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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความระดับคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้า น และเปรียบเที ยบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่ อการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยจาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ที่แตกต่างกัน และสัมภาษณ์เชิง ลึกบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่
อายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ านวน 299 คนโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่า เฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent samples) และ F-test (One – Way
ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นบุคคลผู้ในพื้นที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร จานวน 5 คน
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า การปฏิบัติง านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญา และด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้านของทุกด้าน
การสรุปบทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านการปกครองและรัก ษาความสงบเรียบร้อย ควรขอความ
ร่วมมือตัวแทนชาวบ้านทุกครัวเรือนในการจัดเวรยาม ควรเข้าไปช่วยเหลือราษฎรให้ทันท่วงทีในยามเกิดภัยพิบัติ ควร
เรียกประชุมราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ควรร่วมมือกันทางานกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
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นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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และควรหาแนวทางป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในงานมหรสพ ด้านการปฏิบัติง านเกี่ยวเนื่องด้วย
คดีอาญา ควรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่รอช้าจนราษฎรต้องฟ้องร้องกันเอง ควรจริงจังกับปัญหาการพนันและปัญหายา
เสพติดเพราะเป็นบ่อเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติง านตาม
หมายจับหมายค้นในท้องที่ของตนอย่างทันท่วงที ควรรายงานข่าวการกระทาผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น
ในหมู่บ้านให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที และควรพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีของกลางและ
การชัณสูตรพลิกศพ
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ABSTRACT
The purposes of the research were to study and to compare the opinion of the people
towards work performance under the roles of village headmen in Song Yang Sub-District, Maha
Chanachai District, Yasothon Province including their suggestions. This classified in gender,
educational levels, professions, inhabitant villages and in-dept interviewing the person who are
involved in work performance under the roles of village headmen. The samples were 229 families’
heads or the representatives who are 18 years of age and over in the area of Song Yang Sub-District,
Maha Chanachai District, Yasothon 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 test One-way ANOVA : F-test with
the statistic significant at .05 level.
The results of the research were found as follows: The overall opinion of the people
towards work performance under the roles of village headmen in Song Yang Sub-District, Maha
Chanachai District, Yasothon Province was rated at high level. Considering by aspect, two aspects
were rated at high level ; the duty and responsibility related to criminal offense, and the governing
and peace keeping, were rated at a high level, respectively. The comparison of the opinion of the
people towards work performance under the roles of village headmen in Song Yang Sub-District,
Maha Chanachai District, Yasothon Province classified in gender, educational levels, professions,
inhabitant villages as overall and aspects were not difference.
The first three highest frequency suggestions were as follows; the people from each family
should be requested to work as a security guard. The people should be help immediately when
disaster occurs. The people should invited for meeting at least twice a month. The people should
be compromised the dispute before being charged in the court. The village headmen should be
serious about the problems regarding the gambling and drug addiction. Finally, the village headmen
should cooperate and work closely with the police.
Keywords: Opinion of the People, Work Performance Village Headmen, Song Yang Sub-District,
Maha Chanachai District, Yasothon Province
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บทนา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2552
ได้จัดรูปแบบการปกครองท้องที่ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน ตาบล กิ่งอาเภอและอาเภอ ในส่วนของตาบลให้ผู้ปกครองมา
จากการคัดเลือก เรียกว่า “กานัน” เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ตาแสง” มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย พัฒนาตาบลทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่วนการปกครองระดับหมู่บ้านให้มีผู้ปกครองหมู่บ้านมาจากการเลือกของราษฎร
ภายในหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้ใหญ่บ้าน” เดิมชาวบ้าน เรียกว่า “นายบ้านหรือกวนบ้าน” มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
พัฒนาหมู่บ้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเช่นเดียวกับกานัน ซึ่ง การปกครองรูปแบบนี้ก็มีความสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าส่วนอื่นๆ หากราษฎรในหมู่บ้านมีความกินดี อยู่ดี มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว สิ่งนี้ก็หมายความรวมไปถึง
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวม ถึงแม้หมู่บ้านจะเป็นหน่วยของการปกครองที่เล็กที่สุดแต่ ที่ทา
การผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านนั้นก็ถือเป็นหน่วยงานทางการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอีกหน่วยงานหนึ่งและ
เป็นพื้นฐานสาคัญในการปกครองประเทศ ซึ่งประเทศ จะเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าและมีความมั่นคงทั้งในด้านการเมือง
การศึกษา เศรษฐกิจและสัง คมมากน้อยเพียงใด นั้น อาจกล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับการปกครองในระดับหมู่บ้าน ถ้าหาก
ราษฎร ในหมู่บ้านทุกคนมีความกินดีอยู่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของ
สังคม มีการประสานความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้านสภาพสังคมโดยรวมก็จะได้รับการ
พัฒนาควบคู่กันไป เพราะหมู่บ้านถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่จะพัฒนาการปกครองประเทศให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปัจจุบันจึงต้องเริ่มต้นการพัฒนาที่ตาบลและหมู่บ้านก่อน (กรมการปกครอง. 2552 : 12-16)
ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชั ย จั ง หวั ด ยโสธร เป็ น อี ก หนึ่ ง ต าบลที่ ผู้ ใหญ่ บ้ า นต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2552 จานวน
ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ซึ่งการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร กล่าวคือมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของผู้ใหญ่บ้านผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภออยู่หลายครั้ง (ที่ว่าการอาเภอ
มหาชนะชัย. 2555 : 25-30) และอานาจหน้าที่บางประการของผู้ใหญ่บ้านยังมีความซ้าซ้อน กับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่วนที่เห็นเด่นชัดที่สุดคื อ การรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การ
คุ้มครองและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อานาจหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นมีบทบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจน
ให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงเห็น
ความสาคัญที่จะศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ว่าปัจจุบันได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
ผู้วิจัยจะขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านในตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ และสัมภาษณ์บุคคลที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบถึง
ข้อมูลเชิงลึก โดยมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้านในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่แตกต่างกัน
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3. เพื่อทาการสัมภาษณ์บุค คลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 1,171 คน (สานักทะเบียนอาเภอมหาชนะชัย. 2555 : 15)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จานวน 299 คน ผู้วิจัยคานวณโดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727)
เครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้ านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จัง หวัดยโสธร ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญาโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญา และด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรในการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกันระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จั งหวัด
ยโสธร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ระหว่าง
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยางอาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
ประชาชนที่มี อาชีพ แตกต่างกัน ระหว่าง รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/นัก ธุรกิจ เกษตรกร/รับจ้าง และ
อื่นๆ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวั ด
ยโสธร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนที่มี หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน ระหว่าง
หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบล
สงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ควรขอ
ความร่วมมือตัวแทนชาวบ้านทุกครัวเรือนในการจัดเวรยาม ควรเข้าไปช่วยเหลือราษฎรให้ทันท่วงทีในยามเกิดภัยพิบัติ
ควรเรียกประชุมราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ควรร่วมมือกันทางานกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่ และควรหาแนวทางป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในงานมหรสพ ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง
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ด้วยคดีอาญา ควรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่รอช้าจนราษฎรต้องฟ้องร้องกันเอง ควรจริงจัง กับปัญหาการพนันและ
ปัญหายาเสพติดเพราะเป็นบ่อเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติงาน
ตามหมายจับหมายค้นในท้องที่ของตนอย่างทันท่วงที ควรรายงานข่าวการกระทาผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าจะมีเหตุ
เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที และควรพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ของกลาง
และการชัณสูตรพลิกศพ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1. สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
เขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านอานาจหน้าที่เกี่ยวด้วยความอาญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า
1.1 ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยางสามารถสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ของตนได้ดี
1.2 ผู้ใหญ่บ้านได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นในทองที่ปกครอง
ของตนอย่างเคร่งครัด
1.3 ผู้ใหญ่บ้านมีกฎหมายและระเบียบให้ถือปฏิบัติตามกรอบของอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน จึงสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่มีบทบาทส าคั ญในการบริหารราชการส่วนภู มิภ าค จึง เป็น ผู้
ประสานงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดี
1.5 สภาวการณ์ในปัจจุ บันมีการแข่ง ขันทางการเมืองสูง การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสัง คม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้านเป็นตาแหน่งที่ต้องลงแข่งขันให้ราษฎรเป็นผู้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นจึงจะ
มาทาหน้าที่นี้ได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนาจะเป็นสิ่งที่ทาให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสง
ยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่มีเพศ อายุ และอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่มีเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่ างกัน มีค วามคิดเห็นต่อการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
2.1 ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิบัติงานในการปกครองหมู่บ้านโดยให้ความเสมอภาคกับประชาชนทุกเพศ ทุกคุณวุฒิ
ระดับการศึกษา และทุกสาขาอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้หญิง ผู้ชาย คนหนุ่มคนแก่ คนรวยคนจน ความต่างทางคุณวุฒิ
การศึกษา โดยถือว่าประชาชนในท้องที่ปกครองทุกคนคือราษฎรในความรับผิดชอบของตน ให้บริการประชาชนทุกคน
อย่างเสมอภาคโดยเท่าเทียมกันตามอานาจหน้าที่ของตนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ จึงทาให้
ประชาชนที่มีเ พศ ระดับ การศึ กษาและอาชีพ ที่ต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อการปฏิบั ติง านตามบทบาทหน้ าที่ ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรไม่แตกต่างกัน
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2.2 หมู่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย ทั้ง 8 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งมีสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ คล้ายคลึงกัน จึงทาให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัยนี้ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน
จากเหตุผลดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ผู้ใหญ่บ้านควรขอความร่วมมือจากราษฎรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
2. ส่วนราชการต่างๆ ควรเข้ ามาสนับสนุนให้ ผู้ใหญ่ บ้านมี ศักยภาพในการทางานด้า นการสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีอย่างเต็มที่
3. ควรอบรมความรู้ให้กับผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับหมายจับและหมายค้นในหมู่บ้านของตน
4. ส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมควรเข้ามาให้ความรู้และพัฒนาการทางานด้านการประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีอาญาให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทางานอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อค้นพบจากงานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณาจากข้อมูล
เชิงปริมาณ พบว่า การปฏิบัติง านเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุด
ซึ่งสอดรับกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ คือ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่สามารถทางานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนได้อย่างมีประสิทธิภ าพเท่าที่ควร ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป จึง ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ส่วนด้านการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา พิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่ างถ่อง
แท้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหมายจับและหมายค้นในท้องที่ของตน ซึ่งสอดรับกับข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ คือ ผู้ใหญ่บ้านควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติงานตามหมายจับหมายค้นใน
ท้องที่ของตนอย่างทันท่วงที รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชีของกลางและการชัณสูตรพลิก
ศพด้วย ดัง นั้น การวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้นของผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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