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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการ

ของกระทรวงมหาดไทยในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตาม

หลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงมหาดไทย ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูใหญบานในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 180 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 

มหาดไทยโดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดังน้ี ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานความ

พึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แนวทางพัฒนาการปฏบิัติงานของผูใหญบานตามเกณฑการประเมินผลของกระทรวง 

มหาดไทย ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและนโยบายของรัฐบาล ผูใหญบานควรยึด

ขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลักสําคัญ ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา ผูใหญบานควรมี

ความกลาแสดงออก มีความซ่ือสัตย มีความรูในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรยึดการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาล 9 และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานควรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรและ        

ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปฏิบัติหนาที ่
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Abstract 

 

The purposes of this study were to study: the level of self-evaluation of the performance appraisal 

of village headman on the criteria and method  of the Ministry of Interior in in Bang Len Amphoe, Nakhon 

Pathom Province; and the development of village heads to the criteria and method the performance 

appraisal. The population for the study comprise 180 villages and village headman from 15 in Bang Len 

Amphoe, Nakhon Pathom Province. The sample was the population for the study in the sample. The 

statistics used in the data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results revealed that: The level of self-evaluation performance appraisal base of village 

headman on the criteria and method the of the Ministry of Interior in Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom 

Province was at a high level in all aspects, leadership characteristics of village headman, residents’ 

satisfaction with aspects of village headman, work performance and work policy of the government, the 

duty according to his work in the king. The development of village heads work performance and work policy 

of the government should in work performance and work policy of the government in the working, leadership 

characteristics of village headman dare to express and aspect was being honest and fair and have a 

variety of knowledge. The duty according to his work in the king village heads should seize progress 

according sufficient economy of King Bhumibol Adulyadej Rama 9 and  work performance and work policy of 

the government should taking into account the operational needs of the people and cooperating with 

sectors in in perform one’s duty. 

 

Keywords: self-evaluation of performance appraisal of village headman, the criteria and method the 

performance appraisal, Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom Province 

 

1. บทนํา 

ผูใหญบานนับไดวาเปนหนวยปกครองทองที่ที่ ผูกพันกับสังคมไทยมาชานานในฐานะตัวแทนของราษฎร 

เปรียบเสมือนแขนขาและกระบอกเสียงของทางการ เพื่อประสานราชการกับราษฎรในระดับหมูบาน ตําแหนงน้ีไดรับการจัดตั้ง

ขึ้นอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559: 1) 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 และดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงที่มาและอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน

หลายประเด็นที่สําคัญไดแก การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูใหญบานจากวาระ 5 ป แกไขใหดํารงตําแหนงจนอายุ

ครบ 60 ป การกําหนดใหผูใหญบานเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนาราษฎรในหมูบาน เพื่อให

ผูใหญบานดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความม่ันคงภายใน 

(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2551) เน่ืองจากภารกิจของการปกครองทองที่จําเปนตองอาศัยผูใหญบานทําหนาที่หลักที่สําคัญ จึงมีการกําหนด

มาตรการในการควบคุมดูแลอยางเขมงวด เชน การลงโทษทางวินัยเชนเดียวกับขาราชการ ผูใหญบานมีบทบาทสําคัญตอการ

บริหารราชการไทยในฐานะที่เปนทั้งตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร เก่ียวกับเรื่องรองทุกขความเดือดรอนของราษฎรเพื่อ

นําเสนอตอสวนราชการ รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเอง และหนวยงานของรัฐกับราษฎร เปนบุคคลที่มี

ความใกลชิดกับราษฎรในทองที่มากที่สุด ดังจะเห็นไดจากบทบาทการเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปน

หัวหนาราษฎรในหมูบานแลว ยังมีบทบาทสําคัญในดานการอํานวยความเปนธรรมในสังคม การสรางความสมานฉันทและ
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ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน การประสานอํานวยความสะดวกแกราษฎรในการติดตอขอรับบริการจากสวนราชการตาง ๆ 

การรับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุขและความตองการที่จําเปนของราษฎรแจงตอทางการเพื่อใหความชวยเหลือ 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการในพืน้ที่ การดูแลใหราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงใหราษฎร

มีความรูความเขาใจในขอราชการใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล

หรืองานอ่ืนตามกฎหมายกําหนด เปนตน เน่ืองจากผูใหญบานตองทําหนาที่รับมอบหมายงานจากทุกกระทรวงและเปนผูที่รับ

นโยบายมาปฏิบัติ เชน การแจงเรื่องโรคระบาด โรครายแรง จากกระทรวงสาธารณสุข การแจงใหราษฎรไปลงทะเบียนรับการ

เกณฑทหาร การรณรงคปองกันปญหายาเสพติด การดูแลปองกันเหตุรายที่เกิดขึ้นในหมูบาน การนําความรู ขาวสารเก่ียวกับ

การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาการเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากเปนผูประสานงานระหวางภาครัฐและราษฎร 

ผูใหญบานยังเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางดุลยภาพทางการปกครองในระดับทองที่ ดังน้ัน การปฏิบัติงานของ

ผูใหญบานจึงสงผลกระทบตอทางราชการและราษฎรทั้งทางตรงและทางออม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 เม

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 (กรมการปกครอง, 2559: 5) กําหนดใหมีการประเมินผลผูใหญบานที่ไดรับการแตงตั้งและดํารง

ตําแหนงครบ 4 ป โดยนายอําเภอจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานโดยคณะกรรมการประเมินผล

ประกอบดวยนายอําเภอเปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือกํานันในพื้นที่หรือเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการ และปลัดอําเภอคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ หลักการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตาม

นโยบายของรัฐบาล ดานคุณลักษณะความเปนผู นําของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานใหมี

ความสําเร็จและตอบสนองตอความตองการของราษฎร โดยใหราษฎรในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ของผูใหญบานดวยการรับฟงความคิดเห็นของราษฎรโดยคณะกรรมการประเมินผลอาจมอบหมายใหกรรมการประเมินผลคน

หน่ึงคนใดไปรับฟงความคิดเห็นของราษฎรในหมูบานโดยทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อประกอบการประเมินผลตามจํานวนที่

คณะกรรมการประเมินผลกําหนด แตตองไมนอยกวา 20 คน วิธีการรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการประเมินผลใหคํานึงถึง

ความสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ ในกรณีที่ไมผานการประเมินผล ใหนายอําเภอออกคําส่ังใหผูใหญบานตองพนจาก

ตําแหนง ดวยเหตุไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงตองกระทําอยางนอยทุก 5 ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและ

ดํารงตําแหนงครบ 4 ปกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับใหเขารับการประเมินผลครั้งแรกภายใน 45 วัน (กรมการปกครอง, 

2559: 3) จากการศึกษารายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองประเด็นในสวนที่เก่ียวของกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน (สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2560 : 14-17) พบวาหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานมีความเปนนามธรรมคอนขางมากและไมชัดเจน ซ่ึงอาจ

สงผลใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของผูใหญบานและคณะกรรมการประเมินผล นายอําเภอเปนผูที่มีอํานาจในการวินิจฉัย

และการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยปกติในพื้นที่มีการโยกยายนายอําเภอบอยครั้ง ทําใหนายอําเภอไมรูจัก

ผูใหญบานดีเทาที่ควรหรืออาจขาดธรรมาภิบาล ยอมสงผลตอผลการประเมินผูใหญบานที่ไมเปนธรรม ประกอบกับราษฎรไมมี

สวนรวมในการประเมินผล เปนเพียงผูใหขอมูลและความคิดเห็นตอคณะกรรมการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งที่ผูใหญบานมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง แตการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกลับเปนระบบการประเมินโดยใชขาราชการประจําแทนที่

ราษฎรเปนผูเลือก หากผลการประเมินใหพนจากตําแหนงดังกลาวขัดแยงกับความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ อาจจะทําใหเกิด

ปญหาในทางปฏิบัติ และที่สําคัญการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจากสวนกลางโดยที่ผูปฏิบัติหนาที่ไมมี

โอกาสไดรับรูหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลดังกลาว 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนราชการสวนภูมิภาคโดยนายอําเภอบางเลนเปนผูบริหารสูงสุด การปกครอง

