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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความระดับคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านโดยจ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 388 คน ได้มาโดยใช้สูตรทาโร่ 
ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent samples) และ F-test (One – Way 
ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัย  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวม
และรายด้านของทุกด้าน ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการถอดบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก คือ ผู้ใหญ่บ้านควรขอ
ความร่วมมือตัวแทนชาวบ้านทุกครัวเรือนในการจัดเวรยาม ผู้ใหญ่บ้านควรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่รอช้าจนราษฎร
ต้องฟ้องร้องกันเองผู้ใหญ่บ้านควรเข้าไปช่วยเหลือราษฎรให้ทันท่วงทีในยามเกิดภัยพิบัติ ผู้ใหญ่บ้านควรเรียกประชุม
ราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้ใหญ่บ้านควรจริงจังกับปัญหาการพนันและปัญหา  ยาเสพติด และผู้ใหญ่บ้านควร
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ABSTRACT 

The purposes of the research were to: study the level of work performance, compare the 
work performance based on the roles of village headmen including studying suggestions. This 
classified in sex, age, educational level, revenue and occupation. The subjects were 388 village 

                                                         
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 533 

headmen in Mueng district, Roi-et province by using Taro Yamane’s technique. The instrument used 
in the research was a rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the data were 
mean, percentage, frequency, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) with the 
testing significant difference at .05 level.  

The results of the research were as follows: The overall of work performance based on the 
roles of the village headmen with three aspects: government and peace keeping, duty and 
responsibility related to criminal offense, and other authorities were rated at a high level. According 
to each aspect, ratings were from high to low: duty and responsibility related to criminal offense, 
other authorities, and government and peace keeping, respectively. The comparison of work 
performance of the sub-district headmen and village headmen classified by  sex, age, educational 
level, revenue and occupation indicated as follows were not significant difference as a whole. The 
sample group suggested that the village headmen should request the representatives of each 
family to work as a security guard. The village headmen should compromise the dispute before the 
people had charged in the court. The village headmen should help people when there was 
disaster. The village headmen should invite villagers to have a meeting at least twice a month. The 
village headmen should be serious regarding the gambling and drug addiction. Finally the village 
headmen should cooperate and work with the village public health volunteers and civil defense 
volunteer more than the current events.  
Keywords: Work Performance Village Headmen Mueng District Roi-et  Province 
 
บทน า 

การจัดการปกครองท้องที่ได้เริ่มต้นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ซึ่งทรงมีพระราชด าริให้มีการฟ้ืนฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมข้ึนใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองใน
ระดับน้ีจ าเป็นและส าคัญย่ิงในการบริหารราชการแผ่นดิน เน่ืองจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด 
โดยได้ทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน ข้ึนที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 
ร.ศ. 111 (พุทธศักราช 2435) โดยให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งต้ังโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่น้ันมาจึงได้มี
การจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 
116 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ข้ึนใช้
บังคับแทน และได้มีการใช้สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน (สถาบันด ารงราชานุภาพ. 2554 : 53-55) 

ในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตของคนในระดับหมู่บ้าน ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ปัญหาด้านการเพ่ิมจ านวนประชากรของไทยและค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนจ านวนมาก ท าให้มีการแก่งแย่งแข่งขันกันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาน้ าเพ่ือ
การเกษตร ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกและการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการปกครองในระดับหมู่บ้านมิใช่น้อย ซึ่งผู้ที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านได้
ดีที่สุด คือผู้ใหญ่บ้านเพราะการบริหารงาน ในระดับน้ีเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยตรง ถ้าหากผู้ใหญ่บ้านมี
ความสามารถหรือมีศักยภาพสูงแล้วก็จะท าให้นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของ
ราษฎรได้ แต่ในทางกลับกันหากผู้ใหญ่บ้านมีศักยภาพไม่เพียงพอจะมีผลท าให้นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการอันแท้จริงของราษฎรในระดับหมู่บ้านได้ อันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศทุกด้าน  ทั้งด้านการเมือง 
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม                              
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่ึงอ าเภอที่ผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2552 จ านวนทั้งหมด 14 ต าบล 201 
หมู่บ้าน ซึ่งการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร กล่าวคือมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของผู้ใหญ่บ้านผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออยู่หลายกรณี (ที่ว่าการอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด. 2555 : 15) และอ านาจหน้าท่ีบางประการของผู้ใหญ่บ้านยังมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด     
จึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ว่าปัจจุบันได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด โดยมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้ จากการวิจัย
ครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในอนาคตให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน 

