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บทบาททางการเมืองของกํานันและผู้ใหญ่ บ้าน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนกับความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมือง
ของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอ จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
เขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดย
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ในภาพรวมประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อ
บทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยูใ่ นระดับมาก ในด้าน การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย ด้านการพัฒนาส่ งเสริ มอาชี พ ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการ
ทะเบียนต่าง ๆ ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน และด้าน นโยบายเร่ งด่วนอื่น ๆ พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพ และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทบาท, กํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น
Abstract
The purposes of this Thesis were to examine the political role of The Subdistrict Headman and village
headman: Mueang Pathumtani District Pathumtani Province and comparison between the demographic factors and
the opinions of people toward the political role of Subdistrict Headman and the village headman. The data were
collected from 400 people by using a closed and open-ends questionnaire. The data were analyzed using by frequency,
percentage, mean, standard deviation, and independent samples t-test.
The overall opinions of people toward the political role of The Subdistrict Headman and village headman:
Mueang Pathumtani District Pathumtani Province were at The rulling and keeping the peace, Development and
support career, Conservation of natural resources and the environment, Registration, Disaster Protection and Urgent
Policy at a high level. The analysis results of the village headman by occupations and salary were significantly
different
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วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1156

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

1. บทนํา

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่สาํ คัญในการบําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ขให้กบั ประชาชน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ที่มีขอบเขต
ของภารกิจกว้างขวาง ดังนั้นกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะพนักงานฝ่ ายปกครองในระดับท้องที่ จึงมีบทบาทหน้าที่
ต้องรับผิดชอบต่องานของกระทรวงมหาดไทย และยังต้องรับผิดชอบงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ นาํ มาใช้
ปฏิบตั ิในเขตตําบล หมู่บา้ นของแต่ละท้องที่ จึงถือได้วา่ เป็ นกลไกลสําคัญที่จะทําให้งานทางราชการสําเร็ จบรรลุตาม
เป้ าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตําบลหมู่บา้ นก็
ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้ไขหรื อปรับลดบทบาทอํานาจหน้าที่ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นลงในพื้นที่การปกครอง ยังคงไว้
และมิได้ยกเลิกอํานาจตามกฎหมายของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทภารกิจตามกฎหมาย
ลัก ษณะปกครองท้ อ งที่ พุ ท ธศั ก ราช 2457 และกฎหมายอื่ น ๆ รวมถึ ง งานตามนโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทยเป็ นงานระดับประเทศที่ ตอ้ งอาศัย กํานัน ผูใ้ หญ่บ้านเป็ นผูป้ ฏิ บัติ ไม่ว่าจะเป็ นงานด้านการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย การอํานวยความยุติธรรม การส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหน่ วยงาน
ต่ า งๆของรั ฐ ในพื้ นที่ กํา นัน และผูใ้ หญ่ บ้า น ยัง มี ส่ ว นสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาทางการเมื อ ง ทํา หน้า ที่ ป กครองและ
บริ หารงานและเป็ นตัวแทนของประชาชนตามบทบาทหน้าที่ ที่ กาํ หนดไว้กลุ่มผูน้ ําท้องถิ่ นดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่ มี
ความสําคัญต่อการชี้นาํ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น การแนะนําส่ งเสริ ม ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองโดยการโน้มน้าวชักจูงโดยสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนในพื้นที่ บทบาทการปฏิบตั ิหน้าที่
ปั ญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อสถานภาพการดํารงตําแหน่งต่างๆ มีปัจจัยองค์ประกอบใดบ้างจึงได้ทาํ การศึกษาวิจยั
บทบาททางการเมื องของผูน้ ําท้องถิ่ นกับการพัฒนาการเมื องในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดปทุ มธานี ที่ แบ่ งเขตการ
ปกครองเป็ น 14 ตําบล 81 หมู่บา้ น มีหน่วยบริ หารราชการท้องถิ่น ระดับเทศบาลเมือง 2 แห่ ง เทศบาลตําบล 8 แห่ ง
และองค์การบริ หารส่วนตําบล 5 แห่ง มีผนู ้ าํ ท้องถิ่นหลากหลายอาชีพ ความแตกต่างทางการศึกษา ฐานะ รายได้ ความ
สนใจทางการเมืองและความเป็ นอยูใ่ นสังคมเมืองและสังคมชนบท

