดวกแก่

ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรอืขอรับบริการกับส่วนราชภาร ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 

และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   5.3 ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร หมายถึง การจัดประชุม

ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง อบรมหรอืชี้แจงราษฎร                   

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

   5.4 ด้านกิจการสาธารณะประโยชน์ หมายถึง การแจ้งใหร้าษฎร

ช่วยเหลอืในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะที่มีมาโดย

ฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ระสบภัยร่วมมอืและช่วยเหลือ

นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูและรักษาป้องกันที่ดนิอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินในเวลาวันนักขัตฤกษ์ กำนันจะเรียกผูใ้หญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 

มาช่วยรักษาความเรยีบร้อยในที่นั้น 

   5.5 ด้านการที่เกี่ยวกับคดีอาญา หมายถึง การทีเ่มื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ทราบข่าวมีการกระทำผดิกฎหมายเกิดขึ้นหรอืสงสัยว่าเกิดในหมู่บ้านของเองให้แจง้ต่อ
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กำนันทราบ เมื่อทราบข่าวมีการกระทำผดิกฎหมายเกิดขึน้หรอืสงสัยว่าเกิดในหมู่บ้าน

ใกล้เคียงให้แจ้งต่อผูใ้หญ่บ้านนั้นทราบ เมื่อตรวจพบของกลางหรอืสิ่งของที่ได้มาโดยผิด

กฎหมายใหจ้ับสิ่งของนั้นไว้ส่งกำนัน เมื่อมีหมายหรอืคำสั่งหน้าที่ราชการให้จับผูใ้ด                

ในหมู่บ้านนั้นเป็นหนา้ที่ของผูใ้หญ่บ้านที่จะจับผู้นั้นส่งกำนันและกรมการอำเภอ 

   5.6 ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึง หน้าที่ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยทะเบียนราษฎรกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายว่าด้วยการ 

จดทะเบียนครอบครัว กฎหมายว่าด้วยทะเบียนสัตว์พาหนะ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ฯ 

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กฎหมาย

ว่าดว้ยการเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน

แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยชลประทานราษฎร์ 

กฎหมายว่าด้วยการบริหารการใชน้้ำ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงภาษีท้องที่ กฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการกำจัดผักตบชวา 

  6. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายถึง ขอ้เสนอแนะจากการระดมความ

คิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 10 ท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ที่ได้จากบทสรุปของงานวิจัย ในด้านซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยระดับต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยรวม                    

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลที่ดยีิ่งขึ้น 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล           

การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” ผูว้ิจัยได้

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

  4. บริบทอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

 ผูน้ำ คอื ผูท้ี่มบีทบาทและมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ นอกจากนั้นยังเป็น

ศูนย์กลางศูนย์รวมพลังของแต่ละกลุ่มหรอืหน่วยงาน ภาวะผูน้ำและความสามารถของผู้นำ

ในการใชอ้ิทธิพลอำนวยการและดำเนินการขององค์การหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่มคีวามสำคัญและ

เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ภาวะและทักษะผูน้ำมีหลากหลาย

รูปแบบและแนวทาง 

 ความหมายของภาวะผู้นำ 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ดังนี้ 

  อมรรัตน ์ เทพพทิักษ์ (2552, หน้า 12) ภาวะผูน้ำ หมายถึง ศักยภาพ 

ความสามารถของผูน้ำ บุคคลที่มอีิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม หรอืความสามารถชักจูงใหผู้อ้ื่น

ใหค้วามร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

  วรรณวิมล  อัมรนิทร์นุเคราะห์ (2553, หน้า 54) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง ความสามารถ (Ability) ที่ผู้นำใช้อำนาจที่มใีนการชักจูงให้บุคคลอื่นมุ่งไปสู่

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
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  สมมารถ  สูรโรคา (2553, หน้า 16) ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการ 

ที่ใช้อิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใช้อิทธิพลที่ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับ  

ต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดด้วยความเต็มใจ รวมทั้งการสร้าง

ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลขององค์การ ช่วยใหก้ลุ่มบุคคลสามารถดำเนินการต่าง ๆ บรรลุ

ตามเป้าหมาย ที่กำหนด องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการภาวะผู้นำ ได้แก่ ผู้นำ ผูต้าม 

สถานการณ ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นองค์ประกอบเหล่านี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและส่งผล

กระทบซึ่งกันและกันเสมอ 

  พิชาภพ  พันธุ์แพ (2554, หน้า 12) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง ศาสตร์

และศลิปะในการจูงใจคนให้กระทำตามมติร่วมระหว่างผูน้ำและผูต้าม โดยที่ผู้ตามเต็มใจ

และมีความสุขเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  วรกัญญาพิไล  แกระหัน (2555, หนา้ 49) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ

ไว้เหมอืนกันว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มศีลิปะในการชักจูงใจ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืกลุ่ม ใหป้ฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเป็นกระบวนการ

สร้างอทิธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใน

สถานการณ์หนึ่ง  

  สายันต์  บุญใบ (2555, หน้า 16) ก็ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง ความตั้งใจและความสามารถในการเป็นผู้นำ ปกครอง ปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย แก้ปัญหาต่าง ๆ บริหารอารมณ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข รวมถึงการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ วิธีการทำงาน ให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานได้

อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ เป็นลักษณะส่วนตัวของ

บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้มกีารปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถ                

ที่เกิดขึน้ระหว่างที่มกีารทำงานร่วมกันหรอืร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในอันที่จะทำให้

กิจกรรมของกลุ่มดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จ ภาวะผูน้ำจะมีมากหรือ

น้อยขึน้อยู่กับประสบการณ์และการฝกึฝนของแต่ละบุคคล 

  Hersey and Blandchard (1985, p. 545) เห็นว่าความเป็นผู้นำเป็น

กระบวนการใช้อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคล หรือกลุ่มคนที่มุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายภายใต้สถานการณ์ ที่กำหนดให้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำในรูป

ของกระบวนการใช้ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย 
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  Bratton, Grint and Nelson (2005) ได้อธิบายว่า ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการ

ที่เคลื่อนไหนอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้นำ ผู้ตาม และบริบทที่เป็นอยู่ 

  Yuki (2005) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำไว้ว่า ภาวะผูน้ำเป็น

กระบวนการใชอ้ิทธิพลโน้มน้าวที่มผีลต่อการตัดสินใจของกลุ่มหรอืเป้าหมายขององค์กร

หรอือาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการใชอ้ิทธิพลกระตุ้นพฤติกรรมการทำงานเพื่อใหบ้รรลุ

ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นกระบวนการโน้มน้าวหรอืใช้อทิธิพลต่อกลุ่มและเป็น

กระบวนการรักษาสภาพกลุ่มและวัฒนธรรมของกลุ่ม 

  Achua and Lussier (2010) ได้อธิบายว่า ภาวะผูน้ำเกี่ยวกับการมอีิทธิพล            

ที่เกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผูต้าม 

  Mondy and Mondy (2014) ได้อธิบายว่า ผูน้ำสามารถกระตุ้นให้ผูอ้ื่นทำ             

ในสิ่งที่ผูน้ำต้องการให้ทำได้ โดยพืน้ฐานแล้ว ภาวะผูน้ำใช้เพื่อกระตุ้นใหค้นทำงานแสดง

พฤติกรรมสนับสนุนการทำงานและยอมรับค่านิยมและทัศนคตทิี่ตอ้งการเมื่อจำเป็น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ คือ กระบวนการที่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน

ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตาม

ต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

 ลักษณะประจำตัวของผู้นำ 

 ลักษณะประจำตัวของผู้นำ อันถือเสมือนเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้นำนั้น 

ควรมีดงันี้ (สุภัทรา  นุชสาย, 2553, หนา้ 19) 

  1. มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Personality) คอื มบีุคลิกภาพและอุปนิสัย

ใจคอส่วนตัวด ีบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหนา้ตา ท่าทาง อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนอารมณ์ 

และบทบาทช่ึงปรากฏแก่สายตาบุคคลอื่น อุปนิสัย หมายถึง มโนธรรมอันเป็นสิง่ที่อยู่ภายใน 

จิตใจของคนอันใช้เป็นเครื่องคุมความประพฤติของคน เช่น มีความเมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา เป็นต้น 

  2. มีความรู้และความสามารถในการบริหารและในการนำ (Ability) นั่นคอื  

มีความรูค้วามสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนได้ดี รู้จักใช้คนและจูงใจใหค้นศรัทธา

ร่วมงานด้วยทั้งแรงกายและใจ คือ เก่งคน มีความสามารถในการนึกคิดคือมีปัญญา    

มไีหวพริบ ฉลาดทันคน ทันเหตุการณ์ เห็นการณ์ไกล ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คือเก่งคิด 
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  3. มีความตั้งใจสูง (Willingness) มีพลังตั้งใจอันหนักแน่นมั่นคงมีความ     

อุตสาหะเช่ือมั่นในตนเอง มีความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อความสำเร็จของงาน ไม่กลัวต่อความ 

ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 

  4. มีความรับผดิชอบ (Responsibility) อุทิศเวลา ให้แก่งานในหน้าที ศรัทธา

ต่อผู้อื่นเป็นทีพึ่งแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง 

กล้าเผชิญหนา้ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และผลของการตัดสินใจ 

  5. มีความเป็นธรรม (Fair) ฟังความเห็นทุกด้าน เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอหนา้ 

  6. ใจกว้าง (Open Minded) รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายมีใจหนักแน่นต่อ

ทุกสภาวการณ์ที่เกิดขึน้ 

  7. มีฐานะทางสังคม (Status) เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป มีมนุษยสัมพันธ์

ดีกับทุกคนในองค์การ 

  8. มีศิลปะในการนำ (Lading) มศีลิปะในการบังคับบัญชาและสร้าง 

ความสามัคคีที่ดีในองค์การ 

 ความสำคัญของภาวะผู้นำ 

  ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรอืองค์กรใด ๆ ผูน้ำถือว่ามีความสำคัญ              

ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ ใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรอื

องค์กรนั้น ๆ ดังนัน้ภาวะผูน้ำมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับตัวของผู้นำในการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในฐานะผูใ้ช้อำนาจหรืออิทธิพล เพื่อใหผู้ร้่วมปฏิบัติงานเกิด

การยอมรับ เคารพนับถือ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

  มีนักวิชาการกล่าวถึงความสำคัญของภาวะผูน้ำไว้หลากหลาย ดังนี้ 

   บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2553, หนา้ 140) กล่าวว่า ในปัจจุบันเราพบว่า

ความสำคัญของภาวะผูน้ำมีความสำคัญต่อองค์การมาก เพราะองค์การส่วนใหญ่ที่ประสบ

ผลสำเร็จ จะเป็นองค์การที่มีผู้นำที่สามารถจูงใจคนเก่ง ๆ ให้มาร่วมงานด้วยเป็นจำนวน

มาก ฉะนั้นไม่ว่าจะทำธุรกิจใดก็ตาม เราจะต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรก่อนเป็นอันดับ

แรก เราจงึจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ การเลือกใช้คนและการบริหารคนถือว่าเป็น

หัวใจสำคัญที่จะบ่งช้ีถึงอนาคตขององค์การ สอดคล้องกับ พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติ์ขจร (2553, 

หนา้ 37) และ ภารดี  อนันต์นาวี (2555, หน้า 77-78) กล่าวถึง ความสำคัญของภาวะผูน้ำ

ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ผูบ้ริหารหรอืผูน้ำควรจะมีภาวะผูน้ำ เนื่องจากภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็น

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

18 

 

 
 

ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่มีส่วนในการกำหนดความอยู่รอดและความเจริญเติบโต            

ขององค์การ โดยทั่วไปภาวะผูน้ำมีความสำคัญต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

    1. เป็นส่วนที่ดงึความรูค้วามสามารถต่าง ๆ ในตัวผูบ้ริหารออกมาใช้ 

กล่าวโดยขยายความก็คือ แม้ผู้บริหารมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องงาน

มากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะผูน้ำแล้วความรูค้วามสามารถดังกล่าวมักจะ

ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรอืไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรอืชักจูงใหผู้อ้ื่น

คล้อยตาม และปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

    2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงาน

ประกอบด้วยบุคคลจำนวนหนึ่งมารวมกันซึ่งจะมากหรือน้อยแลว้แต่ขนาดของหน่วยงาน 

บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การศกึษา ประสบการณ์  

ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีขอ้แตกต่างดังกล่าวมาอยู่ร่วมกันในองค์การ สิ่งหนึ่งที่

มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือ ความขัดแย้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด ถ้าผูบ้ริหาร           

ในหน่วยงานมีภาวะผูน้ำที่มีคนยอมรับนับถือแล้ว ก็มักจะสามารถประสานหรอืช่วยบรรเทา

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้ โดยการชักจูง ประนีประนอม หรอืประสาน

ประโยชน์เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงาน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันฟัน

ฝ่าอุปสรรค เพื่อให้หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ ภาวะผูน้ำช่วยผูกมัดเชื่อมโยง

ให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั่นเอง 

    3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรูค้วามสามารถใหแ้ก่

องค์การ โดยองค์การจะต้องมปีัจจัยเอือ้อำนวยหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้สมาชิกตั้งใจและ

ทุ่มเทงานให้ เช่น บุคคลได้ทำงานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบ้ังคับบัญชาต้อง

รู้จักรับฟังความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และสิ่งสำคัญ

อีกประการหนึ่งที่ขาดเสียมิได้คือ ผู้บริหารขององค์การจะต้องมภีาวะผูน้ำในตัวผู้บริหาร 

จงึจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร

ไม่เพียงแต่นำองค์การให้อยู่รอดเท่านั้น แต่จะนำความเจรญิก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ 

เกียรตยิศ ช่ือเสียงและความสำเร็จมาสู่องค์การดว้ย 

    4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากร เมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน 

เมื่อใดก็ตามเมื่อหน่วยงานต้องเผชิญสภาวะคับขันหรอืสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะในสภาวะเช่นนั้นผู้บริหารจะต้อง

เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับ

ขัน 

   นอกจากนี ้สายันต์  บุญใบ (2555, หนา้ 21) ยังกล่าวว่า ภาวะผูน้ำ             

เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารองค์การ เพราะเป็นแนวทางสู่                  

การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผดิชอบให้สำเร็จตามจุดประสงค์ขององค์การ เป็นเครื่องวัด

ความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างหนึ่งในการบริหาร ภาวะผู้นำยังเป็นคุณลักษณะที่ช่วย

เสริมสรา้งให้ผู้นำได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากกลุ่มสมาชิกมากยิ่งขึน้ 

  สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำมีความสำคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะภาวะ

ผูน้ำส่งผลต่อความสำเร็จอย่างหนึ่งในการบริหารอีกด้วย โดยพฤติกรรมการปฏิบัติ  

การกระทำหรอืการดำเนินงานของผูน้ำที่มตี่อกลุ่มหรอืต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้หลักการ

บริหารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรอืขององค์การตามที่กำหนดไว้ 

ซึ่งพฤติกรรมทางการบริหารของผู้นำหรอืผูบ้ริหารหน่วยงานที่ใชห้ลักการบริหารจะมีผล

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 องค์ประกอบของภาวะผู้นำ 

  องค์ประกอบของภาวะผูน้ำ เป็นสิ่งที่ทำให้ภาวะผู้นำเกิดขึน้ รวมถึง

คุณสมบัติที่ผู้นำควรจะมี โดยจะศึกษาถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ำตามแนวคิดของนักคิด

สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี ้(พิชาภพ  พันธุ์แพ, 2554, หน้า 12) 

   พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติ์ขจร (2553, หนา้ 42) และรังสรรค์ ประเสริฐศร ี

(2551, หนา้ 11) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำนั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ 

    1. ผูน้ำ (Leader) หมายถึง ตัวบุคคลที่นำกลุ่ม มีบุคลิก อุปนิสัย 

ลักษณะอย่างไร (To Lead is to serve) การจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับการบริการ              

การให้ การช่วยเหลอืคนอื่น เพราะถ้าเขาคิดช่วยเหลอืคนอื่นก่อน โดยเฉพาะเกิดมาต่ำต้อย

ด้อยโอกาสยิ่งตอ้งช่วยเหลือเขา และใครที่เกิดมามีน้อยในชีวติ ควรจะได้มาก ๆ                        

โดยกฎหมาย ซึ่งศิลปะของการเป็นผู้นำต้องเป็นผูใ้ห้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเงนิหรือสิ่งของเสมอ

ไป 

    2. ผูต้าม (Followers) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพล

จากผู้นำ (To Lead is to Follow) การที่จะนำต้องรูจ้ักตาม คำว่า Follow ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ

ชีวติ จิตใจ ความรูส้ึก อารมณ์ และเหตุผลของเขา 
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    3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง เหตุการณ์หรอืสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ พรอ้มทั้งงานในองค์การมีอะไรบ้าง ผูน้ำต้องดูแลบริหารจัดการโดยมี

ขอบเขตมากน้อยแค่ไหน ต้องรู้จักความเครียดและการบริหารจัดการความเครียดที่เกิดขึน้ 

รวมทั้งตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่การบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

     ปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นนี ้จะมีผลต่อรูปแบบภาวะผู้นำที่แสดง

ออกมา เป็นที่ทราบกันแล้วว่าภาวะผูน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสร้างอทิธิพลและค่านิยม    

อันมผีลการกระทำหรอืพฤติกรรม ความคิดจติใจ ความรูส้ึกทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไป

ในทางที่ผู้นำประสงค์ การสร้างอทิธิพลนั้นอาจออกมาได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การข่มขู่ 

บังคับ การจูงใจ การโน้มนา้วจิตใจ เป็นต้น 

    แต่จากการศกึษาพบว่า การใชอ้ิทธิพลในทางลบ เช่น การบังคับ นั้น

ไม่ก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว เพราะการบังคับข่มขู่นั้นเป็นการสรา้งความกลัวและความ

กดดันในการทำงาน อันจะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการทำงานได้ 

    นอกจากนี ้ผูน้ำต้องสามารถชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าแสดงออก 

กล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใชส้องมาตรฐาน ไม่กลัวในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะหากกลัว

หรอืคิดแต่เพียงว่าจะเกิดผลเสียจึงไม่กล้าทำการใด ๆ ผลงานก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย                 

ผูน้ำต้องพยายามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การมีความคิดริเริ่มสิ่งแปลก ๆ 

ใหม่ ๆ เพราะปัญหาหนึ่ง ๆ นั้นมิใช่มีทางแก้ไขเพียงทางเดียว หากแต่มีหลายวิธีจะแก้ไข   

ซึ่งต้องอาศัยการร่วมการคิด ร่วมกันทำ ค้นหาวิธีที่ดทีี่สุด 

    อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ นั่นคอื การเป็นผู้นำที่ดี

มิได้หมายถึงการมตีำแหน่งบริหารระดับสูงเสมอไป ผูท้ี่ไม่มตีำแหน่งบริหารก็สามารถเป็น

ผูน้ำที่ดีได้ หากบุคคลนั้นสามารถสร้างอทิธิพลและค่านิยมที่มตี่อพฤติกรรมของบุคคลรอบ

ข้าง 

   Koont’z (at cited in Donnell andWeihrich (1994, p. 121) ได้เสนอ

แนวคิดว่าทักษะของภาวะผู้นำจะต้องประกอบไปด้วย 

    1. ความสามารถในการใช้อำนาจ (Power) เป็นความสามารถของ

บุคคลหรือกลุ่มที่จะทำหรอืมีอทิธิพลทำให้บุคคลหรอืกลุ่มอื่น ๆ กระทำตาม 

    2. ความเข้าใจในธรรมชาติของคนในด้านความต้องการของมนุษย์ 

และความสามารถในการจูงใจใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความเต็มใจ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

21 

 

 
 

    3. กระตุน้ใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถหรอืใช้ศักยภาพ             

ทีม่ีอยู่อย่างเต็มที่ เป็นการสนับสนุนให้เกิดความจงรักภักดี การอุทิศตนเพื่อสนับสนุนความ

ต้องการของผู้นำ 

    4. มีความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผู้นำและสามารถ

สร้างบรรยากาศที่จะนำไปสู่การพัฒนาและบรรยากาศที่ดใีนการทำงาน 

   Zanger and Folkman (2002, pp. 53-55, อ้างถึงใน พิชาภพ  พันธุ์แพ, 

2554, หนา้ 14) ได้ให้ขอ้คิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของผู้นำว่าจะต้องประกอบไปด้วย 5 ส่วน 

ดังนี้คอื 

    1. ความสามารถส่วนตัว (Personal Capability) 

    2. ความมุ่งมั่นในผลงาน (Focus on Results) 

    3. การนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading organization 

Change) 

    4. ทักษะส่วนตัวของผู้นำ (Interpersonal Skills) 

    5. บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้นำ (Character) 

   ส่วนประกอบเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเสาที่พยุงกระโจมไว้ให้คงอยู่

มิฉะนั้นแล้วกระโจมจะพังทลายลงมาได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 พื้นกระโจมผูน้ำ (Leadership tent floor) 

ที่มา : พิชาภพ  พันธุ์แพ (2554, หนา้ 15) 

การนำองค์การ 

ลักษณะ

ของผู้นำ 
ทักษะส่วนบุคคล การเนน้ผลการทำงาน 

ความสามารถเฉพาะตัว 
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   จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำนั้นมอีงค์ประกอบสำคัญ              

4 อย่าง คอื 1) ผูน้ำหรอืผูบ้ังคับบัญชา ซึ่งเป็นตัวบุคคลที่นำกลุ่ม 2) ผูต้ามหรอื

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลหรือคำสั่งจากผู้นำ                         

3) สถานการณ์ คอืเหตุการณ์หรอืสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ พรอ้มทั้งงานในองค์การ

มีอะไรบ้าง และ 4) จุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเกิดภาวะผูน้ำ                       

เป็นตัวกระตุน้ให้ผูน้ำใช้ภาวะผูน้ำหรอืกระบวนการใชอ้ิทธิพลต่อผู้ตาม เพื่อให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ 

 คุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำ 

  ลักษณะเฉพาะและบุคลิกภาพส่วนตัวบางประการของผู้นำ เช่น ลักษณะ

ทางกาย (physical size) ทักษะทางสังคม (social skill) และความสามารถทางสติปัญญา 

(intellectual ability) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลบรรลุถึงความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำ                

ที่มปีระสิทธิภาพ (สมบูรณ์  ศริิสรรหริัญ, 2547, หนา้ 51) 

  Frigon and Jackson (1996, pp. 29-36) ได้สรุปคุณลักษณะภาวะผู้นำ 

(Leadership Trait) ว่า คอื ลักษณะและคุณสมบัติเด่นในตัวผูน้ำที่ผูอ้ื่นไม่มีคุณลักษณะ

เหล่านี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาบนภาวะผูน้ำและความรับผดิชอบทางการ

บริหาร ความสำคัญของคุณลักษณะดังกล่าว หากไม่มีอย่างชัดเจน อาจทำให้ผู้นำไม่ได้รับ

ความศรัทธาและสูญเสียความเชื่อมั่นในฐานะผูน้ำ การที่จะมีคุณลักษณะภาวะผู้นำนี้                 

จะแสดงดว้ยคุณลักษณะภาวะผูน้ำ 10 ประการ คือ 

   1. มีการควบคุมอารมณ์ 

   2. ความสามารถในการปรับตัว 

   3. ความคิดริเริ่ม 

   4. ความกล้าหาญ 

   5. ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

   6. มีพฤติกรรมจรยิธรรม 

   7. มีดุลพินิจที่ดี 

   8. ความอดทน 

   9. มีความปรารถนามุ่งมั่น 

   10. มีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ 
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  Gardner (1990, pp. 48-53) ได้สรุปคุณลักษณะของผูน้ำตามแนวของ 

Stogdill,Bass and Hollander ไว้ 14 ประการ ดังต่อไปนี้ 

   1. ความกระปรีก้ระเปร่าและความอดทนทางด้านร่างกาย (Physical 

Vitality and Stamina) 

   2. ความฉลาดและความสามารถตัดสินสรุปผล (Intelligence and 

Judgment in action) 

   3. ปรารถนาที่จะยอมรับในความรับผดิชอบ (Willingness Eagerness to 

Aaccept Responsibility) 

   4. ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Task Competence) 

   5. มีความเข้าใจผูร้่วมงานและเขา้ใจความตอ้งการ (Understanding of 

Followers/constituents and their needs) 

   6. ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่น (Skill in dealing with people) 

   7. ต้องการในความสำเร็จ (Need to Achieve) 

   8. ความสามารถในการจูงใจ (Capacity to Motivate) 

   9. กล้าหาญ หนักแน่น และมั่นคง (Courage Resolution Steadiness) 

   10. ความสามารถในการนำชัยชนะและน่าเชื่อถอื (Capacity to win and 

hold trust)  

   11. ความสามารถในการจัดการ ตัดสินใจและการจัดลำดับความสำคัญ 

(Capacity to manage decide, set priority) 

   12. มีความเช่ือม่ัน (confidence) 

   13. มีอำนาจการปกครองและแสดงสิทธิผลประโยชน์ (Ascendance, 

dominate, assertiveness) 

   14. สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability, Flexibility of Approach) 

  Stogdill (1981, pp. 74-75) ได้รวบรวมผลการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูน้ำ โดยจำแนกเป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

   1. ลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) การเป็นผู้มสีุขภาพ 

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสง่า 

   2. ภูมหิลังทางสังคม (Social Background) มีการศกึษาดีและสถานภาพ

ทางสังคมที่ดี 
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   3. สติปัญญา (Intelligence) สติปัญญาดี การตัดสินใจที่ด ีมคีวามรู้และ

ทักษะในการสื่อความหมายและการพูด 

   4. บุคลิกภาพ (Personality) มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ด ี

มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรมและความเชื่อมั่นในตนเอง 

   5. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task-Related Characteristics) มีความ

ปรารถนาที่จะทำให้ดีที่สุด มีความรับผดิชอบ มุ่งงานและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 

   6. ลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ทักษะในการสร้าง

สัมพันธภาพและร่วมมอืกับผูอ้ื่น เข้าสังคมได้ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น                            

การประสานงานที่ดี 

  DuBrin (1998, p. 335) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ 

(Strategic Leadership) ว่าเป็นเรื่องของผูบ้ริหารระดับสูง ซึ่งคล้ายคลึงกับภาวะผู้นำ           

แบบมุ่งเนน้เป้าหมาย (Path-goal Leadership) หรอืภาวะผูน้ำเชิงปฏิรูป (Transformational 

Leadership) ซึ่งเป็นภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ โดยมีองค์ประกอบ

ของคุณลักษณะดังกล่าว คือ 

   1. มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง (High-level cognitive activity) 

   2. มีความสามารถในการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ได้ 

(Gathering multiple inputs to formulate strategy) 

   3. มีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสำหรับอนาคต (Anticipating and 

creating a future) 

   4. มีวธิีคิดเชิงปฏิวัต ิโดยเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (Revolutionary 

thinking) 

   5. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Creating a vision) 

  จากคุณลักษณะของภาวะผู้นำ ภานุศักดิ์  คำแผง (2550, หน้า 58-59)             

ได้แยกความหมายของภาวะผูน้ำตามตัวอักษร LEADERSHIP ไว้ดังนี ้ 

   L = Love ความรัก หมายถึง ผูบ้ังคับบัญชาหรือผู้นำต้องรเิริ่มดว้ยการมี

ความรักเสียก่อน คอื รักในหนา้ที่การงาน รักผู้ร่วมงาน รักผูใ้ต้บังคับบัญชา                           

รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม 

   E = Education and Experience หมายถึง คุณสมบัติทางดา้นการศกึษา

และประสบการณ์ที่ดี เป็นแบบอย่างและสามารถสั่งสอนแนะนำผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง 
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   A = Adaptability หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับ

สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

   D = Decisiveness หมายถึง มคีวามสามารถในการพิจารณา ตัดสินใจ 

ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง แน่นอน กล้าได้กล้าเสีย 

   E = Enthusiasm ความกระตอืรอืร้น มีความตัง้อกตั้งใจในการปฏิบัติงาน

และสนับสนุนชักนำ (Encourage) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงใจด้วย 

   R = Responsibility เป็นผูม้ีความรับผิดชอบทั้งหน้าที่ความรับผดิชอบของ

ตนเองและผูใ้ต้บังคับบัญชา ไม่ทอดทิง้หรอืปัดความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

   S = Sacrifice and sincere ต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม จริงใจ                      

ซึ่งจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ 

   H = Harmonize เป็นผูม้ีความนุ่มนวล ผ่อนปรน เพื่อเสริมสร้างความ

สามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจรวมถึงการถ่อมตัว (Humble)             

ตามกาลเทศะอันควร 

   I = Intellectual capacity เป็นผู้มคีวามเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคน  

ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผู้รอบรู้ และมีความคิดรเิริ่ม 

   P = Persuasiveness เป็นผู้มศีลิปะในการจูงใจคน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้

หลักจิตวทิยา (Psychology) และต้องมีอำนาจ (Power) ในตัวเองพอสมควร 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าคุณลักษณะของภาวะผู้นำที่จะสามารถนำ

