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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  
3) เสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นประชากรที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มี
ภูมิล าเนาอยู่ในต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้แนวคิดการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 
Taro Yamane (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์,  2541) โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอแหลมงอบ ได้แก่ 
ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวม 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least 
Significant Difference: LSD)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
ภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร ด้านงานทะเบียน ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของราษฎร ด้านการเกี่ยวด้วยความอาญา การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนก
ตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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บทน า 
 ปลายทศวรรษที่ 1980 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานภาครัฐ ในหลายประเทศทั่ว โลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการกระจาย
อ านาจ จึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองและ
บริหารกันเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัด ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอิสระในการ
บริหารงานประชาชนในท้องถิ่น โดยมีภารกิจหน้าที่จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ แก้ไขปัญหาพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
ยังมีอ านาจหน้าที่จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวน 31 เรื่อง 
ตามมาตรา 16 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ความเจริญรุ่งเรืองมีความทันสมัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ย่อมมาจากผู้น าที่ประชาชนเลือกไป
บริหาร  เพ่ือใช้อ านาจในการจัดการแบ่งปันสิ่งที่มีค่าต่อสังคมในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น  
ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครองอันเสมือนกุญแจที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมืองให้มีความชอบธรรมมีประสิทธิภาพ  หมายความว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน  
เข้าไปใช้อ านาจทุกระดับจะต้องผ่านการเลือกตั้ง  ได้รับประชามติจากประชาชนอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม  
เป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความจริงใจ ต่อประชาชนและชาติ
บ้านเมือง  ไม่ใช้อ านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ต้องอยู่ในสายตาและการควบคุม
ตรวจสอบจากประชาชน  ในฐานะเจ้าของอ านาจที่แท้จริง (เทศาภิบาล  2545, หน้า 1) 
 รูปแบบการปกครองของไทยในวันนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือหลักการรวมอ านาจ  หลักการ
แบ่งมอบอ านาจ  และหลักการกระจายอ านาจ  ตามหลักการดังกล่าวมีการก าหนดรูปแบบการบริหารออกเป็น
การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค  และการปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของการบริหารในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชนของไทย  ได้มีการจัดระเบียบ  การบริหารราชการทั้งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อยู่เกือบทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  มีประชากรอยู่หนาแน่นมี
ความเจริญพอสมควร  สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท  การบริหารชุมชนจึงมีทั้ง
นายกเทศมนตรี  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านบริหารในพื้นท่ีเดียวกัน  (ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ,  2545,  
หน้า  2) 
 ส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนั้น ท าหน้าที่ปกครองและพัฒนาหมู่บ้านมีมาก่อนการจัดตั้ง
เทศบาลต าบลผู้ใหญ่บ้านเกิดข้ึนตั้งแตร่ัชกาลที่ 5 เพ่ือตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตามท้องถิ่นต่างๆ และ
ได้มีการตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พุทธศักราช  2547 มาบังคับใช้และถือเป็นหลักในการปกครอง
ต าบล  หมู่บ้าน  จนถึงปัจจุบัน (กระทรวงมหาดไทย, 2545, หน้า 5) ส าหรับบทบาทของหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม แต่บทบาทหน้าที่ของก านัน
ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม  คือ  10  หมวด  คือ 1. การใช้อ านาจหน้าที่ปกครองราษฎร 2. การรายงานต่อ



3 

ราชการ  3. การน าข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร 4. การจัดท าทะเบียน 5. กิจการสาธารณประโยชน์ 
6. การฝึกหัดอบรมให้ราษฎรรู้จักกระท าในเวลา  7. การบ ารุงและส่งเสริมอาชีพราษฎร 8. การป้องกัน
โรคติดต่อ 9. การจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 10. การที่เก่ียวข้องกับคดีอาญา 
 ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ  
และเทศบาลต าบลโพสังโฆซึ่งมีก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 14  หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 14  ในการพัฒนาชุมชน/
หมู่บ้านในอ าเภอค่ายบางระจัน  ให้เข้มแข็งจึงจะต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนขององค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชนบทในระดับ
หมู่บ้านและต าบล  กล่าวคือ  ถ้าก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  คนใดมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความทุ่มเท  เสียสละและมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  การพัฒนาต าบลและหมู่บ้านที่รับผิดชอบย่อมบรรลุผลตามเป้าหมาย  ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ใดไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  การพัฒนาต าบลและหมู่บ้านที่รับผิดชอบย่อม
ประสบกับความล้มเหลวปัญหาและความต้องการของราษฎรไม่ได้รับการแก้ไขตอบสนองเท่าที่ควร  จาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  พบว่า  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมักเป็นปฏิบัติงานตามค าสั่งของ
กระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ  โดยไม่ได้ค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีการ เชื่อมโยง
ประสานงานกับองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องน้อยจึงท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน  ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชน  ความส าคัญลดน้อยลงผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457  เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในอ าเภอค่ายบางระจันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน /
หมู่บ้านและมีส่วนท าให้ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจันเป็นชุมชน/หมู่บ้านที่เข้มแข็งตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรีโดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3. เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของก านัน ต าบลโพสังโฆองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัด ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1.  การจัดกระท ากับข้อมูล 
  1.1  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบ  
  1.2  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล  จ าแนกเป็น 2  ตอน  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ค่าความถี่และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบ
ค าบรรยาย 
 ตอนที่  2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ 
อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี การแปรผลคะแนนเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับของประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็น 5 ระดับ โดยการแบ่งพิสัย (range) ของคะแนนสูงสุดและต่ าสุดได้ดังนี้ 
  คะแนน   4.51 – 5.00 หมายถึง   มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 
  คะแนน   3.51 – 4.50 หมายถึง   มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาก 
  คะแนน   2.51 – 3.50 หมายถึง   มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
  คะแนน   1.51 – 2.50 หมายถึง   มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานน้อย 
  คะแนน   1.00 – 1.50 หมายถึง   มปีระสิทธิผลการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ   สถานภาพการสมรส  ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่  ด้วยสถิติ  t-test , F-test  การทดสอบ ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  50.5  อายุ  41 
– 60  ปี  คิดเป็นร้อยละ  38.3 สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ  69.4 รายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  48.9  ระยะเวลาที่พักอาศัยในพ้ืนที่  40  ปีขึ้นไป  คิดเปน็ร้อยละ  37.5 
 2.  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัด
สิงห์บุรี  ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายการ  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  3 ล าดับ  ดังนี้  การตัดสินใจกรณีการเกิดข้อ
พิพาทในหมู่บ้านด้วยความประนีประนอม  การจัดและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญ งานพิธีกรรม ที่จัดขึ้น
ในหมู่บ้านของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  การเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยท่ีรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมี
ส่วนร่วม  ในภาพรวม  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร ด้านงานทะเบียน ด้านการปกครองและรักษา  
ความสงบเรียบร้อยของราษฎร ด้านการเก่ียวด้วยความอาญา   
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
โพสังโฆ อ าเภอโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี 
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  3.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบล
โพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามเพศ  พบว่าในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
  3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามอายุ  พบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  3.3  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอโพสังโฆ  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อท าการทดสอบรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’ s  
test) พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร  พบว่า  กลุ่มที่มีสถานภาพสมรส  หม้าย/หย่าแตกต่าง
กับกลุ่มที่มีสถานภาพสมรส โสด และสมรส  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  3.4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.5  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  พบว่า  ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี  ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
โพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามเพศ  พบว่า  ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสุภาพร  นาคแท้  (2547,  บทคัดย่อ)  การศึกษาวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของปลัดอ าเภอในจังหวัดอุดรธานีต่อบทบาทที่เหมาะสมของก านัน
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และผู้ใหญ่บ้านและเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของระดับความคิดเห็น   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ  ปลัดอ าเภอในจังหวัดอุดรธานี  จ านวน  115  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test  และ one  way  ANOVA  โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ  .05  ผลการวิจัย  
พบว่าในความคิดเห็นของปลัดอ าเภอ  ก านันและผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่  ได้ในระดับปานกลาง  
ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทมากที่สุด  คือ  ด้านการทะเบียน และบทบาทตามนโยบายของรัฐบาล  ส่วน
บทบาทที่ก านันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติได้น้อยที่สุด  คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บทบาทที่เหมาะสมที่สุดในอนาคต  คือ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การทดสอบสมมติฐาน  พบว่า
ความแตกต่างทางด้าน  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ ด ารงต าแหน่ง  และความคิดเห็นต่อ
บทบาทที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างในความคิดเห็นต่อบทบาทที่เหมาะสม
ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
 2.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามอายุ  พบว่า  ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับวิเชียร  ผ่อนจัตุรัส  (2541,  บทคัดย่อ)  ศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  กรณีศึกษา
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และ  2)  เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านใน
ฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ข้อมูลในการศึกษาได้จากแบบสอบถามปลายปิดจ านวน  400  ชุด  แก่ประชาชนในเขต
อ าเภอสันป่าตอง  จ านวน  11  ต าบล  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติกลางๆ ต่อ
ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  โดยประชาชนจะเห็นความส าคัญของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านในต าแหน่งในลักษณะเป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรในระบบเก่าและองค์กร
ระบบใหม่  แต่ไม่เห็นด้วยกับการอยู่ในต าแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง  นอกจากนี้ยังพบว่า  เพศ  อายุ  อาชีพ  
และระดับการศึกษา  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนรายได้ มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
 3.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่าในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับเรืองอุไร  ช่วยชู  (2540,  บทคัดย่อ)  การศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ ใหญ่บ้าน  ตามกฎหมาย  กฎกระทรวง ทบวง  
กรม  ต่างๆ  มอบหมายในท้องที่  เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญบางประการ  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในเขตปทุมธานี  และเพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของผู้ใหญ่บ้าน  ให้เหมาะสมกับสภาพความเจริญเติบโตของท้องถิ่น  กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา
เป็นผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดปทุมธานี  จ านวน  529  หมู่บ้าน  หมู่บ้าน 7 อ าเภอ  ในปี พ.ศ. 2538   
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  พบว่าผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่มีอายุ  40 – 49  ปี ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  13 ปีขึ้นไป  
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรม  ในการประสานงานมีความสามารถระดับปานกลาง
และได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานระดับปานกลาง  ส าหรับความรู้เกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่และ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับสูง  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และการประสานงาน การฝึกอบรมและศึกษาดูงานและความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 4.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับวิเชียร ผ่อนจัตุรัส  (2541,  บทคัดย่อ)  ศึกษา
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  
การศึกษาอ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ    1)  ศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และ  2)  เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริการส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ข้อมูลในการศึกษาได้จากแบบสอบถามปลายปิด  จ านวน  400  ชุด  แก่
ประชาชนในเขตอ าเภอสันป่าตอง  จ านวน  11  ต าบล  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ทัศนคติกลางๆ  ต่อก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่งโดยประชาชนจะ
เห็นความส าคัญของก านันและผู้ใหญ่บ้านในต าแหน่งในลักษณะเป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรใน
ระบบเก่าและองค์กรระบบใหม่  แต่ไม่เห็นด้วยกับการอยู่ในต าแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง  นอกจากนี้ยัง
พบว่า  เพศ  อายุ  อาชีพ  และระดับการศึกษา  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนรายได้  มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
 5.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบล
โพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแรกตามรายได้ต่อเดือน  พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับวิเชียร  ผ่อนจัตุรัส  (2541,  บทคัดย่อ)  ศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  กรณีศึกษา
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อก านัน
และผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และ  2)  เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่ต่อก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริการส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ข้อมูลในการศึกษาได้จากแบบสอบถามปลายปิดจ านวน 400 ชุด แก่ประชาชนในเขต
อ าเภอสันป่าตอง  จ านวน  11  ต าบล  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติกลางๆ  ต่อ
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ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  โดยประชาชนจะเห็นความส าคัญของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านในต าแหน่งในลักษณะเป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรในระบบเก่าและองค์กร
ระบบใหม่  แต่ไม่เห็นด้วยกับการอยู่ในต าแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง  นอกจากนี้ยังพบว่า  เพศ  อายุ  อาชีพ  
และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนรายได้  มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
 6.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่  พบว่า ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสุภาพร  นาคแท้  (2547,  บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของปลัดอ าเภอในจังหวัดอุดรธานีต่อบทบาทที่เหมาะสมของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านและเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของระดับความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ปลัดอ าเภอในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test  และ one way ANOVA โดยก าหนดค่านับส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 ผลการวิจัย  
พบว่า  ในความคิดเห็นของปลัดอ าเภอ  ก านัน  และผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับปานกลาง  
ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทมากที่สุด คือ ด้านการทะเบียน  และบทบาทตามนโยบายของรัฐบาล  ส่วน
บทบาทที่ก านันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บทบาทท่ีเหมาะสมที่สุดในอนาคต คือ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  การทดสอบสมมติฐาน  พบว่าทาง
แตกต่างทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  และความคิดเห็นต่อบทบาทที่
ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างในความคิดเห็นต่อบทบาทที่เหมาะสมของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน 
