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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้น าชุมชนต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอ 
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ และ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 258 คน ซึ่งได้มาโดย
ใช้สูตรค านวณของทาโร  ยามาเน่ เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้น าชุมชนมีความคิด เห็นต่อ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมาก  
เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าน
การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ด้านป้องกัน
และปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่ง
อบายมุข ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและด้าน
คว ามปลอดภั ย ในชี วิ ต แ ล ะทรั พ ย์ สิ น 
ตามล าดับ 
 2. ผู้น าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นว่าบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3.  น าชุ มชนที่ มี ระดับการศึ กษา
ต่างกันมีความคิดเห็นว่าบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านกับการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
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เขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การรักษาความสงบเรียบร้อย, 
อ าเภอเมยวดี, จังหวัดร้อยเอ็ด   
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the roles of subdistrict 
chiefs and village chiefs on peace and order 
maintenance in Moey Wadee district, Roi Et 
province classified by gender and educational 
level.  The sample of the study was the 258 
community leaders of every villages, desired 
through Taro Yamane’s method. The rating 
scale questionnaire was used as the 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 as 
follows:- 
 1. The community leaders had 
opinion on the role of subdistrict chiefs and 
village chiefs on peace and order maintenance 
in Moey Wadee district, Roi Et province, was 
as a whole and in aspects, ranked in order of 
narcotics control, working in partnership with 
other agencies, anti-gambling and vice, disaster 
victims help and safety of life and property 
aspects, respectively. 

 2. The community leaders with 
different genders had opinion on the role of 
subdistrict chiefs and village chiefs on peace 
and order maintenance in Moey Wadee 
district, Roi Et province as a whole with no 
difference.  When considering by aspect, it was 
found with statistically significant difference at 
the .05 level on disaster victim’s help aspect. 
On other aspects, it was found no difference. 
 3. The community leaders with 
different educational levels had opinion on the 
role of subdistrict chiefs and village chiefs on 
peace and order maintenance in Moey Wadee 
district, Roi Et province as a whole and in 
aspects with no difference.   
 
Keywords : Village Chiefs on Peace, Moey 
Wadee District, Roi Et Province 
 
บทน า 
 การบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยได้จัดรูปแบการบริหารในการ
บริหารเป็น  3  ส่วนส าคัญ  คือ  การบริหาร
ราชการส่วนกลาง  การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค  และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ลักษณะการอยู่อาศัยของสังคมไทยตั้งแต่ใน
อดีตลักษณะสังคมชาวบ้านจะอาศัยอยู่กันเป็น
กลุ่มก้อน  ในแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าท าหน้าที่
เป็นผู้ปกครองควบคุมดูแลชีวิตความเป็นอยู่  
และท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามโจร
ผู้ร้าย  ในปัจจุบันแม้สภาพสังคมจะเจริญขึ้น 
ผู้น าที่จะช่วยประสานกับภาครัฐแก้ไขความ
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เดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคนในชุมชนยัง
จ าเป็นต้องมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ท าหน้าที่
ในการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขแก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน  ต าบลอย่างใกล้ชิดดังเดิม 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
ไทยในปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยได้มีการ
ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้
เ ป็ น ไ ป โ ด ย ร ว ด เ ร็ ว  ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ แต่การปกครองท้องที่ระดับ
ต าบล หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีหน้าที่
เป็นหัวหน้าปกครองราษฎรในเขตต าบลและ
หมู่บ้านโดยตรง จึงถือได้ว่า ก านันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้น าของประชาชนอย่าง
แท้จริง บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็น
บุคคลที่ประชาชนให้ความเชื่อถือและมอบ
ความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนของชุมชน จึงมี
บทบาทต่อวิถีชีวิตอยู่ทั่วไปของประชาชนใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่นการ
เจ็บป่วย การท ามาหากิน การศึกษาของบุตร
หลาน ภัยอันตรายต่างๆ เช่นโจรผู้ร้าย น้ าท่วม
ภั ย แ ล้ ง  พ า ยุ ฝน  ภั ย จ า กมลภ า ว ะและ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น นอกจากนี้
บทบาทส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะ
ที่เป็นผู้น าของท้องถิ่นอีกบทบาทหนึ่งก็คือ  
การเป็นผู้น าในการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต  พัฒนาสิ่ งแวดล้อม พัฒนา
การเมือง เป็นต้น 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้มีบทบาท
ที่ส าคัญที่จะสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น
ของตนและเป็นต าแหน่งที่มีความส าพันธ์

