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บทคัดย่อ
บทความนี$เป็ นการศึกษา ภาวะความเป็ นผูน้ ําของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ภาวะผูน้ ํา (Leadership) คือ กระบวนการ
หรือระบบการดําเนินงานทีบ: ุคคลใดบุคคลหนึ:ง พยายามใช้อทิ ธิพลของตน ตามบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ:งเป็ น
หัวหน้าหน่ วยการปกครองระดับตําบล หมู่บา้ น ซึ:งถือเป็ นหน่ วยการปกครองขัน$ พื$นฐาน กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น จึงเป็ นผูท้ :มี ี
ความผูกพันกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ของประชาชนมากทีส: ุด มาจากการเลือกของประชาชนในตําบล ซึง: เป็ นบทบาทของการ
เป็ นตัวแทนประชาชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นบุคคลทีป: ระชาชนเลือกโดยตรง เมือ: เป็ นเช่นนี$ ฐานะของกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
ย่อมเป็ นเสมือนตัวแทนของประชาชน ต้องเป็ นผูด้ ูแลทุกข์สขุ และผลประโยชน์ของราษฎรในตําบลและหมู่บา้ นทีร: บั ผิดชอบ
ดังนัน$ เมื:อราษฎรเดือดร้อน กํานัน ผู้ใหญ่ บ้านก็จะเป็ นคนคอยช่ว ยเหลือราษฎรให้พน้ จากความเดือดร้อนนัน$ ๆ ให้การ
ช่วยเหลือเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน ดังนัน$ ชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน จึงค่อนข้างใกล้ชดิ ช่วยเหลือซึ:งกันและกัน รวมถึงกํานัน
ผูใ้ หญ่ บา้ นเป็ นตัวแทนทางราชการ บทบาทของการเป็ นผู้นําชุมชน รวมถึงเจ้าพนักงานปกครองทีม: อี ํานาจปกครองดูแล
ราษฎรในท้องถิน: ของตนอย่างทัวถึ
: งและใกล้ชดิ มากทีส: ดุ
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ ํา, กํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น

Abstract
This research aims to study the leadership of a village chief. The leadership refers to the process which
one uses his authority as a village chief in governing a village or a district. A village is the smallest unit in
department of local administration. The village chief is very close to the villagers and is the one who is familiar
with lifestyle of the villagers most because he or she is elected by people in that village. As so, the village chief
represents all the people there. He or she must take good care of his or her people. Whenever there are
problems, he or she must always be there for them.
Key word: Leadership, Village Chief

นิสติ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนํา
ในองค์การหนึ:งๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์การของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสําคัญทีจ: ะทําให้กลไกในระบบการบริหารงาน
ขององค์การใดๆ ดําเนินไปสู่จดุ หมายทีด: งี าม ก็คอื “ผูน้ ํา” ทัง$ นี$เนื:องจากผูน้ ําเป็ นผูม้ บี ทบาทในการกําหนดนโยบายการ
บริหาร การจัดการ รวมถึงการริเริม: การวางแผน การบริการ กํากับการ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้
สัมฤทธิผลตามเป้ าหมายขององค์การผูน้ ําจึงเป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลทีส: ามารถส่งผลกระทบต่อความเป็ นไปขององค์การในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นด้านทีเ: กีย: วกับการบริหาร และการบุคคล ดังนัน$ ในทุกองค์การจึงจําเป็ นต้องมีผนู้ ํา
ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ทเ:ี ป็ นยุคโลกไร้พรมแดนนี$ในแง่ขอ้ มูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ย่อมส่งผลให้ศกั ยภาพ
ในการแข่งขันขององค์การสูงขึน$ ตามลําดับ ไม่ว่าจะเป็ นในระดับประเทศในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยู่รอดของ