กลุ่มหรอืองค์การไปสู่ความสำเร็จ จะต้องประกอบด้วย คุณลักษณะด้านร่างกาย กล่าวคอื 

มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มพีลังและความทนทานของร่างกาย มีบุคลิกภาพดีและ

แสดงออกที่เหมาะสม คุณลักษณะด้านอารมณ์และจติใจ ต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ  
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ด ีมคีวามเชื่อมั่นในตนเองมคีวามทะเยอทะยาน  
สู่ความสำเร็จ เต็มใจที่จะรับผดิชอบ มคีวามกล้าเผชิญกับความยากลำบาก มคีวาม

เด็ดขาด คุณลักษณะด้านสังคม ต้องมคีวามเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับผูอ้ื่น มสีถานภาพ 

เป็นที่ยอมรับ มคีวามสามารถเข้าสังคม มคีวามสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้และมีอำนาจบารมีทางสังคม  คุณลักษณะด้านสติปัญญา ตอ้งมีความสามารถ

ทางสตปิัญญา มกีารตัดสินใจดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ               

มีจินตนาการมีความสามารถในการสรา้งกรอบแนวคิดรวบยอด มีความสามารถในการ
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วินจิฉัย และคุณลักษณะด้านคุณธรรม ต้องมคีวามอดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย์               

ความมานะ ความรับผดิชอบ ความยุติธรรม ความไม่เห็นแก่ตัว และความเสียสละ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

  ในการศกึษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำมีแนวทางการศึกษา 

อยู่หลายทฤษฎี  โดยทฤษฎีและแนวคิดแต่ละแบบต้องการอธิบายส่วนประกอบหรอืปัจจัย 

ต่าง ๆ ที่เป็นวิวัฒนาการหรือเป็นธรรมชาติภาวะผูน้ำและผลที่เกิดขึน้  ทำให้ทราบว่า

ลักษณะ รูปแบบ  และบทบาทหรอืพฤติกรรมภาวะผู้นำอย่างไรจะมีความเหมาะสมและ            

มีประสิทธิภาพ  ซึ่งงานวิจัยเรื่องภาวะผูน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สามารถแบ่งออกได้       

4  ทฤษฎีหลัก (Mosley, Pietri และ Megginson, 1995  อ้างถึงใน  ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 

2549, หนา้ 48-76)  ได้แก่ 

 1.  ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait  Theory) 

  ทฤษฎีนีมุ้่งเนน้ว่าผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพคืออะไร  ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างไร                

ถึงจะนำอย่างมปีระสิทธิภาพ  ความมีประสิทธิภาพของผู้นำมาจากความแตกต่างกันทาง

คุณลักษณะทางด้านร่างกาย (Physical  Characteristics)  และจติใจ (Psychological  

Characteristics)  ทฤษฎีคุณลักษณะพยายามที่จะบ่งชีถ้ึงคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อช่วยในการ

คัดเลือกผูน้ำ  หลังจากที่คุณลักษณะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมปีระสิทธิภาพของ                  

การเป็นผู้นำในหลาย ๆ สถานการณ์  วิธีการนีส้่งเสริมการใชแ้บบสอบถามและการสอบ

สัมภาษณ์ในการคัดเลือกผู้จัดการ โดยผู้สัมภาษณ์พยายามที่จะจับคู่คุณลักษณะ                  

และบุคลิกลักษณะของผู้สมัครกับตำแหน่งงาน 

 Ralph  Stogdill  หนึ่งในนักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องคุณลักษณะของภาวะผูน้ำ 

ได้พบคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำที่มปีระสิทธิภาพ                 

ซึ่งได้แก่  ทักษะทางสังคม  และการมีปฏิสัมพันธ์  ทักษะทางด้านเทคนิค  ทักษะทางการ

บริหารและความมปีระสิทธิภาพของการเป็นผู้นำ  เป็นต้น 

 2.  ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral  Theory) 

  ช่วงประมาณศตวรรษที่  1940  งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะผูน้ำได้เปลี่ยน

จากเรื่องทฤษฎีคุณลักษณะมาเป็นการมุ่งเน้นต่อสิ่งที่ผู้นำทำงานวิจัยพยายามจะระบุถึง

ความแตกต่างทางพฤติกรรมของผู้นำที่มปีระสิทธิภาพกับผูน้ำที่ไม่มปีระสิทธิภาพ                    

นักทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมระบุถึงปัจจัยของการเป็นผูน้ำว่า  บุคคลสามารถถูกฝึกให้
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กลายเป็นผู้นำได้ และพัฒนาแผนการฝกึอบรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นผู้นำของ

ผูจ้ัดการ  และหาข้อสรุปว่าอะไรคือรูปแบบของการเป็นผู้นำที่ดทีี่สุดที่ควรเรียนรู้ 

 3.  ทฤษฎีสถานการณ์ (Contingency  Theory) 

  ทฤษฎีสถานการณ์เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการศึกษาภาวะ

ผูน้ำโดยเฉพาะเพื่อการฝกึอบรมพัฒนาผูน้ำอย่างกว้างขวาง  ทฤษฎีนีม้ีแนวคิดพืน้ฐาน                 

ที่สำคัญ คือ สถานการณ์ที่ต่างกันย่อมต้องการแบบของผู้นำที่ต่างกัน  ด้วยมุมมอง

ดังกล่าวจงึสรุปว่า  การเป็นผูน้ำที่มปีระสิทธิผลได้นัน้จำเป็นที่ผูน้ำจะต้องปรับแบบภาวะ

ผูน้ำของตนใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

 4. ทฤษฎีภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership 

Theory)   

  ผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองร่วมสมัยของเรื่องภาวะผูน้ำ                       

ผูน้ำดังกล่าวคล้ายคลึงกับผู้นำบารมี (Charismatic  Leaders)  แต่แตกต่างตรงที่

ความสามารถที่จะนำเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่องค์กร  โดยระลกึถึง

ความตอ้งการและความเป็นอยู่ของพนักงาน  ผูน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อทั้งพนักงานและองค์กรตลอดจนผู้นำแบบนีม้ีความสามารถ                

ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาระหน้าที่ขององค์กรกลยุทธ์และโครงสร้าง  รวมถึง

วัฒนธรรมขององค์กร  ผูน้ำประเภทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการให้รางวัล  หรือกฎที่เป็นรูป

ประทับในอันที่จะควบคุมการแลกเปลี่ยนกับพนักงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังมุ่ง

ความสนใจไปที่คุณภาพของสิ่งที่จับตองไม่ได้ เช่น  วิสัยทัศน์  คุณค่าร่วม และความคิดเห็น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหค้วามสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลาย  และหาแนวทางร่วมกัน           

ที่จะขอความร่วมมือ (Enlist) จากพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Daft, 2002                 

อ้างถึงใน  ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2549, หน้า 75) 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีคุณลักษณะ ได้สันนษิฐานว่า

แหล่งปฐมภูมิของความมปีระสิทธิภาพของการเป็นผูน้ำ มาจากคุณสมบัติหรอืคุณลักษณะ

ของผู้นำคนนั้นเอง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถอธิบายเรื่อง

ความมปีระสิทธิภาพของการเป็นผู้นำได้  ส่วนทฤษฎีพฤติกรรมของผูน้ำได้มุ่งเน้นใน

ประเด็นที่ว่า  โดยปกติผูน้ำทำอะไรเมื่อต้องมปีฏิสัมพันธ์กับพนักงาน  ซึ่งทฤษฎีนีพ้ยายาม

ที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้นำทำและการมปีฏิกิรยิาตอบกลับของพนักงาน

ทั้งในเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรม อย่างไรก็ตามพฤติกรรมไม่สามารถใหเ้หตุผลในเรื่อง
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การเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ทฤษฎีที่สามหรอืทฤษฎีสถานการณ์                   

จงึได้ทำการศกึษารูปแบบของภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  แต่ทฤษฎีนีก้็ไม่

สามารถใหเ้หตุผลสำหรับเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมที่ผูน้ำจำเป็นต้องมี  

เพื่อใช้ในการแข่งขันกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จงึทำให้มีการศกึษาในเรื่องเหล่านี้

มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของทฤษฎีผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้แสดงใหเ้ห็นว่า

ผูน้ำสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามให้หลุดพ้น (Transcend)  ต่อการกระทำที่มุ่ง   

เพื่อผลประโยชน์ของตน (Self-Interest) เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรแทน 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Theory) 

ทฤษฎีภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ คอื ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไป

ของผู้นำ เพื่อเปรียบเทียบกับบุคลที่ไม่ใช่ผู้นำ ในการศกึษาภาวะผูน้ำระยะแรก ๆ 

นักวิชาการให้ความสำคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (personal traits) ของผู้นำ โดยพยายาม

แยกแยะว่าคุณลักษณะใดบ้างที่ดำรงอยู่ในตัวผู้นำ ตัวอย่างคุณลักษณะที่มกีารระบุกัน

มากกว่าเป็นตัวชีว้ัดความเป็นผู้นำ คือ ความเฉลียวฉลาด (intelligence) ความซื่อสัตย์ 

(honesty) และความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) งานวิจัยในยุคแรก ๆ ของแนวทางนี้

จะศกึษาผูน้ำที่ประสบความสำเร็จ ดังนัน้ แนวทางนี้จึงรู้จักกันอีกนานประหนึ่งว่า แนวทาง 

“บุรุษผู้ยิ่งใหญ่” (the great man approach) และมีความเชื่อว่า มีคนบางคนเท่านั้นที่เกิดมา

เพื่อเป็นผู้นำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คอื บุคคลคนใดจะเป็นผู้นำในอนาคตได้หรือไม่                              

ได้ถูกกำหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาตแิล้ว การวิเคราะห์คุณลักษณะผูน้ำจากผลงานวิจัย 

เมื่อปี ค.ศ. 1948 ได้มกีารค้นพบจุดร่วมสำคัญ 7 ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพ

กับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ ความเฉลียวฉลาด การรเิริ่มสร้างสรรค์ ทักษะ

ด้านสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง พลังแห่งความรับผดิชอบ และความซื่อสัตย์มั่นคงต่อ

หลักการ (พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หนา้ 172) อย่างไรก็ตาม ยังมีการพบว่า 

คุณลักษณะดังกล่าวมีความสำคัญแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น รเิริ่มสร้างสรรค์              

มีส่วนให้ผู้นำประสบความสำเร็จในสถานการณ์หนึ่ง แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

ของผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ซึ่งแตกต่างออกไป โดยศกึษาทฤษฎีคุณลักษณะได้ดังนี้ 

จากการวิจัยของ ประทีป  บินชัย (2546, หนา้ 11) ศกึษาเรื่อง รูปแบบ             

การพัฒนาภาวะผูน้ำตามแนวภาวะผูน้ำพิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทฤษฎีที่เชื่อว่า คนบางคนเกิดมาเพื่อการเป็นผูน้ำโดยเฉพาะ

ผูน้ำที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็น Napoleon, Alexander the Great, Abraham Lincoln, 
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Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, John 

Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela และ Margaret Thatcher ดูเหมอืนว่าพวกเขา

แตกต่างจากคนธรรมดาในหลายด้าน ซึ่งภายใต้พื้นฐานความเช่ือนี ้นักวิจัยได้สร้างมุมมอง

ที่เรยีกว่า “ทฤษฎีบุคคลยิ่งใหญ่ (the great man theories) ขึน้มา ซึ่งเชื่อว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 

จะมีคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากบุคคลอื่น เช่นเดียวกับ Bass (1990, 

pp. 79-81) ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผูน้ำมากกว่า 163 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948-1970 

จนทำใหเ้ขาสามารถระบุคุณลักษณะของผูน้ำที่ดวี่าขึน้อยู่กับคุณลักษณะ 6 ประการ คอื 

คุณลักษณะทางร่างกาย ภูมิหลังทางสังคม สตปิัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

งาน และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วย               

ความแข็งแรง (activity, energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height)  

น้ำหนัก (weight) ซึ่งกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำที่มปีระสิทธิภาพ              

และมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทางร่างกายใหผ้ลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน เช่น การมีส่วนสูง 

และน้ำหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีว่า ความเป็นผู้นำจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หรอืไม่ แต่ก็มีองค์กรจำนวนมากเชื่อว่าบุคคลที่มรีูปร่างส่วนใหญ่ จะจำเป็นต่อการเชื่อฟัง

ของผู้ตาม ซึ่งก็สามารถอธิบายได้อยู่บนพืน้ฐานของอำนาจ การบังคับหรอืความกลัว                 

แต่ในขณะเดียวกัน Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin และ Deng Xiaoping ก็เป็น

ตัวอย่างของบุคคลรูปร่างเล็ก แต่ก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ 

2. คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วย 

การศกึษา (education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพทางสังคม (mobility) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม

เศรษฐกิจที่ดี จะเป็นข้อได้เปรียบต่อการเข้าสู่สถานภาพทางของความเป็นผู้นำ บุคคล                 

ที่มสีถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ำแต่สามารถก้าวสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าได้                 

จะไปสู่ตำแหน่งผูน้ำระดับสูงได้มากกว่า และในปัจจุบัน ผู้นำที่มกีารศกึษาดีจะมีโอกาสเข้า

สู่ตำแหน่งผูน้ำได้ดกีว่า 

3. คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ (intelligence and ability) 

ซึ่ง Bass (1990) สรุปไว้ว่า ผูน้ำที่มคีวามรู้ (knowledge) มีดุลพินจิ (judgment) มีทักษะ            

ในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี สิ่งเหล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีไ้ด้ในระดับหนึ่งว่า 
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ผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้องมคีุณสมบัติเหล่านีอ้ยู่ ถึงแม้ว่าจะต้องศึกษา

ปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบก็ตาม 

4. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า Bass and Avolio (1990) 

แสดงความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพประกอบด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-

Confidence) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) อดทนต่อความเครียด (Tolerance of Stress)               

การควบคุมอารมณ์ได้ดี (Emotional Control) มีความกระตอืรอืร้น (Enthusiasm)                      

ความตื่นตัว (Alertness) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ (Original, Originality) มีความสามารถ

ในการปรับตัว (Adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว (Extroversion) เป็นต้น แสดงให้เห็น

ว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จะต้องนำมาศกึษาในเรื่องของความเป็นผู้นำ 

5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristic) ประกอบด้วย 

ความขยัน หมั่นเพียร (Drive to Achieve) ความรับผดิชอบ (Responsibility) การไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค (Persistence Against Obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูง รเิริ่มงานใหม่ ๆ                      

ผูท้ี่จะเป็นผู้นำที่ดไีด้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ 

6. คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วย ความนยิม

แพร่หลาย (Popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) มีเสน่ห์

ดึงดูด (Attractiveness) ความร่วมมือ (Cooperativeness) ชอบสังคม (Social Participation) 

นักการทูต (Diplomacy) 

จากการระบุคุณลักษณะเหล่านี้ของ Bass (1990) มีส่วนในการสร้าง                

ความสามัคคี ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของกลุ่มได้ 

Bass (1990, p. 87) ได้แสดงแนวความคิดที่ได้จากการศกึษางานวิจัยเก่า 

167 เรื่อง ว่า “การศกึษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในระยะเริ่มแรกนั้น เป็นการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นำกับบุคคลที่เป็นผู้ตาม และทฤษฎีกลุ่มนี้มสีมมตฐิานว่า 

ผูน้ำเป็นโดยกำเนิด ไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมา (Born not Mode) 

Mosley (1996, p. 397) ได้กล่าวแย้งกับคุณสมบัติของผูน้ำทั้ง 6 ประการ 

ดังกล่าวข้างต้น โดยได้กล่าวถึงขอ้จำกัดทฤษฎีภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะว่า นักวิจัยไม่

สามารถระบุคุณลักษณะที่แน่นอนชัดเจนในการจำแนกว่า บุคคลที่มภีาวะผูน้ำและไม่มี

ภาวะผูน้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในบางครัง้คุณลักษณะอย่างหนึ่งก็

เหมาะสมกับสถานการณ์แบบหนึ่งแต่ก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อกีแบบหนึ่งโดยสังเกต

ได้จาก Bass (1990, pp. 79-81) ที่ผ่านมาพบว่า รายการของคุณลักษณะที่สำคัญของ
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ความเป็นผู้นำมีเพิ่มมากขึ้นทุกที แต่ก็ยังไม่สามารถระบุคุณลักษณะเด่น ๆ ได้ว่า 

คุณลักษณะแบบใดจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อสถานการณ์ใด ทฤษฎี

คุณลักษณะนี ้จึงยังมขี้อบกพร่อง กล่าวคือ Mosley (1996, p. 397) ได้สรุปว่า                         

ไม่มีคุณลักษณะของผูน้ำที่ถูกค้นพบว่า เกี่ยวพันกันอย่างสม่ำเสมอกับความสำเร็จของ 

การนำ 

แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของ Bass (1990) และ Mosley 

(1996) สรุปได้ว่า การมีคุณลักษณะที่เหมาะสม และสอดคล้อง จะช่วยให้ผูน้ำมีแนวโน้ม             

ที่จะเกิดประสทิธิผลมากขึ้น แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้แน่นอนว่าจะต้องมปีระสิทธิผล               

ผูน้ำที่มคีุณลักษณะแบบหนึ่งเฉพาะตนอาจมปีระสิทธิผลได้ในสถานการณ์หนึ่ง แต่ในอีก

สถานการณ์หนึ่งอาจไร้ประสิทธิผลก็ได้ ยิ่งกว่านัน้ผูน้ำที่มแีบบแผนของคุณลักษณะของตน

นีแ้ตกต่างกัน แต่สามารถที่จะมีประสิทธิผลได้ในสถานการณ์เดียวกัน 

 สรุป จากความหมายของภาวะผูน้ำที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า   

ภาวะผูน้ำมีความสำคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะภาวะผูน้ำส่งผลต่อความสำเร็จ

อย่างหนึ่งในการบริหารอีกด้วย โดยพฤติกรรม การปฏิบัติ การกระทำหรอืการดำเนินงาน

ของผู้นำที่มตี่อกลุ่มหรอืต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยใช้หลักการบริหารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรอืขององค์การตามที่กำหนดไว้ ซึ่งพฤติกรรมทางการบริหาร

ของผู้นำหรือผู้บริหารหน่วยงานที่ใช้หลักการบริหารจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง ภาวะผูน้ำ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามแนวคิดคุณลักษณะผูน้ำของบุคคลต่าง ๆ ของ 

Stogdill (1981) ประกอบด้วย  

  1. ด้านลักษณะทางกาย หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผูม้ีสุขภาพ ร่างกาย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสง่า  

  2. ด้านภูมิหลังทางสังคม หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการศกึษาดีและ

สถานภาพทางสังคมที่ดี 

  3. ด้านสติปัญญา หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นผูม้ีความรอบรู้ 

มีทักษะในการสื่อสาร มีการตัดสินใจที่ดีและมีปฏิภาณไหวพริบ 

  4. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นผูม้ีความตื่นตัวอยู่เสมอ 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี มคีวามคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มคีวามสามารถในการปรับตัวและมีความ

มั่นใจในตนเอง 
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  5. ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ 

มีความปรารถนาที่จะทำให้ดีที่สุด มคีวามรับผิดชอบ มุ่งงานและไม่ย่อท้อต่อปัญหา 

และอุปสรรค 

  6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม หมายถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีทักษะ 

ในการสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมอืกับผูอ้ื่น ประสานงานกับผูอ้ื่นได้ดี เข้าสังคมได้ดี

เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น 
 

แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับประสิทธิผล 

 ในหัวข้อนี ้เป็นการพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล ซึ่งผูว้ิจัย                

ได้ทำการศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของประสิทธิผล 

 ได้มผีูใ้ห้แนวคิด และความหมายของประสทิธิผล ไว้หลายประการ ตามทัศนะ

ของแต่ละบุคคล ดังนี้  

  ถวิล  เกือ้กูลวงศ์ (2550, หน้า 247) กล่าวว่าประสิทธิผล หมายถึง ระดับ

ขีดขัน้ที่ผูบ้ริหารประสบความสำเร็จในการทำให้ความต้องการด้านผลงานของบทบาท

ผูบ้ริหารบรรลุวัตถุประสงค์นักเศรษฐศาสตร์ใหค้วามหมายเกี่ยวกับ ผลกำไร (Profit)               

หรอืผลประโยชน์ของการลงทุน ในแง่มุมของฝ่ายผลติถือว่า ประสิทธิผล คือ คุณภาพหรือ

ปริมาณของผลผลติ 

  ปาณิสรา  จรัสวิญญู (2550, หน้า 16) กล่าวถึงประสิทธิผลว่าเป็นการ

ประเมินเพื่อจะรู้ว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หรอืไม่ ซึ่งเป็นการประเมินความสำเร็จที่แท้จริงว่าเมื่อสิน้สุดการดำเนินงานตามนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ แล้วได้ผลงานหรอืผลลัพธ์ออกมาทั้งในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพตรง

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับเพียงใด 

  สุภาพร  พิศาลบุตร (2550, หนา้ 221) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล เป็นคำตอบ

ที่ทำให้ทราบว่าผลผลติและจุดหมายที่กำหนดไว้ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรอืไม่ 

เพียงใด และมีเหตุผลอะไรที่ทำให้การปฏิบัตินั้นประสบกับความสำเร็จและอะไรบ้างที่ทำให้

ล้มเหลว 

  ธงชัย  สันติวงษ์ (2551, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

การทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และได้รับประโยชน์มากที่สุด 
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  สมชาย  หริัญกิตติ (2552, หนา้ 76) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) 

คือ ความสามารถขององค์กรในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมาย                 

ที่กำหนดไว้ซึ่งในบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการเป็นการ

กระทำที่ถูกต้อง (Doingthings Right) โดยคำนึงถึงความสามารถบรรลุเป้าหมาย (Goals)              

ที่กำหนดไว้ 

  ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ (2553, หนา้ 31) ได้ให้ความหมายของคำว่า 

ประสิทธิผลว่า หมายถึง การใชท้รัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ประสิทธิผลจึงมุ่งทำให้เกิดการ “ทำสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right things)” และ

ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด                   

โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ำสุด กล่าวคอื เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย 

(Goal) คือประสทิธิผลหรือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ทำสิ่งต่าง ๆ 

ให้ถูกต้อง (Doing things right)” 

  Mosley (1996 อ้างถึงใน อิสระ  บุญญะฤทธิ, 2545, หนา้ 15)                            

ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับความสามารถของผูจ้ัดการที่จะตั้งเป้าหมายและ

บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายนั้น 

  Moorhead & Griffin (2001, p. 46) ให้ความหมายประสิทธิผลว่า 

ประสิทธิผลที่สูงจะอยู่ที่ความหลากหลายของผลลัพธ์ของบุคคล ผลลพัธ์กลุ่ม และผลลัพธ์

ขององค์การ ซึ่งบางครัง้ความแตกต่างของประเภทก็จะทำให้ผลลัพธ์ขององค์การแตกต่าง

กัน ซึ่งในแต่ละผลลัพธ์ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญของประสิทธิผลองค์การ 

 สรุป  ประสิทธิผล หมายถึง ผลสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของงาน จากการ

ดำเนนิการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ

ของผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จากความหมายของประสิทธิผลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล คือ ประหยัดเงนิ 

ประหยัดเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน อันเป็นผลทำใหอ้งค์การได้รับประโยชน์

สูงสุด บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งก็คือการเกิดประสิทธิผล และประสิทธิผลจึงเป็นตัว

บ่งช้ีถึงแนวทางเสริมสร้างหรอืพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิผลยังหมายถึง 

การที่แต่ละบุคคลในองค์การเกิดความรู้สกึว่าตนเองได้รับความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ 
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ภายในองค์การ ซึ่งบุคคลเหล่านัน้ก็ได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถในการ

ที่จะร่วมมอืเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จขององค์การนัน้ ๆ 

 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 จากการศกึษาแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า 

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวถึงประสทิธิผลในการปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไป มักจะ

กล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งถือได้ว่าเปน็เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Effectiveness) ดังนัน้ ประสิทธิผล จึงหมายถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ (บุญเลิศ  แซ่โงว้, 2544) นอกจากนีย้ังมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า 

ประสิทธิผลอาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพก็ได้ (Bedeian and Zammuto, 

1991) ประสิทธิผล จึงเป็นเรื่องของความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  Cherrington (1994) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไว้ว่า 

หมายถึง สัมฤทธิผลหรือความสำเร็จในการทำงาน ดังนั้น จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ 

ผูว้ิจัยจงึสรุปว่า ประสิทธิผลการทำงาน หมายถึง ระดับความสามารถในการดำเนินงาน

ของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลนั้น สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสำเร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติงานตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตัง้ไว้ หรอืได้

คาดหวังไว้ โดยหากนำมาศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

แล้วตัวเราคิดหรอืวางแผนที่จะประกอบกิจการใดแล้วสามารถทำกิจการนั้นให ้สำเร็จได้

ตามที่คิดหรอืวางไว้ เรียกว่า การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการ

จัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การต้ังจุดสำเร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น                       

ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตัง้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสำเร็จที่เราต้องการ

นั้นคอือะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ดำเนินโครงการหรอืงานอย่างหนึ่ง 

อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรอืผลผลติที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับ

หนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการใชท้รัพยากร (Resources) 

หรอืปัจจัยนำเข้า (Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรอืปัจจัยนำเข้ามาดำเนินการ

ในโครงการหรอืงานใดน้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ การดำเนินโครงการน้ันจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ทั้งนีโ้ดยการเปรียบเทียบ

โครงการแต่ละโครงการที่สามารถดำเนินการแลว้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย                   

ที่กำหนดได้เหมอืนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะสามารถดำเนินการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้เหมอืนกันก็ตามแต่ใชท้รัพยากรหรอืปัจจัยนำเข้า

มากกว่าโครงการอื่น ๆ โครงการน้ันก็จะไม่ใช่โครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด  

(ชิรวัชร  งามละม่อม, 2552) 

  สำหรับวิธีในการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือการดูความสามารถในการจัด

องค์การ (Organize) และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และรักษา

ระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลไว้ไห้ได้สิ่งสำคัญในที่นี้ คือ ประสิทธิผล หรอื Effectiveness 

ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ 

ตัวการที่จะเป็นเครื่องมอืตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความสำเร็จ

หรอืไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตาม คำว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจ

ของนักวิชาการต่างสาขากัน สำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรอืนักวิเคราะห์ทางการเงิน 

ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย่างเดียวกันกับผล

กำไร (Profit) หรอืผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on Investment) สำหรับผูจ้ัดการฝ่าย

ผลติ ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรอืปริมาณของผลผลติที่เป็นสินค้าหรอื

บริการ สำหรับนักวิทยาศาสตร์การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจำนวน

สิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ หรอื ผลผลติใหม่ ๆ ขององค์การ และสำหรับนักสังคมศาสตร์ 

ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของชีวิตการทำงาน ภรณี  มหานนท์ (2529)                  

ยังมีความเห็นอีกว่าประสิทธิผลขององค์กรจะมีขึน้ได้ย่อมขึน้อยู่กับเงื่อนไขที่ว่าองค์กร

สามารถทำประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ แต่สิ่งที่

สำคัญที่สุดที่อยู่เบือ้งหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง               

การมสีมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทำงานที่ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลติที่มมีูลค่า

ของทรัพยากรที่ใชไ้ป 

  กล่าวโดยสรุปแล้วประสทิธิผล จึงหมายถึง ขีดความสามารถของการบรรลุ

วัตถุประสงค์นั่นเองแนวความคิดของสาขาวิชาการทำให้เกิดความคิดที่แตกต่างกันต่อ

วิธีการในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การให้ดีขึ้น โดยที่นักวิชาการหรอืนักบริหาร 

ต่างสาขาต่างก็มองดว้ยสมมุตฐิานของตนเท่านั้น เช่น จัดการและนักวิเคราะห์องค์การ 

(Organization Analysts) มักคิดว่ามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน (Evaluation Criteria)               

ความมปีระสิทธิผลขององค์การเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ วัดจากผลกำไร ซึ่งก็ปรากฏว่า

ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืวัดที่ถูกต้องอย่างเดียวได้ เพราะไม่มีองค์กรไหนสามารถจะอยู่

รอดในระยะยาวได้ ถ้าหากองค์กรมุ่งแต่จะสนองตอบเป้าหมายในการแสวงหากำไร                 
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แต่ประการเดียวโดยไม่สนใจต่อความต้องการและเป้าหมายของคนในองค์กรและของ

สังคมส่วนรวมได้ นอกจากนยังมอีงค์กรหลายประเภท เช่น หน่วยงานราชการ และหน่วย

สงเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายที่จะเสาะแสวงหากำไรแต่อย่างใด นอกจากนี้

องค์กรยังมักจะมุ่งทำงานเพื่อเป้าหมายหลายประการ (Multiple Goals) ดังนั้นความ

พยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กรจงึจำเป็นจะต้อง ครอบคลุมถึงตัวแปรหรอื

บรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิผล

ขององค์กรอย่างแท้จริง 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 มีผู้ที่ทำการศกึษาวิจัย เกี่ยวกับ ตัวแปรที่มคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผล                

การปฏิบัติงานของบุคลากร ไว้หลายท่าน ดังผูว้ิจัยจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 