ใกล้ชิดกับราษฎร ย่อมทราบว่าราษฎรใน
ท้องถิ่นของตนมีความประสงค์สิ่งใด ควร
ค านึงการปกครองหรือบ ารุงส่งเสริมอาชีพวิธี
ใด ราษฎรในหมู่บ้านของตนจึงจะบังเกิด
ความสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้านคนใดประพฤติดี  
มีความสื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยุติธรรมชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนก็ย่อมได้รับการยกย่อง  เป็นที่นับถือของ
ราษฎร แต่ถ้าก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ถือพรรคถือพวกกดขี่ขมเหง
ราษฎร  ใช้อ านาจหน้าที่ในการทุจริต  ขาด
ความยุติธรรมแล้ว  ยอมก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการในทางปกครองและ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร  บทบาท
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่เป็นผู้น า
ชุมชนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุด
ต่อประชาชนในชุมชนคือ การท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานหรือเป็นตัวแทนของประชาชน
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่ประชาชนในชุมชนประสบอยู ่
นอกจ ากนี้ บทบาทที่ ส า คั ญของก านั น  
ผู้ใหญ่บ้านอีกประการหนึ่งคือ  การท าหน้าที่
เป็นผู้น าชักชวนโน้มน้าวใจให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ  
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 8 พ.ศ. 2536  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2552 ได้กล่าวถึง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็น
บุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรใน
การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐ  เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอซึ่งเป็นส่วน
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หนึ่งของราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ที่มี
บทบาทหน้าที่ตามลักษณะการปกครองส่วน
ท้องที่ พุทธศักราช 2457 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่ างราชการส่วนภูมิ ภาคกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ในต าบล และหมู่บ้าน การป้องกัน
การปราบปรามการกระท าความผิดอาญา  
รวมถึงการดูแล ทุกข์ สุข ให้ความช่วยเหลือ
ราษฎร การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนกลางใน
การไกล่เกลือ ประนีประนอมและจัดการ
ระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่  และยังมี
ฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของ
ราษฎรเพื่อน าเสนอต่อทางราชการ  
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติ เปลี่ ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ผลของ
กฎหมายเหล่านี้ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามีบทบาท ในการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตท้องถิ่นนั้น  
ส่งผลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่า
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสององค์กรนี้
ซ้ าซ้อนกัน โดยอ้างว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลใช้อ านาจซ้ าซ้อนอ านาจของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหมด
คว ามส า คั ญและคว ามจ า เ ป็ น ในที่ สุ ด  
ขณะเดียวกันหน่วยงานฝ่ายปกครองก็จะต้อง

รักษาก านันผู้ ใหญ่บ้ าน  ซึ่ ง เป็นมวลชน
พื้นฐานไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายปกครอง  
ชี้น าการแก้ไขปัญหาสังคมตามแนวทางสันติ
วิธี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  กับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตอ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบระดับความ
คิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อบทบาทก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ผู้น าชุมชนที่มี เพศต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 2. ผู้น าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
กับการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ด้านเนื้อหา คือ หน้าที่ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้ าที่ และคว ามรั บผิ ดชอบของก านั น  
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ผู้ใหญ่บ้าน ที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ใน 5 ด้าน  
คือ  1) ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3) ด้านการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น  4) 
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  5) ด้าน
ป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและ
แหล่งอบายมุข 
 3.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากรที่ศึกษา คือ  ผู้น า
ชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 731 คน ได้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 301 คน ผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชน จ านวน 215 คน คณะกรรมการพัฒนา
สตรี จ านวน 215 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้น า
ชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่  ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 258 คน 
 4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ  คือ  เพศและ
ระดับการศึกษา ของผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านใน
เขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ตัวแปรตาม คือ หน้าที่ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ใน 5 ด้าน  
คือ  1) ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3)  ด้านการท างานร่วมกับหน่วยงานอื ่น          