องค์การดังกล่าวย่อมขึน$ อยู่กบั การตัดสินใจอย่างถูกต้อง รอบคอบและทันต่อสถานการณ์ ของผูบ้ ริหาร ซึ:งก็คอื ผูน้ ําของ
องค์การนัน$ ๆ ดังนัน$ ในทุกองค์การจึงจําเป็ นต้องมีผูน้ ํ า1 ชนชัน$ ปกครองซึง: เป็ นคนกลุ่มน้อยจะมีอํานาจมาก จากลักษณะ
เช่นนี$ทําให้ประชาชนทัวไปซึ
:
:งเป็ นคนหมู่มากต้องตกอยู่ในฐานะผูค้ อยรับใช้ผู้มอี ํานาจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างชนชันขาดความเป็
$
นเอกภาพทางร่างกายและความคิด จนเป็ นปรากฏการณ์ทส:ี ่งผลสะท้อนมาจนถึงปั จจุบนั โดยมี
การยึดถือกับชนชัน$ กันอยู่แบ่งออกได้ดงั นี$ ชนชัน$ สูง มีจาํ นวนน้อย มีหน้ามีตาในสังคม ชนชัน$ กลาง อาศัยอยู่ในเขตเมือง
การศึกษาสูง มีบทบาททางการเมืองการปกครองมาก และชนชัน$ ล่าง หรือรากหญ้า มีจํานวนมาก ยากจนอยู่ในชนบทมี
บทบาททางการเมืองน้อยต้องคอยรับใช้ และพึง: พาผูม้ อี าํ นาจ
ทุกสังคมซึ:งประกอบด้วยสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ย่อมต้องมีผูน้ ํา
เพือ: ช่วยกําหนดทิศทาง ช่วยสังการ
: ช่วยควบคุมระบบและช่วยประสานให้คนทัง$ หลายทํางานร่วมกัน เพื:อมุง่ ไปสู่เป้ าหมายทีด: ี
งามทีไ: ด้วางไว้ร่วมกัน นอกจากนี$ ปั ญหาเกีย: วกับผูน้ ําก็มกั เกิดขึน$ ในสังคมปั จจุบนั เสมอ ผูน้ ําบริหารงานอย่างไม่มเี อกภาพ
ไม่มคี วามไว้วางใจซึ:งกันและกัน ใช้อํานาจโดยมิชอบ เพื:อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง และยึดหลักประโยชน์
นิยมเป็ นใหญ่ โดยไม่คํานึงถึงความอยู่รอดขององค์การหรือคนในสังคมส่วนใหญ่ เมือ: เป็ นเช่นนี$ย่อมทําให้เกิดสภาพการณ์
ของสภาวะผูน้ ําทีไ: ม่พงึ ประสงค์เกิดขึน$ ในสังคม กล่าวคือ เป็ นปั ญหาเกีย: วกับการขาดซึง: คุณธรรม จริยธรรม อันเกีย: วกับ
บทบาทและหน้าทีข: องการเป็ นผูน้ ํ าทีด: ี จึงทําให้กลไกของการบริหารงานล้มเหลว ซึ:งย่อมมีผลกระทบต่อความเสือ: มและ
ความเจริญขององค์การหรือสังคมนัน$ ๆ และบางครัง$ อาจส่งผลทําให้เกิดความล่มสลายแห่งองค์การหรือสังคมนัน$ ๆ
คุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ:งในการดําเนินบทบาทหน้าทีข: องการเป็ นผูน้ ําทีด: ี หากผูน้ ํา
ขาดซึ:งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมทําให้ผูน้ ํานัน$ ขาดความชอบธรรมในการทําหน้าทีใ: นองค์การนัน$ ต่อไป ทัง$ นี$เนื:องจาก
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็ นคุณสมบัตทิ ส:ี าํ คัญของบทบาทหน้าทีข: องผูน้ ํ า ทีท: าํ ให้ผู้นําสามารถได้รบั การยอมรับความ
เชือ: ถือ ตลอดจนการนับถือจากบุคคลต่างๆ ทัง$ ในองค์การและในสังคมทัวไป
: ดังนัน$ ปั ญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูน้ ํา ย่อมทําให้ผนู้ ําไม่เป็ นทีย: อมรับต่อบุคคลทัวไปในองค์
:
การและในสังคม ซึ:งย่อมส่งผลกระทบต่อหลักการบริหารงาน
และภาพลักษณ์ขององค์การให้เสือ: มลง และย่อมนํามาซึง: ความล่มสลายขององค์การในอนาคตเช่นกัน
ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ:ง ซึ:งส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การใดๆ คือคุณภาพของผูน้ ํา คุณภาพของ
การเป็ นผูน้ ํา คือ สิง: ทีก: ําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การหนึ:งๆ นี:คอื คําพูดทีเ: ป็ นจริงเสมอไม่ว่าองค์การนัน$
จะยิง: ใหญ่ระดับชาติ ดังนัน$ เมือ: ใดก็ตาม หากผูน้ ําสูงสุดในองค์การ ตลอดจนผูน้ ําในทุกระดับขององค์การใดองค์การหนึ:ง
ขาดคุณภาพของการเป็ นผูน้ ําทีด: แี ล้วผูน้ ํานัน$ ก็ขาดเป้ าหมายการพัฒนา การเปลีย: นแปลงวัฒนธรรมองค์การไปสู่ความคิด
1

กนกอร ยศไพบูลย์, การพัฒนาสู่การเป็ นผู้นํา, วารสารการบริหารและพัฒนาบุคคล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน-ธันวาคม,

2542), หน้า 23.