  พรทิพย์  วรกิจโภคาทร (2554, หนา้ 312) ได้กล่าวถึง ประชากรศาสตร์

หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์

จะมีอทิธิพลต่อการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตร์คือ 

   1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย 

และเพศหญิงที่ต่างกัน ส่งผลใหก้ารสื่อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจัยการชม

ภาพยนตร์โทรทัศน์ของเด็กวัยรุ่น พบว่าเด็กวัยรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและ

กายกรรมมากที่สุด ส่วนเด็กวัยรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากที่สุด                         

แต่ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ชายและหญิงมีสื่อสารและรับสื่อไม่ต่างกัน 

   2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่อายุต่างกันใหเ้ชื่อฟัง หรอืเปลี่ยนทัศนคติ

หรอืเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ มีความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เชื่อฟัง                

ให้เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และ 

ดีเรฟ์ (I.L.Janis & D.Rife) ได้ทำการวิจัยและให้ผลสรุปว่า การชักจูงจติใจหรอืโน้มน้าว

จติใจของคน จะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น อายุยังมีความสัมพันธ์ของข่าวสาร และ

สื่ออกีด้วย เช่นภาษาที่ใชใ้นวัยต่างกันก็ยังมคีวามต่างกัน โดยพบว่าภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ 

จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกว่าผูสู้งอายุเป็นต้น 

   3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่มผีลต่อ

ประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจัยหลายชิน้ที่ชี้ว่า การศกึษาของผูร้ับ

สารนั้น ทำให้ผู้รับสารมพีฤติกรรมการสื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาสูง                 

จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย ๆ และมักรับสื่อสิ่งพิมพ์มาก 
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   4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง

อาชีพรายได้เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื่องที่ได้พิสูจน์ว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

นั้น มีอทิธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน 

  ปรมะ  สตะเวทิน (2553, หน้า 112) ได้กล่าวถึงคนมีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจติวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์ปัจจัย ดังนี้ 

   1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของ                       

การตดิต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสาร

มากกว่าชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น แต่มีความตอ้งการจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นมากกว่าการรับและ                

ส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง

ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กำหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

   2. อายุ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมคีวามแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและ

พฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมคีวามคิดเสรีนยิม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี

มากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ 

ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มอีายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิต                  

ที่แตกต่างกัน 

   3. การศกึษา เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคตแิละ

พฤติกรรมแตกต่างกันคนที่มีการศกึษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี 

เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดแีต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มี

หลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศกึษาต่ำมักจะใช้สื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์

และภาพยนตร์หากผูม้ีการศกึษาสูงมเีวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น 

   4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพ

ทางสังคมของบุคคล อิทธิพลอย่างสำคัญต่อปฏิกิรยิาของผู้รับสารที่มีต่อผูส้่งสาร                         

เพราะแต่ละคนมวีัฒนธรรมประสบการณ์ทัศนคติค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน 
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 แนวคดิเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ได้มนีักวิชาการทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 

ให้ความหมาย แนวคิด  และคำจำกัดความ ไว้หลายความหมายด้วยกัน ซึ่งได้รวบรวมและ

สรุปมาได้ดังต่อไปนี้ 

 Mrichaeal Armstrong (2012, p. 322 อ้างถึงใน กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 

2557, หนา้ 205) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการเชิง

ระบบเพื่อการปรับปรุงผลงานในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร การบริหารผล

การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการพัฒนาช้ันต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำงานและเพื่อพัฒนาบุคลากร ปัจเจกบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 Gary Dessler (2002, p. 165 อ้างถึงใน กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2557, 

หนา้ 205-206) ได้นยิามความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ว่า                      

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การทบทวน การประเมินผลงานของบุคลากร              

ในปัจจุบันหรอืในอดีตตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน การประเมินผล

การปฏิบัติงานได้ถูกตั้งสมมติฐานว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ถูก

กำหนดไว้แลว้ ผูบ้ังคับบัญชาต้องให้ข้อมูลแก่บุคลากร ทั้งนีเ้พื่อช่วยเหลอืบุคลากรที่ถูก

ประเมินและกำจัดช่องว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานหรอืดำเนินการต่อไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 สุนันทา  เลาวหนันทน์ (2556, หน้า 281) ได้อธิบายความหมายของ               

การประเมนิผลของการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมว่า การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารใช้เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของผูป้ฏิบัติงาน

ว่ามีประสทิธิภาพเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลงานที่ปฏิบัติได้กับวัตถุประสงค์หรอื

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ รวมถึงมกีารใหข้้อมูลย้อนกลับแก่ผูป้ฏิบัติงานเพื่อใชใ้นการปรับปรุงแก้ไข 

การทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

 จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า การประเมินผล                

การปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคลากร อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการ

ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวธิีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติใด ๆ ทั้งนีเ้พื่อการ

ดำเนนิการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพมากขึ้น  

จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเห็นช่องทางความก้าวหน้าของเขาซึ่ง

จะส่งผลใหอ้งค์การเจรญิเติบโต ปกติผูบ้ังคับบัญชาตามสายงานโดยตรงจะเป็นผู้ประเมิน
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และพิจารณาทบทวน โดยมีผู้บังคับบัญชาที่เหนอืขึน้ไป ดังนัน้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ประเมินคน

อื่น คนคนนั้นก็จะถูกประเมินด้วยเหมือนกัน ว่าที่ตนประเมินไปนั้นถูกต้องเชื่อถือได้เพียงไร

ด้วย จงึกล่าวได้ว่า ผูป้ระเมินจะถูกประเมินโดยผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง ๆ ขึ้นไป เป็นทอด ๆ 

ยกเว้นผูท้ี่มไิด้เป็นผู้บังคับบัญชา 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานก็จะมีวัตถุประสงค์ในการ

นำไปใช้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน บางหน่วยงาน

นำไปใช้เพียงแค่วัตถุประสงค์เดียว แต่บางหน่วยงานก็นำไปใช้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์

พร้อม ๆ กัน โดยส่วนมากการประเมินผลการปฏิบัติงานมวีัตถุประสงค์ที่สำคัญ                     

ก็เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 Beach (1980, p. 63 อ้างถึงใน เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, 2550, หน้า 39) กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วย

เสริมสรา้งและรักษาระดับความพอใจของการปฏิบัติงานของลูกจ้างในหน้าที่ปัจจุบัน                

เมื่อมีการประเมินอาจก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินแต่ละคน

ได้ 

  2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาของพนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ การประเมนิอาจ

ให้ประโยชน์ต่อความตอ้งการที่จะช่วยพัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรด้วย

การพัฒนานีอ้าจเกิดขึ้นได้จากการศกึษาด้วยตนเอง การฝึกงานหรอืการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

การประเมนิเป็นการกระตุ้นการทำงานของบุคลากรโดยในวัตถุประสงค์นี ้วุฒิชัย  จำนง 

(2523) ได้เสริมว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทำให้ทราบว่าบุคลากรแต่ละคนยัง

ต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง และรัชนีวรรณ  อุทายศรี (2525) ได้กล่าวว่า ผูท้ี่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับน่าพอใจแล้วนัน้ ควรได้รับการจูงใจใหป้ฏิบัติงานได้ผลดยีิ่ง ๆ ขึน้ไป 

  3. เพื่อสร้างความเข้าใจการนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน                      

เป็นการสรา้งความเข้าใจและความร่วมมอืที่ระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยผูบ้ริหารจะเกิดความสนใจที่จะช่วยเหลอืลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

  4. เพื่อการเปลี่ยนงานในหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่

จะช่วยตัดสินใจในการเลื่อนขั้น โยกย้าย ปลดออก และให้ออก ซึ่งข้อมูลที่จะตัดสินใจนีต้้อง

ประเมินอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ประเมินในระยะเวลาหนึ่งและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน             

ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น 
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  5. เพื่อกำหนดค่าจ้าง ผลกากการประเมินจะนำไปกำหนดค่าจ้างหรอื    

การจ่ายเงินให้สัมพันธ์กับปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และความยากง่ายของพนักงาน  

แต่ละคนปฏิบัติ 

  6. เพื่อประเมินความเที่ยงตรงของโปรแกรมบุคลากร หรอืเป็นการประเมิน

บุคคลซึ่งได้ทำไว้เมื่อแรกรับบุคคลเข้ามาทำงาน การประเมินครัง้หลังนี้จงึตรวจสอบว่า

บุคคลที่รับเข้าทำงานมีผลการประเมินการปฏิบัติอย่างไร ผลการประเมินจะนำมาเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งว่าเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานนี ้นับได้ว่าเป็นเครื่องมอืสำคัญอย่างหนึ่งในการ

บริหารองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยวินจิฉัยเกี่ยวกับนโยบายบุคคลใหด้ำเนนิไปด้วยความ

มีเหตุมีผลและเชื่อถือได้แล้ว ยังมปีระโยชน์ครอบคลุมไปทุกสาขาของการบริหารงาน          

อีกด้วย  ประโยชน์ที่ใช้กันแพร่หลายนั้น ได้แก่ 

  1. เพื่อหาคุณค่าของพนักงานว่า มีความสามารถอยู่ในระดับใด มคีวาม

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และทำให้พนักงานผูถู้กประเมินทราบฐานะ 

ของตนเองดีขึน้ว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

  2. เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน หรอืล่าช้า

กว่ากำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ

แม่นยำยิ่งขึน้ เพราะทราบความสามารถของบุคคล อุปสรรคในการบริหารงาน และข้อมูล

ต่าง ๆ ได้ด ี

  3. เพื่อให้การพิจารณาความดี ความชอบ หรอืการปูนบำเหน็จแก่

ผูป้ฏิบัติงาน เช่น การขึน้เงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งดำเนนิไปด้วยความยุติธรรม

สมเหตุสมผลและเสมอภาค 

  4. ในการวางแผนกำลังคนนั้นจะต้องใชข้้อมูลจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมาคาดคะเนความตอ้งการกำลังคนของหน่วยงาน กล่าวคือ ใช้สำหรับคำนวณ

ปริมาณคนที่มีอยู่ว่า เพียงพอกับการปฏิบัติงานหรอืไม่ ควรจะใช้กำลังคนมากน้อยเท่าใด 

  5. เพื่อประกอบการพิจารณา ปรับปรุงวธิีการสรรหาบุคคล ที่องค์กรใช้

เลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวคือ จะช่วยใหท้ราบว่า

วิธีการทดสอบที่ใชอ้ยู่สามารถวัดและเลอืกสรรบุคคล ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หรอืไม่ หากมีข้อบกพร่องจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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  6. เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ขอ้มูลที่ได้จากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึง ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ

งาน และสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถทราบถึงอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ

ทำงาน เพื่อเป็นรากฐานสำหรับผูบ้ังคับบัญชาที่จะหาแนวทางแก้ไข หรอืให้คำปรึกษาแก่

พนักงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที   

  7. เพื่อรักษาระดับคุณภาพของการทำงานของบุคลากรให้อยู่ในสภาพ              

ที่น่าพึงพอใจตลอดเวลา ดว้ยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เมือ่ใดที่พบว่า

ประสิทธิภาพตกต่ำ ก็จะมีการส่งเสริมเพื่อรักษาระดับคุณภาพของการทำงานนั้นไว้ 

  8. เพื่อพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อดี

ข้อบกพร่องของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อว่าทั้งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายหัวหน้างาน และผูป้ฏิบัติงานเอง 

จะได้พยายามพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน โดยการศกึษา การฝึกอบรม 

หรอืการร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน             

เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้ายิ่งขึน้ เช่น ได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึน้ 

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น 

  9. ผลจากการประเมินอาจชีใ้ห้เห็นว่า ในองค์กรนั้น ควรจะจัดใหม้ีการ

ฝกึอบรมพนักงานขึน้ หากในการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ 

มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ 

  10. เพื่อประโยชน์ในการสับเปลี่ยน โยกย้าย ให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่             

ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน สำหรับบุคคลที่หย่อนสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงาน และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดขีึน้ได้ ก็ใหพ้ันจากหน้าที่การงานไป              

ซึ่งเท่ากับเป็นการลดค่าใชจ้่ายอันไม่จำเป็นขององค์กรออกไป ทั้งยังก่อใหเ้กิดความเป็น

ธรรมในระหว่างผูป้ฏิบัติงานด้วยกัน 

  11. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยใหท้ราบถึง สภาพของสถานที่

ทำงาน สุขภาพของผูป้ฏิบัติงานทั้งด้านร่างกายและจติใจ หรืออาจรวมไปถึงสุขภาพของคน

ทุกคนในครอบครัวด้วย ซึ่งมีอทิธิพลต่อความรู้สกึนึกคิด ขวัญและกำลังใจตลอดจน 

ประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการได้เป็นอย่างดี 

  12. เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเต็ม

ใจ เต็มกำลังความสามารถ ไม่ต้องคอยกังวลที่จะประจบผูบ้ังคับบัญชาด้วยวิธีการที่ไม่
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ถูกต้อง เพราะเมือพนักงานรู้ว่า องค์กรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา

ความดคีวามชอบด้วยความยุติธรรมก็จะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความ

ร่วมมอืร่วมใจในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  นอกจากนี ้ยังช่วยขจัดข้อขัดแย้งหรอืความไม่พอใจของพนักงาน ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นได้จากการพิจารณาความดคีวามชอบเพื่อขึน้เงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย 

หรอืการให้ออกจากงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ            

จะช่วยให้ฝ่ายบริหารมีหลักการในการตดิสินใจที่จะระงับข้อขัดแย้งนัน้ได้ ทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานจะประกอบด้วยเทคนิคและวธิีการประเมิน  

ผูป้ระเมิน และผูถู้กประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีตอ้งมเีทคนิควิธีที่สามารถ

ตอบสนองต่อลักษณะงาน ง่ายต่อการปฏิบัติ มคีวามยืดหยุ่นและสามารถใช้ผลการ

ประเมินได้ตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ผูป้ระเมินซึ่งมีส่วนสำคัญมากต่อ

ความสำเร็จ หรอืความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะต้องมคีวามรูค้วาม

เข้าใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และใชเ้กณฑ์มาตรฐานในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ถูกประเมิน ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี

จงึ ควรมีลักษณะ ดังนี้ (Davis, 1981, pp. 30-35) 

  1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เมื่อผูป้ระเมินทำการประเมินผู้ปฏิบัติงาน

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกระยะเวลาหน่ึงที่ใกล้ ๆ กัน ในสภาพงานและ

เหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรอืเมื่อผูป้ระเมินหลายคนประเมินผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกัน 

แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน ผลการประเมินจะต้องไม่มีความแตกต่าง 

  2. ความเที่ยงตรง (Validity) ผลการประเมินจะต้องสามารถแสดงคุณค่า

ของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานได้จริง  นั่นคือ มิติต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานจะต้องถูกวัด

อย่างถูกต้อง หรอืรายการประเมินมคีวามเกี่ยวข้องกับงาน 

  3. ความสามารถในการแยกแยะ (Discrimination) เทคนิควิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานจะต้องสามารถแยกคนตามผลงานได้จริง การประเมินผลการปฏิบัติงาน              

ที่ไม่สามารถแยกได้ว่า บุคคลต่าง ๆ มีผลสำเร็จที่ต่างกันอย่างไรแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังน้ันวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสใหผู้ป้ระเมินใช้ดุลยพินจิได้มาก จงึอาจเกิดความ

ผดิพลาดในการแยกแยะได้ง่าย 
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  4. สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ (Usefulness and Practicality) 

กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องสอดคล้องกับลักษณะงาน มอีงค์ประกอบ

และปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้จรงิ เป็นที่เข้าใจง่าย สะดวก  

ในการใช ้และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้กับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ผลการ

ประเมินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายและสามารถใช้ผลย้อนกลับ (Feedback) 

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น การปรับปรุง

งาน และการพัฒนาบุคคล เป็นต้น 

 จากความหมายของประสิทธิผลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ผลสำเร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนา้ที่ ผลลัพธ์ที่เกิด

จากพฤติกรรมของบุคคล ที่แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคคล มกีารบริหารทรัพยากรที่มอียู่ได้อย่างสมดุล คือ 

ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ใหคุ้้มค่าด้วยวิธีการ 

ที่เหมาะสมโดยวัดผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนด                   

เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคคลมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ซึ่งประสิทธิผลการปฏิบัติงานในงานวิจัยนี ้หมายถึง ผลการปฏิบัติตาม

อำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับ

แก้ไขถึงปัจจุบัน และกฎหมายอื่น ๆ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด

นครพนม ประกอบด้วย 1) ด้านการใช้อำนาจหนา้ที่ปกครองราษฎรและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 2) ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบริการ 3) ด้านการนำข้อราชการ          

ไปประกาศแก่ราษฎร 4) ด้านกิจการสาธารณะประโยชน์ 5) ด้านการที่เกี่ยวกับคดีอาญา              

6) ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

 1. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และตามกฎหมายอื่นที่ระบุอำนาจ

หนา้ที่ของผูใ้หญ่บ้านไว้พบว่ามีมากมาย ทั้งในฐานะนักปกครองที่มหีน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุง

สุขต่อประชาชน และในฐานะนักพัฒนาเพื่อสร้างความเจรญิเติบโตให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

หนา้ที่ดังกล่าวจะเห็นได้จากภารกิจในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความ

ปลอดภัยใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่ในยามเกิดวิกฤติการณ์ต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่ที่มมีาตั้งแต่
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เดิมเมื่อปีพุทธศักราช 2457 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองได้

เปลี่ยนแปลงไป บทบาทหนา้ที่บางอย่างได้ลดลงไปโดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงเข้ามาดูแลแทนที่ แต่ขณะเดียวกันก็มีบทบาทใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ในเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 

  กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน นับได้ว่าผูน้ำโดยธรรมชาติ เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มบีทบาท 

อันสำคัญยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน                    

ทั้งภาครัฐและประชาชนในวิถีทางที่จะนำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็น

แม่บทแบบการปกครองที่ประเทศของเราใช้อยู่ในปัจจุบัน (เฉลิมศักดิ์  แหงมงาม, 2535, 

หนา้ 3) จากการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนีจ้ะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ เพื่อให้มีกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความทุกข์สุขของราษฎรตามพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น

กำลังสำคัญอย่างหนึ่งในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนั้นก็เพื่อรักษาพระราชอำนาจ

ตามกำหนดกฎหมายใหป้ระชาชนพึงปฏิบัติตามด้วยความเรียบร้อยพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ประกาศใช้มาประมาณ 17 ปี ก็ได้มกีารปรับปรุงใหม่และ

ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ขึ้นใช้บังคับแทนและ         

เป็นหลักของการปกครองท้องที่ในประเทศไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

 2. อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 

  หนา้ที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12) ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ไว้ดังนี้ 

  1. หน้าที่และอำนาจของผู้ใหญ่บ้าน  

   1.1 ผูใ้หญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหนา้ที่และ           

เป็นหัวหนา้ราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนีด้้วย (มาตรา 27) 

    1.1.1 อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

    1.1.2 สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 

    1.1.3 ประสานหรอือำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการ

ติดต่อหรอืรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

45 

 

 
 

    1.1.4 รับฟังปัญหาและนำความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความตอ้งการ 

ที่จำเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจง้ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรอืช่วยเหลอื 

    1.1.5 ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ

หนา้ที่หรอืการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืองค์กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น 

    1.1.6 ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

หรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทาง

ราชการได้แนะนำ 

    1.1.7 อบรมหรอืชีแ้จงให้ราษฎรมคีวามรู้ความเข้าใจในข้อราชการ 

กฎหมาย หรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้

ตามสมควร 

    1.1.8 แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลอืในกิจการสาธารณประโยชน์

เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์แก่ผูป้ระสบภัย 

    1.1.9 จัดให้มกีารประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำ

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

    1.1.10 ปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรือทางราชการและรายงาน

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านใหก้ำนันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอำเภอด้วย 

    1.1.11 ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบ               

แบบแผนของทางราชการหรอืตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ                        

ผูว้่าราชการจังหวัด หรอืนายอำเภอมอบหมาย 

   1.2 ผูใ้หญ่บ้านมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญา

ดังต่อไปนี ้(มาตรา 28) 

    1.2.1 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรอืสงสัยว่า

ได้เกิดขึน้ในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อกำนันนายตำบลใหท้ราบ 

    1.2.2 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรอืสงสัยว่า

ได้เกิดขึน้ในหมู่บ้านที่ใกล้เคียง ตอ้งแจ้งความต่อผูใ้หญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ 
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    1.2.3 เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระทำผดิกฎหมายมีอยู่ก็ดีหรือ

สิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยกระทำผดิกฎหมาย หรอืเป็นสิ่งของสำหรับใช้ในการกระทำผดิ

กฎหมายก็ดี ให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนำส่งต่อกำนันนายตำบล 

    1.2.4 เมื่อปรากฏว่าผูใ้ดกำลังกระทำผดิกฎหมายก็ดี หรอืมีเหตุควร

สงสัยว่า เป็นผูท้ี่ได้กระทำผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้น้ันไว้และรีบนำส่งต่อกำนันนายตำบล 

    1.2.5 ถ้ามีหมายหรอืมีคำสั่งตามหนา้ที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้าน

นั้น เป็นหน้าที่ของผูใ้หญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรบีส่งต่อกำนัน หรอืกรมการอำเภอ               

ตามสมควร 

    1.2.6 เมื่อเจา้พนักงานผูม้ีหน้าที่ออกหมายสั่งใหค้้นหรอืให้ยึด 

ผูใ้หญ่บ้านต้องจัดการให้เป็นไปตามหมาย 

  2. หนา้ที่และอำนาจของกำนัน 

   2.1 บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรยีบร้อยในตำบล คือ  

การที่จะว่ากล่าวราษฎรในตำบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชกำหนดกฎหมายก็ดีหรือ  

การที่จะป้องกันภยันตรายและรักษาความสุขสำราญของราษฎรในตำบลนั้นก็ดีหรอื                 

การที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในตำบลนั้นขึน้รอ้งเรียนต่อผู้ว่าราชการเมอืง กรมการ

อำเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในตำบลนั้นก็ดี หรือที่จะจัดการตาม 

พระราชกำหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและนำเก็บภาษีอากรในตำบลนั้นก็ดี การทั้งนีอ้ยู่

ในหน้าที่ของกำนันผูเ้ป็นนายตำบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในตำบลนั้น และแพทย์ประจำตำบล

จะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่ (มาตรา 34) 

   2.2 กำนันมหีน้าที่เช่นเดียวกับผูใ้หญ่บ้าน (มาตรา 34 ทวิ) 

   2.3 กำนันมีหนา้ที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ดังต่อไปนี ้

(มาตรา 35) 

    2.3.1 เมื่อทราบข่าวว่า มีการกระทำผดิกฎหมายเกิดขึ้น หรอืสงสัยว่า

ได้เกิดขึน้ในตำบลของตน ต้องแจง้ความต่อกรมการอำเภอให้ทราบ 

    2.3.2 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำผดิกฎหมายเกิดขึ้น หรอืสงสัยว่า

ได้เกิดขึน้ในตำบลที่ใกล้เคียงตอ้งแจง้ความต่อกำนันนายตำบลนั้นให้ทราบ 

    2.3.3 เมื่อปรากฏว่า ผูใ้ดกำลังจะกระทำผดิกฎหมายก็ดี หรอืมีเหตุ

ควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำผดิกฎหมายก็ดี ใหจ้ับผูน้ั้นไว้ และรีบนำส่งต่อกรมการอำเภอ 
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    2.3.4 ถ้ามีหมายหรอืมีคำสั่งตามหนา้ที่ราชการให้จับผูใ้ดในตำบลนั้น 

เป็นหนา้ที่ของกำนันที่จะจับผูน้ั้นแล้วรีบส่งต่อกรมการอำเภอตามสมควร 

    2.3.5 เมื่อเจา้พนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งใหค้้นหรอืให้ยึด กำนัน

ต้องจัดการให้เป็นไปตามหมาย 

    2.3.6 ถ้ามีผู้มาขออายัติตัวคนหรอืสิ่งของก็ดีหรอืผูต้้องโจรกรรม             

จะทำกฎหมายตราสิน หรอืมีผู้จะขอชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนีใ้ห้กำนันสืบสวนฟังข้อความ

แล้วรบีนำตัวขอและผูต้้องอายัติ และทรัพย์สิ่งของบรรดาที่จะพาไปด้วยนั้นไปยังกรมการ

อำเภอ ถ้าสิ่งของอย่างใดจะพาไปไม่ได้ ก็ใหก้ำนันชันสูตรให้รูเ้ห็น แล้วนำความไปแจง้ต่อ

กรมการอำเภอในขณะนั้น 

 3. หน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

  นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2457 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้านยังมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายอื่น ได้แก่ 

    1) ทะเบียนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบ

สำนักงานกลางทะเบียนราษฎรกรมการปกครอง ผูใ้หญ่บ้านเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

กรณีมีคนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ เมื่อรับเรื่องจากราษฎรแล้วต้องส่งต่อนายทะเบียน  

ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ และใหถ้้อยคำรับรองบุคคล บุคคลใดขอเพิ่มช่ือ 

ในทะเบียน หรอืขอแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือขอแก้ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎรหรอื

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ผู้แจง้ไม่มเีอกสารหลักฐาน ให้ยื่นคำรอ้งต่อ

นายทะเบียนอำเภอท้องที่ที่ตนมช่ืีออยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งสำเนาเอกสารไปแสดง

ประกอบการพิจารณาอนุญาตและก่อนนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตนายทะเบียนอำเภอ

อาจให้ผูใ้หญ่บ้านในท้องที่ที่ผูย้ื่นคำร้องมถีิ่นที่อยู่ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว

ประกอบการอนุญาตในฐานะพยาน 

   2) บัตรประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน            

มีหน้าที่คอื 1) แจ้งให้ราษฎรผูม้ีสัญชาติไทยที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี

บริบูรณ์ ไปยืนคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.1) ณ ที่ว่าการอำเภอ ภายใน 60 วัน 

นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ โดยยื่นคำขอมบีัตรนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน   

(ทร. 4) ฉบับเจ้าบ้านและสูติบัตรไปด้วย 2) เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะด่าน                

ซึ่งปฏิบัติอยู่ตามด่านตรวจที่ตัง้ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย              

ที่ 452/2542 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2542 (ปกติปฏิบัติร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง) 
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   3) ทะเบียนครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 

    การทะเบียนครอบครัว มี 7 ประเภท คือ 1. ทะเบียนสมรส 2. ทะเบียน

หย่า 3. ทะเบียนรับรองบุตร 4. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 5. ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 

6. ทะเบียนบันทึกฐานะภรรยา 7. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งคอบครัว ผูใ้หญ่บ้านอาจจะต้อง

เป็นพยานบุคคลรับรองบุคคลที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนเหล่านีโ้ดยแนะนำให้ไปติดต่อยัง

อำเภอ ผูใ้หญ่บ้านมีอำนาจหนา้ที่ในฐานะพยานกรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อ

กำนันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ ถ้าท้องที่ใดผูว้่าราชการ

จังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัตขิองรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมให้ยื่น

คำรอ้งขอจดทะเบียนสมรสต่อกำนันได้ กำนันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรอืทั้งสองฝ่าย

มีถิ่นที่อยู่ มอีำนาจหนา้ที่รับจดทะเบียนสมรสแก่ชายหญิงนัน้ ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการ

จังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัตขิองรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย โดยใหช้าย

หญิงยื่นคำร้องพรอ้มพยาน 2 คน พยานคนหนึ่งตอ้งเป็นพนักงานปกครอง ซึ่งมีตำแหน่ง

ตั้งแต่ผูใ้หญ่บ้านขึ้นไป หรอืตำรวจซึ่งมียศตัง้แต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หรอืหัวหน้าสถานี

ตำรวจ หรอืผูแ้ทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัดหรอื

ทนายความ กำนันมีอำนาจหนา้ที่ในการรับคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยวาจาหรอืด้วย

กิริยาจากชายหญิงที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถจะได้จด

ทะเบียนสมรสให้ได้และผูใ้กล้ความตายจะทำคำร้องตามแบบก็ไม่ได้ ให้กำนันที่ได้รับคำ

ร้องขอจดทะเบียนพร้อมดว้ยชายหรือหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าหากมีใหไ้ปแสดงตนต่อ             

นายทะเบียนโดยมิชักช้าเพื่อให้ถ้อยคำแสดงพฤติกรรมแห่งการร้องขอแล้วจดทะเบียน

สมรส 

   4) ทะเบียนสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ (พระราชบัญญัติ

สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 และระเบียบการสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482) อำนาจหน้าที่ของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านมอีำนาจหน้าที่เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะตามกฎหมายนี้ ดังนี้ 

    1. ผูใ้หญ่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ คือ 

     1.1 เป็นพยานในการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ                    

เมื่อเจา้ของสัตว์หรือตัวแทนนำสัตว์ไปขอจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่

ที่สัตว์นัน้อยู่ 

     1.2 มีหน้าที่ช่วยเหลอืกำนันในการดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียน

สัตว์พาหนะ 
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     1.3 สำรวจและจัดทำบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ทำตัว๋รูปพรรณ (แบบ ส.พ. 