ทองทีค่รอบคลุม 15 ตําบล 180 หมูบาน ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน เปนผูรับผิดชอบ (ที่วาการอําเภอบางเลน, 2557) ใน
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การศึกษาระดับพื้นที่พบวา ผูใหญบานในอําเภอบางเลนมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทองที่ดานตางๆมากมาย ไมวาจะ

เปนการบริการอําเภอแบบบูรณาการ การจัดทํางบประมาณโครงการยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอําเภอ หรือ

การดูแลทุกขสุขของราษฎรใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บําบัดทุกข บํารุงสุข" และนโยบายรัฐบาล จากการ

สัมภาษณเจาหนาที่ปกครองเก่ียวกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานที่ผานมา พบวายังไม มีการเปดเผยผลการ

ประเมินแกราษฎร ผูใหญบานไมเคยประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองมากอน ทําใหไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาล ซ่ึงการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน

จะเปนกลไกหลักของการบริหารงานภาครัฐในการขับเคล่ือนการทํางานของผูใหญบานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได ดวย

เหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบานในอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อวัดระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของผูใหญบานให

ตอบสนองตอความตองการของราษฎรในพื้นที่อยางยั่งยืน ซ่ึงในที่น้ีใชเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลตนเองการปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนงานสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย เพราะเปนวิธีการหรือกิจกรรมที่

หนวยงานพยายามที่จะกําหนดใหทราบแนชัดไดวา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพดีมากนอยเพียงใด (ธงชัย สันติ

วงษ, 2525: 198 อางถึงใน ปนัดดา พุกทอง, 2551: 9) ดังน้ัน การสรางความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานแกผูถูก

ประเมิน (ปนัดดา พุกทอง, 2551: 15-17) และการประเมินตนเองเปนขั้นตอนที่จําเปนในกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (ธนกฤต ทองสุขด,ี 2553: 14) เพื่อจะไดนําผลที่ไดเปนขอมูลในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้ง

ตอไป  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 จํานวน 4 ดาน (กรมการปกครอง, 2559) ดังน้ี ดานการปฏิบัติหนาที่

และงานตามนโยบายของรัฐบาล  ดังน้ี 1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก

ราษฎรในหมูบาน 2) ชี้แจงประกาศแกราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขแก

ผูประสบภัย 3) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน รวมทั้งการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีใน

ทองที่ 4) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุข และความตองการที่จําเปนของราษฎรในหมูบานแจงตอสวนราชการ 5) 

ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการรับบริการกับสวนราชการ 6) สนับสนุน สงเสริมและอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ 7) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติตามระเบียบทางการ  8) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมี

ความรูความเขาใจในขอราชการหรือขอมูลขาวสารใหราษฎรไดรับทราบ 9) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการ

หมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 10) ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางการ 11) สงเสริมให

ราษฎรในพื้นที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหเปน

รูปธรรม 12) จัดทําทะเบียนเก่ียวกับที่ดินอันเปนสาธารณประโยชนใชรวมกัน 13) จัดทําแผนพัฒนาหมูบานตามปฏิทินและ

จัดทําแผนประจําป 14) การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน 15) จัดสถานที่บริการราษฎรใหเหมาะสม 

16) ปฏิบัติตามคําส่ังของกํานันหรือทางการและหากทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเ กิดขึ้นใน
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หมูบาน รายงานใหกํานันและนายอําเภอทราบ 17) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของสวนราชการ

หรือที่นายอําเภอมอบหมาย 18) การจับกุม ปราบปราม การคาประเวณีในสถานบริการ 19) ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 20) ผลงานดีเดนเปนพิเศษอ่ืนๆ ที่เกิดประโยชนตอทางการหรือราษฎรอยางกวางขวางหรือผลงานที่สนองตอบนโยบาย

ของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมดวยความมุงม่ันตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลดีอยางยิ่ง ดานคุณลักษณะ

ความเปนผูนํา ดังน้ี ดานลักษณะผูนําและภาวะผูนํา ประกอบดวย 1) มีภาวะผูนํา 2) มีความรอบรู มีทักษะและประสบการณ

เก่ียวกับงานที่ปฏิบัต ิ3) มีการทํางานเปนทีม 4) มีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ 5) มีมนุษยสัมพันธ 6) การแตงกาย

ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ดานการพัฒนาองคการ ประกอบดวย 7) ศึกษา คนควา หาความรูใหม 8) ติดตามความรูที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยูเสมอ 9) นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาพัฒนาผูรวมงานและประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 10) มีความคิดริเริ่มในการกําหนดโครงการตางๆ 11) เอาใจใส อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

12) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 13) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่รับผิดชอบเปน

ระยะๆ 14) ปรับปรุง พัฒนา ระบบ ขั้นตอน และวิธีการทํางานใหรวดเร็วและมีคุณภาพ ดานหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบดวย 15) มีคุณธรรมและจริยธรรม 16) มีจิตสํานึก และรับผิดชอบงานในหนาที่ 17) การประพฤติตนเปน

พลเมืองดี 18) มีกิริยา มารยาท เรียบรอย วางตนเหมาะสม และรูจักการควบคุมอารมณ 19) ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียเทาเทียม

กัน 20) ส่ือสารกับบุคคลตางๆ หรือถายทอดและเผยแพรความรูใหผูอ่ืนเขาใจอยางชัดเจนโดยเหมาะสม 21) มีความคิดริเริ่มใน

การกําหนดโครงการตางๆ 22) อ่ืนๆ ดานการปฏิบัติตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังน้ี 1) ศึกษา

ขอมูลอยางเปนระบบ 2)  ระเบิดจากขางใน 3)  แกปญหาที่จุดเล็ก 4) ทําตามลําดับขั้น 6) องครวม มีวิธีคิดอยางครบวงจรและ

เชื่อมโยง 7) ไมติดตํารา 8) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 9) ทําใหงาย 10) การมีสวนรวม 11) ประโยชนสวนรวม 12)  

บริการรวมที่จุดเดียว 13)  ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 14) ใชอธรรมปราบอธรรม 15) การปลูกปาในใจคน 16) ขาดทุนคือ

กําไร 17) การพึ่งตนเอง 18) พออยูพอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน 22) ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความเพียรพยายาม 23) รู รัก สามัคคี ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ สามารถแบงออกไดดังน้ี ดานการใหความ

รวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ 1) ใหความรวมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆในพื้นที่เปนอยางดี 2) 

สนับสนุนสงเสริมและรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ 3) มีการจัดทําขอมูลของหมูบานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนๆ ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน และปองกันภัยพิบัติตางๆ 4) หมูบานมีการจัดตั้งชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 5) หมูบานมีการจัดตั้งเครือขายขาว 6) หมูบานมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําหมูบาน ดานการจัด

หมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย 7) หมูบานจัดใหมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานใหสะอาด สวยงามเปนระเบียบ 8) 

หมูบานมีการรณรงคใหราษฎรจัดเก็บขยะมูลฝอย และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําจัดขยะอยางเปนระบบ ดาน

การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 9) มีการบริการราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนดวยความเอาใจใส รวดเร็ว 10) มีการสงเสริม 

สนับสนุนใหราษฎรรวมตัวกัน เพื่อแกไขปญหาของหมูบานดวยตนเอง 11) มีการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการดาน

เศรษฐกิจหมูบานพึ่งตนเองในหมูบาน ดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของหมูบาน 12) มีการสนับสนุน

สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ในหมูบาน 13) มีการสนับสนุนกิจการดานศาสนาในหมูบาน 14) มีการสนับสนุนหรือมีสวน

รวมในการอนุรักษประเพณีทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ การอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน ดานการเอาใจใสขอราชการ 

ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ 15) นําขอราชการของหนวยงานตางๆของรัฐปดประกาศ ชี้แจงใหราษฎรผาน

ส่ือตางๆ ในหมูบาน 16) เอาใจใสขอราชการ ขอกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่กระทบตอวิถีชีวิตของราษฎร ดานสรางความ

ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีใหเกิดในหมูบาน 17) มีการจัดกิจกรรมสรางความรักความสามัคคี ปรองดองระหวางราษฎร

ในหมูบาน ดานการสงเสริมความเขมแข็ง การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 18) สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมทางการเมือง

ในการตัดสินใจแกไขปญหาของหมูบานโดยยึดหลักเหตุผล สันติวิธี หลักกฎหมาย ปฏิบัติตามเสียงขางมากและรับฟงเสียงขาง