4 )ด้ านการช่ วย เหลือผู้ ประสบภั ยพิบั ติ           
5) ด้านป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน
และแหล่งอบายมุข 
 5. ระยะ เ วลา ในการ เก็ บข้ อมู ล 
ระหว่างวันที่ 1-30  มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  ประชากรที่ศึกษา  คือ  ผู้น าชุมชน
ทุกหมู่บ้ านในเขตอ า เภอเมยวดี  จั งหวัด
ร้อยเอ็ดจ านวน 731 คน ได้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 301 คน ผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชน จ านวน 215 คน คณะกรรมการพัฒนา
สตรี จ านวน 215 คน 
  2)  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้น า
ชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณของ ทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane,  
1973 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 
101) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 258.53 คน การศึกษานี้จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 258 คน และสุ่มตัวอย่าง
จากทุกหมู่บ้านละ 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้น าชุมชนทุก
หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  1  ฉบับ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  
ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) 
 ตอนที ่2 สอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)  
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
กับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2. แบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน 
โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมาย 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 าบล
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 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 าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายอ าเภอ  อ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถ าม  โ ด ย ก า รห า ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เ บี่ ย ง เ บนมาตรฐ าน  (S.D.)  แล้ วน า ไป
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เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย จ าแนกตามสถานภาพ
ใช้ค่า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
 3) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามสถานภาพสถานภาพ ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด \ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  
จ านวน 140 คน (ร้อยละ  54.26) รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 118 คน (ร้อยละ  45.74)  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

จ านวน 104 คน (ร้อยละ 40.31) รองลงมามี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 102 คน  
(ร้อยละ 39.53) และมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า จ านวน 52 คน (ร้อยละ  20.16) 
 2 .  ผู้น าชุมชนมีความคิด เห็นต่อ
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  ( x =4.08) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย  ดั งนี้  ด้ านป้ อ งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ( x =4.20) ด้านการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ( x =4.02) ด้าน
ป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและ
แหล่งอบายมุข ( x =3.96) ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ ป ร ะ สบภั ย พิ บั ติ ด้ า น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  ( x =3.95) และด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ( x =3.94) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็น
ดังนี้ 
  1) ด้านป้องกันและปราบปรามยา
เสพติ ด  โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก 
( x =4.20)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี 4 ข้ออยู่
ในระดับมาก และมี 1 ข้ออยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3  อันดับ คือ การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน 
หมู่บ้านเป้าหมายและร่วมกิจกรรมเป็นประจ า
อย่ างต่อ เนื่อง  ( x =4.23)  รองลงมา การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
และคว ามมั่ น ใ จกั บประชาชนในก า ร
ด าเนินงานป้องกันและราบปรามยาเสพติด  
( x =4.20)  และการประชุมวางแผนงาน
ร่วมกับประชาชนเพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
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ในการก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงาน  
( x =4.19)   ส่วนข้อที่ผู้น าชุมชนเห็นว่ามี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  การแนะน า ให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทั้งด้านสาเหตุ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ เกิด
ขึ้นกับตนเองและชุมชน  ( x =3.37) 
  2) ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  
อันดับ คือ การรู้จักและเข้าใจสถานการณ์
ปัญหา  ตลอดจนรู้จักและเข้าใจความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ชน แ ล ะ ชุ ม ชน  ( x =4.29)  
รองลงมา  การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
( x =4.13)  และการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับ
ก า รป้ อ งกั นตน เ อ งและชุ มชนโดย ให้
ประชาชนได้ทราบสาเหตุของปัญหาต่างๆ  
ซึ่งท าให้ประชาชน สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนได้  
( x =4.11)  ส่วนข้อที่ ผู้น าชุมชนเห็นว่ า มี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การประชุม
วางแผนงานร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เพื่อระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการ
ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานด้าน
คว ามปลอดภั ย ในชี วิ ต แ ล ะทรั พ ย์ สิ น  
( x =3.86) 

