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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ และอาชีพ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนทุกหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน 
ในต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 5,232 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 370 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ประชาชนมีความคิ ด เห็นต่ อ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการทะเบียนต่างๆ ด้านการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ และด้าน
ก า รอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก รธ รรมช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมตามล าดับ 
 2. ประชาชนที่ มี เพศและอาชีพ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, ก านัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, ต าบลทุ่งกุลา, จังหวัดสุรินทร์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the role of subdistrict chiefs 
and village chiefs in Toongkula Subdistrict, 
Thatoom District, Surin Province classified by 
personal factors such as gender and 
occupation.  Population of the study were the 
5,232  people of 10 villages of  Thatoom 
District, Surin Province. Samples were 370 
persons by Taro Yamane’s method. The 
questionnaire with rating scale was used as a 
tool. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (One way ANOVA), and least significant 
difference by Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed that: 
 1. The people’s opinion on the role of 
subdistrict chiefs and village chiefs in 
Toongkula Subdistrict, Thatoom District, Surin 
Province was at high level both the overall and 
each aspect, ranked by descending; 
government and peace and order maintenance, 
registration, civil defense, development and 
promotion of career, government supports and 
conservation of natural resources and 
environment, respectively. 
 2. The opinion on the role of 
subdistrict chiefs and village chiefs in 
Toongkula Subdistrict, Thatoom District, Surin 
Province of the people with different gender 
and occupation was not different both the 
overall and each aspect. 

Keywords: The People’s Opinion, Subdistrict 
Chiefs, Village Chiefs, Toongkula Subdistrict, 
Surin Province 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปคร้ังใหญ่
และคร้ังส าคัญซึ่งส่งผลและเป็นรากฐาน
ส าคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศ
ไทยจนกระทั่งปัจจุบันคือการปฏิรูปการเมือง
การปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5โดยการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังดังกล่าวนี้  
ได้มีการปฏิ รูปการปกครองระดับต าบล 
หมู่บ้านโดยได้ก าหนดให้มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองในระดับ
ท้องที่  มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องที่ การป้องกันการโจรกรรม
และผู้ร้าย และก าหนดให้มีผลประโยชน์ตอบ
แทนบ้าง เช่น สินลดค่านา ภาษีไม้ไผ่ ค่า
เหยียบหญ้าที่นาราษฎร เป็นต้น ความมุ่ง
หมายก็เพื่อให้บุคคลที่ราษฎรเลือกเข้ามา ได้มี
หน้าที่ดูแลด าเนินงาน ของต าบล หมู่บ้าน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ช่วยงานทาง
ราชการที่จะสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร 
ตลอดจนช่วยเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากร และ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งสมควรได้จาก
ราษฎรโดยธรรม  
  การปฏิรูปคร้ังนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองจาก
ระบบการปกครองแบบกินเมืองแต่เดิม มาสู่
ระบบการปกครองแบบใหม่ที่ เ รี ยกว่ า
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เทศาภิบาล การปกครองแบบเทศาภิบาลนี้เป็น
การปกครองที่ดึงเอาอ านาจการปกครอง
ท้องถิ่น เข้ ามาไว้ ในส่วนกลางอย่ าง เป็น
ระเบียบ โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป็นเขตการ
ปกครองที่ใหญ่ที่สุด รองลงไปได้แก่จังหวัด
ต่างๆ และภายในแต่ละจังหวัดได้มีการแบ่ง
เขตออกเป็นอ า เภอ  ต าบล และหมู่บ้ าน 
ตามล าดับ ส าหรับการด าเนินการในระยะแรก
สมเด็จกรมด ารงราชานุภาพได้ทรงจัดการ
ปกครองในพื้นที่ระดับมณฑลและจังหวัด
ก่อน ด้วยการส่งข้าหลวงออกไปประจ าตาม
มณฑลและจังหวัดต่างๆ เพื่อด า เนินการ
ปรับปรุงระเบียบในการบริหารราชการให้
เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 ในส่วนอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านนั้น  นอกจากอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว ก็ยังมีระเบียบกฎหมาย
อ่ืนๆ อีกจ านวนกว่า 60 ฉบับที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ไว้ให้เป็นความรับผิดชอบของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าที่ของ
ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  ยังคงใช้
เป็นหลักในการปกครองท้องที่ในระดับต าบล
และหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายคร้ัง ก็เป็นเพียง
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ 
เท่านั้น แต่สาระส าคัญของการปกครองก็ยัง
มิได้ เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด 
โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครองในระดับ
ต าบลและหมู่บ้าน ได้แก่  อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ อ านาจและ