นอย 19) ประพฤติปฏิบัติตนและแนะนําใหผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล วางตัวเปนกลางทางการเมือง 

สนับสนุนตามหลักการประชาธิปไตย เปนแบบอยางที่ดีแกราษฎร และดานการประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรใน
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หมูบานในการติดตอหรือรับบริการกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ 20) แนะนําขั้นตอนการติดตอราชการใหราษฎรทราบดวย

วิธีการผานชองทางหรือส่ือตางๆ ในพื้นที ่

 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557: บทคัดยอ) พบวา ผลจากการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให

บทบาทของผูใหญบานในปจจุบันถูกลดความสําคัญลง แตถึงกระน้ันการพัฒนาระดับหมูบานก็ยังคงตองอาศัยผูใหญบานเปน

แกนหลักในการดําเนินงานไมวาดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดานความยุติธรรมหรือดานภาวะผูนําและคุณสมบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถของ

ผูนํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) พบวาความรูความสามารถในบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของผูใหญบาน เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําทองที่ตามทัศนะของราษฎร ยกเวนมีความรูในวิทยาการ

สมัยใหม เชน คอมพิวเตอร การบริหารสมัยใหม และมีความรูดานภาษาอังกฤษอยูในระดับกลาง รองลงมา ดานภาวะผูนําโดย

เปนผูมีความรับผิดชอบ ดานจริยธรรมโดยเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ดานบุคลิกภาพโดยเปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้ม

แยมแจมใส ดานมนุษยสัมพันธโดยเปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557: บทคัดยอ) ซ่ึงไดรวบรวมโดยสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) พบวาแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประกอบดวยหลักการทั้งหมด 22 ประการ 

ไดแก ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ระเบิดจากขางใน แกปญหาที่จุดเล็ก ทําตามลําดับขั้น ภูมิสังคม องครวม ไมติดตํารา 

ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทําใหงาย การมีสวนรวม ประโยชนสวนรวม บริการรวมที่จุดเดียว ทรงใชธรรมชาติ ชวย

ธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร การพึ่งตนเอง พออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความ

ซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน ทํางานอยางมีความสุข และความเพียรแบบอยางพระมหาชนก หลักการปฏิบัติตนที่กลาวมา

ขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของกษมา พานแกว ( 2552: บทคัดยอ) พบวาหลักการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของผูนําทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับมาก ไดแก ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี ดานการมีความรู และดานการมี

คุณธรรม สวนดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง มีการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับมาก ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานสังคม สวนดานเทคโนโลยีและดานทรัพยากรอยู ในระดับปาน

กลาง นอกจากน้ี ชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ยังพบวาการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ กับ

การพึ่งตนเอง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี การมีความรู และการมีคุณธรรมอีกดวย อันสอดคลองกับ

แนวคิดการมีสวนรวมของผูนําหมูบานในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการประหยัด ดานการเอ้ืออารีตอกัน 

ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จากแนวคิด

และงานวิจัยดังกลาวผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 

 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใหญบานในอําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม จํานวน 180 คน 

ประกอบดวยจํานวนหมูบานในแตละตําบล 180 หมู ไดแก ตําบลนิลเพชร 10 หมู ตําบลบางปลา 15 หมู ตําบลบางเลน 12 

หมูตําบลนราภิรมย 11 หมูตําบลหินมูล 11 หมู ตําบลบางหลวง 21 หมู ตําบลคลองนกกระทุง 11 หมู ตําบลลําพญา 13 หมู 

ตําบลไทรงาม 10 หมู ตําบลบางไทรปา 10 หมู ตําบลบางภาษี 13 หมู ตําบลบัวปากทา 10 หมู ตําบลดอนตูม 11 หมู ตําบล

ไผหูชาง 7 หมู และตําบลบางระกํา 15 หมู  

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ เพศ 

อาชีพนอกเหนือจากการเปนผูใหญบาน รายไดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน 

ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติ
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หนาที่ตามหลักการทรงงาน และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน และ 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของผูใหญบาน  

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออก 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ใช

แบบสอบถามปลายปดแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ใชแบบสอบถามปลายปดแบบ

มาตราสวนประมาณคา และสวนที่ 3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใชแบบสอบถามแบบปลายเปด หลังจาก