สร้างสรรค์แบบใหม่ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Creating a learning organization) เพื:อประยุกต์การบริหารงานให้
เกิดความก้าวหน้าแก่องค์การ นันย่
: อมหมายความว่า องค์การทีเ: คยอยู่มานานนับเป็ นสิบๆ ปี มีชอ:ื เสียงโด่งดังมาตลอด เมือ:
องค์การหยุดการพัฒนาตามกระแสการเปลีย: นแปลงของโลกาภิวตั น์แล้วองค์การนัน$ จะหยุดนิ:ง ซึ:งก็เท่ากับความล่มสลาย
ขององค์การในทีส: ุดเช่นกัน ฉะนัน$ ในสังคมปั จจุบนั ปั ญหาต่างๆ ทีเ: กิดขึน$ ในองค์การใดๆ ซึ:งส่งผลให้องค์การนัน$ ๆ เกิด
ความเสือ: มเสียหรือการล่มสลายแห่งองค์การ ล้วนมีปัจจัยสําคัญมาจากการขาดคุณสมบัตใิ นบทบาทหน้าทีข: องผูท้ ไ:ี ด้ชอ:ื ว่า
“ผูน้ ํา” แห่งองค์การหรือสถาบันนัน$ ๆ ทัง$ สิน$
สถานการณ์ ปั จจุบ ันประเทศไทยกําลังเผชิญ กับ ความท้าทายในการทีจ: ะดํารงอยู่ใ นโลกท่ามกลางกระแสการ
เปลีย: นแปลงยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ความอยู่รอดของประเทศชาตินัน$ ต้องอาศัยองค์ประกอบทีห: ลากหลาย และไม่
สามารถทีจ: ะแบ่งมอบหรือระบุให้ใครคนใดคนหนึ:ง หรือหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ:งรับผิดชอบ ทีผ: ่านมามีเหตุการณ์หลาย
อย่างทีเ: กิดขึน$ และทําให้คนไทยได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และเกิดความตระหนัก แล้วว่า “ภาวะผูน้ ํา (Leadership) คุณธรรม
จริยธรรม (Virtue and Ethics)” มีความจําเป็ นและมีความสําคัญมากเพียงใดต่อการบริหารและการพัฒนาชาติบา้ นเมือง
“วิกฤตผู้นํา” และ “วิกฤตคุณธรรมและจริยธรรม” ก่อให้เ กิด “วิกฤตศรัทธา” ที:มตี ่อผูน้ ํากลุ่มต่างๆ และผู้นําของชาติและ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและเหตุการณ์รนุ แรงต่างๆ มากมาย ขยายผลลุกลามไปเป็ นวงกว้าง และนําไปสูค่ วามแตกแยกใน
สังคมอย่างรุนแรงอย่างทีไ: ม่เคยเกิดขึน$ มาก่อน เงือ: นไขความขัดแย้ง ไม่ลงรอยของคนในชาติกลายเป็ นเงือ: นไขทีท: าํ ให้การ
ขับเคลื:อนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเกิดภาวะชะงักงันไม่มที างออกและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาติเ ป็ นส่วนรวม จึงเป็ นเรื:องจําเป็ นทีต: อ้ งพิจารณาและศึกษาทําความเข้าใจอย่างจริงจังเพื:อให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ํ า
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ ริหาร ควรเป็ นเช่นไร จึงจะนํามาซึ:งความยอมรับนับถือ เลื:อมใส ศรัทธา และให้ความร่วมมือ
ของคนในหน่วยงาน องค์การ ประเทศชาติ เพื:อความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง และวัฒนาสถาพรของสังคมและประเทศชาติ
สืบไป2
สังคมไทยมีลกั ษณะโครงสร้างหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ
1. สังคมไทยยึดถือระบบชนชันA หรือเป็ น “สังคมศักดินา”
ชนชัน$ ปกครองซึง: เป็ นคนกลุ่มน้อยจะมีอาํ นาจมาก จากลักษณะเช่นนี$ทาํ ให้ประชาชนทัวไปซึ
: :งเป็ นคนหมู่มากต้อง
ตกอยู่ในฐานะผูค้ อยรับใช้ผมู้ อี าํ นาจอยูต่ ลอดเวลาส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชัน$ ขาดความเป็ นเอกภาพทางร่างกายและ
ความคิด จนเป็ นปรากฏการณ์ทส:ี ง่ ผลสะท้อนมาจนถึงปั จจุบนั โดยมีการยึดถือกับชนชัน$ กันอยู่แบ่งออกได้ดงั นี$3
(1.1) ชนชันสู
$ ง มีจาํ นวนน้อย มีหน้ามีตาในสังคม
(1.2) ชนชันกลาง
$
อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง การศึกษาสูง มีบทบาททางการเมืองการปกครองมาก
(1.3) ชนชัน$ ล่าง หรือรากหญ้า มีจํานวนมาก ยากจนอยู่ในชนบทมีบทบาททางการเมืองน้อยต้องคอยรับใช้ และ
พึง: พาผูม้ อี าํ นาจ
2. สังคมไทยมีลกั ษณะเป็ นสังคมโครงสร้างหลวม
JOHN EMBREE นักวิชาการศึกษาสังคมชาวญี:ป่ ุน ได้กล่าวเอาไว้ว่าสังคมไทยมีลกั ษณะเป็ น “โครงสร้างหลวม”
ดังนี$
2

ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ์, กลยุทธ์การสร้างความโดนเด่ นสําหรับผู้บริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อนิ ฟอร์มเิ ดียบุ๊คส์,
2546), หน้า 51.