19) 

     1.4 จัดทำบัญชีสัตว์ประจำคอกซึ่งยังไม่ได้ทำตัว๋รูปพรรณ (ส.พ. 18) 

และบัญชสีัตว์ที่ยังไม่ได้ทำตั๋วรูปพรรณ (ส.พ. 19) และตรวจสอบแก้ไข 

    2. กำนัน มีอำนาจหนา้ที่ คือ 

     2.1 รับมอบตั๋วรูปพรรณ กรณีผู้มตีั๋วรูปพรรณแต่ไม่มีตัวสัตว์                     

ในครอบครองเพื่อส่งให้นายทะเบียนต่อไป 

     2.2 รับแจ้งความหรอืรับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ตายจากเจา้ของสัตว์

หรอืตัวแทน 

     3.3 รับมอบตั๋วรูปพรรณกรณีสัตว์หายตามคืนมาไม่ได้ 

     3.4 รับมอบบัญชสีัตว์ที่ยังไม่ได้ทำตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ. 19)               

จากผู้ใหญ่บ้าน (จำนวน 3 ฉบับ) นำไปส่งนายทะเบียนเพื่อรับทราบและลงนาม และจัดเก็บ

บัญชดีังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน ตรวจสอบสิทธิ์ และการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ 

     3.5 สำรวจและจัดทำบัญชีสัตว์ประจำคอกซึ่งยังไม่ได้ทำตั๋วรูปพรรณ 

(แบบ ส.พ.18) ส่งนายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน 

   5) ทะเบียนอาวุธปืน ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 การทำ ซือ้ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้า               

ซึ่งอาวุธปืนหรอืเครื่องกระสุนปืนตอ้งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ และ

ผูใ้หญ่บ้านอาจเป็นผู้ใหค้ำรับรองเกี่ยวกับความประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาต                 

มีและใช้อาวุธปืนประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนว่ามีคุณสมบัติและความจำเป็น

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้หรอืไม่ เช่นไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตาม

ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ฯลฯ ในฐานความผิดที่ระบุไว้ ไม่เป็น

บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนติิภาวะ ไม่เป็นผู้ซึ่งไม่มีอาชพีและรายได้ ไม่เป็นผูไ้ม่มีที่อยู่เป็นหลัก

แหล่ง และเป็นผูม้ีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎรในท้องที่ที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเป็นผู้กำกับ ดูแล ควบคุมตรวจตรา

การมแีละใช้อาวุธปืนภายในตำบลหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

   6) การรับราชการทหาร ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. 2497 สรุปได้ดังนี้ 
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    6.1 ในเดือน กันยายน ของทุกปี กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตอ้งนำประกาศของ

นายอำเภอแจ้งไว้ให้ชายสัญชาติไทยที่มอีายุย่างเข้าปีที่ 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน                  

ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ (แผนกสัสดีอำเภอ) 

    6.2 ในเดือน ตุลาคม ของทุกปี กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ต้องนำประกาศของ

นายอำเภอไปแจ้ง ให้ทหารกองเกินที่มอีายุย่างเข้าปีที่ 21 ใน พ.ศ. นั้น ไปแสดงตนเพื่อรับ

หมายเรียก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ (แผนกสัสดีอำเภอ) 

    6.3 ประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี นำราษฎรไปแสดงตน

เพื่อคัดเลือกทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ที่ทำงราชการกำหนด 

    6.4 แนะนำทหารผูท้ี่หลบหนีราชการทหารให้กลับกรมกอง 

    6.5 จับทหารกองเกินที่ไม่มารับหมายเรียก หรอืขาดการตรวจเลอืกส่ง

อำเภอ 

    6.6 ประกาศให้ทหารกองเกิน หรอืกองหนุนในคราวที่มีการระดมพล 

เพื่อฝึกวิชาทหารและทดลองความพร้อม 

    อนึ่ง กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การเกณฑ์

ช่วยราชการทหารทั้งในเวลาปกติ (เฉพาะการเกณฑ์เพื่อการฝึกราชการสนามที่จำต้องมี

พลเรอืนเข้าร่วม) และการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติกล่าวคือ ประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรอื

การสงครามหรอืที่มกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและในเขตที่ประกาศใชก้ฎอัยการศกึ 

   7) การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อสาธารณภัย ภัยทาง

อากาศ หรอืการก่อวินาศกรรมเกิดขึน้ และยังไม่มีการป้องกันภัยใหท้ันท่วงที กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ในฐานะเป็นเจา้พนักงานป้องกันภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 

พ.ศ. 2550 (มาตรา 33) และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มอีำนาจเข้า

จัดการใด ๆ และสั่งให้บุคคลใด ๆ เข้าช่วยเหลอืเท่าที่จำเป็นเพื่อขจัดภัยเช่นว่านั้นไปพลาง

ก่อนได้ จนกว่าผูอ้ำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน เขตท้องที่จะมาอำนวยการแทน                    

แต่ไม่ให้ใชบ้ังคับแก่เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการทหาร 

    นอกจากนี ้กำนัน ผูใ้หญ่บ้านต้องร่วมกับทางอำเภอรวบรวมกลุ่ม

ประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจัดตั้งและฝกึอบรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรอืน พ.ศ. 2531 

   8) ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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    กฎหมายอาญาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คดีความผดิต่อส่วนตัว หรือ

ความผิดอันยอมความได้และความผดิต่อแผ่นดิน หรอืความผดิอันยอมความไม่ได้                     

เมื่อผู้ใหญ่บ้านเมื่อทราบข่าวว่ามกีารกระทำผดิกฎหมาย หรอืสงสัยว่าได้เกิดขึน้ในหมู่บ้าน

ของตนตอ้งแจ้งความต่อกำนันให้ทราบ หรอืถ้าเกิดขึน้ในหมู่บ้านใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อ

ผูใ้หญ่บ้านนั้นใหท้ราบหรอืเมื่อตรวจพบของกลางเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายใหน้ำส่ง

กำนัน นอกจากนี้ผูใ้หญ่บ้านยังมอีำนาจหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิด หรอืจัดการให้เป็นไปตาม

หมายจับหรอืหมายคัน (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา) 

   9) กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กำนันเป็นประธาน

คณะกรรมการเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล และผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใน

ท้องที่ที่มกีารเช่าที่ดนิเพื่อการเกษตรกรรม เป็นคณะกรรมการเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม

ประจำตำบล (คชก. ตำบล) โดยตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    9.1 กำหนดอัตราค่าเช่าช้ันสูงของแต่ละท้องที่ 

    9.2 พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่า การชำระค่า

เช่า ระยะเวลาของการเช่า ตลอดจนขอ้พิพาทอื่น ๆ หรือค่าเสียหายอันเกิดจากการเช่าตาม

คำรอ้งขอของผูเ้ช่าหรอืผูใ้ห้เช่าและมีคำสั่งใด ๆ ให้ผูเ้ช่าหรอืผูใ้ห้เช่าปฏิบัติหรอืมิให้

ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เกิดผล ตามคำวินิจฉัย 

    9.3 กฎหมายกำหนดให้ คชก. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญามีอำนาจเรียกผูเ้ช่า ผู้ให้เช่า หรอืผูซ้ึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรอืชีแ้จง หรอืส่ง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเช่า มาประกอบการพิจารณาได้ นอกจากนี้มีอำนาจเข้าไป

ในที่ดนิหรอืที่เช่าหรอืที่เก็บผลผลิตของผูเ้ช่า ผู้ให้เช่า หรอืผูซ้ึ่งเกี่ยวข้องในเวลาระหว่าง 

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าได้ 

    การช่วยเหลอืเกษตรกรผูย้ากจน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี                     

ที่ 222/2526 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและ            

ผูย้ากจน (คชก.) โดยกำนัน (ตำบลที่ผู้รอ้งมีภูมิลำนาหรือที่ดนิพิพาทตั้งอยู่) เป็น

อนุกรรมการส่วนอำเภอ (อชก. ส่วนอำเภอ) ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นเจ้าของเรื่อง                

มอีำนาจหน้าที่พิจารณาช่วยเหลอืเกษตรกรและผูย้ากจนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรอื

เสียหายเกี่ยวกับหนี้สนิที่ดินทำกินและคดีความต่าง ๆ โดยสำนักงานกลางช่วยเหลือ

เกษตรกรและผูย้ากจน สำนักนายกรัฐมนตรรี่วมกับสำนักงานคุม้ครองสทิธิเสรีภาพและ

ประโยชน์ของประชาชน (สคช.) กรมอัยการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
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   10) กฎหมายว่าด้วยป้าไม้ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ

ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการกระทำผิดต่าง ๆตามพระราชบัญญัติป่าไม้ภายในเขต

ท้องที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

    10.1 การทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้

แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม้หวงหา้มกำหนดไว้ให้มปีระมาณ              

200 ประเภท อันได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ก่อ กะท้อน ชิงชัน เต็ง รัง จันทร์หอม ฯลฯ 

    10.2 การเก็บหรอืทำอันตรายของป่าหวงหา้ม โดยไม่ได้รับอนุญาต                

ของป่าหวงห้าม ได้แก่ รวงผึ้ง น้ำผึง้ นำ้มันยาง ยางสน ไม้ฟนื และถ่านไม้ทุกชนิด 

กล้วยไม้ เปลือกไม้ ฯลฯ 

    10.3 การแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรอืมีไมแ้ปรรูปไว้ในครอบครอง   

(ตามกฎหมาย ห้ามมิใหไ้ม้สักแปรรูปไม่ว่าจำนวนทำใดหรอืไม้แปรูปอื่น ๆ จำนวนกินกว่า

0.20 ลูกบาศก์เมตร) 

    10.4 การเคลื่อนย้ายไม้เรอืนเก่าโดยไม่ถูกต้อง 

    10.5 ไม้เรือนเก่าหรอืเครื่องใช้เก่า การขนย้ายต้องมใีบอนุญาต (กรณี           

ที่เป็นไม้สัก) หรอืมีหนังสอืรับรอง (กรณีไม้ชนิดอื่น ๆ) 

    10.6 การบุกรุกทำลายป่า โดยการเข้าไปก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่าหรอื

เข้ายึดถือ ครอบครองป่า 

    เกี่ยวกับการบุกรุกทำลายป่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านสอดสองดูแลฟื้นที่ป่าไม้ในความรับผดิชอบ เมื่อพบว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ถูกบุก

รุกทำลายให้รายงานอำเภอหรอืเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยเร็วและให้ความร่วมมอืกับ

เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่า 

โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โครงการดูแลป่าไม้เป็นตัน 

   11) กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน

และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งมีอำนาจสั่งให้

ผูใ้ดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรอืงดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ

มีอำนาจสั่งให้ผูก้ระทำความผิดแก้ไข รื้อถอนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อป่าหรอืทำให้ป่า
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เสื่อมสภาพ หากไม่ปฏิบัติตามก็รือ้ ทำลาย แก้ไขได้ทั้งนี้ให้มีอำนาจและหนา้ที่ได้ภายในเขต

ท้องที่ที่รับผดิชอบ 

   12) กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน               

เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535                  

มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผดิตามกฎหมายนี้ รวมทั้ง

ตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ภายในเขตท้องที่ที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

    12.1 หา้มมิใหผู้ใ้ดล่าสัตว์ป่าสงวน ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์

ป่าสงวน 

    12.2 หา้มมใิห้ผูล้่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเกิน

ปริมาณที่กำหนดหรอืค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

    12.3 หา้มมิใหผู้ใ้ดค้าหรือมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   13) กฎหมายว่าด้วยชลประทานราษฎร์ การชลประทานราษฎร์ หมายความ

ว่า การชลประทานที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎร

ในท้องที่ 

    การจัดทำการชลประทานส่วนราษฎรให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ

ราษฎร ส่วนมากที่จะได้รับประโยชน์จากการชลประทานนั้น โดยนายอำเภอมีอำนาจตัง้

บุคคลที่สมควรตามความเห็นชอบของราษฎรส่วนมากที่ได้รับประโยชน์ในเขตการ

ชลประทานเป็นหัวหน้าการชลประทานหรอืเป็นผูช่้วยตามจำนวนที่เห็นสมควรและ                    

ให้มอีำนาจถอดถอนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อราษฎรส่วนมากเห็นสมควร 

    กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน มอีำนาจหนา้ที่ 

     13.1 เกณฑ์แรงงานหรอืเครื่องอุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎร             

ในเวลาฉุกเฉินการเกณฑ์แรงงานหรอืเครื่องอุปกรณ์การชลประทานให้กำหนดเอาตาม            

เนือ้ที่ที่ทำการเพาะปลูก 

      ผูใ้ดไม่สามารถไปทำงานตามคำสั่งเกณฑ์ของเจ้าพนักงาน                     

ถ้าสามารถจัดผูอ้ื่นไปทำแทนผู้นัน้ ต้องจัดใหผู้อ้ื่นที่สมควรไปทำแทน หรอืจะให้เงินทดแทน

ค่าแรงงานตามปริมาณแห่งงานที่จะต้องทำก็ได้ 

     13.2 เป็นผู้แบ่งและควบคุมงาน ในการแบ่งปันการงานและเครื่อง

อุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎร 
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     13.3 แบ่งปันน้ำในเขตชลประทานส่วนราษฎร โดยแบ่งปันตามส่วน

ของจำนวนเนือ้ที่ที่ทำการเพาะปลูก เว้นแต่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ จึงให้นายอำเภอหรอื

ผูแ้ทน กำนัน ผูใ้หญ่บ้านและหัวหน้าการชลประทานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นไม่นอ้ยกว่าสาม

นาย เป็นผู้พิจารณาสั่งช้ีขาดตามเสียงข้างมาก 

     ในเวลานำ้ไม่พอแจกจ่ายใหเ้ป็นประโยชน์แก่การเพาะปลูกได้ทั่วถึงกัน

ให้นายอำเภอหรอืผูแ้ทนประชุมกำนันผูใ้หญ่บ้าน และหัวหน้าการชลประทานในเขตการ

ชลประทานนั้นพิจารณาเพื่อชีข้าดตามเสียงขา้งมาก 

     ผูใ้ดขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานหรอืมิปฏิบัติตามความข้างตัน ผู้นั้นมี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่กินหา้สิบบาท หรอืจำคุกไม่เกินสบิวันหรอืทั้งปรับทั้งจำ 

   14) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารการใชน้้ำ และการบำรุง 

รักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก พ.ศ. 2525 การขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก อันได้แก่ 

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขุดลอกหนอง และบึงธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างฝ่าย บ่อน้ำ

ตื้น บ่อบาดาล ฯลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านมหีน้าที่ 

    14.1 ประสานงานการขอโครงการกับกลุ่มราษฎร องค์กรระดับหมู่บ้าน 

เช่น กรรมการหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาเสนอขอโครงการตามความตอ้งการและเหมาะสม

เสนอสภาตำบล 

    14.2 จัดหางบประมาณหรอืแรงงานสมทบการก่อสร้างตามที่จำเป็น 

    14.3 จัดตั้งกลุ่มใช้น้ำและสนับสนุนให้มกีารวางระเบียบเพื่อบริหารการใช้

น้ำ 

    14.4 ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการและมีการวางแผนการนำน้ำ

ไปใช้และการใช้นำ้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    14.5 เร่งรัดกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการ โดยการซ่อมแซมไม่เกิน 5,000 บาท ให้กลุ่มผูใ้ช้น้ำเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง               

ส่วนการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท ให้จัดทำโครงการรับการสนับสนุนงบประมาณ              

ในลักษณะ 3 ประสานจากกรมการปกครอง โดยผ่านที่ทำการปกครองอำเภอ 

    กฎหมายว่าด้วยชลประทานหลวง การชลประทานหลวงเป็นกิจการที่

กรมชลประทานจัดทำขึน้นั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหนา้ที่

ดูแลรักษาคันคลองและทางน้ำชลประทานที่อยู่ในเขตท้องที่ 
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   15) บทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุง

ท้องที่ พ.ศ. 2508 กรณีในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอมอบหมายให้

องค์การบริหารส่วนตำบลรับผดิชอบในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตท้องถิ่นของตนเอง 

โดยพิจารณาแต่งตั้งกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานสำรวจตามแบบแสดงรายการที่ดิน 

(ภ.บ.ท. 5) ในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ สำหรับ ในเขตสภาตำบล นายอำเภอพิจารณาแต่งตั้ง 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตท้องที่นั้น ๆ เป็นเจ้าพนักงานสำรวจตามแบบแดงรายการที่ดนิ 

(ภบท. ร) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

    15.1 จัดทำประกาศกำหนด วัน เวลา ที่จะทำการสำรวจที่ดนิเพื่อให้

เจ้าของที่ดินหรอืผูแ้ทนทราบ เพื่อมาชีเ้ขตและแจ้งจำนวนเนือ้ที่ดนิ (ม. 28) 

    15.2 กรณีเจ้าของที่ดินไม่ยอมแจ้งจำนวนเนือ้ที่ดนิ ชีแ้นวเขตหรอืแจง้

จำนวนเนือ้ที่ดินหรอืไม่อำนวยความสะดวก เจา้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดนิหรอื

สถานที่ที่เกี่ยวช้องเพื่อการสำรวจตามที่เห็นว่าถูกต้องได้ (ม. 8 วรรค 2) 

    15.3 สำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินแทนเจ้าของที่ดินเป็นรายแปลง (ม. 24 วรรค 2) 

    15.4 ทำการสำรวจที่ดินกรณีรับแจง้จากเจ้าของที่ดินว่าเป็นเจ้าของที่ดิน

รายใหม่หรือจำนวนเนือ้ที่ดินเปลี่ยนไป (ม. 31) หรอืมีการเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิอันมเีหตุ

ให้ค่าลดหย่อนหรอือัตราภาษีบำรุงท้องที่เปลี่ยนไป ให้ยื่นแบบ .บท. 5 หรือ บท. 8 หรอื 

ภบท.อก แล้วแต่กรณีต่อเจ้าพนักงานประเมินแทนเจ้าของที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ

แจ้งจากเจา้ของที่ดิน (ม. 32) 

   16) กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

    ในกรณีที่โรคติดต่ออันตราย หรอืโรคติดต่อที่ตอ้งแจง้ความเกิดขึ้นหรือ 

มีเหตุสงสัยว่าได้มโีรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน ให้เจา้บ้านหรอืผูค้วบคุมดูแลป้านเมือง 

หรอืแพทย์ผูท้ำการรักษาพยาบาลต้องแจ้งต่อทางราชการเพื่อหาทางป้องกัน 

    โรคติดต่ออันตรายที่สำคัญ ได้แก่ 

     1. อหวิาตกโรค 

     2. กาฬโรค 

     3. ไข้ทรพิษ 

     4. ไข้เหลือง 

    โรคติดต่อตอ้งแจ้งความ คือ 
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     1. อหวิาตกโรค 

     2. กาฬโรค 

     3. ไข้ทรพิษ 

     4. ไข้เหลือง 

     5. คอตีบ 

     6. โรคบาดทะยักในเด็ก 

     7. โปลิโอ 

     8. ไข้สมองอักเสบ 

     9. โรคพิษสุนัขบ้า 

     10. ไข้รากสาดใหญ่ 

     11. โรคแอนแทร๊กซ์ 

     12. โรคทริคโินซิส 

     13. โรคกาฬหลังแอ่น 

     14. โรคคุดทะราดระยะตดิต่อ 

    กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน หากพบโรคติดต่อเกิดขึน้ หรอืสงสัยว่าได้มโีรคติดต่อ

เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้านต้องรบีแจ้งให้ทางราชการทราบเพื่อดำเนนิการป้องกันมิใหโ้รค

ระบาดดังกล่าวลุกลาม ต่อไป 

   17) ตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดผักตบชวา ถ้าในที่ผักตบชวาเกิดขึน้หรือ 

มีอยู่ในท้องที่ใด ให้ถือว่า เป็นหนา้ที่ของผู้นั้นจะต้องทำลายผักตบชวา 

    ถ้าผักตบชวาวามีในที่ใดมากมายเกินกำลังผูอ้ยู่ในที่นั้นจะกำจัดได้ ให้เจ้า

พนักงานผูป้กครองท้องที่ (กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน) เรียกระดมราษฎรช่วยกันกำจัด ให้ถือว่าการ

กำจัดผักตบชวาเป็นสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง  

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากำนัน ผูใ้หญ่บ้านมีบทบาทหนา้ที่ตามกฎหมาย           

และระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย เมื่อพิจารณาตามบทบาทหนา้ที่และระเบียบกฎหมาย            

ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปบทบาทหนา้ที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้านได้ ดังนี้ 

  1. ดา้นการใชอ้ำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อย 

คือ การปกครองราษฎรในเขตหมู่บ้าน เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน อำนวยความเป็นธรรม

และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในหมู่บ้าน 

กระทำตนเป็นตัวอย่างของราษฎร 
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  2. ดา้นการรายงานต่อทางราชการและการบริการ  คือ ถ้ากำนันรูเ้ห็นเหตุ

ทุกข์ร้อนของราษฎร หรอืแปลกประหลาดเกิดขึ้นในตำบลต้องรีบรายงานต่อกรมการ

อำเภอให้ทราบ ปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรอืทางราชการและราบงายงานเหตุการณ์ที่ไม่

ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กำนัน อำเภอทราบ ประสานหรอือำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

ในหมู่บ้านในการตดิต่อหรอืขอรับบริการกับส่วนราชการ 

  3. ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร คือ จัดประชุมราษฎรและ

คณะกรรมการหมู่บ้านอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง อบรมหรอืชี้แจงราษฎรให้มีความรู้ความ

เข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ ใหก้ารสนับสนุน 

ส่งเสริม และอำนวยความในการปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของส่วนราชการ 

  4. ด้านกิจการสาธารณะประโยชน์ คือ แจ้งให้ราษฎรช่วยเหลอืในกิจการ

สาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะที่มมีาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้ง

การช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยร่วมมอืและช่วยเหลอืนายอำเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูและรักษาป้องกันที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน           

ในเวลาวันนักขัตฤกษ์ กำนันจะเรียกผูใ้หญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลมาช่วยรักษาความ

เรียบร้อยในที่นัน้ 

  5. ด้านการที่เกี่ยวกับคดีอาญา คือ เมื่อทราบข่าวมีการกระทำผิดกฎหมาย

เกิดขึ้นหรอืสงสัยว่าเกิดในหมู่บ้านของเองให้แจ้งต่อกำนันทราบ เมื่อทราบข่าวมีการกระทำ

ผดิกฎหมายเกิดขึ้นหรอืสงสัยว่าเกิดในหมู่บ้านใกล้เคียงให้แจ้งต่อผูใ้หญ่บ้านนั้นทราบ              

เมื่อตรวจพบของกลางหรอืสิ่งของที่ได้มาโดยผดิกฎหมายใหจ้ับสิ่งของนัน้ไว้ส่งกำนัน                

เมื่อมีหมายหรือคำสั่งหนา้ที่ราชการให้จับผูใ้ดในหมู่บ้านนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน               

ที่จะจับผูน้ั้นส่งกำนันและกรมการอำเภอ 

  6. ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น คอื หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนราษฎรกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน

ครอบครัว กฎหมายว่าด้วยทะเบียนสัตว์พาหนนะ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ฯ กฎมายว่า

ด้วยการรับราชการทหาร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

การเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยชลประทานราษฎร์ 

กฎหมายว่าด้วยการบริหารการใชน้้ำ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงภาษีท้องที่ กฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการกำจัดผักตบชวา 
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บริบทอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 ข้อมูลทั่วไป 

 อำเภอโพนสวรรค์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม 

 มีพื้นที่ 718.655 ตารางกิโลเมตร 

 มีประชาชน 57,688 คน 

 ประวัติความเป็นมา 

 เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา  มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่า "ชาวญ้อ"  

ประมาณ 5-6 ครอบครัว ได้อพยพจากอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ตัง้ถิ่นฐานมา

ทำมาหากินอยู่บริเวณลำน้ำอี่เพิ่ม ต่อมาชุมชนแห่งนี้ ได้ขยายใหญ่ขึน้เป็นหมู่บ้าน เรียกว่า 

"อี่เพิ่ม" ลักษณะของบริเวณหมู่บ้านจะเป็นป่าไม้ดงดิบทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดเป็นไข้ป่า

ล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้อพยพมาทางตอนใต้ของบ้านอี่เพิ่มโดยห่างจากที่เดิม

ประมาณ 7-8 กิโลเมตร และได้ตัง้เป็นหมู่บ้านใหม่ เรียกว่า "บ้านสร้างท่าแดน" ประมาณ 

พ.ศ. 2438  การทำมาหากินเริ่มลำบากขึ้นจงึได้อพยพอีกครั้งหนึ่ง  โดยได้ไปตั้งหลักแหล่ง

อยู่บริเวณหว้ยลึกและตั้งช่ือหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านห้วยลึก" เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มนี้                    

มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาจากชาวญ้อ  อำเภอท่าอุเทน จึงทำให้หมู่บ้านมีความ

เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วมีหัวหนา้ การปกครองมศีักดิ์เป็นกำนันคนแรก คือ "หลวง

พิมล"  ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ประมาณ 30 ปี  จงึเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "โพนสวรรค์" 

ประมาณปี พ.ศ. 2460 ได้รับการจัดตัง้เป็นตำบลโพนสวรรค์   ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ

ท่าอุเทน เนื่องจาก บริเวณที่ตัง้ของหมู่บ้านมคีวามอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมา

จากที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มไทโส้จากอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มาตั้ง

ถิ่นฐานบริเวณพื้นที่ตำบลโพนจาน ตำบลนาขมิ้น  ตำบลบ้านค้อ  และต่อมาก็ได้ รับการยก

ฐานะเป็นกิ่งอำเภอโพนสวรรค์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 

2529 และเริ่มมีผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 7 มกราคม 2529 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535    

ได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอโพนสวรรค์  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2535 

 ที่ตั้ง 

 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของจังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจาก

จังหวัดนครพนมประมาณ 45 กิโลเมตร  ตำบลบ้านค้อ อยู่ห่างจากอำเภอมากที่สุด 

ระยะทาง 25 กิโลเมตร และบ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้ออยู่ห่างจากอำเภอมากที่สุด ระยะทาง 

39 กิโลเมตร 
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 อาณาเขต 

  ทศิเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าอุเทนและอำเภอศรสีงคราม  จังหวัดนครพนม 

  ทศิใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอกุสุมาลย์  

จังหวัดสกลนคร 

  ทศิตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

  ทศิตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 

 สภาพภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ๆ ต่ำ ๆ  ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดและลอน

ตื้น ประกอบด้วยพื้นที่นา พื้นที่ไร่สลับกับป่าโปร่ง  สภาพพื้นที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตก

ไปทางทิศตะวันออก  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 160 เมตร  ลักษณะดินในที่

ดอนเป็นดินผสมลูกรัง และที่ราบลุ่มเป็นดินร่วนปนทราย 

โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้ 

  1. ที่ดอน   พืน้ที่ 289,623 ไร่                 

  2. ที่ราบลุ่ม        พื้นที่ 462 ไร่ 

  3. ที่ราบ         พืน้ที่ 158,710 ไร่                 

  4. พืน้ที่น้ำจืด     พืน้ที่ 477 ไร่ 

 การปกครอง 

 การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอโพนสวรรค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 

7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่  

  1. ตำบลโพนสวรรค์ จำนวน 15 หมู่บ้าน 

  2. ตำบลนาหัวบ่อ  จำนวน 9 หมู่บ้าน 

  3. ตำบลนาขมิน้  จำนวน 16 หมู่บ้าน 

  4. ตำบลโพนบก  จำนวน 11 หมู่บ้าน 

  5. ตำบลบ้านค้อ  จำนวน 19 หมู่บ้าน 

  6. ตำบลโพนจาน  จำนวน 12 หมู่บ้าน 

  7. ตำบลนาใน  จำนวน 8 หมู่บ้าน 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอโพนสวรรค์ประกอบด้วยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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  1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพืน้ที่บางส่วนของตำบลโพนสวรรค์ 

และบางส่วนของตำบลโพนจาน 

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลโพนสวรรค์ 

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์) 

  3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาหัวบ่อทั้ง

ตำบล 

  4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิน้ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาขมิ้นทั้งตำบล 

  5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลโพนบกทั้งตำบล 

  6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค้อทั้งตำบล 

  7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลโพนจาน  

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์) 

  8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาในทั้งตำบล 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวจิัยในประเทศ 

  สร้อยสุรีรัตน์  พลพรพิสฐิ (2552, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา “ภาวะผูน้ำ

กับการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน : ศกึษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรสาคร” 

ผลการวิจัยพบว่า 5 กำนันผูใ้หญ่บ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานที่เป็นตัวแทนของทาง

ราชการ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองที่ 

พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ราชการ 

  อณิษฐา  หาญภักดีนยิม (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ภาวะความเป็น

ผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งภาวะความเป็นผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ภาวะผูน้ำ 

(Leadership) คือ กระบวนการหรอืระบบการดำเนินงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใช้

อิทธิพลของตน ตามบทบาทของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งเป็นหัวหนา้หน่วยการปกครองระดับ

ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นหน่วยการปกครองขัน้พืน้ฐาน กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จึงเป็นผู้ที่มี

ความผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวติของประชาชนมากทีสุด มาจากการเลือกของประชาชน 

ในตำบล ซึ่งเป็นบทบาทของการเป็นตัวแทนประชาชน กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นบุคคลที่