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวจึงสรางเครื่องมือเพื่อนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากน้ันทําหนังสือขอความอนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดขอมูลแลวนํามาประมวลผล

เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

4.4 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี สวนที่ 1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาความถี่ และคารอย

ละ สวนที่ 2 วิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่  3 ศึกษา

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

5.สรุปผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส 

อายุระหวาง 46-55 ป ระดับการศึกษาอยูในชวงระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเปนผูใหญบานคือ 

เกษตรกรรม รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูใหญบานระหวาง 5-8 

ป  

5.2 การวิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก (    = 4.34, S.D = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานคุณลักษณะ

ความเปนผูนําของผูใหญบาน (    = 4.41, S.D = 0.49) รองลงมา ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน (    = 

4.39, S.D = 0.53) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล (    = 4.34, S.D = 0.49) และดานการปฏิบัติหนาที่

ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (    = 4.20, S.D = 0.53) ตามลําดับ 

5.3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน มีขอเสนอแนะวา ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาที่โดยยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมาย ใหความชวยเหลือราษฎรในพื้นที่และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ควรมีสถานที่ที่ชัดเจนในหมูบานเพ่ือรับเรื่อง

รองเรียนรองทุกขของราษฎรในพื้นที่ และจัดอบรมผูใหญบานทุกคนเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา 

ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาทีด่วยความกลา  แสดงออกในทางที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานท่ี

หลากหลาย ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกราษฎรในพื้นที่ ดาน

การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน

สวนรวม  และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรตามหลักการบําบัด

ทุกข บํารุงสุขใหแกราษฎร การกินดีอยูดีของราษฎร รบัผิดชอบในหนาที่ของตนใหดีที่สุด ใหความรวมมือกับทุกภาคสวน  

 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 ผลการวิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก ประกอบดวย 4 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 1) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับ

งานวิจัยของจิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) และอภิชาต เทพชมพู 

(2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ไดแก การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานดานการอํานวย

ความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับความ
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อาญา และดานอ่ืนๆ พบวาการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน สอดคลอง

กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) สาลินี บุญรอดฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ)) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดาน

ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคอยูในระดับมากและทุกขอพึงประสงคอยูในระดับมาก หลักความรับผิดชอบ 

หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส ซ่ึงคุณลักษณะของความเปนผูนํา จําแนกเปน 6 ประเภท คือ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิ

หลังทางสังคม สติปญญา ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะเก่ียวกับงาน และลักษณะตางๆทางสังคม 3) ดานการ

ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: 

บทคัดยอ) และชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดานจริยธรรม เปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต 

ยุติธรรม เปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความคุมคา และการมีสวนรวม

ของผูนําหมูบานในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ดานการประหยัด ดานการเอ้ืออารีตอกัน ดานการลด

รายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 4) ดานความพึงพอใจการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน สอดคลองกับงานวิจัยของจิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) อภิชาต เทพชมภู (2553: 

บทคัดยอ) และชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก คุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคใน

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบาน ไดแก ดานความรูความสามารถ ดานภาวะผูนํา ดานจริยธรรม ดานการ

อํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและดานใหการบริการ ดานหนาที่และความ

รับผิดชอบเก่ียวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อ่ืนๆ  

 6.2 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 1) ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบาน

ควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ปฏิบัติงานตามระเบียบ ใหความชวยเหลือราษฎรใน

พื้นที่และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานใหอยูในระดับสูงที่สุด จัดสถานที่ที่ชัดเจนในหมูบานเพื่อรับเรื่องรองเรียนรอง

ทุกขของราษฎรในพื้นที่ และมีการจัดอบรมเพือ่ยกระดับผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ

ธนภัทร เอ่ียมรอด (2556: บทคัดยอ) จุดเดนในการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานคือ ราษฎรใหความไววางใจเพราะเปนคนใน

พื้นที่ ผูใหญบานจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับราษฎรมากที่สุด นอกจากเปนผูนําที่ราษฎรไววางใจเปนหัวหนาที่พึ่งพิงแกราษฎร

ไดยามเดือดรอนแลว ยังเปนผูที่ทํางานดวยความเสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวมและเปนตัวแทนของราษฎรและสวน