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุ คคลของประชาชนกับความคิดเห็ นต่อบทบาททางการเมื องของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
3. การดําเนินการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามผูน้ าํ ท้องถิ่น
และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 14 ตําบล 81 หมู่บา้ น ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
ราย โดยนํา แบบสอบถามที่ เ ก็ บ มาได้ต รวจสอบความถู ก ต้อ ง และความครบถ้ว นของข้อ มู ล วิเ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1) ค่าสถิติร้อยละ (percentage)และฐานนิยม (Mode)ใช้สาํ หรับอธิบายคุณสมบัติประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้อธิบายบทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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กลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ใ ช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) โดยทํา การ
สัมภาษณ์ประชาชนที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพื้นที่อาํ เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ขอ้ มูลจํานวนประชากร
ย้อนหลัง 3 ปี โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน ตามวิธีของ Yamane’s (บุ ญธรรม,2535 : 9) ซึ่ ง
กําหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 ดังนั้นจํานวนประชากรที่ได้คือ 400 คน ในระหว่างเดือน สิ งหาคม พ.ศ.2559
ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นตามแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา โดย
แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ องบทบาททางการเมืองของ
กํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยคําถามในเรื่ อง เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพหลัก รายได้
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการพัฒนา
และส่ งเสริ มอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการทะเบียนต่างๆ ด้านการป้ องกันฝ่ าย
พลเรื อน และด้านนโยบายเร่ งด่วนอื่นๆ ผูว้ ิจยั ได้ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ทําการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงในเนื้อหาของคําถามในแต่ละข้อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษา
หรื อไม่ และนําข้อเสนอมาปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนเพื่อดําเนินการต่อไป
2) การหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยนํา แบบสอบถามไปทํา การทดลองใช้ (Try-Out) กับ กลุ่ ม
ประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
4. ผลการวิจยั
สําหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นต่อด้านต่างๆ ของการ
โดยศึ กษาประชาชนในเขตพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.04, S.D. =.683)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายเร่ งด่วนอื่นๆ (𝑥𝑥̅ = 4.37, S.D. =.817) สู งที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ทะเบียนต่างๆ (𝑥𝑥̅ = 4.03, S.D. =.639) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (𝑥𝑥̅ = 3.88, S.D. =.722) ด้านการปกครองและ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย (𝑥𝑥̅ = 3.86, S.D. =.695) ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพ (𝑥𝑥̅ = 3.86, S.D. =.739) และสุดท้าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (𝑥𝑥̅ = 3.49, S.D. =1.059)สรุ ปตามรายด้านพบว่า

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1158

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ด้านการปกครองและรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีคิดเห็ นต่อบทบาทของ
กํานันผูใ้ หญ่บา้ นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1 การรักษาความ
สงบและป้ องกันความทุกข์ราษฎร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.12 รองลงมาคือข้อ2 ควบคุมดูแลลูกบ้านให้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ย 3.93 และข้อ 6 แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรื อสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 3.70
ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1
บํารุ งและส่ งเสริ มอาชี พของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 3.98
รองลงมาคือข้อ 3.3 ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในท้องที่ตาํ บล หมู่บา้ นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.96 และข้อ 4
สํารวจเร่ งจัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 3.69
ด้านการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นต่อ
บทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 3.49 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1 ป้ องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาํ ลายป่ าและการกระทํา
ผิดในเขตรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 3.67 รองลงมาคือข้อ 2 ดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุ ก
และแจ้งให้นายอําเภอทราบมีค่าเฉลี่ย 3.42 และข้อ 3 ช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ ม
และรักษามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 3.39
ด้านการทะเบียนต่างๆ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านการ
ทะเบียนต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1 เป็ นนายทะเบียน
ผูร้ ับแจ้งการเกิ ดการตายและการย้ายที่ อยู่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.16 รองลงมาคือข้อ 2 เป็ นพนักงานตรวจรับบัตร
ประจําตัวประชาชนมีค่าเฉลี่ย 4.07 และข้อ 4 เป็ นผูร้ ับรอง ผูข้ ออนุญาตมีและใช้อาวุธปื นที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 3.90
ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ
2 รวบรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.06 รองลงมาคือข้อ 1 แจ้ง เตือน
ภัยและให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้ องกันสาธารณภัยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และข้อ 4 เป็ นเจ้าพนักงานดับเพลิงใน
พื้นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 3.61
ด้านนโยบายเร่ งด่วนอื่นๆ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้าน
นโยบายเร่ งด่วนอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.11 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1แนะนํา
ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ ี่ 4.28 รองลงมาคือข้อ 2 แนะนําช่วยเหลือประชาชน
ในการจดทะเบี ยนคนจนมีค่าเฉลี่ย 4.06 และข้อ 3 ป้ องกันและให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องโรคติดต่อต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 4.01

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1159

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระกับความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ความคิดเห็น
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ระดับนัยสําคัญ
1. เพศ
.075

