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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลในจั ง หวั ด
อุบลราชธานีที่มีต่อความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดารงอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและประธานสภาเทศบาลของ
เทศบาลตาบล ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 51 แห่ง จานวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใ ช้ในการวิ เคราะห์ข้อ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกานันและผู้ใ หญ่บ้าน ด้านการปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อย ส่วนใหญ่เห็นว่ากานันและผู้ใหญ่บ้านมีความจาเป็นในด้านการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
งานราชการต่ า งๆ ไปสู่ ป ระชาชน ด้ า นการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม อาชี พ จะมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกับหน่วยงานต่างๆ ให้ กับราษฎรในพื้นที่ ด้านที่เกี่ยวกับความ
อาญา ส่วนใหญ่จะมีบทบาทสาคัญในการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นอย่าง
มาก ด้านที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีบทบาทสาคัญในด้านการเป็นพยานตรวจสอบแนว
เขตที่ดินของราษฎรและราชการ รูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่งกานันและผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป รูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่งกานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายมีสิทธิสมัคร เพื่อให้ประชาชนเลือก
ทั้งตาบลไม่ควรจากัดเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น และเห็นด้วยกับการที่กรมการปกครองจะมีนโยบาย
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ในการพั ฒนาคุ ณภาพด้านการศึ กษาให้ แก่ ผู้ ใหญ่ บ้ านและก านั น เช่น ให้ ทุ นการศึ กษาต่ อในระดั บสู ง
เหมือนกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความคิดเห็นรูปแบบที่เหมาะสมของการดารง
ตาแหน่งของกานันและผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ ให้
ผู้ใหญ่บ้านและกานันควรมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และ
ควรมีการประเมินผลการทางานจากประชาชนด้วยเช่นกัน และผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับการให้
กานัน มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องก านั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า น ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทาให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร ควรมีการกาหนดขอบเขตหรือมีกฎหมายระบุ
บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่ให้บทบาทและภารกิจของกานัน ผู้ใหญ่บ้านไป
ซ้าซ้อนกับภารกิจของเทศบาล แต่ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามก็เห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมี
ความจาเป็นและมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ส่วนบทบาทที่จาเป็นของกานันและผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่า ควรมีการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการส่งเสริม อบรมให้ความรู้
แก่ ก านัน ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในด้ า นบทบาทหน้ า ที่ ก าหนดขอบเขตของบทบาทหน้ า ที่ใ ห้ ชัดเจน สามารถ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ และอยากให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านดารงตาแหน่งในระยะเวลา 4-5 ปี
และไม่ควรเกิน 2 วาระ นอกจากนี้ผู้ตอบสอบถามยังเห็นว่า ในอนาคตกานันและผู้ใหญ่บ้านควรจะยุบ
เพราะภารกิจและบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันซ้าซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาสาคัญ : ความเป็นสถาบัน, การดารงอยู่, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน
Abstracts
The research aimed to study the attitude of the key personnel of Ubon
Ratchathani’s Sub-district Municipality concerning the institutionalization and suitability
of the existence of the sub-district chief and village headman. The samples used in the
present research were 101 Mayor, Municipal Clerk and Chairman of the Municipal
Council of 51 Sub-district Municipality in Ubon Ratchathani province. The research
instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean
and standard deviation.
The research findings were as follows. Considering the opinions on the discharge
of duties by the sub-district chief and village headman, government and law and order,
official public relation, professional promotion coordinator, disputes compromising and
to be the witness of the land surveying a majority of the subjects viewed that the subdistrict chief and village headman were necessary. For the suitable model of
acquisition of the positions, to the majority of the respondents, there should be a
specification of qualifications of the candidates, for example, they should have at least
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senior high school level. The respondents viewed that the position of the sub-district
chief should not be restricted to only the village headman.
They also viewed that the village headman should not be in a position until
they were 60 years. They agreed in that the village headman should be in the position
for a four-year term, and not more than two consecutive terms. The evaluation from
the public and educational promotion for the sub-district chief and village headman
was required.
Considering the roles and duties of the sub-district chief and village headman as
currently implemented, the respondents viewed that the sub-district chief and village
headman had performed quite not well and they lacked understanding of their roles
and duties. However, they were still essential to the communities.
Concerning the role necessary for them in the future, there should have the
potential development : both roles and functions. Furthermore, the respondents held
that in the future, the sub-district chief and village headman should be abolished
because their missions and functions were overlapped with the local administrative
organizations missions and functions.