3
ประเวศ วะสี, ภาวะผู้นํา: ความเป็ นไปในสังคมไทยและวิ ธีการแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2540),
หน้า 32.

(2.1) สังคมไทยเป็ นปั จเจกชน (Individualism) สูง ชอบอยู่ตามสบายไม่ชอบบังคับ ทําให้ขาดระเบีย บวินัย ดัง
สุภาษิต ทีว: ่า “ทําอะไรตามใจคือไทยแท้”
(2.2) มีความยืดหยุ่นสูง (Flexibility) ปรับตัวได้งา่ ย และพยายามหลีกเลีย: งการประทะ “รูร้ กั ษาตัวรอดเป็ นยอดดี”
(2.3) เข้าใจกฎระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานทางสังคมดีแต่ชอบละเมิด พอมีการกระทําผิดเกิดขึน$ การลงโทษ
ทางสังคมไม่รนุ แรง
(2.4) ไม่ชอบการผูกพันในระยะยาว ผลจากพฤติกรรมดังกล่าวทําให้คนไทยขาดพลังทางสังคม
จากบริบทของโครงสร้างสังคมไทย เพราะเป็ นสังคมที:ยดึ ถือระบบชนชัน$ มีโครงสร้างทางสังคมเป็ นโครงสร้าง
หลวม และทีส: าํ คัญคนในสังคมยังยึดถือระบบอุปถัมภ์กนั อยู่ เนื:องจากประชาชนทัวไปซึ
: :งเป็ นคนหมู่มากต้องตกอยู่ในฐานะ
ผูร้ บั อุปถัมภ์คอยรับใช้ผูม้ อี ํานาจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้บางครัง$ จะได้อะไรเล็กๆ น้อยๆ เป็ นการตอบแทนก็ยนิ ดีทํา เช่น การ
ขายเสียงเมือ: มีการเลือกตัง$ เพือ: แลกกับเงิน สังคมไทยเป็ นสังคมศักดินา ชนชัน$ ปกครองซึ:งเป็ นคนกลุ่มน้อยจะมีอาํ นาจมาก
ทําให้ประชาชนทัวไป
: โดยเฉพาะชนชัน$ ล่าง หรือ รากหญ้า มีจาํ นวนมาก ยากจนอยู่ในชนบทมีบทบาททางการเมืองน้อย
ต้องคอยรับใช้ผูม้ อี ํานาจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชัน$ ขาดความเป็ นเอกภาพทางร่างกายและความคิด
อีกประการคือ คนกลุ่มนี$มรี ะดับการศึกษาไม่สงู เท่าทีค: วรมีอาชีพทําการเกษตร มีวฒ
ั นธรรมการดํารงชีวติ อย่างเรียบง่าย
โดยไม่มโี อกาสทีจ: ะรับรูถ้ งึ ความเคลือ: นไหวของเหตุการณ์บา้ นเมืองเท่าทีค: วร จึงทําให้คนส่วนใหญ่เหล่านี$ไม่สนใจการเมือง
มองการเมืองเป็ นเรือ: งไกลตัว ไม่อยากรวมกลุ่มเพือ: เรียกร้อง หรือเสนอแนวคิดต่างๆ เห็นว่าเป็ นเรือ: งเสียเวลาในการทํามา
หากิน เมือ: มีการชักจูงหรือจูงใจด้วยสิง: ตอบแทนประเภทต่างๆ ก็จะเข้าร่วมโดยไม่คํานึงว่าสิง: ทีแ: สดงออกนัน$ ผิดหรือถูก จน
เป็ นปรากฏการณ์ การชุมนุ มทีล: ะเมิดกฎหมาย ก่อการจลาจร ผลสุดท้ายก็ฉุดรัง$ การพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
3. สังคมไทยยึดถือระบบอุปถัมภ์
สังคมไทยจะถูกยึดอยู่กบั ระบบอุปถัมภ์ คนส่วนใหญ่จะคอยรับใช้ รับอุปถัมภ์จากผูม้ อี าํ นาจตลอดเวลาแม้จะได้รบั
สิง: ตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ก็เต็มใจทําผลของระบบอุปถัมภ์น$ี ทําให้คนส่วนใหญ่ในสังคมคิดแต่จะพึ:งพิงผู้อน:ื มากกว่าการ
ช่วยเหลือตัวเอง ในขณะทีป: ราศจากการคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม (Public Interest) ไม่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
(Public Responsibility) ทําให้ขาดหลักการหรืออุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
เช่นเดีย วกับ กํานัน ผู้ใ หญ่ บ้า น ซึ:ง เป็ นหัว หน้าหน่ วยการปกครองระดับตําบล หมู่บ้า น ซึ:งถือ เป็ นหน่ ว ยการ
ปกครองขันพื
$ น$ ฐาน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ยังได้บญ
ั ญัตวิ ่า การ
บริหารราชการอําเภอให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที: ซึง: ปัจจุบนั คือ “พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที: พ.ศ.2457” ซึ:งได้กําหนดให้มหี น่ วยงานในระดับย่อยลงไปจากอําเภอ คือ ตําบล และ หมูบ่ า้ น กํานัน เป็ นผูไ้ ด้รบั