2.อายุ
.863

3.ระดับการศึกษา
.679

4.อาชีพ
.006*

5.รายได้
.006*

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาททางการเมืองของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยูใ่ น
ระดับมาก เนื่องจากปั จจุบนั การดําเนินงานของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น มุ่งเน้นการให้บริ การ การรักษาผลประโยชน์และการ
เป็ นตัวกลางระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนเป็ นหลัก โดยใช้วธิ ีการที่รวดเร็ ว เป็ นธรรม และมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น
ผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั ขอเสนอแนะแนวทางดังนี้
ด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นอยูใ่ นระดับ
มาก ผลการศึ กษาวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นคําแนะนําช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ ด้านการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย มีการรักษาความสงบและป้ องกันความทุกข์ราษฎรรวมทั้งสามารถควบคุมดูแลลูกบ้านให้
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และรวมถึง จัดการป้ องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็ นตัวแทนภาครัฐ
ในการจัดทําบัญชีสาํ มะโนครัวในหมู่บา้ นทําให้ประชาชนอาศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ดี ผลการ
ศึกษาวิจยั ด้านนี้ มีขอ้ ที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นน้อยที่สุด คือแจ้งความเมื่อทราบว่ามีการ
กระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรื อสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในพื้นที่ อาจเนื่องมาจากกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นก็เป็ นประชากรที่อาศัย
อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ ทําให้เกิดความสนิ ทหรื อคุน้ เคยกับชาวบ้านเป็ นอย่างดี กํานันผูใ้ หญ่บา้ นอาจจะรู ้สึกอึดอัดใจถ้าต้อง
แจ้งความหรื อดําเนินคดีกบั ลูกบ้านตนเองสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ฉลวย พ่วงพลับ (2548) ที่ศึกษาบทบาทกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น โดยทั้งกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูท้ ี่ปกครองให้ชุมชนมีความสงบสุ ขเรี ยบร้อย และกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ น
ตัวแทนของประชาชานในการติดต่อกับทางราชการทําหน้าที่ควบคุมดูแลความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศตามท้องที่
ต่างๆ และสมบูรณ์ สุ ขสําราญ (2540) ที่ พบว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ดูแลชาวบ้านให้ได้รับความสุ ขและ
ความสบายมากที่สุด เป็ นตัวกลางที่สาํ คัญของทางราชการ และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริ ง
ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพ
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ด้านการพัฒนา
และส่ งเสริ มอาชี พอยู่ในระดับมาก ผลการศึ กษาวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็ นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างนั้น ได้รับการ
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ช่วยเหลือและคําแนะนํา จากกํานันผูใ้ หญ่บา้ น บํารุ งและส่ งเสริ มอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในท้องที่ ตาํ บล หมู่บา้ น รวมถึงตรวจตราและรักษา
ผลประโยชน์ในการอาชี พและราษฎร อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ดีผลการศึ กษาในด้านนี้ มีขอ้ ที่ ประชาชนมีความ
คิดเห็นน้อยที่สุดคือ สํารวจเร่ งจัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที่ อาจเป็ นผลมาจากประชาชนบางส่วนเป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่หมู่บา้ นจัดสรร ซึ่งจะมีหน่วยงานส่วนกลางของหมู่บา้ นเป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องนี้อยู่ สอดคล้องกับผลงานวิขยั ของของ
มาริ นทร์ ช้างแก้วมณี (2547) ได้ศึกษาบทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นตามสภาพจริ งในท้องถิ่น พบว่าบทบาทด้านการ
พัฒนาส่ งเสริ มอาชี พลูกบ้านอยู่ในระดับที่ต่ าํ เนื่ องจากกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเห็นว่าลูกบ้านมีอาชี พเป็ นหลักแหล่งและมี
รายได้พอเลี้ยงครอบครัว จึงขาดการส่งเสริ มอาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้น
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ น มีการ
ป้ องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาํ ลายป่ าและการกระทําผิดในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความ
รับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุ กและแจ้งให้นายอําเภอทราบ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในด้านนี้ มีขอ้ ที่ประชาชนเกิดความ
คิดเห็นน้อยที่สุดคือ เรื่ องช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริ มและรักษา อาจเป็ นเพราะพื้นที่
ของจังหวัดปทุมธานีโดยส่ วนมากนั้นไม่ได้เป็ นเขตพื้นที่ป่าไม้ ทําให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อกํานันผูใ้ หญ่บา้ นว่า
ไม่ได้มีการช่วยเหลื อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตาม พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรั กษาเท่ าที่ ควร สอดคล้องกับแนวคิดของ
บงกชมาศ เอกเอี่ ยม (2557) ที่ กล่าวถึ งการดําเนิ นการดู แลรั กษา อนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และป่ าไม้ในตําบล
หมู่บา้ นให้อยูใ่ นสภาพที่มีความสมบูรณ์ โดยประชาชนเสนอว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นจะต้องเข้ามามีบทบาทในการป้ องกัน
และปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริ งจัง
ด้านการทะเบียนต่างๆ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านการทะเบียน
ต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นทําหน้าที่เป็ นนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