Keywords: Institutionalization, Existence, The sub–district Chief, village headman
บทนา
การกาเนิดขึ้นของสถาบันกานันและผู้ใหญ่บ้านได้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อให้
กานันและผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท ในการหนุนเสริมการปฏิบัติงานในการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการ
บริหารงานในเขตอาเภอและจังหวัด ซึ่งมีนายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา คอยกากั บ
ดูแลตามลาดับชั้น ในพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฉบับดังกล่าว ได้มีการกาหนดข้อปฏิบัติหลายอย่างไว้
เช่ น การแต่ งตั้ ง การออกจากต าแหน่ งของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่ บ้ าน แพทย์ ประจ าต าบล
กรรมการหมู่บ้าน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม และวินัยของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีการแก้ไข พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จนถึงปัจจุบัน จานวน 12 ครั้ง ครั้งล่าสุด คือฉบับ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 126 ตอนที่ 100 ก ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2552 การแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ผ่านมายังวนเวียนอยู่กับวาระของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 5 ปี เป็น 60 ปี การ
สมควรดารงอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านในเขต เทศบาลตาบล รวมทั้งวิธีเลือกกานันผู้ใหญ่บ้านจนถึง
ปัจจุบัน ข้อสรุปก็คือ ยังให้มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้ าน ในเขตเทศบาลต าบล เพื่ อให้เป็ นผู้ ประสานงานระหว่ าง ราชการส่วนภู มิ ภาค กั บ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการแก้ไขฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2552) และกานันผู้ใหญ่บ้าน สามารถดารงตาแหน่งอยู่
จนเกษี ยณอายุ 60 ปี ประชาชนในหมู่ บ้ านสามารถเลื อกได้ เฉพาะผู้ ใหญ่ บ้ านเท่ านั้ น ส่ วนก านั นให้
นายอาเภอเป็นผู้จัดการเลือก จากผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือก ตามการ
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แก้ไข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2551) นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเงินเดือนของกานัน จาก 5,000 บาท เป็น 10,000
บาท ผู้ใหญ่บ้านจาก 4,000 บาท เป็น 8,000 บาท แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน
จาก 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเงินเดือนเท่าตัวในปี พ.ศ. 2553
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีรับธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ได้ทาให้เกิดกรอบแนวคิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ก่อให้เกิดสานึกความเป็นพลเมือง ใน
พื้นที่รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยใช้พลังประชาชน
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือสถาบันพื้นฐานทางสังคม โดยมีการขับเคลื่อนแนวคิด “จังหวัด
จัดการตนเอง” ในหลายพื้นที่ประกอบกับบริบททางสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีการผลักดัน
ในการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อกลางปี
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติคือ กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านดารงตาแหน่งวาระคราวละ 5
ปี มีการแก้ไขเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็นวาระ แก้ไข
กระบวนการเข้าสู่ตาแหน่งและวาระการดดารงตาแหน่งของกานันเป็นวาระคราวละ 5 ปี และกาหนดให้
บุคคลจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและกานันในขณะเดียวกันมิได้ กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 ไปแล้ว และเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก 370 เสียง และขั้นตอนยัง
อยู่ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ท่ามกลางข้อโต้แย้งและไม่เห็นด้วยจากสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาให้มีการชุมนุม เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2555 ที่บริเวณหน้ารับสภาของตัวแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 25 จังหวัดภาคกลาง กว่า 500 คน นา
โดย นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้มีการถอนร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และมีการประชุมนุมใหญ่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศนับหมื่นคนที่
ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับ
ใหม่ ซึ่งรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และพรรคเพื่อไทยกังวลว่าจะบานปลายไปสู่ประเด็นการเมือง และขยาย
วงไปสู่กลุ่มที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาล จึงได้ตัดสินใจถอนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ออกจากสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ทุก
ฝ่ายได้ทาความเข้าใจด้วยเหตุผล โดยให้ตั้งอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งออกไปรับฟังความคิดเห็นทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาเอาความเห็นมาทบทวนและหาทางออก เพื่อจะให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมาใช้บังคับอย่าง
สมบูรณ์และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ที่มีดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน ในการวิเคราะห์กฎหมาย 221 ฉบับ
ที่ตราขึ้นในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2550 หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ซึ่ง 1 ใน 221 ฉบับนั้นคือ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (คปก.) เห็นควรให้พิจารณาบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งกระบวนการเข้า