หน้าที่เกี่ยวกับความอาญา และอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายอ่ืนๆ 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ของก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้ านตามพระราชบัญญัติลักษณะ     
การปกครองท้องที่  พ .ศ . 2457 แล้ วยั งมี
กฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับที่ ได้บัญญัติ
อ านาจหน้ าที่ ของก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ านไว้ 
กฎหมายต่างๆ เหล่านี้ จะเกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในท้องที่ต าบล หมู่บ้าน โดยจะ
ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นของทั้งก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอ านาจ
หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านโดยรวม และ
เฉพาะที่ส าคัญๆ เท่านั้น คือ อ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับกฎหมายการทะเบียนต่างๆ อ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการรักษาและบ ารุงสิ่งที่ เป็น
กิจการสาธารณประโยชน์  อ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการบ ารุงส่งเสริมอาชีพของราษฎร 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
อ าน าจหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บก ารสาธ ารณสุ ข         
ขั้นมูลฐาน อ านาจที่เกี่ยวข้องกับงานสังคม
และพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 จากความส าคัญดังกล่ าวข้ า งต้น        
ผู้ศึกษาจึ งสนใจศึกษาความคิด เห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ศึกษากรณี ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินท ร์  ผลก ารศึ กษ า ในค ร้ั งนี้ จ ะ เป็ น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา
บทบาทของก านัน ผู้ใหญบ่้านต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของก านัน  

ผู้ใหญ่บ้านในต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์  

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ด้านพื้นที่ การศึกษาคร้ังนี้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตในต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

2. ด้านเนื้ อหา  คือ อ านาจหน้าที่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องใน 6 ด้าน คือ  1) ด้านการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  3) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4) ด้าน
การทะเบียนต่างๆ  5) ด้านการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ 

3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร คือ ประชาชนทุก
หมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้านในต าบลทุ่งกุลา  

อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 5,232 
คน เป็นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 
2,589 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกุลา, 
2558) 
  2) กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ศึ ก ษ า  คื อ 
ประชาชนทุกหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
370 คน 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศ และ
อาชีพ ของประชาชนทุกหมู่บ้าน ในต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
  2) ตัวแปรตาม คือ อ านาจหน้าที่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องใน 6 ด้าน คือ  1) ด้านการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  3) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4) ด้าน
การทะเบียนต่างๆ  5) ด้านการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที ่1-30  เมษายน  2558  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชน
ทุกหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้านในต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 5,232 
คน เป็นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 
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2,589 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกุลา, 
2558) 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุก
หมู่บ้าน ในต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ต รค านวณของทาโร   ย าม า เน่  (Taro  
Yamane, 1973  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 
2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  .05 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371.59 คน การศึกษานี้จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 370 คน และสุ่มตัวอย่าง
จากทุกหมู่บ้านละ 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 1  
ฉบับ ลักษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล
ทุ่งกุลา  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์   
 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2  
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน าเพิ่มเติม 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง
หลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน 

5. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. น าแบบสอบถามที่ ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายอ าเภอ  อ าเภอท่าตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

2. ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยหาค่าเฉลี่ย 
( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย จ าแนกตามสถานภาพ
ใช้ค่า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 

 1) ความ เที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่ าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean)  แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ นม าต ร ฐ า น  
(Standard  Deviation) 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามสถานภาพสถานภาพ ใช้ค่า F-test (One 
way ANOVA)  t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลทุ่ง
กุลา  อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สรุปผล
การศึกษาดังนี ้

1. ประชาชนในเขตต าบลทุ่งกุลา  
อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  จ านวน  203  คน ( ร้อยละ 54 .86 ) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน (ร้อย
ละ 45.14)ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 261 คน (ร้อยละ 70.54) รองลงมา
ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ค้าขาย จ านวน 
84 คน (ร้อยละ 22.70)  และรับราชการ หรือ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 25 คน (ร้อยละ 
6.67) 

2. ประชาชนมีความคิ ด เห็นต่ อ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.22) โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ( x =4.48) ด้านการทะเบียนต่างๆ 
( x =4.30) ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
( x =4.29)  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
( x =4.91) ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ื นๆ  ( x =4.11)  แ ล ะ ด้ า นก า รอนุ รั ก ษ์
ท รัพ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม 
( x =3.96) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เป็นดังนี้ 
  1) ด้ านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( x =4.48) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  3 อันดับ  คือ การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันทุกข์ภัยของราษฎร
ในหมู่บ้าน  ( x =4.87) รองลงมา  การตรวจ
ตรา จัดการและรักษาทรัพย์สมบัติของทาง
ร า ช ก า ร ห รื อ สิ่ ง ส า ธ า รณ ป ร ะ โ ย ช น์  
( x =4.51) และการน าความแจ้งต่อพนักงาน
ปกครองหรือทางราชการกรณีลูกบ้านเกิด
ทุกข์ภัยซึ่งจะต้องขอความป้องกันช่วยเหลือ
จากรัฐบาล  ( x =4.54) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  
ด าเนินการหรือจัดการป้องกันโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ( x =4.21) 