การเกิดการตายและการย้ายที่อยู่ และเป็ นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่ลูกบ้าน รวมทั้งจัดการให้
ความสะดวกและรักษาความสงบเรี ยบร้อยในการเลือกตั้งต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในด้านนี้มีขอ้ ที่ประชาชนเกิด
ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ เรื่ องเป็ นผูร้ ับรอง ผูข้ ออนุญาตมีและใช้อาวุธปื นที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาจ
เป็ นเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนมากเป็ นชาวบ้านและกลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นจัดสรร ไม่จาํ เป็ นต้องมีอาวุธปื น
ไว้ในการครอบครองของมาริ นทร์ ช้างแก้วมณี (2547) ได้ศึกษาบทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นตามสภาพจริ งในท้องถิ่น
พบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทในด้านต่างๆ เช่นการบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุข การส่งเสริ มอาชีพ การดูแลด้านการทะเบียนและ
บัตร กํานันผูใ้ หญ่บา้ นนั้นมีการปฏิบตั ิต่าลูกบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ ลูกบ้านจะอยูใ่ นสถานะใดก็ตาม เพราะ
กํานันผูใ้ หญ่บา้ นมีคุณสมบัติความเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านการป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อน อยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษาวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทในด้านการเป็ น
ตัวแทนในการรวบรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน แจ้งเตือนภัยและให้ความรู ้แก่ประชาชน
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เกี่ ยวกับการป้ องกันสาธารณภัย รวมถึ งการสํารวจความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไรก็ดี ผลการศึ กษาในด้านนี้ มีขอ้ ที่ ประชาชนเกิ ดความคิดเห็ นน้อยที่ สุดคือ การเป็ นเจ้า
พนักงานดับเพลิงในพื้นที่ อาจเป็ นเพราะว่าทางอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี น้ นั มีหน่ วยงานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจําในทุกๆเขตตําบล ทําให้เวลาเกิดเหตุจะมีเจ้าหน้าที่ชาํ นาญการในเรื่ องการดับเพลิงโดยเฉพาะมาทํา
หน้าที่ในส่ วนนี้ ทําให้ประชาชนไม่ได้เห็นมุมการปฏิบตั ิงานในด้านนี้ ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ฉลวย พ่วงพลับ (2548) ที่ ศึกษาบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ น พบว่าบทบาทด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนเป็ นบทบาทที่สําคัญของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น และกํานันผูใ้ หญ่บา้ นยังทําหน้าที่ควบคุมดูแลความมัน่ คงปลอดภัย
ตามท้องที่ต่างๆ
ด้านนโยบายเร่ งด่วนอื่นๆ
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านนโยบาย
เร่ งด่วนอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ผลการศึ กษาวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็ นว่ากํานันผูใ้ หญ่บ้านมีบทบาทในด้าน แนะนํา
ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน และดําเนินการป้ องกันปราบปรามยาเสพติด อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาใน
ด้านนี้ มีขอ้ ที่ประชาชนเกิ ดความคิดเห็นน้อยที่สุดคือเรื่ องการป้ องกันและให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องโรคติดต่อ
ต่างๆ อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุ บันนี้ ทางภาครั ฐ มี หน่ วยงานสาธารณสุ ขประจําจังหวัด ลงพื้นที่ เ พื่อให้ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนในเรื่ องโรคติดต่อต่าง และยังมีสื่อโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้ทุกครอบครัว ประชาชนจึงได้รับความรู ้
ในเรื่ องการป้ องกันและรับมือจากโรคติดต่อต่างๆ มากกว่าการให้ความรู ้ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉลวย พ่วงพลับ (2548)
ที่ศึกษาบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ น พบว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นนั้นเป็ นผูน้ าํ นโยบายต่างๆไปแจ้งให้แก่ประชาชนทราบและ
ยังเป็ นตัวแทนของประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ ซึ่งนับว่าเป็ นบทบาทด้านที่สาํ คัญของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
1.การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาบทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เท่านั้น ใน
ครั้งหน้าควรจะขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั บทบาทกํานันของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในระดับมหาภาค เช่น ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
2.การสํารวจความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาทกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในครั้งหน้าควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างภาค ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง บทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นั้นสําเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุเคราะห์และให้ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ทั้งทางด้านเอกสาร การให้คาํ ปรึ กษา
ทางวิช าการ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิ ต รเหล่ า อาพร อาจารย์ท่ี ป รึ ก ษา และผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.จิ ดาภา ถิ รศิ ริกุล ที่ กรุ ณาให้คาํ แนะนํา ตรวจสอบ แก้ไข และให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการ
ทําการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ และรวมถึงประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทําให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทําให้ได้เอกสารการศึกษาที่สมบูรณ์ ครบถ้วน อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในอนาคตต่อไป
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