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บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของกานันผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวั ง ของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี ส งคราม จั ง หวั ด นครพนม ( 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน โดยจาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test และค่า F-test (One–
Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างกันด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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1. ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( ̅
= 4.09) รองลงมา คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( ̅ = 4.03) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ( ̅ = 3.96) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ = 3.72) ตามลาดับ
2. ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี ส งคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ
อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาลตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ (Keywords): ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน, ความคาดหวังของประชาชน, เทศบาล
ตาบลนาคา

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the Leadership of
Subdistrict Headman, Village Headman according to the expectations of the people
in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province. (2)
to comparison the Leadership of Subdistrict Headman, Village Headman according
to the expectations of the people in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram
District Nakhon Phanom Province classified by sex, age, education levels and
occupation.The samples used in this study were 385 and the value of reliability
were 0.88. The research collected the data by using the questionnaire. The statistics
used for analyzing data were frequency, percentage, means, and standard
deviation. Hypothesis tested by t-test and F-test and if differences were found, the
differences in pair were later analyzed by scheffe’s method at the statistical
significance level of .05
The results of this research were as follows:
1. the Leadership of Subdistrict Headman, Village Headman according to
the expectations of the people in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram
District Nakhon Phanom Province found that in overall and in each aspect at a high
level ( ̅ = 3.06) ranking in the order of mean from high to low as follows: inspiration
Motivation aspect ( ̅ = 4.09) Individualized consideration aspect ( ̅ = 4.03) Idealized
Influence aspect ( ̅ = 3.96) and intellectual stimulation aspect ( ̅ = 3.72)
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2. The comparisons the Leadership of Subdistrict Headman, Village
Headman according to the expectations of the people in Nakam subdistrict
Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province classified by sex, age,
education levels and occupation found that population were different in sex, age
and occupation found that the Leadership of Subdistrict Headman, Village
Headman according to the expectations of the people in Nakam subdistrict
Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province in overall and in each
aspect at not a different, but population who were different in education levels
were in overall and in each aspect a different by the statistical significance at .05
level.
Keywords: Leadership of Headman and Village Headman, The expectations of
people, Nakam Subdistrict Municipality.

บทนา (Introduction)