ประชาชนเลือกโดยตรง เมื่อเป็นเช่นนี้ ฐานะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นเสมือนตัวแทน
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ของประชาชน ต้องเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขและผลประโยชน์ของราษฎรในตำบลและหมู่บ้าน              

ที่รับผดิชอบ ดังนั้น เมื่อราษฎรเดือดรอ้น กำนัน ผูใ้หญ่บ้านก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือ

ราษฎรให้พน้จากความเดือดร้อนนัน้ ๆ ใหก้ารช่วยเหลือเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน ดังนั้น ชุมชน 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จงึค่อนข้างใกล้ชิดช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน รวมถึงกำนันผูใ้หญ่บ้านเป็น

ตัวแทนทางราชการ บทบาทของการเป็นผูน้ำชุมชน รวมถึงเจา้พนักงานปกครองที่มีอำนาจ

ปกครองดูแลราษฎรในท้องถิ่นของตนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดมากที่สุด 

  วิทยา  สุรินทร์ (2553, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา ภาวะผู้นำของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศกึษาพบว่า 1) กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน และผูน้ำชุมชน เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคุณลักษณะ 

ด้านบุคลิกภาพ ดา้นสติปัญญาและความรู้ ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 

เป็นผู้ที่มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพืน้ที่ อกีทั้งเป็นผู้ที่

ผลักดันให้การพัฒนาตำบล/หมู่บ้านให้มคีวามเจริญก้าวหนา้อย่างจริงจัง เมื่อมีปัญหา               

ที่ยุ่งยากหรอืซับซ้อน จะนำไปปรึกษาหารอืกับผูร้่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา ชอบเรียนรู้ พูดคุย 

ศกึษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ณ                 

ที่ว่าการอำเภอตามคำสั่ง สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดงานประเพณี งานการกุศล  

และงานบุญในหมู่บ้าน ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกบ้าน 2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน และผูน้ำชุมชน มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจ

หนา้ที่ และคุณลักษณะของการเป็นผู้นำในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ได้แก่ มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รูจ้ักปรับตัวให้เข้ากับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่ตนต้องกระทำหรือรับผิดชอบ สามารถ

แก้ไขปัญหาหรอืเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างสุขุม รอบคอบ ไม่ตื่นตระหนก                  

ผูท้ี่มคีวามรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทำ 3) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผูใ้หญ่บ้าน และผูน้ำชุมชน มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่                  

ในด้านประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เงินงบประมาณที่รัฐบาล

จัดสรรให้ในแต่ละอำเภอล่าช้าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของผูน้ำชุมชนมี

ความยากลำบากเนื่องจากชาวบ้านในแต่ละพืน้ที่มีความหลากหลายทางชนเผ่า 

  จนิัชญา  วงค์ชมพู (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ภาวะผูน้ำของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านตามการรับรู้และตามความ คาดหวังของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง 
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จังหวัด เชียงใหม่ การศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามการรับรู้และตาม

ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศกึษาภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านตามการรับรู้และความคาดหวังของประชาชน 

2) ศกึษาถึงปัจจัยที่มผีลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้านตามการ

รับรู้ของประชาชน และ 3) ศกึษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา

วิจัยนี้คอื ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มภีูมลิาเนาอาศัยอยู่ในพืน้ที่อำเภอสันป่าตอง 

จำนวน 28,906 ครัวเรือน โดยใช้ตัวแทนครัวเรือนละ 1 ราย  

  ผลการศกึษาพบว่า 1) ภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านในอำเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ทีป่รากฏตามความเป็นจริงหรอืตามการรับรู้ของประชาชน ที่เห็นว่าภาวะ

ผูน้ำของกลุ่มตัวอย่างได้เท่าภาวะผูน้ำที่ประชาชนคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีความคาดหวังอย่างมากให้ผูน้ำใชอ้ำนาจตามกฎหมาย ใช้อำนาจตามประเพณี

นิยมค่อนข้างมาก และใช้อำนาจบารมพีอสมควร ด้านคุณลักษณะความเป็นผูน้ำกลุ่ม

ตัวอย่างคาดหวังอย่างมาก แต่ตามการรับรู้ของประชาชน กำนัน ผูใ้หญ่บ้านมีคุณลักษณะ

การเป็นผูน้ำในระดับปานกลางหรือพอสมควรเท่านั้น 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ               

ด้านอายุและด้านการศกึษาของประชาชนไม่มีผลต่อการรับรู้ภาวะผู้นำของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านในพื้นทีอ่ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ             

ต่อผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กำนันและผูใ้หญ่บ้านในอำเภอสันป่าตอง               

จังหวัดเชยีงใหม ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยพอใจด้านการใช้อำนาจหน้าทีป่กครองราษฎร 

เช่น การรู้จักคุ้นเคยสภาพพื้นที่ และรู้ปัญหาท้องถิ่นมากที่สุด 

  ประจักษ์  ผวิงาม (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพืน้ที่ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ การวิจัย            

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตพืน้ที่ 

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพืน้ที่ อำเภอศรรีัตนะ                         

จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษาสูงสุด อาชีพและขนาดของชุมชน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมคติ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2)ความคิดเห็นจอง
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ประชาชนในเขตพื้นที่ตัวอย่างที่มเีพศ ระดับการศกึษาสูงสุด และขนาดของชุมชนต่างกัน            

มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ด้านการมอีิทธิพลอย่าง

มีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล และโดยรวมภาพ ไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นของประชาชน 

ในเขตพืน้ที่ที่มอีายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้

ทางปัญญา แตกต่างกัน ส่วนด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน              

โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่มอีาชีพต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ

กระตุน้ทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

   ผลการศกึษาเชงิคุณภาพสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับผล

การศกึษาเชิงปริมาณทั้งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรายด้านทั้ง 4 ด้าน และโดยภาพรวม 

การวิจัยมีข้อเสนอแนะ คอื บทบาทของกำนันผูใ้หญ่บ้านที่ควรพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

คือ การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ

สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ มกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ผู้นำจะต้องประพฤติตัว          

เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่น่ายกย่องเคารพนับถือศรัทธา ไว้วางใจ ทำให้ผู้ตามเกิดความ

ภาคภูมิใจ สังคมจะรู้สกึถุงความรัก สามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

  นงลักษณ์  พรหมจินดา (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา การประเมิน

ตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพืน้ที่อำเภอเมือง

ระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในพื้นที่

อำเภอเมืองระนอง เพื่อเปรียบเทียบระดับ การปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพืน้ที่อำเภอเมืองระนอง จำแนก ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได้ โดยศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพืน้ที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่             

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

(Comparc mcan) ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติหนา้ที่ตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านในเขตพืน้ที่อำเภอเมืองระนอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติงานดี                      

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมรีะดับ

การปฏิบัติดีเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านที่เกี่ยวด้วยความอาญา ด้านกิจการ

สาธารณประโยชน์ ด้านการใช้อำนาจหน้าที่การปกครองราษฎร ด้านการนำข้อราชการไป

ประกาศแก่ราษฎร ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และด้านการทะเบียน ตามลำดับ สำหรับ

ด้านการรายงานต่อทางราชการ มีระดับการปฏิบัติดีเป็นอันดับสุดท้าย ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบระดับการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพื้นที่

อำเภอเมืองระนอง พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้านเพศชาย มีระดับการปฏิบัติงานดีทุกด้าน 

มากกว่าเพศหญิง กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มอีายุ 31-40 ป ีมีระดับการปฏิบัติงานที่ดีทุกด้าน

มากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มสีถานภาพโสด ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานดีมากกว่า

สถานภาพอื่น ๆ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มรีะดับการศกึษามัธยมศกึษาตอนต้นส่วนใหญ่                 

มีระดับการปฏิบัติงานดีกว่าการศกึษาระดับอื่น ๆ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มอีาชีพอื่น ๆ มีการ

ปฏิบัติงานดีทุกด้านมากกว่าอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว 

และกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท มีการปฏิบัติงานทุก

ด้านดีกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น ๆ 

  สุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การพัฒนาภาวะ

ผูน้ำในการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้                         

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 2) เพื่อศกึษาระดับการ

ปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 5) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กับการปฏิบัติงาน ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กำนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตพืน้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย               

10 อำเภอ 108 ตำบล 899 หมู่บ้าน และมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมอืที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์              

โดยใช้สถิตกิารแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
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ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน  

  ผลการวิจัยพบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่ อายุสูงกว่า 50 ปี ประกอบ

อาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท การศกึษาระดับมัธยมศกึษา                       

มตีำแหน่งผูใ้หญ่บ้าน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งมากกว่า 10 ปี และมีความสัมพันธ์ด้านเครือ

ญาตกิับผูน้ำอื่น ๆ ในตำบล หมู่บ้านนั้น 1) ภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ              

การเข้าสังคมได้ดี การยอมรับนับถือ การประสานงาน การมคีวามคิดรเิริ่ม การรู้จัก

ปรับปรุงแก้ไข และการโน้มน้าวจิตใจ 2) การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การเป็นผูน้ำชุมชน 

การเป็นตัวแทนของทางราชการ และการเป็นตัวแทนของประชาชน 3) การเปรียบเทียบ

ระดับภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มีภาวะผูน้ำ แตกต่างกัน อย่างม ีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบตัิงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จำแนก

ตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคล พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้านที่มคีุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน 

มีการปฏิบัติงาน แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ภาวะผูน้ำของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  อนุสรณ์  ปันธิ และคณะ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อบทบาทกำนันผูใ้หญ่บ้าน กรณีศกึษา ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัด

เชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า โดยภาพรวมกำนันผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจนโยบาย บทบาททางด้านการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                         

ด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม ภาวการณ์เป็นผูน้ำ มีการจัดอบรมความรู้บทบาทการบริหาร

และการพัฒนาท้องถิ่นให้กับกำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นประจำ มกีารนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่นมาปฏบิัติใช้อย่างจริงจัง และประชาชนควรมีส่วนร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหา             

ที่เกิดขึน้ในท้องถิ่นและการติดตามประเมินผลงานด้านบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของ

กำนันผูใ้หญ่บ้าน 

  ณัฐวุฒิ  ถุนนอก (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา การปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กรณีศกึษา: อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             

มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศกึษา ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน 
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ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ตำแหน่ง และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                

(3) เพื่อศกึษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประชากร ได้แก่ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 282 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา              

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแล้วหาค่า 

IOC ผลความสอดคล้องมคี่า 1 เพื่อหาค่าอำนาจจำแนกโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์รายข้อได้

ค่าระหว่าง 0.28-0.83 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอล

ฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิตกิารหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   ผลการศกึษา พบว่า (1) ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่                 

ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก                    

(μ = 3.96, S.D. = 0.94) ส่วนรายด้าน พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน มีระดับการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ  

ด้านการอานวยความเป็นธรรม (μ = 4.02, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการ

ประชาชน (μ = 3.96, S.D. = 0.85 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (μ = 3.94, S.D. = 

1.17) และด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย (μ = 3.93, S.D. = 0.95) 

ตามลำดับ (2) ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ตำแหน่ง และระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน (3) จากการศกึษาปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น มีขอ้เสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

สรุปได้ ดังนี้ จากการศกึษาการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ส่วนใหญ่มีระดับการศกึษา                

ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แต่การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวข้องกับระเบียบ

กฎหมายหลายฉบับ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ส่วนใหญ่ยังขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบียบ

กฎหมายต่าง ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติหน้าที่ ขาดทักษะและอุดมการณ์ และขาดภาวะผู้นำ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มคีวามรู้ 

ความสามารถ สมัครเข้ามารับการเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมากขึ้น สำหรับกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านที่อยู่ในตำแหน่งอยู่แล้ว ควรพัฒนาขีดความสามารถใหม้ีความรูใ้นระเบียบ 

กฎหมายที่ใชใ้นการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ ควรมีการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องระเบียบ กฎหมาย             

ให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง ควรปลูกฝังอุดมการณ์ของนักปกครองในฐานะผู้นำ

หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้มีจติอาสาที่จะปฏิบัติหน้าที่

ในการบาบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน พร้อมกับการพัฒนาความเป็นผูน้ำให้แก่กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น และศรัทธาของประชาชนที่จะก่อใหเ้กิดความร่วมมอื 

ในการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน และสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน                 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  พระมหาศักดิ์ชัย  อภชิาโต (ลีทหาร) (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา

“ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารกับสมรรถนะหลักของเทศบาลเมือง                 

บางศรีเมอืง ตำบลบางศรเีมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์

คือ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำและสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารของเทศบาลเมอืงบางศรี

เมือง ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผูน้ำและสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารในองค์การของเทศบาลเมอืงบางศรีเมอืง                

ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูน้ำของผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงบางศรีเมือง 

ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 83 ความคิดเห็น

ของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผู้บริหารและสมรรถนะหลักของเทศบาลเมอืง          

บางศรีเมอืง ตำบลบางศรเีมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของเทศบาลเมืองบางศรี

เมือง ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีและภาวะผูน้ำ ของผูบ้ริหารเทศบาล

เมืองบางศรเีมือง ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรีโดยจัดในระดับค่อนข้าง

สูงมาก ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำ              

ของผู้บริหารและสมรรถนะหลักของเทศบาลเมอืงบางศรเีมือง ตำบลบางศรีเมอืง อำเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี ้ปัญหาด้านนิสัยทัศน์ยังขาดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

ขององค์กร ด้านความรอบรู้ยังไม่มีความรอบรู้ความเข้าใจในงานขององค์กร                         
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ด้านบุคลิกภาพไม่มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ด้านสร้างบรรยากาศองค์กร              

ไม่มีการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรยีนรู้ อยู่ตลอดเวลา ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์              

ยังขาดการเอาใจใส่ ด้านบริการที่ดียังไม่บริการที่ตรงตามความตอ้งการที่แท้จริง ด้านการ

สร้างสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพยังไม่มีความรูใ้นวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ                 

ด้านจรยิธรรมยังไม่มีการยึดมั่นในหลักการ ด้านความร่วมแรงร่วมใจยังไม่มกีารประสาน

ความร่วมมอืของสมาชิกอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะผูบ้ริหารควรกำหนดว่างนโยบายและ

จัดทำแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ที่ทันสมัยและ

ความกระตอืรอืร้นเอาจริงเอาจัง ในการทำงานควรปรับวิสัยทัศน์ของตนเองในการ

ตัดสินใจ ควรมีการสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้บุคลากรรูส้ึกมั่นใจในการทำงานจะต้อง

เพิ่มขีดความสามารถของต้นเองควรทุ่มเทความสามารถในการทำงานและมุ่งม่ันพัฒนาต้น

เองให้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน งดอคติและตัดสินอย่างเป็นธรรม ควรสนับสนุนและ

ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ 

  พัฒน์ภูม ิ กอบกิตติ์กสานติ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารองค์กรของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา                               

โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศกึษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับผูน้ำภาวะผูน้ำ               

การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรและแนวคิดเกี่ยวกับผูน้ำในทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อ

ศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารองค์กรของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

และ 3) เพื่อศกึษาแนวทางการประยุกต์องค์ความรูเ้รื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง                   

การบริหารองค์กรของดร.อาจอง อยุธยาเพื่อใชก้ับสังคมไทยในปัจจุบัน ผลของการวิจัย

พบว่า การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมประกอบด้วย 4 ด้านอย่างชัดเจน คือ 1) พฤติกรรม

ด้านการมีอทิธิพลอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมผู้นำมีความประพฤติดงีามจนเป็น

แบบอย่างใหก้ับผูต้ามได้ประพฤติปฏิบัติตาม 2) พฤติกรรมดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สามารถทำให้ ผูต้ามเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ขององค์กร 3) พฤติกรรมด้านการกระตุ้นสตปิัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำ 

ที่มกีารกระตุน้ผูต้ามเกิดการใชค้วามคิด สติปัญญา วิเคราะห์ แยกแยะ นำไปสู่การปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวติ และ 4) พฤติกรรมด้านการคำนึงถึง

ปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ำ ที่มกีารคำนึงถึงความสำคัญของบุคคลที่อยู่

ร่วมด้วยเป็นรายบุคคลใหค้วามสนใจและใหค้วามช่วยเหลอือันจะทำให้ผูต้ามมคีวามรูส้ึก

ว่า ตนเป็นคนที่มคีุณค่าพฤติกรรมของภาวะผู้นำทำให้ดร.อาจองประสบความสำเร็จในการ
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บริหารโรงเรียนสัตยาไสใหเ้ป็นสถานที่ให้การศึกษา ด้านวิชาการและบ่มเพาะมนุษย์ใหม้ี

คุณค่า 5 ประการอันได้แก่ เป็นคนที่มคีวามจริง มีความรักความเมตตา ไม่เบียดเบียน                

มีความประพฤติชอบและมีความสงบสุขอันเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวติอย่างเป็น

ประโยชน์สุขเพื่อต้นเองและเพื่อสังคม 

  รุจริวัทน์  ลำตาล (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา บทบาททางการ

ปกครองของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2551 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ทำให้ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่งของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านยาวนานถึงอายุ 60 ป ีเพื่อให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้านเป็นกลไก

ทางการปกครองสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐ ส่งผลใหก้ำนัน ผูใ้หญ่ให้

ความสำคัญต่อการตอบสนองของตอ้งการของรัฐมากกว่าการตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ผ่านมาได้กำหนดให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้านดำรง

ตำแหน่งถึงอายุ 60 ปี มาแล้วหลายฉบับ ในส่วนของผลดี กำนัน ผูใ้หญ่บ้านที่มผีลงานดี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของรัฐได้เป็นกลไกทางการปกครองตามที่รัฐต้องการ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงมาตรงไปย่อมมีผลกระทบกับประชาชน หรอืผูเ้สียผลประโยชน์            

ไม่ต้องกังวลกับการเลือกตั้งเมื่อหมดวาระลง ส่วนผลเสียการดำรงตำแหน่งเป็น เวลานาน

ทำให้เกิดการแข่งขันการเข้าสู่ตำแหน่งสูง ความเฉื่อยชาเพิกเฉยต่อหน้าที่ ขยายอิทธิพล 

บารม ีการแสวงหาความร่วมมอืเป็นฐานเสียงทางการเมอืงให้กับนักการเมอืงทุกระดับ 

มากกว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน การถอดถอนกำนัน ผูใ้หญ่บ้านโดยประชาชน

เป็นไปได้ยาก รัฐบาลยังไม่มมีาตรการแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการปกครองของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เพื่อป้องกันการใชอ้ำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสม การมอีิทธิพลครอบงำ

ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา ความบกพร่องทางการปกครองของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รัฐบาล

ควรมีมาตรฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน และประเมิน

ศักยภาพความรูค้วามสามารถทางการปกครองเป็นประจำทุกปี กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน                 

เป็นตัวแทนของประชาชน มาจากการเลือกตั้ง ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นคราว ๆ ไป 

ไม่ควรเกินคราวละ 5 ปี การเลือกตั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน โดยสันติวิธี

เป็นกระบวนการคัดเลือกผู้นำอีกทางเลือกหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย 

  บงกชมาศ  เอกเอี่ยม (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา กำนัน-ผูใ้หญ่บ้าน: 

บทบาทและภาวะความเป็นผูน้ำ กับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้นำชุมชนท้องถิ่น 
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ในจังหวัดเชยีงใหม ่ งานวิจัย กำนัน-ผูใ้หญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็นผู้นำกับ           

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้นำชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ                  

1) เพื่อศกึษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังต่อผูน้ำชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด

เชยีงใหม่ในด้านบทบาท อำนาจหน้าที่ และภาวะความเป็นผู้นำ หลังการกระจายอำนาจ

ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ              

2) เพื่อเสนอภาพอนาคตของแนวโน้มบทบาท อำนาจหน้าที่ และภาวะความเป็นผู้นำของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้านที่สอดคล้องกับความคาดหวังของชาวบ้าน การศกึษาพบว่า ผลจากการ

กระจายอำนาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ในปัจจุบันบทบาทและการทำงาน

ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านถูกลดความสำคัญลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามา

มีบทบาทหนา้ที่ในการพัฒนาท้องที่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตำบลซึ่งเคยเป็นภารกิจ

สำคัญของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม กำนัน ผูใ้หญ่บ้านยังมบีทบาทและปฏิบัติงาน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานท้องถิ่น การประสานนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นกับความตอ้งการของราษฎร 

การตดิตาม สอดส่อง ดูแล และประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

กฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่น  

  การศกึษาถึงบทบาทความเป็นจรงิและความคาดหวังอันประกอบด้วย

บทบาท 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชพี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความยุติธรรม 

ด้านการบริการ ด้านภาวะผู้นำและคุณสมบัติของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

บทบาทที่เป็นจริงในทัศนะของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านจากการมองตนเองนัน้จะสูงกว่ากว่า

ค่าเฉลี่ยบทบาทของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านในมุมมองของชาวบ้าน และค่าเฉลี่ยความคาดหวัง

ต่อบทบาทของกำนันผูใ้หญ่บ้านเองสูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังชาวบ้านที่มตี่อ

บทบาทของกำนัน ผูใ้หญ่ แสดงให้เห็นว่ากำนัน ผูใ้หญ่บ้านเองนั้นมองบทบาทการทำงาน

ของตนเองในแง่ดีมากกว่าชาวบ้าน ทั้งด้านบทบาทการทำงานจรงิ และความคาดหวังที่มี

ต่อ บทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบบทบาทในทกุด้าน

แล้วแล้ว ทั้งกำนันผูใ้หญ่บ้านและชาวบ้านต่างเห็นว่าภาวะความเป็นผูน้ำและคุณสมบัติของ

ผูน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นผูน้ำชุมชน  

  สมบัติ  โยงรัมย์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา แนวทางการพัฒนา

กำนันที่พึงประสงค์ของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนีเ้ป็น
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การศกึษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากำนันที่พึงประสงค์ของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2554-2559 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากำนันที่พึงประสงค์ของประชาชนใน

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชงิลกึจากกำนันดีเด่นของ

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสราวุธ เคนคำ นายประยูร แก้วบุตรดี และนายก

นกศักดิ ์เสงี่ยมศักดิ์ และศึกษาเชงิปริมาณ โดยผู้วิจัยได้สรา้งแบบสอบถามตามขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน และ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

   ผลการวิจัยพบว่า การพิจารณากำนันดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าว

จะเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการและ

ผูท้รงคุณวุฒิ และมีผู้ว่าราชการเป็นประธานและรองผู้ว่าราชการ นายอำเภอในจังหวัด

บุรีรัมย์ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผูท้รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้

ที่มาจากชมรมกำนันผูใ้หญ่บ้าน การปฏิบัติหนา้ที่ของกำนันที่พึงประสงค์ของประชาชน           

ในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล กำนันผูใ้หญ่บ้านต้องเป็นคน             

ที่มคีวามเช่ือมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนอารมณ์ดี สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นที่

ยอมรับของสังคม และมีระดับการศกึษาพอประมาณ ด้านการบริหารจัดการ กำนันควรมี

หลักธรรมมาภบิาลในการบริหารงาน ควรใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการ

พัฒนาชุมชน ด้านความรูค้วามสามารถ กำนันควรเป็นแบบอย่างที่ดสีามารถแก้ไขปัญญา

เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและควรมีความรูม้ีการศกึษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  

ด้านภาวะผูน้ำและจรยิธรรม กำนันควรมวีิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกล ต้องกล้าตัดสินใจ

และมีจติใจที่เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว หูเบา เชื่อคนง่ายสามารถติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

   แนวทางการพัฒนากำนันที่พึงประสงค์ของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์  

1) การจัดกิจกรรมหรอืโครงการ เช่น การฝกึอบรม การประชุม การศกึษาดูงานและ           

การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2) การ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองของกำนันกำนันที่พึงประสงค์ โดยให้การ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศกึษาของกำนัน 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้กำนันเรียนรู้

และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยการส่งเสริมการสร้างชุมชน                      

โดยหลักธรรมภิบาลให้เกิดความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4) การจัด
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โครงการการเรียนรูแ้ละการทำความเข้าใจในบทบาทของกำนันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิด

วิสัยทัศน์และการมองโลกที่กว้างไกล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในปัจจุบัน และการทำความเข้าใจในหลักธรรมของการบริหารราชการ เช่น 

หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 และหลักอิทธิบาท 4 เพื่อไม่ใหจ้ติใจของผูน้ำเกิด

ความโลภและนำไปสู่การคดโกงและเกิดการคอรัปชั่น 

  อภนิันท์  ค้าเจริญ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา การปฏิบัติงาน              

ตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 

พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพืน้ที่อำเภออู่ทอง และอำเภอ           

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศกึษาการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 

พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพืน้ที่อำเภออู่ทอง และอำเภอด่าน

ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ (2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนา้ที่ของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และ            

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพืน้ที่อำเภออู่ทอง และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จำแนกตามอายุ ระดับการศกึษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยศึกษาจาก

ประชากรการวิจัย คือ กำนันและผูใ้หญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง จำนวน 155 คน และ

อำเภอด่านช้าง จำนวน 93 คน รวม 248 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ที่มคีวามเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.74 และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)             

ค่ารอ้ยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

   ผลการวิจัย พบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพืน้ที่อำเภออู่ทอง และ

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร มากที่สุด รองลงมา คือ 

ด้านกิจการสาธารณประโยชน์ ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ปกครอง ด้านการรายงานต่อทาง

ราชการ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ ด้านการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการ

จัดทำงานทะเบียน และด้านที่เกี่ยวด้วยความอาญา ตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่มีอายุ 
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ระดับการศกึษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ที่ไม่แตกต่างกัน 

  รุชัย  ชัยสาร (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การพัฒนาภาวะผูน้ำของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การศกึษาวิจัยครั้งนี้           

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ การพัฒนาภาวะผู้นำของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชยีงใหม่ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชยีงใหม่ โดยจำแนกปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษาปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผูน้ำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของประชาชน

ต่อแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปู

คา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ิจัยใชว้ิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยเป็นการวิจัย

เชงิปริมาณทำการหากลุ่มตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 374 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่ารอ้ย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยทาทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ จากผู้ใหข้้อมูลที่สำคัญ จำนวน 11 รูป/คน จากนั้นทำการสรุป

สาระสำคัญของการสัมภาษณ์แล้ววเิคราะห์ขอ้มูลเชงิเนื้อหา นาเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลในรูปของการพรรณนา 

  ผลการศกึษาวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การพัฒนาภาวะผูน้ำของ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.04)               

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำอยู่ในระดับสูงสุดคือ ด้านมุ่งประสาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.08) รองลงมาคือ 

ด้านมุ่งเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.07) รองลงมาคือ ด้านมุ่งสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.02) และน้อยที่สุด คือ ด้านมุ่งงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=3.99) 

2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา  
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อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน จงึปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ผลของ

การศกึษาปัญหาอุปสรรค พบว่า ผูน้ำไม่เข้าใจปัญหา ตลอดถึงความต้องการ ของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารและใช้ความรูส้ึกส่วนตัว 

ในการทำงาน ทำให้ตัดสินใจไม่ถูกต้องในบางเรื่องและผูน้ำบางท่านไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

กับชาวบ้าน ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ผูน้ำควรศกึษาปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนให้เข้าใจ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ              

ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จากราชการและทางชุมชนด้วยความเต็มใจ ควรที่จะทำ

ให้สำเร็จ ต้องทำงานใหง้านที่ทำสามารถ จับต้องได้ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดสำเร็จ

ลุล่วงและมีคุณภาพที่สุด เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ชาวบ้านจะได้ให้ความร่วมมอื

ในด้านต่าง ๆมากขึ้น และต้องเป็นนักประสานงานสิบทิศ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคน

ในชุมชน ควรมีน้าใจและจริงจังในการแก้ปัญหา 4) การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลที่สำคัญ

เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่เน้นเรื่องของ การปฏิบัติงาน                        

ที่สอดคล้องกับหลักทุติยปาปณิกสูตร โดยเฉพาะเรื่องการมวีิสัยทัศน์ในการทำงาน มีความ

ขยัน กระตอืรอืร้น มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อบุคคล 

ทุกระดับ มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการชัก

จูงบุคคลอื่น ให้กระทำตามความตอ้งการของผู้นำได้ มีความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ เสียสละเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวมสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  สมบูรณ์  ศักดาพิภพ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา ภาวะผูน้ำของ

กำนันผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่  การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้                

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณลักษณะที่มอีิทธิพลต่อภาวะผูน้ำกับการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ และเพื่อวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำกับ 

การปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ตลอดจนศึกษา

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ

กำนันผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คือ 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นในเขตเทศบาลเมือง

แม่โจ ้ซึ่งไม่มีกำนันผูใ้หญ่บ้านตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จำนวน 116 คน

สำหรับเครื่องมอืที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
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  จากการศกึษาพบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานของ กำนัน

ผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ในส่วนที่มมีากที่สุด ก็คือ การมีความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เนื่องจากกำนันผูใ้หญ่บ้าน

ถือเป็นผูน้ำชุมชนที่เป็นแกนนาในการยึดถือและปฏิบัติตามหน้าที่และความถูกต้อง                 

โดยผ่านการน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง และมีความซื่อสัตย์ และในส่วนที่มนี้อย