สู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านด้วย
อย่างไรก็ตามในขณะที่กระทรวงมหาดไทย มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกาลังศึกษาและทาประชาพิจารณ์ในการเปลี่ยนฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลทั่วประเทศให้เป็น
เทศบาลตาบลทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มี
จานวนมากให้เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเหมือนในหลายประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
บทบาทและวิธีการได้มาซึ่งบุคลากรของการปกครองท้องที่ซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านและกานัน ให้มีบทบาทที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน นั่นก็คือ การเพิ่มบทบาทในการบริ การสาธารณะ
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(Public Services) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเทศบาลตาบลที่จะมาแทน
การปกครองครองท้องที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนภูมิภาค และมีตัวอย่างที่ได้ทาสาเร็จแล้วใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ทาการจัดการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบความเป็นสถาบัน และความจาเป็นในการ
ดารงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในบริบทและสภาวการณ์ปัจจุบัน ในทัศนะของบุคลากรของเทศบาล
ตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ มแข็ งต่อ ไปในอนาคต และเพื่ อศึก ษาทัศนะของบุค ลากรของเทศบาลตาบลในจังหวั ด
อุบลราชธานี ที่มีต่อความเป็นสถาบัน และรูปแบบที่เหมาะสมในการดารงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของบุคลากรของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มีต่อความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดารงอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้าน
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา
ผู้นา คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ให้เป็นผู้กาหนดและประสาน
ความพยายามของกลุ่ม ตลอดจนเป็นผู้วางแผน จัดระบบชี้นาและให้คาปรึกษาหารือในกิจกรรมของ
สมาชิกเพื่อการดารงอยู่ของกลุ่ม และเพื่อให้กลุ่มได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และมีความเหมาะสม
(Fieldler and Garcia. 1987 : 10-15) ทาหน้าที่เป็นผู้ที่บริหารงานของกลุ่ม ทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
อานวยการ การจูงใจ การริเริ่ม การประนีประนอม และการประสานงาน (Pfiffner and Presthus.
1965 : 350) เป็นผู้มีความสามารถในการที่จะทาให้คนอื่นๆปฏิบัติตามคาสั่งเป็นกิจวัตร (Bunpot
Weerasai. 1984 : 313) สามารถในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา ความกลมเกลียว ความร่วมมือ
ร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้งานภารกิจสาเร็จตามเป้าหมาย (Buncha
Chuenchom.1996 : 13)
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ในตัวผู้นานั้นเรียกได้ว่าภาวะผู้นา ซึ่งหมายถึง การที่ผู้นาใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์
ซึ่งมีอยู่บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการอานวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารซึ่งกัน
และกัน เพื่อมุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (Sompong Kasemsin. 1974 : 204) โดยหมายรวมถึง ตาแหน่ง
คุณลักษณะของบุคคลและลักษณะของพฤติกรรม (Samira Jitdollakorn. 1986 : 44)
2.ประเภทของผู้นา
บาสส์ (Bass 1950 : 87-89) จาแนกลักษณะการเป็นผู้นาออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) การ
จาแนกตามสถานภาพ (status) หมายถึง ลักษณะของการเป็นผู้นา จะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความสาคัญของตาแหน่งที่บุคคลดารงอยู่ 2) การจาแนกตามการยกย่องนับถือ (esteem) หมายถึง
ลัก ษณะของการเป็ นผู้ นาเกิด จากการได้รั บความเคารพยกย่ อ ง โดยวิ ธีก ารเลือ กแบบสั งคมมิ ติ ซึ่ ง
หมายถึ ง สภาพความผู ก พั น ใกล้ ชิ ด ระหว่ า งบุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม สั ง คม 3) จ าแนกตามพฤติ ก รรม
(behavior) หมายถึง ลักษณะการเป็นผู้นาเกิดจากพฤติกรรม ปฏิบัติหรือการกระทา ถ้ามีตาแหน่งที่
ต่างกันย่ อมมี พฤติกรรมในการเป็นผู้ นาที่แตกต่า งกั นออกไปด้ว ย 4) การจาแนกตามการมีอิท ธิพ ล
(influence) หมายถึง ลักษณะของการเป็นผู้นาเกิดจากการมีอิทธิพลเหนือคนอื่นและชักนาให้คนอื่น
ปฏิบัติตามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
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Pratheep Jongsuebtham (1986 : 15) จาแนกผู้นาออกตามสถานภาพได้ 3 ประเภท คือ 1)
ผู้นาตามกฎหมาย (Legal leaders) หมายถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้นา หรือหัวหน้าคนโดยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนขององค์การ 2) ผู้นาที่เกิดจากความสามารถพิเศษ (charismatic leaders) หมายถึง
ผู้นาที่มีคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้นา เนื่องจากมีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการพูด มีความเฉลียว
ฉลาด มีคุณธรรม ผู้นาประเภทนี้สามารถครองใจผู้อื่นได้โดยอาศัยบุคลิกภาพละอานาจที่มีอยู่ในตัว 3)
ผู้นาที่เป็นสัญลักษณ์ (symbolic leaders) ผู้นาประเภทนี้โดยตาแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
คุณสมบัติส่วนตัว เป็นเพียงสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือสัญลักษณ์ของคนทั้งหลายทั่วไปต้องเคารพนับถือ
3.แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อัลพอร์ท (Allport. 1973 : 181- 184) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของบุคคลว่า
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role Expectation) คือบทบาทที่สังคมคาดหวังให้ บุคคล
ปฏิบัติตามความคาดหวังที่กาหนดโดยกลุ่มสังคม และโดยสถานภาพที่บุคคลนั้นครองอยู่