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีภ ารกิจที่ส าคัญคื อ การสร้างความรัก ความ
สามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ช่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และไม่เดือดร้อน การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
นาไปสู่การดาเนินการปฏิรูประบบราชการไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับบทบาทภารกิจ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งและปลู ก จิ ตส านึ กให้ ภ าคประชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มกากับตรวจสอบถ่ว งดุล การ
บริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลให้ ก รมการปกครองต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาขี ด
ความสามารถและปรั บ ตัว เข้ าสู่ อนาคตที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2553: 39-41)
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ปกครองและบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือ
กาเนิดและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 และตราบจนปัจจุบัน ยังคงกล่าวได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่มีทั้งบทบาทและอานาจ
หน้าที่ในเขตการปกครองที่เรียกว่า เทศบาลตาบล และหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดรวบยอดทางกฎหมาย
และการบริหารราชการเรียกรวมกันว่าเป็นการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือกาเนิดและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จ จุบั น กานั น ผู้ ใหญ่บ้ านเป็นกลไกการบริหารราชการส่ ว นภูมิภาค และเป็น
ตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการดูแลช่วยเหลือและการให้บริการประชาชนของ
รัฐในพื้นที่ เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทและสถานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศในเทศบาล ตาบล
หมู่บ้าน ที่ตนปกครองอยู่รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสร้างความ
อบอุ่นให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นหลักประกันการได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง และที่
ส าคั ญคื อ กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน ท าหน้ าที่ เป็ น ทั้ งตั ว แทนของรัฐ เพื่อ ช่ว ยเหลื อ ราษฎร โดยการน า
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของทางราชการ ดังเช่นคากล่าวที่ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฐานรากของประเทศ ฐานรากที่
เข้มแข็ง จะทาให้ ประเทศแข็งแกร่ ง กานั น ผู้ใหญ่บ้านนั้น มิใช่อยู่ที่ตาแหน่งที่ได้ตั้งกันมาเป็น
เวลานานเท่านั้น แต่ตาแหน่งของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อหมู่บ้าน เพราะเป็นผู้
ที่ทราบข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเคารพนับถือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้นาชุมชนในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรนาเสนอต่อทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ท้องที่เป็น ผู้ น าในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นผู้ นาในการประสานงานกับ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในพื้น ที่ ที่ส าคัญอี กประการหนึ่งคือ การตรวจสอบ และถ่ว งดุล กับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท เป็นผู้นาภาคประชาชนในพื้นที่ ในการตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ภาวะผู้นาจึงเป็นกระบวนการที่บุค คลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตน กระตุ้น ชี้นา ผลักดันให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็ม
ใจและกระตือรือร้น ในการทาสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความสาเร็จของกลุ่มเป็นเป้าหมาย เพื่อให้
สมาชิกของกลุ่ม ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ กานัน ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่า เป็นผู้มี
อานาจ สามารถสั่งการให้ประชาชนคล้อยตาม เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลประชาชนเกรง
กลั ว เนื่ องจากกานั น ผู้ ใหญ่บ้ านใช้อ านาจหน้ าที่ตามที่ท างการกาหนดให้ ในยุคปัจจุบันกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปลี่ยนบทบาทอานาจหน้าที่ไปในลักษณะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนดูแลทุกข์สุ ข
ช่วยเหลือประชาชนตามสมควร อีกทั้งมีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดังนั้น ประชาชนจึงคาดหวังในตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น
16 หมู่ บ้ า น ประชากร 10,015 คน ประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ด้ แ ก่ ค นพื้ น เมื อ ง (ไทญ้ อ )
ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร โดยในแต่ละหมู่บ้านมีกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่มี
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอานวยความเป็นธรรมดูแลความเป็นอยู่สุขทุกข์ของ
ราษฎรเป็นกลไกลขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดในพื้นที่ หมู่บ้าน
ตาบล เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และทางานในพื้นที่มานานจะรู้ข้อมูล
ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นาชุมชนที่ต้องดูแลความสงบของ
ลูกบ้านในความปกครองของตนตลอดจนการช่วยเหลืออานวยความสะดวกการให้คาปรึกษา และ
การว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการระดม
ความร่ ว มมื อ ในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ของชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต าม ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการ
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บาบัดทุกข์บารุงสุข แก่ประชาชนในตาบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทนประชาชนในตาบลหมู่บ้านในการ
ติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปัจจุ บันและต่อไป
ในอนาคต จะทาให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มมากขึ้น กรมการปกครองเป็นกรม
กากับดูแลกานั นผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริ มศักยภาพให้กานันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการขยายเวลาการ
ทางานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการทางาน รวมทั้ งปรับปรุง
คณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอและผู้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้กานันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธาจากประชาชนมาก
น้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกาลังใจ กาลังกายในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชนของ
กานันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดในชุมชน ดังนั้นประชาชนส่วน
ใหญ่จึงคาดหวังในตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสภาวะปัจจุบันภาวะผู้นาจึงเป็นเรื่องสาคัญมากในการ
บริหารงาน การพยายามพัฒนาผู้นาที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานของการสร้างผลผลิตหรือบริการ องค์การจะ
สาเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่ กับคุณสมบัติของผู้นาในองค์การนั้นเป็นอย่างมาก และเทศบาลตาบล
นาคามีเขตพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนกว้างขวาง แต่ประชาชนบางคนอาจจะได้รับบริการจาก
ภาครั ฐ ไม่ เ ท่ า เที ย มกั บ คนอื่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในการติดต่อสื่อสารกั บหน่วยงานราชการ ในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาภาวะผู้นาของ
กานันผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพื่อจะนาผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทและอานาจหน้าที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)

ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลนา
คา จานวน 10,015 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
นาคา โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
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ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจากการใช้สูตรคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,
1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน

ผลการวิจัย (Research Results)

1. สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ
39.48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 46-52 ปี จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 39.45 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 53-59 ปี
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.07 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-24 ปี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 25-31 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 32-38 ปี จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.27 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จานวน 138 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.85 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
14.28 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60
ส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
รับราชการ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 ละกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 3.38
2. สรุปผลภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 4.31) และอยู่
ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการสร้างทัศนคติ
ที่ดี คิดในแง่บวกต่อประชาชน ( ̅ = 4.14) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีมาตรฐานใน
การทางาน จะทางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย ( ̅ = 4.12) คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ ที่มี
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ความตั้งใจแน่วแน่ในการทางาน ( ̅ = 4.04) กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในชุมชน ( ̅ = 3.98) และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่จะคอยให้กาลังใจผู้ร่วมงาน ( ̅ = 3.97)
ตามลาดับ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅
= 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ( ̅ = 4.24) รองลงมา คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่พบปะพูดคุยเป็น
รายบุคคลกับประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.22) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยให้คาแนะนา กับประชาชนในด้านต่างๆ ( ̅ = 4.16) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองโลกในแง่ดี ( ̅ = 4.14) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
คลุกคลีกับประชาชนเป็นประจา ( ̅ = 4.05) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.02) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่
ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ( ̅ = 3.35) ตามลาดับ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.96) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ( ̅ = 4.09) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถทาให้ประชาชนเกิด
การยอมรั บเชื่อมั่น ศรัทธา เคารพนับ ถือ เกิดความภาคภูมิใจไว้ว างใจ ( ̅ = 4.08) กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( ̅ = 4.08) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ( ̅ = 4.06) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.03) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่เคารพในจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของ
หมู่บ้าน ( ̅ = 4.00) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องเป็นธรรม
( ̅ = 3.96) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถควบคุม อารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ( ̅ = 3.36) ตามลาดับ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.98) รองลงมาคือกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการปรับปรุงวิธีการทางานมีความคิดสร้างสรรค์ ( ̅ = 3.92) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยส่งเสริมให้ประชาชน มองปัญหาในแง่มุมมองต่างๆ จะทาให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.84) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่วิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ( ̅ = 3.12) ตามลาดับ
3. สรุปผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี
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สงคราม จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผลการวิจัย พบว่าประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาของกานันผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะ
ผู้นา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (กนกอร สิริโม, 2559: 80-90) ได้
ศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบล
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ไพโรจน์ บวบทอง,
2555: 87-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นากับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นากับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิกร บุญมาก, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจั ย พบว่า ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

วารสารเสลภูมิวิชาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สิริพันธ์ บ้านเนิน, 2555: 90-110)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริห าร ในอาเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน
และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (วราภรณ์ สุ บ รรณ์ , 2555: 76-95) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การบริห ารงานบุค คลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่ส อดคล้องกับงานวิจัยของ (แสงเดือน กมลมาลย์, 2556: 8796) ซึง่ ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุรี ที่มี อ ายุ ต่ างกั น มี ค วามคิด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด นนทบุรี
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธา, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่
มีอ ายุ ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห าร มหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ภานุพงศ์ ศิริ, 2560: 94-112) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอ
บางไทร จั ง หวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา ผลการวิ จัย พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของกานั น
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่ า อายุ ไ ม่ เ ป็ น ประเด็ น ในการแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าของก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อรัญญา โตค้างพลู, 2556:
90-110) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
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ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(เฉลิม รุ่งตรานนท์, 2554: 75-96) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จั ง หวั ดเชีย งใหม่ โดยรวมแตกต่า งกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 70-82) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ของภาวะผู้นาแบบสร้างความเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความสั มพัน ธ์กับ ภาวะผู้ นาแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของประชาชนสามารถบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสาคัญต่อภาวะผู้นาในแต่ละบทบาท หน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มี อาชีพต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุชัย ชัยสาร, 2559: 90-115) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้นาของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ (ประจั ก ษ์ ผิ ว งาม, 2554: 80-87) ซึ่ งได้ศึก ษาเรื่อง ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
พื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(ภานุพงศ์ ศิร,ิ 2560: 94-112) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็นว่า อาชีพไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความหวั ง ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี ส งคราม จั ง หวั ด นครพนม
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และรายด้ านอยู่ ในระดั บมากทุก ด้า น ซึ่ง หากพิ จารณาแล้ ว ถือ ว่า ยัง มี
ข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ดังต่อไปนี้
(1) ผลการวิ จั ย ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ พฤติ ก รรมที่ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
แสดงออกมากที่สุ ด คือกานั น ผู้ใหญ่บ้ าน เป็นผู้ ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุงคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าจะเสนอแนะเกี่ยวกับ การควบคุมอารมณ์ใน
สถานการณ์วิกฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน
(2) ผลการวิจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ควรจะคอยให้กาลังใจผู้ร่วมงาน ซึ่งจะทาให้การทางานในชุมชนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิด
ความขัดแย้ง
(3) ผลการวิจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหา และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นผู้ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ซึ่งจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชน
(4) ผลการวิจัย ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้ าน
แสดงออกมากที่สุด คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นที่ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเอง จะทาให้ ประชาชนมองเห็นถึงความสามารถของตนเองและสามารถนาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ
(2) ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
ความคาดหวังของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
(3) ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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