ราชการตางๆ ทําหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรอีกดวย 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา ผูใหญบานควรกลาแสดงออก

ในทางที่ดี มีความซ่ือสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกลูกบาน มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับผูนําการเปล่ียนแปลง (แสงตะวัน เอ่ียมพุก, 

2557: บทคัดยอ) ศิริพร เสรีพาณิชยการ (2555: บทคัดยอ) กลาววาผูนําทองที่ที่ดีตองเปนทั้งผูบริหารดานส่ือสาร และเปนนัก

ฟงที่ดี  ดานวิสัยทัศน ผูใหญบานตองมีความเชื่อวาหมูบานเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและนําไปใชปฏิบัติเห็นผลจริง วิทยา 

สุรินทร (2553: บทคัดยอ) เสนอแนะวา ผูใหญบานควรมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานสติปญญาและความรู ดานแรงจูงใจ 

เปนผูที่มุงม่ันอยางจริงจังที่จะชวยแกไขปญหาดูแลทุกขสุขของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งเปนผูที่ผลักดันใหการพัฒนาหมูบานใหมี

ความเจริญกาวหนาอยางจริงจัง เม่ือมีปญหาที่ยุงยาก จะปรึกษาหารือกับผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ชอบเรียนรู พูดคุยศึกษา ดู

งานเพื่อหาประสบการณ มีความพยายามปฏิบัติหนาที่บริการราษฎร ณ ที่วาการอําเภอตามคําส่ัง สนับสนุนและสงเสริมให

ผูชวยผูใหญบานและผูนําหมูบานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาที่ และที่สําคัญผูใหญบานควรมีคุณลักษณะ

ของการเปนผูนํา มีการเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักปรับตัวใหเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้น มีความรูเก่ียวกับ

งานที่ตนกระทํา ไมตื่นตระหนกส่ิงที่ตนกระทํา มีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ตนตองกระทําสามารถแกไขปญหารายแรงที่เกิดขึ้นได

อยางสุขุมรอบคอบ มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับชนิตา ดานไชยกูล (2557: บทคัดยอ) เสนอตัวแบบอันพึง

ประสงคของผูนําทองถิ่นในอนาคตขางหนา ราษฎรตองการผูนําทองถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานดวยความเสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่ เขาใจปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง และสามารถปรับตัว

ในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังตัวอยางที่เห็นชัดจากงานวิจัยของสําเริง บุญอรุณรักษา (2552: 
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บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําและผลการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา แนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูใหญบานควรดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่เปนประจํา จัดหา

และจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความถูกตองและเต็มความสามารถ จัด

ประชุมประชาคมหมูบานและประชาสัมพันธกฎหมายที่ควรรู มีวิสัยทัศนและเปนผูนําทางความคิด สรางแรงจูงใจใหเกิดความ

รวมมือภายในหมูบาน และมีความพรอมที่จะรับสถานการณฉุกเฉินเสมอ 3) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรดําเนินงานโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม 

คํานึงถึงความตองการของราษฎรในการบําบัดทุกข บํารุงสุข (กษมา พานแกว, 2552: บทคัดยอ) สอดคลองกับแนวทาง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของสายยันต ไพรชาญจิตย (2559: บทคัดยอ) มองวาเปน

ทฤษฎีการพัฒนาหมูบานสากลที่มีลักษณะพหุนิยมตรงกับหลักการพัฒนาหมูบาน เพราะมีคุณลักษณะที่สําคัญกลาวคือ เปน

ทฤษฎีการพัฒนาแบบองครวมที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่  

สังเกตไดจากการเรียนรูหลักการทรงงานของพระองคจะทรงเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชนและการ

มีสวนรวมตัดสินใจของราษฎร ตลอดจนภูมิสังคมที่คํานึงความแตกตางกันในแตละพื้นที่ และการพึ่งตนเองโดยรูจักประมาณ

ตนและดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นอยางบูรณาการโดยอาศัยความ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ

การ“รู รัก สามัคคี” พึ่งตนเองไดทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดําเนินการไดอยางประหยัด และใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนนําไปสูการเปนหมูบานและสังคมที่ เขมแข็งและอยูรวมกันอยางสันติสุข (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557: บทคัดยอ) สมาน พั่วโพธ์ิ (2551: บทคัดยอ) ไดเสนอรูปแบบ

การพัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวาควรมีการจัดองคกรในหมูบาน 4 ระดับ ไดแก ที่ปรึกษาหมูบาน คณะผูบริหาร

หมูบาน ประชาคมหมูบาน และกลุมกิจกรรมหรือคุมบาน โดยขับเคล่ือนกิจกรรมผานระบบบริหารจัดการพัฒนาหมูบานตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปจจัยที่ทําใหหมูบ านประสบ

ผลสําเร็จคือ ดานการเรียนรู ดานผูนําหมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบาน ดานความพรอมของทุนทางสังคมของ

หมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานและภาคีการพัฒนาภายนอกหมูบาน ซ่ึง

สอดคลองกับขอเสนอแนะของชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ดานการลดรายจาย ผูใหญบานควรสรางความตระหนัก

ปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชนมากขึ้น ดานการเพิ่มรายได ผูใหญบานควรเขามาสงเสริมกิจกรรมกลุม เชน ผลิตภัณฑ OTOP 

อยางจริงจัง เปนตน ดานการประหยัด ผูใหญบานควรสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยชีวภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิต

และสงเสริม การจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน ผูใหญบานควรจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ดานการเรียนรู ผูใหญบานควร

สงเสริมความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้นและเห็นเปนวาระสําคัญในทุกภาคสวน ดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ผูใหญบานควรใหความสําคัญกับการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม และการสงเสริมให

ราษฎรรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา ดานการเอ้ืออารี ผูใหญบานควรสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง

จริงจังเพื่อสืบทอดลูกหลานตอไป และ 4) ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ จิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ศึกษา

ความพึงพอใจของราษฎรเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานพบวา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มากในดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ดานการปกครองและรักษาความ

สงบเรียบรอย และดานใหการบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต เทพชมภู (2553: บทคัดยอ) พบวา การปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานโดยรวมอยูในระดับมากทั้งดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานหนาที่

และความรับผิดชอบเก่ียวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ พรหมจินดา (2554: 

บทคัดยอ) พบวา ราษฎรมีความพึงพอใจในบทบาทของผูใหญบานในดานการจัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย ดานที่เก่ียว

ดวยความอาญา ดานกิจการสาธารณประโยชน ดานการใชอํานาจหนาที่ปกครองราษฎร ดานการนําขอราชการไปประกาศแก

ราษฎร ดานการปองกันโรคติดตอ ดานการทะเบียน และดานการรายงานตอทางราชการ ขอเสนอแนะใหผูใหญบานปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาทองที่และการสงเสริมอาชีพ ดูแลทุกขสุขของ
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ราษฎรในเขตปกครองของตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการตอบสนองแกความตองการของราษฎรเปนหลัก รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดีที่สุด คํานึงถึงความ

ผาสุกของราษฎร ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในกิจกรรมตางๆ 

 

7.ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรใหมีภาครัฐที่มีหัวหนาสวนราชการ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการโดยเปน

สถาบันการศึกษารวมกําหนดการประเมินควบคูกับการมีสวนรวมของราษฎรตามหลักประชาธิปไตยในการนําผลวิจัยไปใช       

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตางๆในการประเมินผลตนเองการปฏิบัติงานและแนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของผูใหญบานเพื่อให

สอดคลองกับหลักการปฏิบัติหนาที่ และใชการสัมภาษณควบคูไปกับการใชแบบสอบถาม เพื่อเปนการใหไดขอมูลที่หลากหลาย

และครบทุกประเด็น  
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

แสงตะวัน เอ่ียมศุก. (2557). คุณลักษณะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี.  

วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.(2557).เรียนรูหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว.คนเม่ือ 5 มีนาคม 2560 จาก https://www.slideshare.net/mpsrivirat/ss-38322555. 
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สําเริง บุญอรุณรักษา. (2552). คุณลักษณะผูนํา และผลการปฏิบัติงานของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม. 

อภิชาต เทพชมภู .  ( 2553 ) . การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ของกํ านัน  ผู ใหญบาน ในเขตอํา เภอจั งหาร                  

 จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