 7. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของราษฎรพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ เพชร  ชัยศร  (2531,  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
ผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทผู้น าชุมชน  พบว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหมู่บ้านคือ  ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาท
ด้านต่างๆ  เช่น  การรักษาความสงบ  เรียบร้อย  การดูทุกข์สุขของประชาชน  การส่งเสริมและการพัฒนา
อาชีพ  การบริหารด้านทะเบียนและบัตร  การระวังป้องกันโรคภัยต่างๆ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมด้าน
การศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่  ชักน าโครงการต่างๆ มาสู่หมู่บ้านซึ่งเป็น
โครงการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านสามารถชักน าชาวบ้านเข้าร่วมโคร งการอย่าง
ได้ผล  การที่หมู่บ้าน การที่หมู่บ้านได้รับการพัฒนาเพราะผู้ใหญ่บ้านมีคุณสมบัติความเป็นผู้น าที่ดี คือ มีจิตใจ
มุ่งมั่นพัฒนา  มีความซื่อตรงต่อหน้าที่  มีจิตใจเป็นกุศลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มี
ทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
 8. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรีด้านการเกี่ยวด้วยความอาญาพบว่าใน



9 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งแตกต่างกับ ยศพล  อินทฤทธิ์ (2545,  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาบทบาทก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านที่ควรจะเป็นในอนาคต  ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการที่เก่ียวข้อง  และประชาชน พบว่า ภารกิจตาม
กฎหมายหลายประการที่ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้น้อย  อันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ  เช่น  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณมาก  ไม่สมดุลกับค่าตอบแทนที่ได้รับความสับสนในบทบาท  
อ านาจหน้าที่ว่าจะไปซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนหรือขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตนเอง
ตามกฎหมายได้บัญญัติไว้  นอกจากนี้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จ าเป็นจะต้องเน้นหนักการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ที่กฎหมายก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น 
 9. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรีด้านงานทะเบียนพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากซึ่งสอดคล้องกับเพชร  ชัยศร (2531, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทผู้น าชุมชน  พบว่าผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหมู่บ้านคือ ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสงบ เรียบร้อย การ
ดูทุกข์สุขของประชาชน การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ  การบริหารด้านทะเบียนและบัตร การระวังป้องกัน
โรคภัยต่างๆ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่  
ชักน าโครงการต่างๆ มาสู่หมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน
สามารถชักน าชาวบ้านเข้าร่วมโครงการอย่างได้ผล การที่หมู่บ้าน การที่หมู่บ้านได้รับการพัฒนาเพราะ
ผู้ใหญ่บ้านมีคุณสมบัติความเป็นผู้น าที่ดี คือ มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนา มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ มีจิตใจเป็นกุศล
ยอมรับวิทยาการใหม่ๆ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
 10. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรีด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร  
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมบูรณ์  สุขส าราญ  (2535,  บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องก านัน  ผู้ใหญ่บ้านรากฐานของแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษาสถานภาพบทบาทและ
วิเคราะห์ศักยภาพของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานแก่ศูนย์ข้อมูลทางการเมืองของ
สภาวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งผลการศึกษาได้สรุปสถานะของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบั นได้เป็น  4  ประการ คือ  
(1) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในสถานะผู้บริหาร  (2) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในสถานะตัวแทนของประชาชน  (3)  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านในสถานะผู้บริหาร/ผู้แทนประชาชนในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านใน
สถานะผู้น าชุมชนรายงานการวิจัยได้ให้ข้อเสนอว่าการที่ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านจะคงความส าคัญในระดับต าบล  
หมู่บ้านที่เคยเป็นมาในอดีตได้จ าเป็นจะต้องแสดงบทบาทในฐานะผู้รอบรู้อย่างแท้จริงในเรื่องท้องที่ของตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย  ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร  ในรายข้อที่ค่าเฉลี่ ยมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่าย
บางระจัน ควรจัดให้มีการจัดตั้งเวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
  2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี  ด้านการเกี่ยวด้วยความอาญา ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ  การจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การพิจารณาคดีความ  ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นก านันและผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านในการพิจารณาคดีความ 
  3. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัด
สิงห์บุรี  ด้านงานทะเบียน  ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ  ด้านการส่งเสริมการลงทะเบียนจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ดังนั้นก านันและผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลโพสังโฆ  ควรส่งเสริมการ
ลงทะเบียนจัดตั้งกลุ่มองค์กรให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
  4. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎร  ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ในการพัฒนาปรับปรุงถนน
เข้าหมู่บ้านและในหมู่บ้านส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรดังนั้นก านันและผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพสังโฆ 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงถนนเข้าออกและในหมู่บ้านส าหรับช่องทาง
ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงการแนะแนวอาชีพเสริมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
 