2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) คือ การที่บุคคลรับรู้ในบทบาทของตนเอง ว่าควร
จะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ ตามการรับรู้นั้น ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับความต้องการของบุคคลนั้นเอง โดยการรับรู้ของบทบาทและความต้องการของบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทนั้น
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation) จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสอดคล้องกับ
บทบาทตามความคาดหวังของสังคม และบทบาที่ตนรับรู้อยู่ การยอมรับบทบาทเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจบทบาท และการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพราะบุคคลไม่ได้ยินดียอมรับ
บทบาทเสมอไป แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือ ถูกแรงผลักดันจากสังคมให้รับตาแหน่ง และมีบทบาท
หน้าที่ปฏิบัติตาม เพราะถ้าหากบทบาทที่ได้รับนั้นทาให้ได้รับผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าขัดแย้ งกับความต้องการ (Role Conflict) ค่านิยมของบุคคลนั้น ผู้ค รองตาแหน่งอยู่ ก็
พยายามหลีกเลี่ยงบทบาทนั้นไม่ยอมรับบทบาทนั้นๆ
4. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทที่เจ้าของ
สถานภาพแสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวัง เป็นการแสดงตาม
การรับรู้ และตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีเพียงใดนั้น ก็
ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคล ที่ครองตาแหน่งนั้นอยู่ เนื่องจากความสอดคล้องกับ
บทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคหมายถึง หน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งได้แบ่งแยกออกไปดาเนินการจัดทาตาม
เขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ ของทางราชการส่วนกลางซึ่ งได้ รับแต่งตั้งออกไปประจาตามเขตการ
ปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางโดยมีการ
ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นเพียงการแบ่งอานาจการปกครองออกมาจากการบริหารส่วนกลางการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการบริหารราชการตามหลักการแบ่งอานาจโดยส่วนกลางแบ่งอานาจในการ
บริหารราชการให้แก่ภูมิภาค อันได้แก่ จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้านมีอานาจในการดาเนินกิจการใน
ท้องที่แทนการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะการแบ่ งอานาจให้แก่การบริหารราชการส่ วนภูมิภาค
หมายถึง การมอบอานาจในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปประจาปฏิบัติงานในภู มิภาค
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่ในภูมิภาคให้อานาจบังคับบัญชาของส่วนกลางโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอน
และงบประมาณซึ่งเป็นผลให้ส่วนภูมิภาคอยู่ในการควบคุมตรวจสอบจากส่วนกลางและส่วนกลางอาจเรียก
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อานาจกลับคืนเมื่อใดก็ได้ดังนั้นในทางวิชาการเห็นว่าการปกครองราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จึงเป็นการปกครองแบบรวมอานาจปกครองการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดแบ่งออกได้ดังนี้
จังหวัด เป็นหน่วยราชการที่ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบขึ้น
ด้วยอาเภอหลายอาเภอ การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติในจังหวัด
หนึ่ งๆมี ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เป็ น ผู้ รั บ นโยบายและค าสั่ งจากนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล
คณะรั ฐ มนตรี กระทรวง และกรม มาปฏิ บั ติ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งที่ แ ละประชาชนและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่านบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ อาจจะมีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคณะปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้นเรียกว่า คณะ
กรมการจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด รองผู้บังคับ
การต ารวจซึ่ ง ท าหน้ า ที่ หั ว หน้ า ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ก ากั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด แล้ ว แต่
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจาอยู่ในจังหวัด กระทรวง และทบวงละหนึ่งคนเป็นกรรมการจังหวัดและ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้
(1) สานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของ
จังหวัดนั้นมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคั บบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานจังหวัด
(2) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง
ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ
อาเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือน
จังหวัด การจัดตั้ ง ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ กระทาได้ โดยตราเป็น พระราชกฤษฎีกา มี
นายอาเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ และรับผิดชอบการบริหารราชการของ
อาเภอ นายอาเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีปลัดอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ
ซึ่งกระทรวงต่าง ๆส่งมาประจาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การแบ่งส่วนราชการของอาเภอ มีดังนี้
(1) สานักงานอ าเภอ มีหน้ าที่เ กี่ย วกับ ราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอาเภอเป็ น
ผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
(2) ส่ วนต่ างๆ ซึ่ งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้ งขึ้ นในอ าเภอนั้ น มี หน้าที่เกี่ ยวกั บราชการของ
กระทรวง ทบวงกรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ
ตาบล หน่ ว ยงานบริ ห ารราชการในส่ ว นภู มิ ภ าคที่ ร องลงมาจากอ าเภอ ก็ คื อ ต าบล ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยหมู่บ้านรวมกันตั้งแต่ 5 หมู่บ้านขึ้นไป จัดตั้งขึ้นไปโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตาบล มี
กานัน เป็นหัวหน้า ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งมิใช่เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กานัน เป็นผู้ได้รับเลือก จากผู้ใหญ่บ้าน โดยนายอาเภอเป็นผู้จัดให้มีการเลือก กานันรับสมัคร
จากผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้น โดยที่กานันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2551 มีวาระการดารง
ตาแหน่งจนอายุครบ 60 ปี ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่แล้วหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งก่อน 7
เมษายน 2551 ให้ดารงตาแหน่งวาระ 5 ปี ยังมีสาเหตุที่กานันจะต้องออกจากตาแหน่งตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ด้วยหมู่บ้าน หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุด คือ หมู่บ้าน ซึ่งจะประกอบด้วยบ้าน
หลายบ้านในท้องที่เดียวกัน โดยยึดหลักเกณฑ์เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน ดังนี้
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1. ถ้าเป็นที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก แม้จานวนน้อย ให้ถือจานวนคนเป็นสาคัญ คือ ประมาณ
200 คน เป็น 1 หมู่บ้าน
2. ถ้าเป็นที่ที่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกล ถึงแม้จะมีจานวนน้อย ให้ถือ จานวนบ้านคือ
ประมาณ 5 บ้าน ก็จัดเป็นหมู่บ้านได้ ในหมู่บ้านมี ผู้ใหญ่บ้าน คนหนึ่งเป็นหัวหน้ ารับผิดชอบ และมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจาเป็นต้องมีมากกว่า 2 คน
ต้ อ งขออนุ มั ติ ก ระทรวงมหาดไทย และผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด อาจจะพิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ มี ผู้ ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบได้ด้วย
ผู้ใหญ่บ้ านได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อน แต่มิใช่เ งินงบประมาณประเภทเงิ นเดือ นตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด (Saman Rungsiyokrit, 2003 : 39)
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนในหมู่บ้าน โดยนายอาเภอเป็นผู้ประชุมประชาชนที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมาย และมีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2551 มีวาระการดารง
ตาแหน่ง จนอายุครบ 60 ปี ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่แล้วหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งก่อน 7
เมษายน 2551 ให้ดารงตาแหน่งในวาระ 5 ปี ยังมีสาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านจะต้องออกจากตาแหน่งตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ด้วยจา การน าแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว มาใช้ ใ นงานศึ ก ษานี้ เนื่ อ งจากต าแหน่ ง ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแม้มิได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางโดยตรง มาจากการเลือกของราษฎรในท้องที่ แต่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชา นายอาเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาค
โดยตรงหากแต่ ก ารกาหนดบทบาทหน้ า ที่ ตาแหน่ งก านั น ผู้ ใ หญ่บ้ า นนั้ น ต้อ งใช้ ก ฎหมายลั ก ษณะ
ปกครองท้องที่อีกระดับหนึ่งจึงทาให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกของรัฐในระดับที่ย่อยที่สุดของการ
บริหารงานในส่วนภูมิภาค
ระเบียบวิธวี ิจัย
การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม เป็ น การศึ ก ษาจากประชากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของ
เทศบาลตาบล จานวน 51 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
ประธานสภาเทศบาล โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
ศึกษาการทาหน้าที่และรูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่ง และความเหมาะสมในการ
ดารงอยู่ในเทศบาลตาบลของกานันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาล ใน
จังหวัดอุ บลราชธานี จ านวน 51 แห่ง ที่มี อยู่ ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 153 คน โดยผู้ วิ จัยได้จั ดส่ ง
แบบสอบถามไปยังประชากรที่จะศึกษาทุกท่านทางไปรษณีย์ และได้รับการส่งคืนกลับมาจานวน 101 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาทัศนะของบุคลากรสาคัญของ
เทศบาลตาบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 เสนอผล
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะห์เป็นรายด้าน จานวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่ง
กานันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เป็นรายด้าน จานวน 58 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ และ ส่วนที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบที่
เหมาะสมของการดารงต าแหน่งของตาแหน่ งกานัน และผู้ ใหญ่ บ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เป็นรายด้าน
จานวน 58 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การ
ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องก านั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า น และศึ ก ษาความจ าเป็ น ของการมี ก านั น และ
ผู้ใหญ่บ้าน และการดารงตาแหน่งของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหน่วยที่ใช้วิเคราะห์จะเป็นปัจเจกบุคคล
คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาลตาบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. จากการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืน คือ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาลจานวน 101 คน ในเทศบาลตาบลของจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 93 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.1) และเพศหญิง จานวน 8 คน