เลือก จากผูใ้ หญ่บา้ น โดยนายอําเภอเป็ นผูจ้ ดั ให้มกี ารเลือก กํานันรับสมัครจากผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลนัน$ โดยกํานันทีไ: ด้รบั
เลือกตัง$ ตัง$ แต่วนั ที: 7 เมษายน 2551 มีวาระการดํารงตําแหน่ง จนอายุครบ 60 ปี ส่วนผูท้ ด:ี ํารงตําแหน่ งอยู่แล้วหรือเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นทีด: ํารงตําแหน่ งก่อน 7 เมษายน 2551 ให้ดํารงตําแหน่งในวาระ 5 ปี ในหมู่บา้ นมี ผูใ้ หญ่บา้ น คนหนึ:งเป็ น
หัวหน้ารับผิดชอบ และมีผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง หมูบ่ า้ นละ 2 คน เว้นแต่หมูบ่ า้ นใดมีความจําเป็ นต้องมีมากกว่า 2
คน ต้องขออนุมตั กิ ระทรวงมหาดไทย และผูว้ ่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาเห็นสมควรให้มผี ชู้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความ
สงบได้ดว้ ย ผูใ้ หญ่บา้ นได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน แต่มใิ ช่เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตามทีก: ระทรวงมหาดไทย
กําหนด ผูใ้ หญ่ เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือก จากประชาชนในหมูบ่ า้ น4
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โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิR นไทย หลักการและมิ ติใหม่ในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ วิญyูชน, 2546)

การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค คือ การบริหารราชการทีแ: บ่งอํานาจจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมภิ าคเพือ: สนองต่อ
ความต้องการ ดุแลสุขทุกข์ ของประชาชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นหน่วยการปกครองทีเ: ล็กทีส: ดุ อยูใ่ กล้ประชาชนทีส: ุด ทําให้
สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากทีส: ดุ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างราชการกับประชาชน เพื:อบําบัดทุกข์บํารุง
สุขให้แก่ประชาชนในท้องทีน: ัน$ ๆ นอกจากการดูแลสุขทุกข์ของประชาชนแล้ว กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น ยังเป็ นผูเ้ ชือ: มโยงกับ
ประชาชน และถือได้ว่าเป็ นฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองทีใ: ช้ระบบอุปถัมภ์ระหว่างประชาชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ น
เครือ: งมือในการเชือ: มโยงแบบลึกซึ$ง ทําให้กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะ ผูแ้ ทนจากราชการส่วนกลาง ในการทําหน้าทีใ: นราชการ
ส่วนภูมภิ าค เป็ นผู้มอี ทิ ธิพลต่อประชาชนในท้องทีท: จ:ี ะสามารถชังจูง โน้มน้าว ประชาชนในท้องที: ให้ปฏิบตั สิ งิ: ทีก: าํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นมุง่ หวังในทางการเมืองได้โดยมีระบบอุปถัมภ์เป็ นตัวเชือ: มโยง จึงเป็ นผูท้ ม:ี คี วามผูกพันกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ของ
ประชาชนมากทีส: ดุ มาจากการเลือกของประชาชนในตําบล ซึง: เป็ นบทบาทของการเป็ นตัวแทนประชาชน กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
เป็ นบุคคลทีป: ระชาชนเลือกโดยตรง เมือ: เป็ นเช่นนี$ ฐานะของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นย่อมเป็ นเสมือนตัวแทนของประชาชน ซึง: เป็ น