ที่สุดของระดับคุณลักษณะภาวะผูน้ำกับการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็คือ การมคีวามทะเยอทะยาน ชอบมีอำนาจและต้องการ

ความสำเร็จ เนื่องมาจากกำนันผูใ้หญ่บ้านมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นกำนันผูใ้หญ่บ้าน            

จงึผ่านการคัดเลือกของประชาชนมาแล้ว 2) ระดับภาวะผูน้ำกับการปฏิบัติงานของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ พบว่า ในส่วนที่มีมากที่สุด คือ กำนัน

ผูใ้หญ่บ้านสามารถปฏิบัติงานด้านการรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เนื่องด้วยการ

รักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน้ เป็นการดำเนินการซึ่งมาจากความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ การทำด้วยใจและภายใต้จติสานึกที่ดี โดยการปฏิบัติงานด้านนี้

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมรีะบบการจัดการความคิดที่ดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

คนในชุมชนของตน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นหนา้ที่หลักตามกฎหมายด้วยเช่นกัน และในส่วน

ที่มนี้อยที่สุดของภาวะผูน้ำกับการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่ก็คือ กำนันผูใ้หญ่บ้านสามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลอืตรวจสอบและ

นาเก็บภาษี เนื่องจากกฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายเฉพาะที่จาเป็นต้องผ่านการเรียนรู้

และการฝกึอบรมเฉพาะด้าน แต่การเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านีย้ังไม่ทั่วถึงส่งผลกระทบ           

ให้กำนันและผูใ้หญ่บ้านยังขาดความเข้าใจในด้านนีโ้ดยตรง ประกอบกับบางพื้นที่เป็นพืน้ที่

การทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่จึงอาจส่งผลให้การนำเก็บภาษีไม่ได้มากเท่าที่ควร  

3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้านในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม 

ยังขาดความรูเ้ฉพาะด้าน ขาดประสบการณ์ด้านการบริหารงานปกครอง โดยมี

ข้อเสนอแนะและแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ควรฝกึอบรมและ 

ให้ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการ ด้านกฎหมายต่าง ๆ ระเบียบของทางราชการ  

การทำงานกันเป็นทีม การสื่อสารกับองค์กรอื่น ๆให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกำนัน 
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และผูใ้หญ่บ้าน ตลอดจนควรฝึกทักษะการอบรมใหค้วามรูด้ังกล่าวแก่กำนันผูใ้หญ่บ้าน 

อย่างต่อเนื่อง 

 งานวจิัยต่างประเทศ 

  McCollum (2000, อ้างถึงใน สมบูรณ์ ศริิสรรหริัญ. 2547, หน้า 169)  

ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาภาวะผูน้ำโดยวิธีการพัฒนาตนเองกับการแสดงพฤติกรรมภาวะ 

ผูน้ำอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นการพัฒนาภาวะผูน้ำที่เน้นการพัฒนาภายในตนเองในส่วน

จติสำนึกและพัฒนาความตระหนักพืน้ฐานของผู้นำ เครื่องมอืที่ใชว้ัดพฤติกรรมภาวะผูน้ำ

ของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบวัดพฤติกรรมภาวะผูน้ำ 5 ประการ (McCollum. 2000) คือ 

พฤติกรรมท้าทายกระบวนการ (Challenging the process) ดลบันดาลภาพฝัน (Inspiring a 

shared vision) ขยันถามไถ่ (Enabling others to act) ให้กำลังใจเป็นนิจ (Encouraging the 

heart) พูดทำคิดเป็นแบบอยา่ง (Modeling the way) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานีป้ระกอบด้วย

ฝ่ายบริหารและพนักงานในบริษัทหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า Maharashi 

Transcendental Meditation ผลการศกึษา พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำจะแสดงออกอย่าง

เป็นธรรมชาติได้โดยง่ายในแต่ละบุคคลและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อผ่านการเข้าร่วม

โครงการพัฒนา Maharashi Transcendental Meditation และเป็นที่ยอมรับกันในทุกระดับ

ของพนักงานอันเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวใช้วธิีการที่มีผลใหส้ามารถพัฒนาภาวะ

ผูน้ำองค์กรได้ดีและพัฒนาง่ายกว่าการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่เคยรับรู้ 

  Tekleab et al. (2008) ได้ศึกษาผลการตระหนักรู้ตนเองของภาวะผูน้ำแบบ

เสริมพลังอำนาจและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของผูน้ำ โดยทำการศกึษา

พฤติกรรมของภาวะผูน้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นำจำนวน 48 คน และผู้ตาม จำนวน               

222 คน พบว่า การตระหนักรู้ตนเองของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของผูน้ำและมีผลต่อความพึงพอใจของผูต้ามเกี่ยวกับการควบคุมดูแล สำหรับ

การตระหนักรู้ตนเองของภาวะผูน้ำแบบเสริมพลังอำนาจมคีวามสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

ตนเองของผูต้าม  

  Thompson (2008) ได้ศกึษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและอิทธิผลของ

พฤติกรรมภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม พบว่า พื้นฐานทาง

อารมณ์ ความเช่ือใจในภาวะผูน้ำมีอทิธิผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานของผู้ตาม เช่น ความพึงพอใจในงานของ

ผูต้าม ความพึงพอใจที่มตี่อผูน้ำ การรับรู้เกี่ยวกับลักษณะงานหลักและพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกที่ดขีององค์กร สำหรับหลักการในการประเมินตนเองของผูต้ามมคีวามสัมพันธ์             

ที่สอดคล้องระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงานของ             

ผูต้าม ความพึงพอใจที่มตี่อผูน้ำ ส่วนพืน้ฐานทางอารมณ์ ความเชื่อใจพบว่า มผีลโดยตรง

ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงาน

ของผู้ตาม ความพึงพอใจที่มีต่อผูน้ำและบางส่วนผ่านทางและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก        

ที่ดขีององค์กรและการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานหลัก 

  Antonaros (2010) ได้ศึกษารูปแบบของภาวะผู้นำที่มีเพศแตกต่างกันกับ

ความมปีระสิทธิภาพของผู้ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นอธิการบดี ผูน้ำระดับ

อาวุโส และผูบ้ริหารจำนวน มากกว่า 200 คน ในสถาบันที่จัดการศกึษาในระดับที่สูงกว่า

มัธยมศกึษา (Postsecondary Institutions) ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้การวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบ Multiple Block Regresstion Analysis ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

รูปแบบของภาวะผู้นำและความมีประสิทธิภาพของผู้นำ พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ำของเพศ

หญิงมีประสิทธิภาพมากกว่าเพศชายเล็กน้อย และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

(Transfomational Leadership) มีประสิทธิภาพมากกว่าภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน

(Transactional Leadership) ซึ่งผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการฝึกอบรมภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษา การส่งเสริมภาวะผูน้ำแบบผูห้ญิงที่เน้นการสร้าง

ความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงภาพแวดล้อมของสถาบันจะมีความสัมพันธ์อย่าง

มากกับการมปีระสิทธิภาพของผู้นำและผูใ้ต้บังคับบัญชา 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน เป็นเสมือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำบล หมู่บ้านมีหน้าที่เป็น ผู้ช่วย

เหลือนายอำเภอในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ มีความสำคัญต่อผลสำเร็จ

ของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เป็นอย่าง

มาก กำนัน ผูใ้หญ่บ้านจึงต้องปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทางราชการ                  

โดยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 

พุทธศักราช 2457 และกฎหมายอื่น ๆ อีกมาก ความสำคัญของ กำนัน ผูใ้หญ่บ้านนั้น 

มิใช่อยู่ที่เป็นตำแหน่งที่ได้ตัง้กันมาเป็นเวลานานเท่านั้น แตต่ำแหน่งกำนัน ผูใ้หญ่บ้านนั้น

เป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญต่อชุมชน ตำบล หมู่บ้านซึ่งจำเป็นจะต้องมีผูน้ำที่เป็นผูน้ำโดย

ธรรมชาติ และเป็นผู้นำโดยทางการในบุคคลเดียวกันเป็นผู้ที่สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ 

ของตำบล หมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และเป็นผูท้ี่ประชาชนในท้องที่ให้ความศรัทธาเคารพนับ
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ถือให้ความร่วมมอืในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ภาวะผู้นำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน

จงึเป็นเรื่องสำคัญมากในการบริหารงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพราะถ้าถ้าชุมชนมผีูน้ำ

ที่ดมีีความรูค้วามความสามารถ รวมถึงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ มีภาวะผูน้ำ                    

ก็สามารถทำใหชุ้มชนนั้น ๆ ขับเคลื่อนงานพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่ถ้าชุมชนใดมีผู้นำที่ไม่ไม่ดีไม่มีประสทิธิภาพในการทำงาน และขาดภาวะ

ผูน้ำ ก็จะทำให้การพัฒนาในชุมชนนั้นเคลื่อนไปได้ช้า 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล                

การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” ในครั้งนี้                

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจัยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 57,688 คน (สำนักทะเบียนอำเภอโพนสวรรค์   

จังหวัดนครพนม)  

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมลิำเนาอยู่ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 398 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการ

คำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane,1973, p. 127 อ้างถึงใน อรุณ  จริวัฒน์กุล, 2557, 

หนา้ 26) และจะทำการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยมีวธิีการคำนวณ

จากสูตร ดังต่อไปนี้ 

 

   n  = 
2)(1 eN

N

+
 

แทนค่า   N  = จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

80 
 

                   e  = ค่าความคาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ .05 

                  n  = จำนวนขนาดตัวอย่างที่กำหนดได้ 

 จะได้ 

                  n  =         57,688 

       1 + 57,688(0.05)2 

                     n  = 397.25 

 ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความสะดวกแก่การคำนวณและตัวอย่างที่ได้สามารถเป็น

ตัวแทนของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้วจิัยจงึใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 398 คน 

 3. วธิีการสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่าง ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

และการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไ้ด้จำนวนตัวอย่างมากน้อยตาม

สัดส่วนของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล แล้วทำการจับสลากรายชื่อ ทำการสุ่มตัวอย่าง

ในแต่ละพื้นที่จนครบจำนวนตามที่กำหนด 

 

ตาราง 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 

ตำบล 
จำนวน (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

     - ตำบลโพนสวรรค์ 11,089 76 

     - ตำบลนาหัวบ่อ 5,771 40 

     - ตำบลนาขมิน้ 9,356 65 

     - ตำบลโพนบก 6,249 43 

     - ตำบลบ้านค้อ 12,648 87 

     - ตำบลโพนจาน 7,698 53 

     - ตำบลนาใน 4,877 34 

รวม 57,688 398 

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

81 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วจิัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 

5 ระดับ โดยผู้วิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุระดับภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ผูว้ิจัยกำหนดคะแนน

ในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

                   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

      3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

      2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

      1    หมายถึง     เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

                 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale (1967, p. 247) 

ดังนี้  

                 ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

                 ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ในระดับ

มาก 

                 ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

                 ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ในระดับ

น้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์                

จังหวัดนครพนม แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

โดยผู้วจิัยกำหนดให้ผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอโพนสวรรค์              

จังหวัดนครพนม ระบุระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี ้ผูว้ิจัยกำหนด  คะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

                   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

      3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

      2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

      1    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

                 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale (1967, p. 247) 

ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นยิามศัพท์เฉพาะและ

งานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของ

แบบสอบถาม และข้อคำถาม 

 2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยนำ  

  2.1 ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม มากำหนดเป็นตัวแปรอิสระ  
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2.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์                 

จังหวัดนครพนม มากำหนดเป็นตัวแปรตาม  

 3. กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของข้อคำถามโดยการสังเคราะห์จาก 

  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ำของบุคคลต่าง ๆ ของ Stogdill (1981) 

และทฤษฎีภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) ตามแนวคิดของ Bass (1990, p. 79-

81) ออกมาเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  3.2 บทบาทหนา้ที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ออกมาเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนื้อหา และความถูกต้อง 

 5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอืกระทำโดย 

นำแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน  ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิเนื้อหา  (Content  Validity)  หลังจากนั้นนำมาหาดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)                     

โดยใช้สูตร ดังนี้ (พิสณุ  ฟองศรี, 2553, หน้า 155) 

 

   IOC = 
N

R  

 

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงข้อคำถามสามารถนำไปวัดได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนทรงคุณวุฒิ 

   โดยเลือกข้อที่มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า  0.5  

ผูว้ิจัยนำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ดังนั้น ขอ้คำถามทุกข้อ 
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จงึผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว 

ดังมรีายช่ือต่อไปนี้ 

  5.1 นายบำรุง ศรลีาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์ 

  5.2 นายเสถียร ทุลลี ปลัดอำเภอหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อำเภอโพนสวรรค์ 

  5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตร             

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง อาจารย์ประจำ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.5 รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด คอื ประชาชนในเขตอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 7. นำข้อคำถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2-3 ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจ

จำแนก (Discrimination Power) โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item 

Total Correlation) คิดข้อคำถามที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึน้ไป  

ค่าวกิฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญ .05 จากสูตรต่อไปนี ้ 

(school of psychology university of New England, 2008 อ้างถึงใน ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 

2551, หน้า 73) 

 

     
f

RR
p LU

2

+
=  

   

     
f
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r LU −=  
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เมื่อ   p    หมายถึง ค่าความยากง่าย 

    r     หมายถึง ค่าอำนาจจำแนก 

    UR  หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบในกลุ่มที่ได้คะแนนสูง 

    LR   หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบในกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ 

    f    หมายถึง จำนวนผู้ที่เข้าสอบในกลุ่มสูง   

  โดยได้ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบดังนี้ 

  1) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.376-

0.689 

  2) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ ของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 0392-0.689 

  3) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามประสทิธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 0.376-0.642 

 8. นำข้อคำถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2–3 มาหาค่าความเชื่อม่ัน  

(Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการ

ของ Cronbach  ทั้งนี้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ                

โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ต้องมากกว่า 0.70 จงึจะถือว่าแบบสอบถาม

นั้นใช้ได้ โดยมีสูตร ดังนี้ (Alpha Coefficient Method) (บุญใจ  ศรสีถิตยนรากูล, 2553, 

หนา้ 232) 
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  เมื่อ      แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

   k   แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

    2

is แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม 

   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบต่อละคน 
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  โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบดังนี้ 

  1) แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อม่ัน .745 
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 2) แบบสอบถามภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อมั่น .788 

  3) แบบสอบถามประสทิธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อม่ัน .822 

 9. นำแบบสอบถามดังกล่าว ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อม่ัน มาทำ

การปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยนำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวจิัยจากบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงกำนันทุกตำบลในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีภูมลิำเนาอยู่ในเขตอำเภอ                       

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 398 คน 

  2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพรอ้มชี้แจงรายละเอียด ความมุ่ง

หมายของการออกแบบสอบถามนี้ เพื่อทำความเข้าใจใหต้รงกันในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วจิัยดำเนินการเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง 

และการลงพืน้ที่จริง เพื่อนำแบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 398 คน  

ในตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งชีแ้จงรายละเอียด 

ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถาม 

  4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม                           

เพื่อนำแบบสอบถามไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้ 

  1.  นำแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

นำมาลงรหัสเลข (Code) ตามเกณฑ์ของเครื่องมอืแต่ละส่วน 

  2.  นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป           

ทางสถิติ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและคำนวณหาค่าทางสถิติแล้วนำผลที่ได้มา

วิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนำเสนอผลในรูปแบบตาราง 
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ประกอบความเรยีงและนำผลการศกึษาที่วเิคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ

เขียนข้อเสนอแนะ 

  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)  

ผูว้ิจัยนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัย และทดสอบสมมตฐิานการวิจัย                

โดยแยกสถิตอิอกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 

 1.  สถิตพิรรณนา  (Descriptive statistics) ได้แก ่

  1.1  การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ประชาชนที่มีภูมลิำเนาอยู่ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ 

  1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  

วิเคราะห์ระดับ  

   1.2.1 ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอ            

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

   1.2.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ            

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 2.  สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

  2.1 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ              

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจงึต้องตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ           

ตัวแบบได้โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

   การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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ผูว้ิจัยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)  โดยมีสูตร ดังนี ้ (ภัทราพร  เกษสังข์, 2549, หนา้ 168) 

 

   
xyr  = 

( )( ) ( )( )2222
−−

  −

yyNxxN

yxxyN  

 เมื่อ 
xyr   แทน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

   N  แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ  2 

    x  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

    y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

   yx  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนแต่ละคู่ของชุดที่ 1 และ 2 

    
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 1 

   
2y  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 2 

   ( )2 x แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 

   ( )2 y แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลังสอง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) มีค่าระหว่าง -1 ถึง+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มี

ความสัมพันธ์กัน โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทั้ง

สองมคีวามสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อย ตามกัน ถ้าเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่าตัวแปร

ทั้งสองตัวมคีวามสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

   2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 

   3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

   4. ค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้ามมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

   5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   6. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig. (2-tailed)               

มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม หากค่า 

Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 

หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจากค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2553, หน้า 376-377) 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0  แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

  2.2 การศกึษา อทิธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                      

ผูว้ิจัยทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนด

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis)  

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรอืตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้า ตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่   ซึ่งสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ การวิเคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย  

ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต  หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เมื่อเรา

ทราบค่าตัวแปรอิสระ (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2557) 

  การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปรตาม

หนึ่งตัวแปร แต่ถ้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร            
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จะเรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอย

เชงิเส้นอย่างง่าย เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้   

 

  ii0i XY ++=  
เมื่อ    0    แทนระยะตัดแกน y  (y-intercept) 

                แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 

   
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรอืจะได้ว่า 

  

  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  จากผลการวิจัย ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในทุก ๆ ด้าน ถ้าพบว่าระดับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านใดอยู่ใน

เกณฑ์ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ผู้วิจัยจะนำมาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล            

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                     

โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล            

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้ดียิ่งขึ้น  

โดยผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน ประกอบด้วย 

  1. นายบำรุง ศรลีาชัย  นายอำเภอโพนสวรรค์ 

  2. นายเสถียร ทุลลี  ปลัดอำเภอหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง                

อำเภอโพนสวรรค์ 

  3. นายนิรัญ นามดี  ปลัดอำเภอโพนสวรรค์ 

  4. นายอดิศร ทุ่มด้ายหวั่น  ปลัดอำเภอโพนสวรรค์ 

  5. นายวัชรินทร์ นามวงค์  ปลัดอำเภอโพนสวรรค์ 

  6. นายชุมพล แย้มวจิติรจรรยา เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 

  7. นายสานิตย์ พิจารณ์  พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ 

  8. นางสุกัญญา บุพศิร ิ ท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์ 

  9. นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ  กรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดนครพนม 
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  10. นายกิตติศักดิ์ จำปา  ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพนสวรรค์ 

 เมือ่ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จากผู้เช่ียวชาญแล้วผูว้ิจัย

นำมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดกลุ่มประเด็นนำเสนอ

เชงิพรรณนา เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์                 

จังหวัดนครพนม” ผูว้ิจัยได้อันดับการวิเคราะห์ขอ้มูล ไว้ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. การศกึษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้  

 x     แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 t    แทน ค่าสถิตทิดสอบแบบที (t-test) 

 r     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 

 b     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 β     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 TLEA   แทน  ผลรวมของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

 LEA1   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านลักษณะทางกาย 

 LEA2   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม 
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 LEA3   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านสติปัญญา 

 LEA4   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

 LEA5   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง 

       กับงาน 

 LEA6   แทน ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะด้านคุณลักษณะทางสังคม 

 TEFF   แทน  ผลรวมของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

 EFF1   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 EFF2   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 

 EFF3   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านงานทะเบียน 

 EFF4   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 

 EFF5   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านการใช้อำนาจหนา้ที่ปกครองราษฎร 

 EFF6   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านการรายงานต่อทางราชการ 

 EFF7   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

       ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร 

 P-Value  แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติ/ค่าความน่าจะเป็น 

 Sig   แทน   ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  **    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ***   แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .00 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับขั้นตอน แยกออกเป็น 5 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์                

จังหวัดนครพนม 

 สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน  มีดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชน             

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ รายละเอียดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=398) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   

   - ชาย 220 55.28 

   - หญิง 178 44.72 

2. อายุ   

   - ไม่เกิน 30 ปี 36 9.05 

   - 31-40 ปี 114 28.64 

   - 41-50 ปี 159 39.95 

   - 51-60 ปี 85 21.36 

   - มากกว่า 60 ปี 4 1.01 

3. ระดับการศกึษา   

   - ประถมศึกษา 179 44.97 

   - มัธยมศกึษา/ปวช. 173 43.47 

   - ปวส./อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 18 4.52 

   - ปริญญาตรีขึ้นไป 28 7.04 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

(n=398) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

4. อาชีพ   

   - เกษตรกร 172 43.22 

   - ค้าขาย 98 24.62 

   - ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 34 8.54 

   - รับจ้างทั่วไป 47 11.81 

   - พนักงานบริษัทเอกชน 10 2.51 

   - รับราชการ 11 2.76 

   - อาชีพอื่น ๆ  26 6.53 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

   - ไม่เกิน 10,000 บาท 222 55.78 

   - 10,001-15,000 บาท 86 21.61 

   - 15,001-20,000 บาท 60 15.08 

   - ตั้งแต่ 20,001 บาทขึน้ไป 30 7.54 

6. พื้นที่อยู่อาศัย   

   - ตำบลโพนสวรรค์ 76 19.10 

   - ตำบลนาหัวบ่อ 40 10.05 

   - ตำบลนาขมิ้น 65 16.33 

   - ตำบลโพนบก 43 10.80 

   - ตำบลบ้านค้อ 87 21.86 

   - ตำบลโพนจาน 53 13.32 

   - ตำบลนาใน 34 8.54 

รวม 398 100.00 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชน

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ มีจำนวนทั้งสิน้ 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

97 

 

 

จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.28 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด  จำนวน 159 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 39.95 มกีารศกึษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด  จำนวน 179 คน                

คิดเป็นรอ้ยละ 44.97 ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จำนวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 

43.22 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จำนวน 222 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 

55.78 และอาศัยอยู่ในตำบลบ้านค้อ มากที่สุด จำนวน 87 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 21.86 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง  รายละเอียดดังตาราง 3-9 

 

ตาราง  3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

(n=398) 

ด้าน

ที ่
ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน x  S.D. ความหมาย 

1 ด้านลักษณะทางกาย 4.42 0.45 มาก 

2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.43 0.38 มาก 

3 ด้านสติปัญญา 4.33 0.46 มาก 

4 ด้านบุคลิกภาพ 4.40 0.44 มาก 

5 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.37 0.50 มาก 

6 ด้านคุณลักษณะทางสังคม 4.45 0.45 มาก 

รวม 4.40 0.38 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                    

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.40)                

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด คอื ด้านคุณลักษณะทางสังคม  ( X =4.45) รองลงมาคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม  

( X =4.43) ดา้นลักษณะทางกาย ( X =4.42) ด้านบุคลิกภาพ ( X =4.40) ด้านคุณลักษณะ

ที่เกี่ยวข้องกับงาน ( X =4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านสติปัญญา  

( X =4.33) 
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ตาราง  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านลักษณะ 

 ทางกาย 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                  

มีสุขอนามัยที่ดี 4.43 0.59 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                

มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอือ้อำนวยต่อ            

การปฏิบัติงาน 4.52 0.65 มากที่สุด 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                   

มีสุขภาพจติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.38 0.63 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                 

มีลักษณะทางกายดี สง่าผ่าเผย 4.41 0.63 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                 

แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.35 0.67 มาก 

รวม 4.42 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                        

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านลักษณะทางกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก  ( X =4.42) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรือ

ผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอือ้อำนวยต่อการปฏิบัติงาน               

( X =4.52) มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบล

ของท่านมีสุขอนามัยที่ดี ( X =4.43) มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย              

น้อยที่สุด คือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านแต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ              

( X =4.35)  
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ตาราง  5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านภูมิหลังทางสังคม 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับนับถือกำนันหรอื

ผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน 4.45 0.63 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับ

การศกึษาที่ดี 4.46 0.54 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมฐีานะ

ที่ด ี 4.40 0.61 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ดี 4.41 0.57 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถแสวงหาความรูแ้ละรู้ทันต่อเหตุการณ์

ต่าง ๆ 4.41 0.62 มาก 

รวม 4.43 0.38 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                        

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านภูมหิลังทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก  ( X =4.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับการศกึษาที่ด ี 

( X =4.46) รองลงมาคือ คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับนับถือกำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบล

ของท่าน ( X =4.45) สว่นข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของ

ท่านมฐีานะที่ดี ( X =4.40) 
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ตาราง  6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านสติปัญญา 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                  

มีคุณวุฒเิหมาะสมกับลักษณะงาน 4.37 0.61 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านรอบรู้

และเข้าใจในการปฏิบัติงาน 4.34 0.68 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมไีหว

พริบปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.27 0.75 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถจูงใจให้ชาวบ้านให้มีความร่วมมอื            

ในการปฏิบัติงาน 4.27 0.64 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับชาวบ้าน

เข้าใจได้ 4.39 0.57 มาก 

รวม 4.33 0.46 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านสติปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.33) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารใหก้ับชาวบ้านเข้าใจได้ ( X =4.39) รองลงมาคือ กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบล

ของท่านมีคุณวุฒิเหมาะสมกับลักษณะงาน ( X =4.37) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมไีหวพริบปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ( X =4.27) 
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ตาราง  7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านบุคลิกภาพ 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน 4.60 0.58 มากที่สุด 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน                        

มีความมั่นใจในตนเอง 4.48 0.60 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในทุก

สถานการณ์ได้ดี 4.22 0.64 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

ปฏิบัติงานแบบเปิดเผย 4.30 0.63 มาก 

รวม 4.40 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                      

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.40) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้าน

ในตำบลของท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ( X =4.60) มภีาวะผู้นำอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีความมั่นใจในตนเอง ( X =4.48) 

มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบล

ของท่านสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในทุกสถานการณ์ได้ดี ( X =4.22)  
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ตาราง  8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน เอาใจ

ใส่ อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจในหนา้ที่ให้บรรลุผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 4.39 0.59 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน 

มีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ

โปร่งใส ตามหลักกฎหมาย 4.36 0.71 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นผู้นำ

ในการนำราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านตำบลอยู่เสมอ 4.32 0.72 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน 

สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงที 4.39 0.72 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านแสวงหา

โอกาสในงานที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่

ที่ดขีองประชาชน 4.36 0.76 มาก 

รวม 4.37 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =4.37) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ               

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน เอาใจใส่ อุทิศตน 

ปฏิบัติภารกิจในหนา้ที่ให้บรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ ( X =4.39) และกำนันหรอื

ผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านแสวงหาโอกาสในงานที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดขีอง

ประชาชน ( X =4.39) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของ
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ท่านเป็นผู้นำในการนำราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านตำบล             

อยู่เสมอ ( X =4.32) 

 

ตาราง  9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านคุณลักษณะทางสังคม 

 (n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับ

ความร่วมมอืในการปฏิบัติงานจากราษฎร              

เป็นอย่างดี 4.40 0.64 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นผู้ที่

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.44 0.63 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืบริการประชาชน           

ได้ด ี 4.44 0.64 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 4.52 0.63 มากที่สุด 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นที่

ยอมรับนับถือของประชาชนทั่วไป 4.47 0.67 มาก 

รวม 4.45 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้นำเชงิคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                            

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านคุณลักษณะทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  ( X =4.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอื

ผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ( X =4.52) มภีาวะผู้นำ              

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นที่ยอมรับนับ

ถือของประชาชนทั่วไป ( X =4.47) มภีาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย     
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น้อยที่สุด คือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

จากราษฎรเป็นอย่างดี ( X =4.40)  

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง 10-16 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายด้าน 

 (n=398) 

ด้าน

ที ่

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน x  S.D. ความหมาย 

1 ด้านการปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
4.43 0.44 

มาก 

2 ด้านการรายงานต่อทางราชการและ                     

การบริการ 
4.41 0.41 

มาก 

3 ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร 4.43 0.45 มาก 

4 ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 4.34 0.53 มาก 

5 ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 3.85 0.73 มาก 

6 ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 4.21 0.58 มาก 

รวม 4.26 0.33 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน               

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.26)               

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คอื ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ( X =4.43) และ ด้านการนำ

ข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร ( X =4.43) ด้านการรายงานต่อทางราชการและ                   

การบริการ ( X =4.41) ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ( X =4.34) ด้านอำนาจ
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หนา้ที่ตามกฎหมายอื่น ( X =4.21) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ดา้นการที่เกี่ยวด้วย

ความอาญา ( X =3.85) 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความเป็น

ธรรมใหแ้ก่ราษฎรได้ 4.52 0.66 มากที่สุด 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถดูแลรักษาความ

สงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใหแ้ก่ราษฎร

ได้ 4.56 0.56 มากที่สุด 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความ

สมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึน้ใน

หมู่บ้านได้ 4.29 0.61 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถกระทำตน              

เป็นแบบอย่างที่ดขีองราษฎรได้ 4.36 0.65 มาก 

รวม 4.43 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                    

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ย             

มากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านสามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ                  

ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรได้ ( X =4.56) มปีระสิทธิผลในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรได้ ( X =4.52)                           

มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้าน

สามารถสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ ( X =4.29)                 

มีประสิทธิผลในระดับมาก 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบริการ  

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถรายงาน

เหตุการณ์ไม่ปกติในพืน้ที่ต่อนายอำเภอหรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 4.47 0.60 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านรับรู้เหตุทุกข์ร้อนของ

ราษฎรหรือเหตุการณ์การแปลกประหลาด               

ที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านตำบล 4.46 0.60 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการจัดประชุม

ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล 

เพื่อตรวจสอบและรายงานต่อกรมการอำเภอ 4.37 0.56 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านรายงานเรื่องเร่งด่วนหรอื

เรื่องที่ราษฎรส่วนมากได้รับความเดือดรอ้น

ให้แก่นายอำเภอในทันที 4.36 0.64 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านประสานหรอื 

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรอื

การให้บริการส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.39 0.60 มาก 

รวม 4.41 0.41 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                      

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบริการ   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.41) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผล 

ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถรายงาน

เหตุการณ์ไม่ปกติในพืน้ที่ต่อนายอำเภอหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ( X =4.47) รองลงมาคือ  
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กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านรับรู้เหตุทุกข์ร้อนของราษฎรหรอืเหตุการณ์การแปลกประหลาด                

ที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านตำบล ( X =4.46) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรอื

ผูใ้หญ่บ้านรายงานเรื่องเร่งด่วนหรอืเรื่องที่ราษฎรส่วนมากได้รับความเดือดร้อนให้แก่

นายอำเภอในทันที ( X =4.36) 

 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร  

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการจัดประชุม

ราษฎรและคณะกรรมการ หมู่บ้านอย่างนอ้ย

เดือนละ 1 ครั้ง 4.43 0.63 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการอบรมหรือ

ชีแ้จงราษฎรใหม้ีความรูค้วามเข้าใจในข้อ

ราชการ กฎหมายหรอืระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ 4.37 0.66 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการนำข้อมูล

ข่าวสารที่ได้รับแจง้จากราชการไปประกาศ            

ให้ราษฎรรับทราบ 4.43 0.60 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการสนับสนุน

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ

หนา้ที่หรอืการให้บริการของส่วนราชการ 4.49 0.56 มาก 

รวม 4.43 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.43) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผล 
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ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการ

สนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหนา้ที่หรอืการให้บริการของส่วน

ราชการ ( X =4.49) รองลงมาคือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

แจ้งจากราชการไปประกาศให้ราษฎรรับทราบ ( X =4.43) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการอบรมหรอืชี้แจงราษฎรให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อ

ราชการ กฎหมายหรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ ( X =4.37) 

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์   

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 ถ้าเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้าน/ ตำบล เช่น ไฟไหม้ 

เหตุชิงทรัพย์ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ช่วยติดตาม 

หรอืช่วยอย่างอื่นโดยเต็มกำลัง  4.36 0.61 มาก 

2 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่

สำคัญ ในหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน  4.30 0.76 มาก 

3 เวลามีงานนักขัตฤกษ์ประจำปี หรอืประชุม 

เป็นการใหญ่ ให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน สามารถขอ

ความร่วมมอืราษฎร ผูน้ำองค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น ในการร่วมงานพิธีหรอื                   

งานประเพณีต่าง ๆ  4.32 0.77 มาก 

4 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอืและช่วยเหลอื

นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการดูแลรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์

อื่น 4.36 0.72 มาก 

รวม 4.34 0.53 มาก 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

110 

 

 

 จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                       

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.34) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผล 

ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ถ้าเกิดเหตุรา้ยในหมู่บ้าน/ตำบล เช่น 

ไฟไหม้ เหตุชิงทรัพย์ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ช่วยติดตาม หรือช่วยอย่างอื่นโดยเต็มกำลัง  

( X =4.36) รองลงมาคือ กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอืและช่วยเหลอืนายอำเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น ( X =4.36) ส่วนข้อ

ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่สำคัญ ในหมู่บ้าน 

เช่น วัด โรงเรียน ( X =4.30) 

 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งข่าวสาร

คดีต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ของตนเองและพืน้ที่

ใกล้เคียงแก่ทางราชการ 4.07 0.84 มาก 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับกุมผูต้้อง

สงสัยหรอืกระทำผดิกฎหมายที่มหีมายจับ 

หรอืกระทำผดิซึ่งหน้าส่งต่อแก่ราชการ 3.79 1.06 มาก 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับของกลาง

หรอืสิ่งของตอ้งสงสัยส่งต่อแก่ทางราชการ 3.58 0.96 มาก 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายหรอืหมายสั่งอย่างเคร่งครัด 3.81 0.82 มาก 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านอำนวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นและจับผูต้้องสงสัย 

ในพืน้ที่ 4.02 0.81 มาก 

รวม 3.85 0.73 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก  ( X =3.85) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลในระดับมากทุกข้อ  

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งข่าวสารคดีต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงแก่ทางราชการ ( X =4.07) รองลงมาคือ 

กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นและจับผูต้้องสงสัย

ในพืน้ที่ ( X =4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านสามารถจับของ

กลางหรอืสิ่งของต้องสงสัยส่งต่อแก่ทางราชการ ( X =3.58) 

 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

 ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

(n=398) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม x  S.D. ความหมาย 

1 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการรับแจง้                

กรณมีีคนเกิด คนตาย หรอืยา้ยที่อยู่ 4.20 0.65 มาก 

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการแจ้งให้ราษฎรผูม้ี

สัญชาติไทยที่มอีายตุั้งแต ่7 ปบีรบิูรณ์ไปยื่นคำขอ

มีบัตรประจำตัวประชาชน 4.05 0.81 มาก 

3 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการรับรองเก่ียวกับ

ความประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาต            

มีและใช้อาวุธปนืประกอบการพจิารณาของ            

นายทะเบียน 4.20 0.90 มาก 

4 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการรายงานอำเภอ

หรอืเจ้าหนา้ที่ตำรวจทราบเมือ่พบว่า ปา่ไมใ้นเขต

ท้องที่ถูกบุกรุกทำลาย 4.21 0.61 มาก 

5 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการแจ้งให้ทาง

ราชการทราบเมื่อพบโรคติดตอ่เกิดขึ้น หรอืสงสยั

ว่าไดม้ีโรคติดต่อเกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้านทราบ 4.36 0.73 มาก 

รวม 4.21 0.58 มาก 
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 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  ( X =4.21) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลในระดับมากทุกข้อ  

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งให้ทางราชการทราบ

เมื่อพบโรคติดต่อเกิดขึน้ หรือสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้านทราบ  

( X =4.36) รองลงมาคือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการรายงานอำเภอหรอืเจา้หนา้ที่

ตำรวจทราบเมื่อพบว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ถูกบุกรุกทำลาย ( X =4.21) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ กำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งให้ราษฎรผู้มีสัญชาติไทยที่มอีายุตั้งแต่  

7 ปีบริบูรณ์ไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ( X =4.05) 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

รายละเอียดดังตาราง 17-18 

 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig.  

(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์

กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย  ตรวีานิช, 2552)  

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง 17 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

 

101 

ตาราง  17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

 โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ตัวแปร LEA1 LEA2 LEA3 LEA4 LEA5 LEA6 TLEA EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 EFF6 TEFF 

Mean 4.42 4.43 4.33 4.40 4.37 4.45 4.40 4.43 4.41 4.43 4.34 3.85 4.21 4.26 

LEA1 1 .693** .615** .674** .629** .690** .652** .742** .598** .601** .512** .005 .072 .559** 

LEA2  1 .655** .625** .574** .557** .602** .490** .529** .509** .430** .000 .070 .451** 

LEA3   1 .612** .637** .591** .617** .595** .471** .545** .397** .043 .033 .429** 

LEA4    1 .709** .664** .636** .570** .589** .568** .458** .050 .145** .545** 

LEA5     1 .608** .674** .660** .591** .652** .661** .047 .249** .624** 

LEA6      1 .663** .757** .623** .655** .637** .056 .243** .640** 

TLEA       1 .764** .674** .704** .621** .022 .163** .647** 

EFF1        1 .667** .541** .527** .102* .151** .684** 

EFF2         1 .627** .536** .095 .227** .738** 

EFF3          1 .593** .106* .090 .587** 

EFF4           1 .044 .307** .677** 

EFF5            1 .251** .504** 

EFF6             1 .609** 

TEFF              1 
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 จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขต

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (TLEA) มีความสัมพันธกับประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                      

โดยภาพรวม (TEFF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 โดยภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับ              

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.647) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (TLEA) กับ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ได้แก่  

  1. ด้านลักษณะทางกาย มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ                 

มีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .559) 

  2. ด้านภูมิหลังทางสังคม มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ            

มีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .451) 

  3. ด้านสติปัญญา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์

ทางบวก (r = .429) 

  4. ด้านบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์

ทางบวก (r = .545) 

  5. ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .624) 

  6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ                

มีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .640) 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (TLEA) มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

โดยภาพรวม (TEFF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.647) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบรุนแรงในการวิเคราะห์
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ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งค่าสหสัมพันธ์ (r) ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วย

กันเอง จงึไม่มีปัญหาเรื่องภาวะพหุสัมพันธ์รวม จึงสามารถนำไปวิเคราะห์หาการถดถอย

พหุคูณได้  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพล

ของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แสดงรายละเอียดดังตาราง 18 

 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ 

 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

 โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) 1.935 .151  12.838 .000 

ลักษณะทางกาย .043 .062 .060 .701 .484 

ภูมหิลังทางสังคม .150 .067 .176 2.222 .027* 

สติปัญญา .222 .065 .313 3.412 .001* 

บุคลิกภาพ .061 .064 .082 .947 .344 

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน .043 .084 .060 .520 .603 

คุณลักษณะทางสังคม .209 .049 .290 4.240 .000* 

R2 = .467, R2Adj = .458, F = 57.006, Sig = .000** 

 

 จากตารางที่ 18 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ด้านสติปัญญา (β=.313) ด้านภูมิหลังทางสังคม (β=.176) และด้านคุณลักษณะทางสังคม 

(β=.290) มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ              

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

พยากรณ์ = .458 ส่วนด้านลักษณะทางกาย ดา้นบุคลิกภาพ และด้านคุณลักษณะ                 

ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน                      

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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 โดยภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ด้านสติปัญญา ด้านภูมหิลัง

ทางสังคม และด้านคุณลักษณะทางสังคม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน  

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 45.80 โดยสามารถสร้างสมการในรูป

คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = .1.935 + .043(X1) + .150(X2) + .222(X3) + .061(X4) + .043(X5) 

+ .209(X6) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .060(Z1) + .176(Z2) + .313(Z3) + .082(Z4) + .060(Z5) + 

.290(Z6) 
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 ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทาง 

ในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

รายละเอียดดังตาราง 19 

 

ตาราง 19 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

 

ผูต้อบ / ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 
จำนวนคน 

(n = 398) 
ร้อยละ 

    -  ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 201 50.50 

    -  ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 197 49.50 

รวม 398 100.00 

 

 จากตาราง 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 398 คน มผีู้ตอบ

แบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

จากแบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 ส่วนที่เหลือจำนวน 

197 คน เป็นผูท้ี่ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด คิดเป็นร้อยละ 49.50 

 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

  1. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรทำการฝึกอบรม                  

ให้ความรู้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กำนันผูใ้หญ่บ้าน                 

นำความรูท้ี่ได้รับ ไปทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหารอืเกี่ยวกับ

กฎหมาย เบือ้งตน้แก่ราษฎร 
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  2. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรดูแลอำนวย              

ความสะดวก และให้ความช่วยเหลอืการปฏิบัติงานของผูใ้หญ่บ้านโดยใกล้ชิดและ

สม่ำเสมอ  

  3. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรสนับสนุนวัสดุและ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การตดิต่อสื่อสารกับ              

ทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแจ้งหรอืประกาศข่าวสาร

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

  4. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจัดให้มกีารให้ความรู้

ให้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ประชาชนในหมู่บ้าน                  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน 

  5. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรทำการฝึกอบรม  

ให้ความรู้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับงานในหนา้ที่ตามกฎหมาย เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นำความรูท้ี่ได้รับ ไปทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหารอืเกี่ยวกับ

กฎหมาย เบือ้งตน้แก่ราษฎร 

  6. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะเน้นย้ำเรื่องความ

เป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดใหม้ีมาตรการที่ชัดเจนในการวางตน

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

  7. กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะเน้นยำเรื่องวินัย

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจริงเอาจังในการดำเนินการทางวินัย เพื่อสร้างความชอบ

ธรรมใหเ้กิดขึ้น 

  8. อยากใหก้ารเลือกผูใ้หญ่บ้าน กลับมาใช้การเลือกแบบ 4 ปี ต่อครั้ง

เหมอืนเดิม และการเลือกกำนันอยากใหป้ระชาชนเป็นคนเลือก แทนการให้ผูใ้หญ่บ้าน            

ในตำบลนั้น ๆ เป็นคนเลือก  
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 การศกึษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนนัผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 ผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

รวม มาปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน 

ซึ่งพบว่า ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ที่ควรนำไปศกึษาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีจำนวน 2 ด้าน คือ  

1) ดา้นการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 2) ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น รายละเอียด            

ดังตาราง 20 

 

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน  

 ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นรายด้าน กับค่าเฉลี่ยรวม  

 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน X  
ผลการเปรียบเทียบ 

กับค่าเฉลี่ยรวม 
สรุปผล 

1. ด้านการปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
4.43 

สูงกว่า - 

2. ด้านการรายงานต่อทางราชการและ

การบริการ 
4.41 

สูงกว่า - 

3. ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่

ราษฎร 
4.43 

สูงกว่า - 

4. ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ 
4.34 

สูงกว่า - 

5. ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 3.85 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

6. ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 4.21 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

ภาพรวม 4.26  
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 ซึ่งผลการหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จากการระดมความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน  10 ท่าน ที่พิจารณาเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สามารถสรุป 

ได้ดังนี ้

 

 1. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา  

 

  จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                  

ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา พบข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 

 

  “ภาครัฐ ควรใหค้วามสำคัญในการฝึกอบรมผูใ้หญ่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้

ผูใ้หญ่บ้านต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ

ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็น

ผูน้ำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่นอกลู่นอกทาง ไม่ใช้อำนาจในทางที่มิ

ชอบ และควรมีการตดิตามประเมินผลในการฝึกอบรมและศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย  

ส่วนภาครัฐควรส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วม

ของประชาชน ควรจัดให้มเีวทีประชาคมขึน้ในหมู่บ้านบ่อยขึ้นจากเดิม โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชน เช่น แกนนำกลุ่มต่าง ๆ เพื่อขึน้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และเสนอสิ่งที่เป็นความต้องการของ

ประชาชนหรือหมู่บ้าน” 
(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศกึษากับ

ผูใ้หญ่บ้านให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม เพื่อความรูท้ี่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “กำนันผูใ้หญ่บ้าน ควรกระตุ้นใหร้าษฎรตระหนักถึงความผิดที่อาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติในทางที่ผิดเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 

เช่น การดื่มของมึนเมาจนขาดสติแลว้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน               

มีสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนทำให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน ฯลฯ รวมทั้งให้ความรู้แก่

ชาวบ้านในด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวบ้าน อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 
  “กำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาและยาเสพติด                

มีอำนาจตรวจตรา จับกุม ในบทบาทเกี่ยวกับความมั่นคงที่ใหแ้ก่เจ้าพนักงานปกครองหรอื

ตำรวจ จึงควรมีการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอหรอืตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น  

การแจ้งข่าวสารคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงแก่ทางราชการ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “กำนันผูใ้หญ่บ้านสามารถจับกุมผูก้ระทำผดิได้ทันทีที่เป็นความผิดซึ่งหน้า 

และมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เสริมสร้างความปรองดอง หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ ควรพิจารณาให้มีการสนับสนุนด้านเครื่องมืออาวุธ

ปืนประจำตำแหน่งหนา้ที่” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบ ผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ              

เป็นผูใ้หข้้อมูลตำรวจทหารเข้าจับกุม ควรใหก้ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มศีักยภาพได้ร่วมเป็น

คณะกรรมการสอบสวนด้วยส่วนหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานปกครองก่อนส่งสำนวนถึง

อัยการ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “กำนันผูใ้หญ่บ้าน.ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในบทบาทหน้าที่ด้านความ

มั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน อย่างต่อเนื่อง” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ                   

ควรมีการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอหรอืตามโอกาสที่เหมาะสมและควรจะจัดสรร

ทรัพยากร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ให้เพียงพอ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “ควรจะมีการพัฒนาขีดความรูค้วามสามารถของผูใ้หญ่บ้านในการ

ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อที่จะนำมาใช้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผูใ้หญ่บ้านต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทราบถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

ในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ 

ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมคีวามเข้าใจ 

ยอมรับและให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติหน้าที่ของผูใ้หญ่บ้านอย่างเต็มที่ ร่วมถึงให้

ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างพรอ้มเพรียงกัน และให้อำนาจ

ประชาชนสามารถตรวจสอบการใชอ้ำนาจหนา้ที่ของผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง

โปร่งใสหรอืไม่ 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 
 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ ควรมกีารส่งเสริมและสนับสนุนใหทุ้นการศกึษากับ

ผูใ้หญ่บ้านให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ควรใหก้ำนัน

ผูใ้หญ่บ้านที่มศีักยภาพได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนด้วยส่วนหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงาน

ปกครองก่อนส่งสำนวนถึงอัยการ ควรจะจัดสรรทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ให้เพียงพอ นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ควรจัดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ยอมรับและให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของผูใ้หญ่บ้านอย่างเต็มที่ ร่วมถึงให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน

อย่างพรอ้มเพรียงกัน และใหอ้ำนาจประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของ

ผูใ้หญ่บ้านว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่   

 

 2. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

 

  จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านอำนาจ

หนา้ที่ตามกฎหมายอื่น พบข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 

 

  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ ควรจัดให้มี

การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

โดยควรเพิ่มหลักสูตรเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท เศรษฐกิจพอเพียง งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “หน่วยงานในระดับ กรม ระดับกระทรวง ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายบางอย่างที่ยังล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม ควรมีปรับปรุง

แก้ไข เช่น บทบาทในการป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันโรค 

ทั้งนี ้ควรมกีารกำหนดบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีความชัดเจนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “ที่ว่าการอำเภอควรจัดฝกึอบรม และให้ความแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับ

กฎหมายหรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการหรอืตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน

อื่นของรัฐ เช่น นำนโยบายที่สำคัญของรัฐ หรอืนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดฝกึอบรมให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

และราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “ควรจะมีการพัฒนาขีดความรูค้วามสามารถของผูใ้หญ่บ้านในการ

ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อที่จะนำมาใช้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผูใ้หญ่บ้านต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทราบถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

ในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น”  

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “ภาครัฐ ควรใหค้วามสำคัญในการฝึกอบรมผูใ้หญ่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้

ผูใ้หญ่บ้านต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ

ต่าง ๆ ตามกฎหมาย” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มกีารฝกึอบรมให้ความรูแ้ก่กำนัน

ผูใ้หญ่บ้านเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหนา้ที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  

โดยควรเพิ่มหลักสูตรเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้มาก

ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญในบทบาทหนา้ที่ของตนอง                       

โดยทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “ที่ว่าการอำเภอ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

เกี่ยวกับข้อกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหนา้ที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ให้มากกว่านี้ เพราะมีกำนันผูใ้หญ่บ้าน หลายคนยังไม่มีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “ที่ว่าการอำเภอ ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เพิ่มพูนทักษะ

ความรูอ้ยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านของระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม ร่วมทั้งพัฒนาภาวะผูน้ำของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านให้ผูใ้หญ่บ้านคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เสียสละเวลาส่วนตน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 
  “ที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดฝกึอบรมและ                  

ให้ความรู้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม

อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และควรจัดให้มีการทดสอบความรู ้ระเบียบข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี และอาจนำผลการทดสอบมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมินขั้นเงินเดือนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน” 

 (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  สรุป แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ได้แก่ 

หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดใหม้ีการฝกึอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หนา้ที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยควรเพิ่มหลักสูตรเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เศรษฐกิจพอเพียง งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น 

ควรจัดใหม้ีการทดสอบความรู ้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ประจำทุกปี หน่วยงานในระดับกรม กระทรวง ควรมีปรับปรุงแก้ไข เช่น บทบาทในการ

ป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันโรค ทั้งนี้ ควรมีการกำหนด

บทบาทให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และกำนัน 
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ผูใ้หญ่บ้าน ควรเพิ่มพูนทักษะความรูอ้ยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ปัจจุบันในสังคม 

 

 3. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพิ่มเติม 

 

  จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพิ่มเติม 

พบข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 

 

  “หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การตดิต่อสื่อสารกับทางราชการเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแจ้งหรอืประกาศข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ

ทราบโดยทั่วถึงกัน” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะส่งเสริมและปลูกฝัง

เรื่องความเป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดใหม้ีมาตรการที่ชัดเจน               

ในการวางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจรงิ 

เอาจังในการดำเนินการทางวินัย เพื่อสรา้งความชอบธรรมให้เกิดขึน้” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “กรมการปกครอง ควรพิจารณาเงนิค่าตอบแทนตำแหน่งและเพิ่มสวัสดิการ

ต่าง ๆ ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและ             

ควรดูแลอำนายความสะดวก และให้ความช่วยเหลอืการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน             

โดยใกล้ชิดและสม่ำเสมอ” 
(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “กรมการปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา                     

เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เบีย้เลีย้งและเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ หรอืค่าตอบแทนพิเศษในพืน้ที่

เสี่ยงภัย ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรสนับสนุนวัสดุและ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การตดิต่อสื่อสารกับ             

ทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแจ้งหรอืประกาศข่าวสาร 

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน” 
(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 

  “กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะมีการพัฒนา               

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ ให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญในบทบาทหนา้ที่

ของตนอง โดยทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึน้ในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความ

รวดเร็วและเพียงพอต่อการพัฒนาในหมู่บ้าน โดยการจัดสรรโดยตรงให้กับหมู่บ้าน                    

ทั้งนีเ้พื่อให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และสอดคล้องต่อ

ความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริง” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรทำการฝกึอบรม  

ให้ความรู้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับงานในหนา้ที่ตามกฎหมาย เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นำความรูท้ี่ได้รับ ไปทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหารอืเกี่ยวกับ

กฎหมาย เบือ้งตน้แก่ราษฎร” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  “กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอควรจัดใหม้ีการให้ความรู้ 

ให้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ประชาชนในหมู่บ้าน                 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

  “ที่ว่าการอำเภอ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ควรลงพืน้ที่มาให้ความรู้

แก่ประขาชนเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ในการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง” 

(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 

 สรุป แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน             

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      

ควรพิจารณาเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่าง

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ควรดูแลอำนายความสะดวกและ           

ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านโดยใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  ควรสนับสนุน

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การ

ติดต่อสื่อสารกับทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรจะส่งเสริมและปลูกฝังเรื่อง

ความเป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดให้มมีาตรการที่ชัดเจนในการ

วางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจรงิเอาจัง             

ในการดำเนินการทางวินัย เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหเ้กิดขึ้น และควรจัดให้มกีาร

ฝกึอบรมการให้ความรูใ้ห้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติ                

แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมอืในการ

พัฒนาหมู่บ้าน 

 สรุป แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน                

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้แก่ กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย  

และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะมีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ทุนการศกึษากับผูใ้หญ่บ้านให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม ใหเ้ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึง

ข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเนน้ใหผู้ใ้หญ่บ้าน
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เพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ 

ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ควรดูแลอำนวย

ความสะดวก และให้ความช่วยเหลอืการปฏิบัติงานของผูใ้หญ่บ้านโดยใกล้ชิดและ

สม่ำเสมอ  ควรจะจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน  

ให้เพียงพอ เช่น วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์                    

เพื่อให้การตดิต่อสื่อสารกับทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรจะส่งเสริมและ

ปลูกฝังเรื่องความเป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดให้มีมาตรการ              

ที่ชัดเจนในการวางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 
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บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” ได้ผลสรุป 

ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัย 

  2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอ            

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ มีจำนวนทั้งสิน้ 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน   

220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.28 มอีายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 159 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.95 มกีารศกึษาในระดับประถมศกึษา มากที่สุด จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.97 ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จำนวน 172 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.22 มีรายได้

ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จำนวน 222 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.78 และอาศัย

อยู่ในตำบลบ้านค้อ มากที่สุด จำนวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.86 

 2. ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.40) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านคุณลักษณะ

ทางสังคม  ( X =4.45) รองลงมาคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม  ( X =4.43) ดา้นลักษณะ             

ทางกาย ( X =4.42) ด้านบุคลิกภาพ ( X =4.40) ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน  

( X =4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ดา้นสติปัญญา ( X =4.33) 

 3. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.26) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
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มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านการปกครอง

และรักษาความสงบเรียบร้อย ( X =4.43) และ ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่

ราษฎร ( X =4.43) ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบริการ ( X =4.41)  

ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ( X =4.34) ดา้นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น                

( X =4.21) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ดา้นการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ( X =3.85) 

  4. ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านสติปัญญา (β=.313) 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (β=.176) และด้านคุณลักษณะทางสังคม (β=.290) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์=.458 โดยสามารถ

ร่วมกันทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 45.80 ส่วนที่เหลอืร้อยละ 54.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปร

อื่น ๆ 

  5. การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับแนวทาง 

ในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

   5.1 ควรทำการฝึกอบรม ให้ความรูแ้ก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับงาน

ทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนำความรูท้ี่ได้รับ ไปทำการประชาสัมพันธ์และ 

ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมาย เบือ้งตน้แก่ราษฎร 

   5.2 กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรสนับสนุนวัสดุ

และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การตดิต่อสื่อสารกับ

ทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแจ้งหรอืประกาศข่าวสาร

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

   5.3 กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจัดให้มกีารให้

ความรูใ้ห้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคตแิก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน 

   5.4 กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรทำการฝกึอบรม  

ให้ความรู้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวกับงานในหนา้ที่ตามกฎหมาย เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นำความรูท้ี่ได้รับ ไปทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหารอืเกี่ยวกับ

กฎหมาย เบือ้งตน้แก่ราษฎร 
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   5.5 กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะเน้นย้ำเรื่อง

ความเป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดให้มมีาตรการที่ชัดเจนในการ

วางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจรงิเอาจัง            

ในการดำเนินการทางวินัย เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหเ้กิดขึ้น 

   5.6 อยากใหก้ารเลือกผูใ้หญ่บ้าน กลับมาใช้การเลือกแบบ 4 ปี ต่อครั้ง

เหมอืนเดิม และการเลือกกำนันอยากใหป้ระชาชนเป็นคนเลือก แทนการให้ผูใ้หญ่บ้าน           

ในตำบลนั้น ๆ เป็นคนเลือก  

 6. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน             

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จากการระดมความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

จำนวน  10 ท่าน ที่พิจารณาเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

  6.1  ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ ควรมกีารส่งเสริมและสนับสนุนใหทุ้นการศกึษากับ

ผูใ้หญ่บ้านให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงขอ้กฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  

ควรใหก้ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีศักยภาพได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนด้วยส่วนหนึ่ง                 

ในฐานะเจ้าพนักงานปกครองก่อนส่งสำนวนถึงอัยการ ควรจะจัดสรรทรัพยากร                       

เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ให้เพียงพอ นอกจากนั้นหน่วยงาน               

ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมคีวามเข้าใจ ยอมรับและให้ความ

ร่วมมอืในการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มที่ ร่วมถึงให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรมของหมู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน และให้อำนาจประชาชนสามารถตรวจสอบ          

การใชอ้ำนาจหน้าที่ของผูใ้หญ่บ้านว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสหรอืไม่   

  6.2 ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดให้

มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

โดยควรเพิ่มหลักสูตรเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท เศรษฐกิจพอเพียง งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น ควรจัดใหม้ีการทดสอบความรู้ 

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี หน่วยงานในระดับกรม 

กระทรวง ควรมีปรับปรุงแก้ไข เช่น บทบาทในการป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหา           
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ยาเสพติด การป้องกันโรค ทั้งนี ้ควรมกีารกำหนดบทบาทให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรเพิ่มพูน

ทักษะความรูอ้ยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม 

  6.3 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      

ควรพิจารณาเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่าง

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ควรดูแลอำนายความสะดวกและ             

ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านโดยใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  ควรสนับสนุน

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การ

ติดต่อสื่อสารกับทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรจะส่งเสริมและปลูกฝังเรื่อง

ความเป็นกลางทางการเมอืงของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดให้มมีาตรการที่ชัดเจนในการ

วางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจรงิเอาจัง              

ในการดำเนินการทางวินัย เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหเ้กิดขึ้น และควรจัดให้มกีาร

ฝกึอบรมการให้ความรูใ้ห้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติ              

แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมอืในการ

พัฒนาหมู่บ้าน 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1. จากผลการวิจัยเพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =4.40) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านคุณลักษณะทางสังคม  ( X =4.45) รองลงมาคือ ดา้นภูมิหลัง