(คิดเป็นร้อยละ 7.9) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.4) รองลงมา
คือ ผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.6) น้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.0) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.6) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี
จานวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.7) น้อยที่สุดคือ ระดับ ปวส./ปวช. จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ
1.0) จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรเทศบาลส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาล จานวน 39
คน (คิดเป็นร้อยละ 38.6) รองลงมาเป็นประธานสภาเทศบาล จานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.7)
และเป็นนายกเทศมนตรี จานวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.7) ส่วนมากดารงตาแหน่งในเทศบาล
มากกว่า 4 ปี จานวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.6) รอลงมาคือดารงตาแหน่ง 3-4 ปี จานวน 29 คน
(คิดเป็นร้อยละ 28.7) และน้อยที่สุดคือ ดารงตาแหน่ง 1-2 ปี จานวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.7)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผลการวิจัยพบว่าดังนี้
2.1 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของ
บุคลากรเทศบาลตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปกครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความจาเป็นในด้านการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์งานราชการต่างๆไปสู่ประชาชน และมี
บทบาทในการเป็นผู้นาในการปกครองดูแลลูกบ้าน เช่น อพยพราษฎรออกจากพื้นที่ เสี่ยงภัย กรณีเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น บทบาทหน้าที่ที่น้อยที่สุดคื อ บทบาทในการเป็นผู้นาในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน เช่น การอยู่เวรยาม
2.2 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
ตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทด้านการ
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เป็นผู้ติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกับหน่วยงานต่างๆ ให้กับราษฎรในพื้นที่ รองลงมาคือ มี
บทบาทการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ของราษฎรในหมู่บ้าน ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และมีบทบาทในการเป็นผู้สารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา เช่น จปฐ และอื่นๆ น้อยที่สุด
2.3 ด้านเกี่ยวกับความอาญา จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตาบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านเกี่ยวกับความอาญา ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทสาคัญในการ
ประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ มีบทบาทด้านจับกุม
ผู้กระทาผิดที่มีหมายจับ หรือกระทาผิดซึ่งหน้าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และน้อยที่สุดคือ มีบทบาทด้าน
จับกุมผู้กระทาผิดที่มีหมายจับ หรือกระทาผิดซึ่งหน้าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่
2.4 ด้านที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
ตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาท
สาคัญในด้านการเป็นพยานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของราษฎร และราชการ รองลงมาคือ มีบทบาทด้าน
การสารวจข้อมูลผู้มีอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องขึ้นบัญชีทหารกองเกิน น้อยที่สุดคือ มีบทบาทในการตรวจสอบ
และรับรองความประพฤติราษฎรในหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ในการทานิติกรรมต่างๆ
3. ด้านรูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่งกานันและผู้ใหญ่บ้าน จากการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านคุณสมบัติของผู้
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ควรก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้านมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ส่วนคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
กานัน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกานัน ให้มีวุฒิ
การศึกษาตั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และตาแหน่งกานัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายมีสิทธิสมัครเพื่อให้ประชาชนเลือกทั้งตาบล ไม่
ควรจากัดเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เห็นด้วยกับการที่กรมการ
ปกครองจะมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และกานัน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการดารงตาแหน่งของกานันและผู้ใหญ่บ้าน
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบที่ เ หมาะสมของการด ารงต าแหน่ ง ของก านั น
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ผลปรากฏว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ ใ ห้
ผู้ใหญ่บ้าน มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และควรมีการ
ประเมิน ผลการทางานจากประชาชนในพื้น ที่ ด้ว ย ในส่ วนของการด ารงตาแหน่ งของกานั น ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากานันควรมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และไม่
เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน และควรมีการประเมินผลการทางานจากประชาชนด้วยเช่นกั น และผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับการให้ กานัน มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี
สาหรับด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทาให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร ควรมีการกาหนดขอบเขตหรือมีกฎหมายระบุ
บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่ให้บทบาทและภารกิจของกานัน ผู้ใหญ่บ้านไป
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ซ้าซ้อนกับภารกิจของเทศบาล แต่ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามก็เห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมี
ความจาเป็นและมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และในส่วนของบทบาทที่จาเป็นของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เหมาะสมในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่า ควรมีการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการส่งเสริม อบรมให้
ความรู้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านบาทบาทหน้าที่ กาหนดขอบเขตของบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน สามารถ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ และอยากให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านดารงตาแหน่งในระยะเวลา 45 ปี และไม่ควรเกิน 2 วาระ นอกจากนี้ผู้ตอบสอบถามยังเห็นว่า ในอนาคต กานัน และผู้ใหญ่บ้านควร
จะยุบเพราะภารกิจและบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันซ้าซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทวิพากษ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดารงอยู่ของกานันและใหญ่
บ้านในทัศนะของบุคลากรสาคัญของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นน่าสนใจนามา
อภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทัศนะของบุคลากร
เทศบาลตาบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาล
ด้านเพศ ผลปรากฏว่า เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในเรื่องของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านที่เกี่ยวกับความอาญา และด้านที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของChatchawan Yen-Arkarn (1995 : บทคัดย่อ) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีคงมีบทบาทและความสาคัญในด้านการเป็นผู้นาในการประชุมราษฎรในหมู่บ้านเพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ การเป็นผู้นาในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เป็นต้น
ด้านอายุ ผลปรากฏว่า แต่ละช่วงอายุ มีความเห็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าตามบทบาท
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านเกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังขาดบทบาทใน
การตรวจสอบและรับรองความประพฤติราษฎรในหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ในการทานิติกรรมต่างๆ รวมไป
ถึง ความคิดเห็นในเรื่องของรูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละ
ช่วงอายุมีความเห็นว่าควรกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และตาแหน่งกานันควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายมีสิทธิสมัครเพื่อให้ประชาชนเลือกทั้งตาบล ไม่ควรจากัดเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น
ด้านการศึกษา ผลปรากฏว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นต่อการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กานัน และผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทน้อยในเรื่องของการเป็นผู้
ติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกับหน่วยงานต่างๆ ให้กับราษฎรในพื้นที่ และการเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ของราษฎรในหมู่บ้าน ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ด้านตาแหน่ง ผลปรากฏว่า ผู้ดารงตาแหน่ง นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภา
เทศบาล มีความคิดเห็นว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทน้อยในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เช่น
การเป็นผู้สารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา และ การเป็นผู้ติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้กับราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้ดารงตาแหน่งในเทศบาลยังมีความเห็นว่าตาแหน่ง
ก านั น ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ไม่ ค วรจ ากั ด เฉพาะคนที่ เ ป็ น
ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น รวมไปถึงรูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งตาแหน่งกานันในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม
ที่ให้นายอาเภอเป็นผู้ประชุมผู้ใหญ่บ้านแล้ วคัดเลือก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภา
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เทศบาลยังมีความเห็นว่า ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาของสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วไม่ควร
มีตาแหน่งกานัน และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบล เพราะเทศบาลตาบลสามารถทาภารกิจทุกอย่าง
ครอบคลุมภารกิจเดิมของกานันและผู้ใหญ่บ้ านได้แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของNarong Jongnan
(2007 : บทคัดย่อ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของSurattaya Homwong (2010 : บทคัดย่อ)
ด้านระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในเทศบาล ผลปรากฏว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งในเทศบาล
ตามระยะเวลาต่างๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต ามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
รูปแบบที่เหมาะสมของการดารงตาแหน่งของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ยังมีความเห็นที่ใน
ด้านของรูปแบบที่เหมาะสมของวิธีการได้มาของตาแหน่งกานัน ในปัจจุบัน ว่า การที่ให้นายอาเภอเป็นผู้
ประชุ ม ผู้ ใ หญ่ บ้า นแล้ ว คั ด เลือ กยั งไม่ มี ค วามเหมาะสมเท่ า ที่ ค วร และจากข้ อ เสนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาของกานันจากเดิมที่ให้นายอาเภอ