ต้องเป็ นผู้ดูแลทุกข์สุขและผลประโยชน์ ของราษฎรในตําบลและหมู่บ้านทีร: บั ผิดชอบ ดังนัน$ เมือ: ราษฎรเดือดร้อน กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะเป็ นคนคอยช่วยเหลือราษฎรให้พน้ จากความเดือดร้อนนัน$ ๆ ให้การช่วยเหลือเดือดร้อนแก่ลูกบ้าน ดังนัน$
ชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น จึงค่อนข้างใกล้ชดิ ช่วยเหลือซึง: กันและกัน รวมถึงการเป็ นตัวแทนทางราชการ และบทบาทของ
การเป็ นผู้นําชุมชน เนื:องจากกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน เป็ นเจ้าพนักงานปกครองมีอํานาจปกครองดูแลราษฎรในท้องถิ:นของตน
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จึงเป็ นผูน้ ําทางราชการ5จากนโยบายกระจายอํานาจสูท่ อ้ งถิน: ทําให้บทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเชิง
บริหารหมดไป ทําให้ผู้มอี ิทธิพ ลที:ดํารงตําแหน่ งกํานัน ผู้ใหญ่ บ ้านเหล่า นี$ส่ว นใหญ่ ก็จะผันตัว เองเข้าไปสู่การเป็ น
นักการเมืองท้องถิน: ต่อไปเพือ: เข้าไปจัดสรรผลประโยชน์ให้กบั ท้องถิน: และรวมถึงจัดสรรให้ตนเองและพวกพ้องด้วย และ
เมือ: ผันตัวเองสูก่ ารเมืองท้องถิน: แล้ว ก็มกั จะปั น$ บุคคลทีไ: ว้ใจได้ หรืออยู่ใต้อทิ ธิพล ในลักษณะอุปถัมภ์ค$ําชูกนั มาขึน$ มาเป็ น
ผูน้ ําท้องที: กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นแทนตน เพือ: เป็ นการรักษาฐานอํานาจและฐานคะแนนเสียงเดิมของตนไว้

บทบาทอํานาจหน้ าทีRของกํานัน ผู้ใหญ่บา้ น ดังนีA
1. ฐานะตัวแทนของประชาชน มีหน้าทีพ: ฒ
ั นาช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ:นของตน แต่การพัฒนาท้องถิน: โดยเฉพาะ
โครงสร้างพืน$ ฐานอันได้แก่ ถนน สะพาน แหล่งนํ$า เพราะส่วนกลางไม่สามารถทีจ: ะสนองตอบต่อความเดือดร้อนประชาชน
ได้ ดังนัน$ บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีความใกล้ชดิ กับประชาชนท้องถิน: อย่างมาก จึงสามารถแก้ไขปั ญหาภายใน
ท้องถิน: ได้อย่างทัวถึ
: งและรวดเร็ว
2. ความนับถือของประชาชนทีม: ตี ่อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีความสัมพันธ์กบั นักการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่เคารพ
นับถือนักการเมือง ลูกบ้านก็จะนิยมยกย่องเคารพนับถือนักการเมืองคนนัน$ มีอทิ ธิพลต่อการชักจูงให้ประชาชนเลือก กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ถือว่าเป็ นผูท้ ม:ี บี ทบาทสําคัญในการนําข่าวสารของทางราชการ หรือนโยบายของรัฐมาแจ้งให้ราษฎร ได้ทราบ
และนําไปปฏิบตั ซิ ง:ึ เครือ: งมือทีใ: ช้เป็ นสือ: ประชาสัมพันธ์ภายในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่คอื หอกระจายข่าวประจําหมูบ่ า้ น และกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นยังเป็ นผูต้ ดิ ต่อสือ: สารและประสานงานกับส่วนราชการแทนประชาชนเรือ: ยมา แต่ในปั จจุบนั บทบาทของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นเริม: ลดน้อยลงไปเนื:องจากรัฐมีการนาเทคโนโลยีทท:ี นั สมัยมาปรับใช้ในทุกภาคส่วนราชการ เพื:อทดแทนแรงงาน
บุคลากร และเพือ: ความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อราชการโดยเชือ: มโยงเครือข่ายราชการผ่านระบบสารสนเทศไปยัง
หน่ วยงานราชการทุกภาคส่วนทัวประเทศ
:
ทําให้งานทีห: น่ ว ยงานภาครัฐได้เคยฝากไว้ให้กํานัน ผู้ใหญ่ บา้ นเป็ นผู้ช่วย
ประสานงานกับประชาชนลดน้อยลงไป และประกอบกับการรับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการของประชาชนก็สามารถรับ
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พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537.