  2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อ า ชี พ  โ ด ย ภ าพ รวม อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
( x =4.19)  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ คือ การบ ารุงและส่งเสริมอาชีพ
ราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ( x =4.55) รองลงมา ช่วยเหลือ
ในการตรวจและน าเก็บภาษีอากรในเขต
ท้องที่ต าบลหมู่บ้าน  ( x =4.39) และตรวจ
ตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและ
ราษฎร ( x =4.35)  ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ 
จัดท าบัญชีสิ่งของที่จะต้องเสียภาษีอากรใน
ท้องที่รับผิดชอบ ( x =3.81) 
  3) ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.96) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ช่วยเหลือในการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ( x =4.58) 
รองลงมา ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไม้ ท าลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
ป่าอนุรักษ์ในเขตท้องที่  ( x =4.29) และการ
รณรงค์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกสร้าง
ป่าชุมชน ( x =4.11) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ 
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ 
ท าลายป่าและการกระท าผิดต่างๆ ในท้องที่
รับผิดชอบ ( x =3.35) 
  4) ด้านการทะเบียนต่างๆ โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ( x =4.30) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ เป็นพนักงานตรวจรับบัตรประจ าตัว
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ประชาชน ( x =4.57)  รองลงมา เป็นนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด การตายและการย้าย
ที่ อยู่  ( x =4.51)  และ เป็นผู้ รับรอง  ผู้ ขอ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตต าบล หมู่บ้าน ( x =4.27) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือ จัดท าบัญชีส ามะโนครัวในหมู่บ้าน  
( x =4.11) 
  5) ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.29) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ การเตรียมการและช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงในเขตท้องที่ ( x =4.87) รองลงมา  
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณในหมู่บ้ าน 
ต าบล ( x =4.54) และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โดยจัดระเบียบและเขต
พื้นที่ช่วยเหลือตามความจ าเป็นเร่งด่วนอย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน ( x =4.22)  ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ แจ้ง
เตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณภัย  ( x =3.99) 
  6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.11)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ ตรวจตราดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผู้ใดเข้าไป
ท าลายหรือกระท าการอันใดต่อที่ดินของรัฐ 
( x =4.71) รองลงมา ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ที่ดินในการรับจัดที่ดิน ออกหนังสือส าคัญ 
ห รือโฉนดที่ ดิ น  ก า รโอน  ก ารซื้ อข า ย 

( x =4.54)  และด า เนิ นก ารป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ( x =4.22) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อย
ที่ สุ ดคื อ  ก า รจั ดก า รระวั ง และป้ อ งกั น
โรคติดต่อ หรือโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ 
( x =3.70) 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่ างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
เขตต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้ศึกษา
อภิปรายผลจากการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการศึกษาบทบาทก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลทุ่งกุลา  อ าเภอท่าตูม  
จังหวัดสุรินทร์  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่งกุลา อ าเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  มีบทบาทตามที่
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 
โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ    
วิลาวรรณ  พิพัฒน์ชัยกร  (2547 : บทคัดย่อ) ที่
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ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ใหญ่บ้านมีการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก และจากผลการศึกษา
ในคร้ังนี้  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ มีบทบาทตามที่พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่  พ .ศ.2457  และ
กฎหมาย อ่ืนที่ เกี่ ย วข้องก าหนดไว้  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  
ด้านการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการทะเบียนต่างๆ ด้านการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้
ความส าคัญกับภารกิจด้านการปกครองและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย มากที่สุด โดย
ภารกิจด้านนี้ถือเป็นภารกิจหลักของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว ก็ยังมี
ระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ อีกจ านวนกว่า 60 ฉบับ
ที่ ก าหนดอ านาจหน้ าที่ ไว้ ให้ เป็นความ
รับผิดชอบของก านันผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็
ตาม อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457  ยังคงใช้เป็นหลักในการปกครองท้องที่
ในระดับต าบลและหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน  
แม้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายคร้ัง     
ก็ เ ป็ น เพี ย ง ก า ร เปลี่ ย นแปล งแก้ ไ ข ใน