ประชุมผู้ใหญ่บ้านแล้วคัดเลือก มาเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Phiboonsak Ratchajan (2011 : บทคัดย่อ) งานวิจัยของ Supa Sakungoen (2002 : บทคัดย่อ) และ
งานวิจัยของPanya Sriphectsuphan (2004 : บทคัดย่อ)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยความเป็นสถาบันและรูปแบบที่
เหมาะสมในการดารงอยู่ของกานั นและผู้ใหญ่บ้า นในทัศนะของบุคลากรเทศบาลต าบล ในจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจของการกระจายอานาจที่รัฐ จัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ขาดการบูรณาการระหว่าง กานัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นขาดศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็นกานัน และผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันยังขาดความรอบ
รู้ข้อมูลทุกๆด้าน ที่อยู่ในหมู่บ้านและชุมชน ที่ตนเองรับผิดชอบ ทาให้ยังเกิดปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหายังไม่ถูกจุด ในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและการประสานงานกับภาครัฐ
หรือเอกชน ในเขตพื้นที่เดียวกันยังอยู่ในระดับต่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง โดยยังไม่เข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่มากนัก ยังมีปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้าน เพราะ ผู้นาชุมชนขาดวิสัยทัศน์ในการทางาน
บทบาทหน้าที่หลายอย่างควรให้การเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล บริหารจัดการเอง เช่น บริการสาธารณะ
ต่างๆ ยกเว้นเรื่องความมั่นคงถือว่าได้มีการลดบทบาทลงระดับหนึ่งเนื่องจากภารกิจบางอย่างได้ มี
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแล ส่วนในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงการ
ให้ บ ริ ก าร การดู แ ลและเอาใจใส่ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ค วร เนื่ อ งจากวาระการท างานของก านั น ผู้ใ หญ่ บ้ า น มี
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป เป็นองค์กรที่มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ภารกิจ
บางอย่ า งอาจซ้ าซ้อ นกับ ภารกิ จของท้ อ งถิ่ น บางหมู่ บ้ านอาจมี การเมื อ งเข้ ามาเกี่ ย วข้ อ งท าให้ ก าร
ประสานงานไม่เรียบร้อยและอาจมีอุปสรรค
2. บทบาทที่จาเป็นของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เหมาะสมในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ควรตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยเพิ่มบทบาทในเชิงรุก ในการเข้าถึงลูกบ้าน เน้น
ด้านการพัฒนาศักยภาพของลูกบ้าน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน ในการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชนกานันและผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมใน
อนาคต ควรเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ข้อมูลของหมู่บ้านและชุมชนที่ตนเอง
รั บผิ ดชอบในทุ กๆด้ าน ที่ เกี่ ยวเนื่ องและมี ผลพวงต่ อการน ามาพั ฒนาหมู่ บ้ านและชุ มชน รวมทั้ งการ
ประสานงานกับภาครัฐ องค์กรเอกชนต่างๆในเขตหมู่บ้านและชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
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ไม่จาเป็น เพราะบทบาทกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับบาทบาทหน้าที่ของเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตาบล
ก็มีเช่นเดียวกัน แม้ในอนาคตก็ยังไม่ควรมีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรหันมาสนใจเรื่องการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นทุกระดับให้มาก เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ควรจัดแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น, ควรปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผล
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการศึกษาข้อกฎหมายระเบียบราชการในงานท้องถิ่น และควรจะ
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้วย เพราะในการทางานในระดับผู้นาชุมชน ก็มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
ทางาน การทางานในด้านฝ่ายปกครองยังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับหน่วยงานเทศบาลตาบลเนื่องจากความ
หนาแน่นของชุมชนยังไม่มากและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลยังไม่เท่ากับเทศบาลเมือง ดังนั้นงาน
ในทางปกครองจึงมีความจาเป็นอยู่ แต่ควรปรับปรุงในเรื่องคุณวุฒิผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน และกานัน, วิธีการ
เลือกตั้งใหม่, การอยู่ในวาระไม่ควรเป็นเกษียณอายุ 60 ปี อยากจะให้วาระของกานันผู้ใหญ่บ้าน 1 วาระ ไม่
ควรจะเกิน 5 ปี และตาแหน่งกานัน ควรจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกานัน แต่
จะต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์ของกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนั้น บทบาทและหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
จะต้องมีมากกว่านี้ และสาคัญที่ประชาชนจะต้องได้รับการบริการ และได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าในปัจจุบัน
ดังนั้นบทบาทที่มีอยู่ในปัจจุบันดีแล้ว แต่ควรให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุก4 ปี การเลือกตั้งกานัน ควรใช้
แบบเดิมคือให้ผู้ใหญ่บ้านลงสมัครกานัน แล้วให้ประชาชนเลือก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบังคับใช้
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 และมีผลทาให้มีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับ ควรมีการวิจัยซ้าถึงความเหมาะสมของรูปแบบและการดารงอยู่ของ
กานัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว
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