จากทางราชการโดยตรงผ่านการสือ: สารทีท: นั สมัย ทําให้บทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นถูกแทนทีด: ว้ ยเทคโนโลยี ซึ:งส่งผลต่อ
บทบาททางการเมืองการปกครองของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นโดยตรง และการทีก: าํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นถูกแทนทีด: ว้ ยเทคโนโลยียงั ทํา
ให้ความใกล้ชดิ สนิทสนมระหว่างกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นกับประชาชนลดน้อยลง ซึง: จะส่งผลต่อการดารงคงอยู่ของตําแหน่ งกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นต่อไปในอนาคต
ดังนัน$ การปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าที: หรือการบริหารงานภายในตําบลและหมูบ่ า้ น ให้เกิดความสงบเรียบร้อย กํานัน
ผู้ใ หญ่ บ ้าน จึง จํา เป็ น ต้อ งมีบุ คลิก ภาพและพฤติก รรมในฐานะ “ผู้นํา ” (Leader) เป็ น ปั จ จัยที:สําคัญประการหนึ:ง ต่ อ
ความสําเร็จขององค์การ ทัง$ นี$เพราะผูน้ ํามีภาระหน้าที: และความรับผิดชอบโดยตรงทีจ: ะต้องวางแผน สังการ
:
ดูแล และ
ควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบตั งิ านต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ทต:ี งั $ ไว้เพื:อให้เข้าใจ
ภาวะผูน้ ํา (Leadership) และผูน้ ํา (Leader) ดีขน$ึ
ตามแนวคิดภาวะผูน้ ํา ผูน้ ํา (Leader) คือ บุคคลทีไ: ด้รบั การแต่งตัง$ หรือการเลือกตัง$ หรือการยกย่องจากกลุ่มให้
ทําหน้าทีข: องตําแหน่งผูน้ ํา เช่น การชีแ$ นะ สังการ
:
และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จตามจุดประสงค์ทต:ี งั $ ไว้
ได้มกี ารเขียนชือ: ผูน้ ําแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์การทีอ: ยู่ ภายใต้ภาวะผูน้ ํา (Leadership) หรือความเป็ น
ผูน้ ํา หมายถึง ความสามารถในการนําซึ:งเป็ นสิง: สําคัญยิง: สําหรับความสําเร็จของผูน้ ํา ภาวะผูน้ ําได้รบั ความสนใจ และมี
การศึกษามาเป็ นเวลานานแล้วเพือ: ให้รวู้ ่าอะไรเป็ นองค์ประกอบทีจ: ะช่วยให้ผูน้ ํามีความสามารถในการนําหรือมีภาวะผูน้ ําที:
มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาตัง$ แต่คุณลักษณะ (Traits) อํานาจ (Power) และพฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ ําแบบต่างๆ
ปั จจุบนั ยังคงมีการศึกษาภาวะผูน้ ําอยู่ตลอดเวลา และพยายามทีจ: ะหาภาวะผูน้ ําทีม: ปี ระสิทธิภาพ ในแต่ละองค์การและใน
สถานการณ์ต่างๆ กัน 6 จากลักษณะความหมายของภาวะผูน้ ําข้างต้นเห็นได้ว่า แนวคิดส่วนใหญ่จะเกี:ยวข้องกับกลุ่มคน
และสมาชิกของกลุม่ มีความสัมพันธ์ภายในต่อกันอย่างสมํ:าเสมอ ในการนี$จะมีสมาชิกคนใดคนหนึ:งหรือมากกว่าถูกกําหนด
หรือยอมรับให้เป็ นผู้นํา (Leader) เนื:องจากมีความแตกต่างในด้านต่างๆ จากบุคคลอื:นๆของกลุ่ม ซึ:งถือว่าเป็ นผู้ตาม
(Followers) หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือลูกน้อง (Subordinates) หรือผูป้ ฏิบตั ิ ส่วนความหมายของภาวะผูน้ ําเกือบทัง$ หมดจะ
เกีย: วข้องกับการใช้อทิ ธิพลซึ:งส่วนมากจะเป็ นผูน้ ํา (Leader) พยายามจะมีอทิ ธิพลต่อผู้ตาม (Followers) ในกลุ่มหรือบุคคล
อืน: ๆเพือ: ให้มที ศั นคติ พฤติกรรมและอืน: ๆ ไปในทิศทางทีท: าให้จุดมุง่ หมายของกลุ่ม หรือองค์การประสบความสําเร็จ ดังนัน$
สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ ํา (Leadership) คือ กระบวนการหรือระบบการดําเนินงานทีบ: ุคคลใดบุคคลหนึ:ง หรือมากว่า