ทางสังคม  ( X =4.43) ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านสติปัญญา ( X =4.33) 

  จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่ มภีาวะผูน้ำที่สามารถทำงานใหส้ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                   

เพราะภาวะผูน้ำที่ปรากฏจะแสดงออกมาให้เห็นในรูปของผลงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและการมีภาวะผูน้ำจะส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าของชุมชนและประชาชน

เป็นอย่างมาก แต่ตรงกันข้ามหากภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านบกพร่องย่อมเกิดความ
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เสียหายต่อชุมชนและตำบลโดยส่วนรวมซึ่งการวจิัยครั้งนีไ้ด้นาหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพุทธว่า การทำงานจำเป็นต้องใช้

หลักธรรมมาประกอบเข้าด้วยเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและยุติธรรม

ที่สุดนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มคีวามเช่ือมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนอารมณ์ดี สามารถเข้า

กับคนอื่นได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีระดับการศกึษาพอประมาณ                        

มีหลักธรรมมาภบิาลในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ

วางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน สามารถแก้ไข

ปัญญาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม มีวสิัยทัศน ์โลกทัศน์ที่กว้างไกล ติดตามข้อมูล

ข่าวสารอยู่เสมอ กล้าตัดสินใจและมีจติใจที่เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว หูเบา เชื่อคนง่าย สามารถ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดี เมื่อราษฎรเดือดร้อน กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้านก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลอืราษฎรให้พน้จากความเดือดรอ้นนั้น ๆ ให้การ

ช่วยเหลอืเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน ดังนั้น ชุมชน กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จงึค่อนข้างใกล้ชิดช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน รวมถึงกำนันผูใ้หญ่บ้านเป็นตัวแทนทางราชการ บทบาทของการเป็นผู้นำ

ชุมชน รวมถึงเจา้พนักงานปกครองที่มอีำนาจปกครองดูแลราษฎรในท้องถิ่นของตนอย่าง

ทั่วถึงและใกล้ชิดมากที่สุด 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ (2555, 

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี                    

โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ การเข้าสังคม          

ได้ด ีการยอมรับนับถือ การประสานงาน การมีความคิดริเริ่ม การรู้จักปรับปรุงแก้ไข และ

การโน้มนา้วจติใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์  ศักดาพิภพ (2560, บทคัดย่อ) 

พบว่า ระดับภาวะผูน้ำกับการปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุชัย  ชัยสาร 

(2559, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การพัฒนาภาวะผูน้ำของ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.04) 

 2. จากผลการวิจัยเพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก  ( X =4.26) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน            
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โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย                            

( X =4.43) รองลงมาคือ ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร ( X =4.42)                    

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ( X =3.85)  

  จากผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า กำนัน ผูใ้หญ่ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด

นครพนมให้ความสำคัญต่อการตอบสนองของตอ้งการของรัฐมากกว่าการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงมาตรงไป สามารถปฏิบัติงานตาม

อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 

(และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผูใ้หญ่บ้านทำหนา้ที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎร           

ในหมู่บ้านของตน และมีอำนาจหน้า ในการอำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยใหแ้ก่ราษฎรในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ และความ

สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ ประสานหรอื

อำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ในการติดต่อหรอืรับบริการกับภาครัฐ รับฟัง

ปัญหาและนำความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จำเป็นของราษฎรในหมู่บ้านแจ้ง

ต่อภาครัฐ เพื่อให้การแก้ไขหรอืช่วยเหลอื ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของภาครัฐ ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้าน           

ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผูใ้หญ่บ้านจะต้องทำเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรด้วย อบรมและ

ชีแ้จงให้ราษฎรมคีวามรู ้ความเข้าใจในข้อราชการและกฎหมาย ในการนี้สามารถเรียก

ราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลอืในกิจการ

สาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะ อันมาโดยฉุกเฉิน รวมทั้ง

ช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจัดให้มกีารประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

เป็นประจำอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครั้ง   ปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรอืทางราชการและ

รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านใหก้ำนันและนายอำเภอทราบ และปฏิบัติ

ตามภารกิจหรอืงานอื่นตามกฎหมาย หรอืระเบียบแบบแผนภาครัฐ ผูว้่าราชการจังหวัด 

หรอืนายอำเภอมอบหมาย 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ อภนิันท์  ค้าเจริญ (2559, 

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพืน้ที่อำเภออู่ทอง และอำเภอ               

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน 
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ผูใ้หญ่บ้าน ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร มากที่สุด รองลงมา คือ                 

ด้านกิจการสาธารณประโยชน์ ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ปกครอง ด้านการรายงานต่อ              

ทางราชการ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ ด้านการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย             

ด้านการจัดทำงานทะเบียน และด้านที่เกี่ยวด้วยความอาญา ตามลำดับ และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ถุนนอก (2555, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้านอำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.96, S.D.=0.94) ส่วนรายด้าน พบว่า กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน             

มีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านการอานวยความเป็นธรรม (μ=4.02, S.D.=0.82) รองลงมา 

คือ ด้านการให้บริการประชาชน (μ=3.96, S.D.=0.85 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

(μ=3.94, S.D.=1.17) และด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย (μ=3.93, 

S.D.=0.95) ตามลำดับ  

 3. จากผลการวิจัยเพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านสติปัญญา (β=.313) ด้านภูมิ

หลังทางสังคม (β=.176) และดา้นคุณลักษณะทางสังคม (β=.290) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผล                     

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 

45.80 โดยด้านคุณลักษณะทางสังคม มอีิทธิผลสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า            

หากกำนันหรอืผูใ้หญ่บ้านเป็นบุคคลที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ เป็นที่ยอมรับนับ

ถือของประชาชนทั่วไป เป็นผูท้ี่มมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถใหค้วามช่วยเหลอืบริการ

ประชาชนได้ดี ย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้านเอง 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้านมคีุณลักษณะ

สำคัญหลายประการ เช่น ด้านความรูค้วามสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้าน

มนุษยสัมพันธ์ ดา้นคุณลักษณะทางสังคมและการมปีฏิสัมพันธ์ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

งาน ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร เป็นคุณลักษณะที่ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

เป็นไปด้วยความเจรญิก้าวหนา้และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน เช่น สุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ 

(2555, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำของกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี 
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ การเข้าสังคมได้

ดี การยอมรับนับถือ การประสานงาน การมคีวามคิดริเริ่ม การรู้จักปรับปรุงแก้ไข และ 

การโน้มนา้วจติใจ ส่วนการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ ได้แก่ การเป็นผู้นำชุมชน การเป็นตัวแทน

ของทางราชการ และการเป็นตัวแทนของประชาชน และภาวะผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน              

มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 รวมทั้งงานวิจัย

ของ อณิษฐา  หาญภักดีนิยม (2553, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำ (Leadership) 

คือ กระบวนการหรอืระบบการดำเนินงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใชอ้ิทธิพลของตน 

ตามบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน 

ซึ่งถือเป็นหน่วยการปกครองขัน้พืน้ฐาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จงึเป็นผูท้ี่มคีวามผูกพันกับวิถี

การดำเนินชีวติของประชาชนมากทีสุด มาจากการเลือกของประชาชนในตำบล ซึ่งเป็น

บทบาทของการเป็นตัวแทนประชาชน กำนันผูใ้หญ่บ้าน เป็นบุคคลที่ประชาชนเลือก

โดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมื่อเป็นเช่นนี ้ฐานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็น

เสมอืนตัวแทนของประชาชน ต้องเป็นผูดู้แลทุกข์สุขและผลประโยชน์ของราษฎรในตำบล

และหมู่บ้านที่รับผดิชอบ ดังนั้น เมื่อราษฎรเดือดรอ้น กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนคอย

ช่วยเหลอืราษฎรให้พน้จากความเดือดรอ้นนั้น ๆ ให้การช่วยเหลอืเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน 

ดังนัน้ ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงค่อนข้างใกล้ชิดช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน รวมถึงกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านเป็นตัวแทนทางราชการ บทบาทของการเป็นผู้นำชุมชน รวมถึงเจ้าพนักงาน

ปกครองที่มอีำนาจปกครองดูแลราษฎรในท้องถิ่นของตนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดมากที่สุด 

 4. ผลการศกึษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้แก่ กรมการปกครอง กระทวง

มหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจะมีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ทุนการศกึษากับผูใ้หญ่บ้านให้มกีารศกึษาเพิ่มเติม ให้เข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย และมุ่งเน้น

ให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนในการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเพิ่ม

สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผูใ้หญ่บ้านอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  

ควรดูแลอำนายความสะดวก และให้ความช่วยเหลอืการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน              
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โดยใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  ควรจะจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ให้เพียงพอ เช่น วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตดิต่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับทางราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรจะ

ส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดใหม้ี

มาตรการที่ชัดเจนในการวางตนของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน 

  ผลการวิจัยในครั้งนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์  ศักดาพิภพ 

(2560, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง

ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยภาพรวมยังขาดความรูเ้ฉพาะด้าน ขาดประสบการณ์ด้านการ

บริหารงานปกครองโดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางการเสริมสรา้งการปฏิบัติงาน อาทิเช่น                      

ควรฝกึอบรมและให้ความรูเ้รื่องของการบริหารจัดการ ด้านกฎหมายต่าง ๆ ระเบียบของ

ทางราชการ การทำงานกันเป็นทีม การสื่อสารกับองค์กรอื่น ๆใหส้อดคล้องกับอำนาจ

หนา้ที่ของกำนันและผูใ้หญ่บ้าน ตลอดจนควรฝกึทักษะการอบรมใหค้วามรูด้ังกล่าวแก่

กำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  ถุนนอก (2555, 

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนา้ที่ของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีขอ้เสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ               

การปฏิบัติงานของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน สรุปได้ ดังนี้ จากการศกึษาการปฏิบัติงาน                   

ตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ส่วนใหญ่มีระดับการศกึษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แต่การปฏิบัติงาน

ของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายหลายฉบับ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน                 

ส่วนใหญ่ยังขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติหน้าที่              

ขาดทักษะและอุดมการณ์ และขาดภาวะผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ

ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มคีวามรู้ ความสามารถ สมัครเข้ามารับการเลือกตั้ง              

เป็นกำนัน ผูใ้หญ่บ้านมากขึ้น สำหรับกำนัน ผูใ้หญ่บ้านที่อยู่ในตำแหน่งอยู่แล้ว ควรพัฒนา

ขีดความสามารถใหม้ีความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่ใชใ้นการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ ควรมกีาร

อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายใหก้ำนัน ผูใ้หญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง ควรปลูกฝัง

อุดมการณ์ของนักปกครองในฐานะผูน้ำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในระดับตำบล 
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หมู่บ้าน ให้มีจิตอาสาที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบาบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน พร้อม

กับการพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา

ของประชาชนที่จะก่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน และสามารถ แก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ดา้นสติปัญญา มากที่สุด  

เป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และมีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มากที่สุด                

โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหก้ับกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ให้มีไหวพริบปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า             

และสามารถจูงใจให้ชาวบ้านให้มคีวามร่วมมอืในการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับงาน โดยการจัดฝกึอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ให้กับกำนันหรือผูใ้หญ่บ้านใหเ้ป็นผู้นำในการนำราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา                 

ที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านตำบลอยู่เสมอ 

  1.2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการใชอ้ำนาจหน้าที่ปกครองราษฎร  

ด้านการที่เกี่ยวกับคดีทางอาญา โดยการเพิ่มศักยภาพความสามารถจับกุมผูต้้องสงสัย 

ผูก้ระทำผดิซึ่งหน้า และการปฏิบัติตามกฎหมายหรอืหมายสั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะความรูใ้ห้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม และด้านอำนาจ

หนา้ที่ตามกฎหมายอื่น โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน  

ราษฎรที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปีขึน้ไป การรับรองความประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาตมี

และใช้อาวุธปืน รวมทั้งการดำเนนิ การรบัแจ้ง กรณีมีคนเกิด คนตาย หรอืย้ายที่อยู่ 

  1.3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเสริมสร้างและพัฒนา ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะ 
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ด้านสติปัญญา  ด้านคุณลักษณะทางสังคม และด้านภูมิหลังทางสังคม  เนื่องจากมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม 

  1.4 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องความเป็นกลางทางการ

เมืองของกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน กำหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการวางตนของกำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้งเรื่องวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเอาจริงเอาจังในการดำเนินการ            

ทางวินัย เพื่อสร้างความชอบธรรมใหเ้กิดขึ้น 

  1.5 กรมการปกครอง และที่ทำการปกครองอำเภอ ควรจัดให้มกีารให้

ความรูใ้ห้คำแนะนำ เพื่อยกระดับความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคตแิก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับ 

กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรทำการศกึษาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน             

ทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อนำผลการศกึษาที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิผล            

การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้านในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                     

ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน เขตอำเภอโพน

สวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้สูงยิ่งขึ้น 

  2.2 ควรทำการศกึษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการการปฏิบัติหน้าที่ของ

กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทาง           

ในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม ให้สูงยิ่งขึ้น 

  2.3 ควรมีการศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกับประสิทธิผล

การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน เขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นข้อมูล

เชงิประจักษ์มากขึ้น 

  2.4 ควรมีการศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล การสร้างทีมงาน

ของนายอำเภอ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน เขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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 8. นางสุกัญญา บุพศิร ิ ท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์ 

 9. นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ  กรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดนครพนม 

 10. นายกิตติศักดิ์ จำปา  ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพนสวรรค์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามการวจิัย 

เรื่อง 

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา “อิทธิพลของภาวะผูน้ำ   

เชงิคุณลักษณะ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอ              

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” คำตอบจากแบบสอบถามฉบับนีจ้ะเก็บเป็นความลับ                    

ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจงึขอความอนุเคราะห์             

ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิมากที่สุด 

 2.  แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี*** 

               นายอัมรินทร์  พานัด 

                                       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 11 

                  คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืข้อความลงในช่องว่าง ตาม

ความเป็นจริง 

 

1. เพศ 

  1.  ชาย     2.  หญิง 

2. อายุ 

  1.  ไม่เกิน 30 ปี    2.  31-40  ปี    

   3.  41-50  ปี     4.  51-60  ปี    

   5.  มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศกึษา 

   1.  ประถมศกึษา    2.  มัธยมศกึษา/ปวช. 

   3.  ปวส./อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า  4.  ปริญญาตรขีึน้ไป 

4. อาชีพ 

   1.  เกษตรกร    2.  ค้าขาย 

   3.  ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  4.  รับจา้งทั่วไป 

   5.  พนักงานบริษัทเอกชน   6.  รับราชการ 

   7.  อาชีพอื่น ๆ  
5. รายได้ต่อเดือน 

  1.   ไม่เกิน 10,000 บาท   2.  10,001-15,000 บาท 

  3.   15,001-20,000 บาท   4.  ตั้งแต่ 20,001 บาทขึน้ไป 

6. พืน้ที่อยู่อาศัย 

    1. ตำบลโพนสวรรค์    2. ตำบลนาหัวบ่อ 

   3. ตำบลนาขมิ้น    4. ตำบลโพนบก 

   5. ตำบลบ้านค้อ    6. ตำบลโพนจาน 

   7. ตำบลนาใน 
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 ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ว่ามีภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะอยู่ใน

ระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านลักษณะทางกาย      

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

มีสุขอนามัยที่ดี 

     

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอือ้อำนวย

ต่อการปฏิบัติงาน 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

มีสุขภาพจติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

มีลักษณะทางกายดี สง่าผ่าเผย 

     

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านภูมิหลังทางสังคม      

1 คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ

กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน 

     

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

ได้รับการศกึษาที่ดี 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

มีฐานะที่ดี 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ดี 

     

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถแสวงหาความรูแ้ละรู้ทันต่อ

เหตุการณ์ต่าง ๆ 

     

ด้านสติปัญญา      

1 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน            

มีคุณวุฒเิหมาะสมกับลักษณะงาน 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

รอบรูแ้ละเข้าใจในการปฏิบตังิาน 

     

3 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน          

มีไหวพรบิปฏิภาณ และความเฉลียว

ฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

     

4 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

สามารถจูงใจให้ชาวบ้านให้มคีวาม

ร่วมมือในการปฏิบัตงิาน 

     

5 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

สามารถถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารให้กับ

ชาวบ้านเข้าใจได ้
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านบุคลิกภาพ      

1 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงาน 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน         

มีความมั่นใจในตนเอง 

     

3 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในทุก

สถานการณ์ได้ด ี

     

4 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

ปฏิบัติงานแบบเปดิเผย 

     

ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน      

1 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน 

เอาใจใส่ อุทิศตน ปฏิบัติภารกจิในหนา้ที่

ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธภิาพ 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน 

มีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบตัหิน้าที่              

ด้วยความโปร่งใส ตามหลักกฎหมาย 

     

3 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

เป็นผู้นำในการนำราษฎรช่วยกันพัฒนา

และแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ในหมู่บ้านตำบล

อยู่เสมอ 

     

4 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน 

สามารถตัดสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่าง

รวดเร็วและทันท่วงท ี

     

5 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นในตำบลของท่าน

แสวงหาโอกาสในงานที่ทา้ทายเพื่อพัฒนา

ความเป็นอยู่ทีด่ีของประชาชน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านคุณลักษณะทางสังคม      

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

จากราษฎรเป็นอย่างดี 

     

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

เป็นผู้ที่มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืบริการ

ประชาชนได้ดี 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 

     

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน

เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั่วไป 
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 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน

ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ว่ามีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน               

อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านการปกครองและรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

     

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความ

เป็นธรรมใหแ้ก่ราษฎรได้ 

     

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย

ให้แก่ราษฎรได้ 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความ

สมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึน้             

ในหมู่บ้านได้ 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถกระทำตน

เป็นแบบอย่างที่ดขีองราษฎรได้ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านการรายงานต่อทางราชการ 

และการบรกิาร 

     

1 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นสามารถรายงาน

เหตุการณ์ไม่ปกตใินพืน้ทีต่่อนายอำเภอหรอื

หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นรับรู้เหตทุุกข์ร้อนของ

ราษฎรหรอืเหตุการณ์การแปลกประหลาดที่

เกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบล 

     

3 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการจัดประชุม

ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล 

เพื่อตรวจสอบและรายงานต่อกรมการอำเภอ 

     

4 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นรายงานเรื่องเร่งด่วน

หรอืเรื่องที่ราษฎรส่วนมากไดร้ับความ

เดือดรอ้นให้แก่นายอำเภอในทันที 

     

5 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นประสานหรอื 

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหนา้ที่ หรอื

การให้บริการส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร      

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการจัดประชุม

ราษฎรและคณะกรรมการ หมู่บ้านอย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการอบรมหรอื

ชีแ้จงราษฎรให้มีความรูค้วามเข้าใจในขอ้

ราชการ กฎหมายหรอืระเบยีบแบบแผนของ

ทางราชการ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร 

(ต่อ) 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการนำข้อมูล

ข่าวสารที่ได้รับแจง้จากราชการไป

ประกาศให้ราษฎรรับทราบ 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการสนับสนุน

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของส่วน

ราชการ 

     

ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์      

1 ถ้าเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้าน/ ตำบล เช่น            

ไฟไหม้ เหตุชิงทรัพย์ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

ช่วยติดตาม หรอืช่วยอย่างอื่นโดยเต็ม

กำลัง  

     

2 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกจิกรรมพัฒนาสถานที่

สำคัญ ในหมู่บ้าน เช่น วดั โรงเรยีน  

     

3 เวลามีงานนักขัตฤกษ์ประจำปี หรอืประชุม

เป็นการใหญ่ ให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

สามารถขอความร่วมมอืราษฎร ผูน้ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

ร่วมงานพิธี หรอืงานประเพณีต่าง ๆ  

     

4 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอืและช่วยเหลอื

นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการดูแลรักษาสิ่งซึ่งเป็น

สาธารณประโยชน์อื่น 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา      

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้ง

ข่าวสารคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ของ

ตนเองและพืน้ที่ใกล้เคียงแก่ทางราชการ 

     

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับกุมผูต้้อง

สงสัยหรอืกระทำผดิกฎหมายที่มหีมายจับ

หรอืกระทำผดิซึ่งหน้าส่งต่อแก่ราชการ 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับของกลาง

หรอืสิ่งของตอ้งสงสัยส่งต่อแก่ทางราชการ 

     

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายหรอืหมายสั่งอย่างเคร่งครัด 

     

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านอำนวยความสะดวก

แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นและจับผูต้้อง

สงสัยในพืน้ที่ 

     

ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น      

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการรับแจง้ 

กรณี๊มีคนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ 

     

2 กำนันหรอืผูใ้หญ่บา้นดำเนินการแจ้งให้

ราษฎรผูม้ีสัญชาติไทยทีม่ีอายตุั้งแต่ 7 ปี

บรบิูรณ์ไปยื่นคำขอมีบตัรประจำตัวประชาชน 

     

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนนิการรับรอง

เกี่ยวกับความประพฤติและหลักฐานของ 

ผูข้ออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สดุ) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สดุ) 

ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น (ต่อ)      

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการรายงาน

อำเภอหรอืเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ            

เมื่อพบว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ถูกบุกรุก

ทำลาย 

     

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งให้

ทางราชการทราบเมื่อพบโรคติดต่อเกิดขึ้น 

หรอืสงสัยว่าได้มโีรคติดต่อเกิดขึ้นในตำบล 

หมู่บ้านทราบ 

     

 

 ตอนที่ 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

           

           

           

           

           

           

            

           

           

            

            

      

                                        ************************* 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อศึกษา 

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บา้น 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

******************************* 

ช่ือ     ตำแหน่ง      

วันทีให้สัมภาษณ์      เวลา                   น. 

สถานทีสัมภาษณ์         

            

 

 1. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล        

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา อย่างไรบ้าง ขอให้ท่านแสดงความคดิเห็น? 
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 2. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล               

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรบ้าง ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น? 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 3. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล               

การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น? 
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ภาคผนวก จ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

1 ภาวะผูน้ำเชงิคุณลักษณะ ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม .788 ใช้ได้ 

 1.1 ด้านลักษณะทางกาย .723 ใช้ได้ 

 1.2 ด้านภูมิหลังทางสังคม .706 ใช้ได้ 

 1.3 ด้านสติปัญญา .789 ใช้ได้ 

 1.4 ด้านบุคลิกภาพ .891 ใช้ได้ 

 1.5 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน .836 ใช้ได้ 

 1.6 ด้านคุณลักษณะทางสังคม .842 ใช้ได้ 

2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม .822 ใช้ได้ 

 2.1 ด้านการปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อย .764 ใช้ได้ 

 2.2 ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา .783 ใช้ได้ 

 2.3 ด้านงานทะเบียน .788 ใช้ได้ 

 2.4 ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ .796 ใช้ได้ 

 2.5 ด้านการใชอ้ำนาจหน้าที่ปกครองราษฎร .806 ใช้ได้ 

 2.6 ด้านการรายงานต่อทางราชการ .846 ใช้ได้ 

 2.7 ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร  .763 ใช้ได้ 

ภาพรวมทั้งฉบับ .745 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
******************************* 

 ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อ 

ด้านลักษณะทางกาย  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีสุขอนามัยที่ดี .456 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์เอือ้อำนวยต่อการปฏิบัติงาน .689 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีสุขภาพจติดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส .625 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมีลักษณะทางกายดี 

สง่าผ่าเผย .542 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านแต่งกายได้เหมาะสม

กับกาลเทศะ .632 

ด้านภูมิหลังทางสังคม  

1 คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับนับถือกำนันหรอืผูใ้หญ่บ้าน               

ในตำบลของท่าน .389 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับการศกึษาที่ดี .402 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมฐีานะที่ดี  

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถปรับตัวใหเ้ข้า

กับสังคมได้ดี .506 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถแสวงหา

ความรูแ้ละรู้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
.508 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อ 

ด้านสติปัญญา  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมคีุณวุฒิเหมาะสม          

กับลักษณะงาน .374 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านรอบรู้และเข้าใจ              

ในการปฏิบัติงาน .563 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมไีหวพริบปฏิภาณ 

และความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า .458 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถจูงใจ           

ให้ชาวบ้านใหม้ีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน .489 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสารให้กับชาวบ้านเข้าใจได้ .523 

ด้านบุคลิกภาพ  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน .512 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านมคีวามมั่นใจในตนเอง .536 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถควบคุม

อารมณ์ตัวเองในทุกสถานการณ์ได้ดี .624 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านปฏิบัติงานแบบเปิดเผย .599 

ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน เอาใจใส่ อุทิศตน 

ปฏิบัติภารกิจในหนา้ที่ให้บรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ .476 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน 

มีคุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส                 

ตามหลักกฎหมาย .496 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นผู้นำในการนำ

ราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในหมู่บ้าน

ตำบลอยู่เสมอ .487 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



 

189 
 

 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อ 

ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (ต่อ)  

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่าน สามารถตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที .408 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านแสวงหาโอกาส            

ในงานที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน .362 

ด้านคุณลักษณะทางสังคม  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านได้รับความร่วมมอื           

ในการปฏิบัติงานจากราษฎรเป็นอย่างดี .365 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ 

ที่ด ี .378 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถใหค้วาม

ช่วยเหลอืบริการประชาชนได้ดี .405 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านสามารถเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนได้ .436 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านในตำบลของท่านเป็นที่ยอมรับนับถือ

ของประชาชนทั่วไป .512 
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 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอ 

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่

ราษฎรได้ .368 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยให้แก่ราษฎรได้ .406 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถสร้างความสมานฉันท์และ            

ความสามัคคีให้เกิดขึน้ในหมู่บ้านได้ .387 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ของราษฎรได้ .399 

ด้านการรายงานต่อทางราชการและการบรกิาร  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ            

ในพืน้ที่ต่อนายอำเภอหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ .376 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านรับรู้เหตุทุกข์ร้อนของราษฎรหรอื

เหตุการณ์การแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบล .388 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการจัดประชุมระหว่างกำนัน

ผูใ้หญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล เพื่อตรวจสอบและรายงานต่อ

กรมการอำเภอ .406 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านรายงานเรื่องเร่งด่วนหรอืเรื่องที่ราษฎร

ส่วนมากได้รับความเดือดร้อนให้แก่นายอำเภอในทันที .409 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านประสานหรอื 

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ หรอืการให้บริการ

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น .413 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้านการนำข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการจัดประชุมราษฎรและ

คณะกรรมการ หมู่บ้านอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง .463 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการอบรมหรือชีแ้จงราษฎร            

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในข้อราชการ กฎหมายหรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ .506 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแจ้ง

จากราชการไปประกาศให้ราษฎรรับทราบ .512 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมและอำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรอืการให้บริการของ             

ส่วนราชการ .602 

ด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์  

1 ถ้าเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้าน/ ตำบล เช่น ไฟไหม้ เหตุชิงทรัพย์ 

กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ช่วยติดตาม หรอืช่วยอย่างอื่นโดยเต็ม

กำลัง  .536 

2 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่สำคัญ                  

ในหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน  .642 

3 เวลามีงานนักขัตฤกษ์ประจำปี หรอืประชุมเป็นการใหญ่  

ให้กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน สามารถขอความร่วมมอืราษฎร                 

ผูน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมงานพิธี                 

หรอื           งานประเพณีต่าง ๆ  .488 

4 กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอืและช่วยเหลอืนายอำเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาสิ่งซึ่งเป็น

สาธารณประโยชน์อื่น .463 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งข่าวสารคดีต่าง ๆ                   

ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงแก่ทางราชการ .506 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับกุมผูต้้องสงสัยหรอืกระทำ

ผดิกฎหมายที่มหีมายจับหรือกระทำผิดซึ่งหน้าส่งต่อแก่

ราชการ .536 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถจับของกลางหรอืสิ่งของต้อง

สงสัยส่งต่อแก่ทางราชการ .377 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรอื            

หมายสั่งอย่างเคร่งครัด .389 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่                  

ในการตรวจคน้และจับผูต้้องสงสัยในพืน้ที่ .400 

ด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  

1 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการรับแจง้ กรณีมคีนเกิด                   

คนตาย หรอืย้ายที่อยู่ .416 

2 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งให้ราษฎรผู้มสีัญชาติไทย          

ที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว

ประชาชน .403 

3 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนนิการรับรองเกี่ยวกับความ

ประพฤติและหลักฐานของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน .512 

4 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการรายงานอำเภอหรอืเจ้าหนา้ที่

ตำรวจทราบเมื่อพบว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ถูกบุกรุกทำลาย .555 

5 กำนันหรือผูใ้หญ่บ้านดำเนินการแจ้งให้ทางราชการทราบ             

เมื่อพบโรคติดต่อเกิดขึน้ หรือสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อเกิดขึ้น           

ในตำบล หมู่บ้านทราบ .576 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกุล   นายอัมรนิทร์ พานัด 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 16 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2533 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 139 ม.12 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  

  โทรศัพท์ 063-90-33170 

ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 

สถานที่ทำงาน ทีว่่าการอำเภอโพนสวรรค์ 

                        จังหวัดนครพนม 

ประวัติการศกึษา 

ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สาขาบ้านสวายน้อย 

มัธยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 

ปริญญาตร ี นิตศิาสตรบัณฑติ (นบ.) 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ประวัติการทำงาน  

  ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม 

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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