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12,500 ครัวเรือน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่

หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 388 คน ได้มาจากการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane. 1973 : 727) 

3. กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีปกครองสังกัดที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 คน และตัวแทนหมู่บ้านจาก 14 ต าบล จ านวนต าบลละ 1 คน รวมเป็น 20 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน   มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .92 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านหน้าที่และความ
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รับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญา โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.1 ประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกัน ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 ประชาชนที่มี อายุ แตกต่างกัน ระหว่าง 20-30 ปี  31-40 ปี และ 41 ปี  ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ระหว่าง ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรีข้ึนไป 
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ประชาชนที่มี อาชีพ แตกต่างกัน ระหว่าง รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย/นักธุรกิจ และ
เกษตรกร/รับจ้าง มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 ประชาชนที่มี รายได้ แตกต่างกัน ระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน   10,001-20,000 บาท / 
เดือน และต้ังแต่ 20,001 บาท/เดือน ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ 
ผู้ใหญ่บ้านควรขอความร่วมมือตัวแทนชาวบ้านทุกครัวเรือนในการจัดเวรยาม ผู้ใหญ่บ้านควรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่
รอช้าจนราษฎรต้องฟ้องร้องกันเองผู้ใหญ่บ้านควรเข้าไปช่วยเหลือราษฎรให้ทันท่วงทีในยามเกิดภัยพิบัติ ผู้ใหญ่บ้าน
ควรเรียกประชุมราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้ใหญ่บ้านควรจริงจังกับปัญหาการพนันและปัญหา  ยาเสพติด และ
ผู้ใหญ่บ้านควรปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ 
 
อภิปรายผล 

1. สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้าน
อ านาจหน้าท่ีเก่ียวด้วยความอาญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

1.1 ผู้ใหญ่บ้านมีกฎหมายและระเบียบให้ถือปฏิบัติตามกรอบของอ านาจหน้าท่ี 
อย่างชัดเจน จึงสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือให้ราษฎรในท้องที่ปกครองได้แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนร่วมกัน 

1.3 ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็นผู้
ประสานงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดี 

1.4 สภาวการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการเมืองสูง การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้านเป็นต าแหน่งที่ต้องลงแข่งขันให้ราษฎรเป็นผู้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าน้ันจึงจะ
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มาท าหน้าท่ีน้ีได้   
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนาจะเป็นสิ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
2. สมมติฐานที่ 2  ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า 

2.1 ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิบัติงานในการปกครองหมู่บ้านโดยให้ความเสมอภาคกับประชาชนทุกเพศทุกวัย 
ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ไม่เลือกคนรวยคนจนโดยถือว่าประชาชนในท้องที่ปกครองทุกคนคือราษฎรในความ
รับผิดชอบของตน ให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคโดยเท่าเทียมกันตามอ านาจหน้าที่ของตนที่บัญญัติไ ว้ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  จึงท าให้ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

2.2 หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 201 หมู่บ้าน 14 ต าบล อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันซึ่งมีสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่วิจัยน้ี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน 

จากเหตุผลดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
1. ควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ในท้องที่ปกครองของตน  
2. ผู้ใหญ่บ้านควรเพ่ิมบทบาทด้านการส ารวจปัญหาความต้องการในการประกอบอาชีพของราษฎร ตลอดจน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร 
3. ผู้ใหญ่บ้านควรเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ราษฎรร้องขอหรือร้องทุกข์

ในปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน 
4. ควรมีการก าหนดลักษณะงานอย่างชัดเจนระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านมีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไปทุกคน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในแต่ละอ าเภอว่า

ส่วนใหญ่มีปัญหาใดบ้างที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
2. ควรมีการวิจัยการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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