พยายามใช้อทิ ธิพลของตน หรือกลุ่ม

ลักษณะภาวะผู้นํา
ชีใ$ ห้เห็นองค์ประกอบทีส: าํ คัญ 3 ประการ สําหรับพิจารณาว่าผูน้ ําใดมีภาวะผูน้ ําหรือไม่ได้แก่ 1. ผูน้ ําเป็ กระบวน
การ 2. มีระดับความถูกต้องของการใช้อทิ ธิพล 3. มีความสําเร็จของจุดมุง่ หมายทีต: งั $ ไว้ มีรายละเอียดสําคัญ ดังนี$ 7
1. ภาวะผูน้ ําเป็ นกระบวนการของการใช้อทิ ธิพล ทีผ: นู้ าพยายามจะมีอทิ ธิพลเหนือผูต้ าม เพื:อให้พฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านตามต้องการโดยมีจดุ มุง่ หมายขององค์การเป็ นเป้ าหมายไม่ใช่เรือ: งของบุคคลทีจ: ะพึงมีภาวะผูน้ ําได้โดยทีไ: ม่ได้ม ี
การกระทําใดๆ เป็ นกระบวนการ (Process) ให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ้ :นื ดังนัน$ ผูน้ ําทางการแต่งตัง$ เช่น ผูอ้ าํ นวยการ ผู้
บัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไม่กไ็ ด้ ทัง$ นี$ขน$ึ อยู่กบั ว่ามีลกั ษณะทัง$ 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงข้ามผูท้ แ:ี สดงภาวะผู้นํา
อาจจะไม่เป็ นผูน้ ําทีแ: บบทางการ แต่มอี งค์ประกอบ 3 ประการนัน$
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กวี วงศ์พตุ , “ภาวะผู้นํา”, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, 2535).
ศักดิชั{ ย ภู่เจริญ, “ภาวะผู้นํา”. บริหารการศึกษา, www.kruinter.com/show.php?id_quiz, 2550.

2. ภาวะผูน้ ํา นอกจากจะเป็ นกระบวนการแล้วภาวะผูน้ ําจะเกิดขึน$ ได้กต็ ่อเมือ: ผูต้ ามยอมให้ผนู้ ําใช้อทิ ธิพลต่อตัว
เขาซึง: โดยทัวไปก็
: ตอ้ งพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลทีใ: ช้ดว้ ยว่าไม่ใช่เป็ นการใช้อาํ นาจเข้าขูเ่ ข็ญ หรือบีบบังคับ
ให้ทาตามเพราะถ้าเป็ นเช่นนัน$ ก็ไม่ถอื ว่าผูน้ ํามีภาวะผูน้ ําได้
3. ภาวะผูน้ ํา จะถูกอ้างเมือ: จุดมุง่ หมายของกลุ่มหรือองค์ประกอบประสบความสําเร็จ ดังนัน$ ถ้าหากผูน้ ําไม่สามารถ
นํากลุ่มไปสูค่ วามสําเร็จดังกล่าวได้ ก็ยอ่ มหมายถึงผูน้ ําไม่ได้แสดงภาวะผูน้ ําหรือไม่มคี วามสามารถในการนํานันเอง
:
ดังนัน$ ในบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จึงจําเป็ นต้องมีคณ
ุ ลักษณะของความเป็ นผูน้ ําในการบริหารจัดการท้องถิน: หรือ
ในชุมชนของตนเอง และยังเป็ น บุคคลที:มอี ิทธิพลเป็ นอย่างมากในชุมชนต่อการโน้ม น้ าวชักจูงประชาชนให้มสี ่ว นร่ว ม
ทางการเมือง และยังเป็ นผู้ทม:ี อี ทิ ธิพลต่อการระดมชักจูงประชาชนให้ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง$ มากทีส: ุด กลุ่มผู้นําท้องถิ:น เช่น
กํานัน ผู้ใ หญ่ บ ้าน เป็ นผู้ท:มี บี ทบาทสําคัญ ต่อสังคมและได้รบั การยกย่องให้เ ป็ นผู้นําของสังคม ดังนัน$ การชี$นําและการ
ตัดสินใจของบุคคลเหล่านี$มกั จะได้รบั ความเชือ: ถือจากประชาชน โดยการชักนําประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเ: ป็ นแนวนโยบายของรัฐบาล แต่ใช่
ว่าความเป็ นผูน้ ําของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นจะได้รบั การยอบรับจากชุมชนหรือตําบลนัน$ ๆ เท่ากันตลอด ภาวะผูน้ ําจึงเป็ นสิง:
สําคัญต่อบทบาทของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นในการปกครองชุมชนอย่างไรให้อยู่เย็นเป็ นสุข
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