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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ด้านปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีเครื่องมือเป็นแบบ
สัมภาษณ์ท าการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านและอดีตผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ใหญ่บ้านและอดีต
ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เห็นว่า (1) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยต้องด าเนินการเป็น
ขั้นตอนทั้งทางด้านนิตินัยและพฤตินัย คือ มีกฎข้อบังคับและมีการบังคับใช้จริง (2) ด้านการจัดท า
ทะเบียนข้อมูลส ามโนครัว ด าเนินการจัดท าเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาหมู่บ้าน (3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎร ด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมเสนอ
ความคิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 2) ปัจจัยที่ส่งผลกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน ประกอบด้วย ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the performance of the village 
headmen’s duties on governing and peace and order keeping in Nasan subdistrict, 
Phra Phrom district, Nakhon Si Thammarat province, and 2) study the factors affecting 
the performance of the village headmen’s duties on governing and peace and order 
keeping, in Nasan subdistrict, Phra Phrom district, Nakhon Si Thammarat province. 
This study was a qualitative research with interviews as the tool to collect the data 
from 10 current and former village headmen in Nasan subdistrict, Phra Phrom district, 
Nakhon Si Thammarat province. They were selected by purposive sampling. The data 
were analyzed by interpretation. 
 The results of the research revealed that: 
 1) The study of the performance of the current and former village 
headmen’s duties on governing and peace and order keeping revealed that: (1) the 
aspect of governing and peace and order keeping was carried out both de jure and 
de facto with the rules and regulations and law enforcement, (2) the aspect of 
legislation was carried out using current data from the database to help the people 
and develop the villages, and (3) the aspect of development and promoting 
employment was done by operating with the public’s participation to propose ideas 
for self-employment and setting up the development.  
 2) The factors affecting the performance of the village headmen’s duties 
consisted of understanding the authority of the village headmen, receiving information, 
public participation, materials, instruments, and change in the community’s environment. 
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