  3) ด้านการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  
( x =4.02)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ คือ การมีส่วนร่วม ช่วยเหลืองาน
อ าเภอ งานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตร 
ป่าไม ้การส ารวจข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงาน
อ าเภอทราบปัญหาและความต้องการให้
ช่วยเหลือ ( x =4.18) รองลงมา การมีส่วน
ร่วมกับอ าเภอรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดตั้งและฝึกอบรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการ  
( x =4.10)  และการมีส่วนร่วมและเป็นผู้
ประสานงานทุ กอย่ า งกั บคนในชุมชน          
ท ากิ จกรรมต่ างๆ  ได้ส า เร็จลุล่ วงด้วยดี  
( x =3.93) ส่วนข้อที่ผู้น าชุมชนเห็นว่ามี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด าเนินการ
เผยแพร่และให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ 
ป้องกันการแพร่ของโรคระบาด หรือโรคอื่นๆ  
( x =3.87) 
 4) ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  
( x =3.95)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ คือ  การซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน 
เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติ ( x =4.02) การมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ( x =3.99) และการด าเนินการ
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ร่วมกับประชาชน ขจัดสิ่งกีดขวางการระบาย
น้ า จัดหาพื้นที่รองรับน้ า เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง ( x =3.94) ส่วนข้อที่ผู้น า
ชุมชนเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  
การแนะน าให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองและชุมชน โดยให้ประชาชนติดตาม
สภาพอากาศ และการแจ้ งเตือนภัยต่ าง  ๆ 
เพื่อให้ประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดได้  ( x =3.90) 
 5) ด้านการป้องกันและปราบปราม
บ่อนการพนันและแหล่ งอบายมุข  โดย
ภ าพ ร ว ม แ ล ะทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =3.96) เมื่ อพิ จารณา เป็นรายข้อ  โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ คือ การชี้แจงข้อราชการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและ
แหล่ ง อบ า ยมุ ข แก่ ร าษฎ ร เ ป็ นป ระ จ า  
( x =4.20) รองลงมาการรายงานเรื่องทุกข์
ร้อนของลูกบ้านอันเกิดจากการพนันและ
แหล่งอบายมุขให้กับทางราชการทราบเพื่อหา
แนวทางแก้ไขต่อไป ( x =4.11) และการท า
ตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกบ้านโดยไม่ยุ่ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า รพนั น และอบ า ยมุ ข ต่ า ง ๆ  
( x =4.04)  ส่วนข้อที่ ผู้น าชุมชนเห็นว่ ามี
ระดับการปฏิบัติน้ อยที่ สุดคือ  การดูแล  
รณรงค์  ส่ ง เสริมให้ลู กบ้ านปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายและระ เบี ยบของทางราชการ  
( x =3.75) 
 3. ผู้น าชุมชนที่มี เพศต่างกันมีความ
คิดเห็นว่าบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  
จั งหวัดร้อย เอ็ดโดยรวมไม่แตกต่ างกัน        

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้ านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 4. ผู้น าชุมชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาผู้น าชุมชนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ที่ได้รับ
การเลือก ตั้งจากประชาชนในเขตต าบล 
หมู่บ้าน จึงมีศักยภาพสูงในการระดมความ
ร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ หน่วยราชการ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการพัฒนาเขตพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน 
ในรูปของประชาคมต าบล  หมู่บ้ านซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของโภคิน  พลกุล  
(2547: 8) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในสถานการณ์ 
พ.ศ. 2547 ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นกลไก
ส าคัญของรัฐในส่วนภูมิภาค ระดับต าบล  
หมู่บ้าน หากการปกครองต าบล หมู่บ้าน
แข็งแกร่ง ประเทศย่อมมั่นคง ภารกิจบ าบัด
ทุกข์บ า รุ งสุ ขของก านั นผู้ ใหญ่บ้ านใน
สถานการณ์ พ.ศ.2547 ต้องใช้หลักการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่  
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญ  ค า
วรรณ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
บทบ าทและ อ า น า จหน้ า ที่ ข อ ง ก า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลังปี  
พ.ศ.2537 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เห็นได้
ชัดเจนว่าถึงแม้มีการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขึ้นมาแต่จากการท างานของทั้ง
สองหน่วยงานนี้ไม่เกิดการซ้ าซ้อนกันแต่
อย่างใด กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องที่ทั้งหมดตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งไม่มีก าหนดให้
สมาชิกสภาต าบลมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษา
ค ว า มส งบ เ รี ย บ ร้ อ ย อ ยู่ เ ล ย ใ นขณะที่
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พ.ศ.2457 มาตรา 27 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า
ก านันผู้ ใหญ่บ้ านมีอ านาจหน้าที่ ในการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต
ท้องที่ ของตนได้  ดั งนั้นหากไม่มีก านัน
ผู้ใหญ่บ้านอาจมีความสับสนวุ่นวายการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 เมื่อพิจารณารายด้ าน  พบว่ าผู้น า
ชุมชนมีความคิดเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี
บทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยคือ ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด รองลงมาคือด้านการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ด้านป้องกันและปราบปราม

บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ และด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่พึง
พอใจของราษฎร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ โภคิน พลกุล  (2547: 8) ได้กล่าวถึงแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
สถานการณ์ พ.ศ. 2547  ว่า ต้องใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรเอาใจใส่ด าเนินการ
ช่วยเหลือและดูแลประชาชน อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อจะให้ประชาชนไต้รับความ
สะดวก รวดเร็ว  ในการติดต่อราชการ ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านควรช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติ ง านของทุกกระทรวง  กรม และ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพราะการบริการ
ประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง  ด้าน
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านควรแนะน า ตักเตือน และดูแล
ราษฎรมิให้กระท าการผิดกฎหมาย  รวมถึง
ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ที่ประชาชนพึงรู้ ให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ เป็นหัวหน้าชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน  และ
อ านวยคว ามสะดวกในต้ านต่ า งๆ  แก่
ประชาชน  ด้ านการอนุ รั กษ์ทรัพย ากร 
ธรรมชาติและป่าไม ด าเนินการดูแลรักษา 
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ใน
ต าบล หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดม
สมบูรณ์และ เมื่อพบว่าป่าไม้ในเขตทองที่ถูก
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บุกรุกท าลายให้รายงานอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่
ต ารวจทราบ โดยเร็ว และการให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลาย ป่าไม้ ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ให้ด าเนินการร่วมมือกับทาง
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่
ประชาชนใน พื้นที่ต าบล หมู่บ้าน ตลอดจน
ข้อมูลปัญหาความต้องการ (Demand  Side) 
ทรัพยากรในการ ให้ความช่วยเหลือ (Supply  
Side) เพื่อน่าไปร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาถึง
ระดับฐานราก และ แก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจนต่อไป ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด า เนินการกระตุ้นปลก
จิตส านึกให้ ชุมชนตื่นตัว ให้เกิดมีกระแส
สังคมต่อด้านยาเสพติด การสร้างความร่วมมือ
กับประชาคมหมู่บ้านและต าบล โดยเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ในการรวมพลังต่อต้านยา
เสพติดทุกรูปแบบและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดด้วย และด้านการปราบปรามผู้มี
อิทธิพล ด าเนินการร่วมมือกับทางราชการ มี
การปราบปรามผู้มีอิทธิพลด้วยการสอดส่อง
ดูแลความประพฤติของลูกบ้าน มิให้ประพฤติ
ตนเป็นผู้ มีอิทธิพลหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับผู้มีอิทธิพล และดูแลสถานประกอบการ
ต่างๆ ใน พื้นที่และให้ความร่วมมือ ในการ
แจ้งเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิด จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมถึง
การใช้มาตรการทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
 2.  ผู้น าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นว่าบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนด้านอื่นๆ  
ไม่แตกต่างกัน และผู้น าชุมชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นว่าบทบาทของ
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษา
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้น าชุมชนทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นว่า ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับผู้น าชุมชนที่มี
ระดับการศึกษา  ต่ างกันมีความคิด เห็น
เหมือนกันคือเห็นว่าก านัน  ผู้ ใหญ่บ้านมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งหมายความว่าชุมชนให้การยอมรับ ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เตือนใจ  แววงาม  (2534 : 57-
58) ที่กล่าวว่า ผู้น าที่มีต าแหน่งหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจที่
ก าหนดไว้  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมี
บทบาทส าคัญและมีอิทธิพลในฐานะเป็นผู้
แนะบุคคลอื่นๆ ในองค์การให้ท างานจน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องแสดงบทบาท  
ได้แก่  บทบาทในการเปลี่ยนแปลงงาน ผู้น า
มักจะมีบทบาทหรือ เป็นตัวการส าคัญที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งต่ างๆ ใน
หน่วยงานเพราะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ 
จ านวนมาก บทบาทในการรับผิดชอบงาน  
ผู้น าไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบงานหรือจะต้อง
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มีต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับงานเสมอไป  
และบทบาทในการสร้างค่านิยมประชาธิปไตย 
ผู้น าได้มาซึ่งอ านาจจากการตัดสินใจของ
ตนเองและการตกลงยินยอมของกลุ่มบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ตาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1)  ด้านป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรแนะน าให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทั้งด้านสาเหตุ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ เกิด
ขึ้นกับตนเองและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรมีการประชุม
วางแผนงานร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน
เพื่อระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการ
ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 3) ด้านการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านควรมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ด าเนินการเผยแพร่
และให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการ
แพร่ของโรคระบาด หรือโรคอื่นๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 4) ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรแนะน าให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน โดยให้
ประชาชนติดตามสภาพอากาศ และการแจ้ง
เตือนภัยต่างๆ  เพื่อให้ประชาชน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดได้ 
 5) ด้านการป้องกันและปราบปราม
บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านควรดูแล รณรงค์  ส่ง เสริมให้
ลูกบ้านปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ 
 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม บทบ าท ข อ ง ก า นั น  
ผู้ใหญ่บ้าน 
 2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 3) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ก า นั น  
ผู้ใหญ่บ้าน 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็น
ความส าคัญของบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ
การรักษาความสงบเรียบร้อย จึงได้ศึกษา
บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี  จังหวัด
ร้ อย เอ็ ด  ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ จ ะ เป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา
บทบาทในการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต่อไป 
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