รายละเอียดต่างๆ เท่านั้น แต่สาระส าคัญของ
การปกครองก็ยังมิได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย
แต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครอง
ในระดับต าบลและหมู่บ้าน  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ผู้ศึกษาอภิปรายผลเป็นดังนี้ 
  1) ด้ านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและท า
หน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เร่ืองที่
ด าเนินการมากที่สุดคือ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันทุกข์ภัยของราษฎรใน
หมู่บ้าน รองลงมาการตรวจตรา จัดการและ
รักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการหรือสิ่งสา
ธารณประโยชน์  และการน าความแจ้งต่อ
พนักงานปกครองหรือทางราชการกรณี
ลูกบ้านเกิดทุกข์ภัยซึ่งจะต้องขอความป้องกัน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
  2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและท าหน้าที่ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เร่ืองที่ด าเนินการมากที่สุดคือ  
การบ ารุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทาง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  
รองลงมา  ช่วยเหลือในการตรวจและน าเก็บ
ภาษีอากร ในเขตท้องที่ต าบลหมู่บ้าน และ
ตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการ 
อาชีพและราษฎร 
  3) ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและท า
หน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เร่ืองที่
ด าเนินการมากที่สุดคือ ช่วยเหลือในการดูแล
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รักษาสภาพแวดล้อมตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง รองลงมา  ป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท าลายป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ในเขต
ท้องที่  และการรณรงค์  ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้หรือปลูกสร้างป่าชุมชน 
  4) ด้ า น ก า ร ท ะ เ บี ย น ต่ า ง ๆ  
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีบทบาทและท าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เร่ืองที่ด าเนินการมากที่สุดคือ เป็น
พนักงานตรวจรับบัตรประจ าตัวประชาชน  
รองลงมา  เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด 
การตายและการย้ายที่อยู่  และเป็นผู้รับรอง    
ผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตต าบล หมู่บ้าน ส่วนข้อที่ประชาชน
มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  
จัดท าบัญชีส ามะโนครัวในหมู่บ้าน 
  5) ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและท าหน้าที่ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เร่ืองที่ด าเนินการมากที่สุดคือ  
ก า ร เต รี ยมการและช่ ว ย เหลื อ เ กี่ ย วกั บ         
การดับเพลิงในเขตท้องที่  รองลงมา การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณในหมู่บ้าน ต าบล และ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดย
จัดระเบียบและเขตพื้นที่ช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
  6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน  

ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและท าหน้าที่ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เร่ืองที่ด าเนินการมากที่สุดคือ  
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี
บทบาทและท าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เร่ืองที่ด าเนินการมากที่สุดคือ ตรวจตรา
ดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผู้ใดเข้าไปท าลายหรือ
กระท าการอันใดต่อที่ดินของรัฐ รองลงมา  
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน  
ออกหนังสือส าคัญ หรือโฉนดที่ดิน การโอน  
การซื้อขาย และด า เนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

2. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศและอาชีพ
ต่ างกันมีความคิด เห็นต่อบทบาทก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ไม่แตกต่างกัน ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนได้เห็น
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท าหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที่ อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนๆ และอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้ก าหนดเป็นกฎหมาย 
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานะ
ความเป็นผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ส าคัญที่จะท าให้ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปจากราษฎร เช่น การช าระคดีความ 
ในชนบทที่อยู่ห่างไกล ผู้น าชุมชนโดยเฉพาะ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  มักเป็นที่เคารพเชื่อถือของ
คนในท้องถิ่น เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่า
จะเป็นความแพ่งหรือความอาญา หรือไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ ในขั้นต้นก็มักจะ
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น าความมาให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านช าระ
ความให้แทบทุกคดีไป การไกล่เกลี่ยช าระคดี
ความในลักษณะเช่นนี้ไม่มีกฎหมายรองรับ 
จึงไม่มีการบังคับว่าคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตาม 
ถ้าเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเลิกแล้วกัน
ไป แต่ถ้ายังไม่ เป็นที่พอใจก็ด าเนินความ
ต่อไปกันเองยังโรงศาล ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้าน
ก็ไม่นิยมให้เร่ืองไปถึงโรงถึงศาล เพราะมีไม่
ความสะดวกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง
และเวลาที่ต้องไปให้การที่ศาล ชาวบ้านจึง
มักจะประนีประนอมยอมความตามการไกล่
เกลี่ยและช าระความของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
และ อ านาจที่ เกี่ยวข้องกับงานสังคมและ
พิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การเป็น
ประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณี 
งานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกด้าน ตั้งแต่
เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์ แต่งงาน 
หย่ า ร้าง  งานบวช ฯลฯ ล้วนแต่มีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1) ด้ านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ควรด าเนินการหรือจัดการป้องกันโรคติดต่อ

หรือโรคระบาดที่ เกิดขึ้นในพื้นที่  ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
  2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรจัดท าบัญชี
สิ่ งของที่ จะต้อง เสี ยภาษีอากรในท้องที่
รับผิดชอบ 
  3) ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควร
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไม้ ท าลายป่าและการกระท าผิดต่างๆ ใน
ท้องที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 
  4) ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรมีการแจ้งเตือนภัย
และให้ความรู้แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย 
  5) ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรจัดระวังและป้องกัน
โรคติดต่อ หรือโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์  
( x =3.70) 

2. ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาคร้ัง
ต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  2) ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสิทธิภาพ 
  3) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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