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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ( 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน โดยจ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test และค่า F-test (One–
Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างกันด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า  

                                                           
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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 1. ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  ̅ 
=  4.09) รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( ̅ = 4.03) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ( ̅ = 3.96) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ = 3.72) ตามล าดับ 
 2. ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ค าส าคัญ (Keywords): ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, ความคาดหวังของประชาชน, เทศบาล
ต าบลนาค า 
 
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. 
 
บทน า (Introduction) 
 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่ส าคัญคือ การสร้างความรัก ความ
สามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และไม่เดือดร้อน การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
น าไปสู่การด าเนินการปฏิรูประบบราชการไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับบทบาทภารกิจ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งและปลูกจิตส านึกให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก ากับตรวจสอบถ่วงดุลการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้กรมการปกครองต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถและปรับตัวเข้าสู่อนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2553: 39-41) 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ปกครองและบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือ
ก าเนิดและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 และตราบจนปัจจุบัน ยังคงกล่าวได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่มีทั้งบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ในเขตการปกครองที่เรียกว่า เทศบาลต าบล และหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดรวบยอดทางกฎหมาย 
และการบริหารราชการเรียกรวมกันว่าเป็นการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือก าเนิดและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็น
ตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการดูแลช่วยเหลือและการให้บริการประชาชนของ
รัฐในพ้ืนที่ เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทและสถานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศในเทศบาล ต าบล 
หมู่บ้าน ที่ตนปกครองอยู่รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสร้างความ
อบอุ่นให้เกิดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นหลักประกันการได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง และที่
ส าคัญคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนของรัฐเพ่ือช่วยเหลือราษฎร โดยการน า
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสนองตอบโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของทางราชการ ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฐานรากของประเทศ ฐานรากที่
เข้มแข็ง จะท าให้ประเทศแข็งแกร่ง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น มิใช่อยู่ที่ต าแหน่งที่ได้ตั้งกันมาเป็น
เวลานานเท่านั้น แต่ต าแหน่งของก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อหมู่บ้าน เพราะเป็นผู้
ที่ทราบข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเคารพนับถือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้น าชุมชนในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรน าเสนอต่อทางราชการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ท้องที่เป็นผู้น าในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นผู้น าในการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการตรวจสอบ และถ่วงดุลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท เป็นผู้น าภาคประชาชนในพ้ืนที่ ในการตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็ม
ใจและกระตือรือร้น ในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความส าเร็จของกลุ่มเป็นเป้าหมาย เพ่ือให้
สมาชิกของกลุ่ม ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่า เป็นผู้มี
อ านาจ สามารถสั่งการให้ประชาชนคล้อยตาม เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลประชาชนเกรง
กลัว เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้อ านาจหน้าที่ตามที่ทางการก าหนดให้ ในยุคปัจจุบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปลี่ยนบทบาทอ านาจหน้าที่ไปในลักษณะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนดูแลทุกข์สุข 
ช่วยเหลือประชาชนตามสมควร อีกทั้งมีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ดังนั้น ประชาชนจึงคาดหวังในตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้  เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น 
16 หมู่บ้าน ประชากร 10,015 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่คนพ้ืนเมือง (ไทญ้อ) 
ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร โดยในแต่ละหมู่บ้านมีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่มี
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอ านวยความเป็นธรรมดูแลความเป็นอยู่สุขทุกข์ของ
ราษฎรเป็นกลไกลขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดในพ้ืนที่ หมู่บ้าน 
ต าบล เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด และท างานในพ้ืนที่มานานจะรู้ข้อมูล
ในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้น าชุมชนที่ต้องดูแลความสงบของ
ลูกบ้านในความปกครองของตนตลอดจนการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกการให้ค าปรึกษา และ
การว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการระดม
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของชุมชน อย่าง ไรก็ตาม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการ
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บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทนประชาชนในต าบลหมู่บ้านในการ
ติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปัจจุบันและต่อไป
ในอนาคต จะท าให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ิมมากขึ้น กรมการปกครองเป็นกรม 
ก ากับดูแลก านันผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริมศักยภาพให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการขยายเวลาการ
ท างานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
คณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอและผู้ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก านันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธาจากประชาชนมาก
น้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดในชุมชน ดังนั้นประชาชนส่วน
ใหญ่จึงคาดหวังในตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสภาวะปัจจุบันภาวะผู้น าจึงเป็นเรื่องส าคัญมากในการ
บริหารงาน การพยายามพัฒนาผู้น าที่ดีนั้น เป็นพ้ืนฐานของการสร้างผลผลิตหรือบริการ องค์การจะ
ส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้น าในองค์การนั้นเป็นอย่างมาก และเทศบาลต าบล
นาค ามีเขตพ้ืนที่ให้บริการแก่ประชาชนกว้างขวาง แต่ประชาชนบางคนอาจจะได้รับบริการจาก
ภาครัฐไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาภาวะผู้น าของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพ่ือจะน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนา
ค า จ านวน 10,015 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
นาค า โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
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ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, 
1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 46-52 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 39.45 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 53-59 ปี 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.07 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-24 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 25-31 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 32-38 ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.27 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.85 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.28 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
รับราชการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 ละกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 
 2. สรุปผลภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 4.31) และอยู่
ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการสร้างทัศนคติ
ที่ดี คิดในแง่บวกต่อประชาชน ( ̅ = 4.14) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีมาตรฐานใน
การท างาน จะท างานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย ( ̅ = 4.12) คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
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ความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน ( ̅ = 4.04) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในชุมชน ( ̅ = 3.98) และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่จะคอยให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน ( ̅ = 3.97) 
ตามล าดับ 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 4.03) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ( ̅ = 4.24) รองลงมา คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่พบปะพูดคุยเป็น
รายบุคคลกับประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.22) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน า กับประชาชนในด้านต่างๆ ( ̅ = 4.16) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองโลกในแง่ดี ( ̅ = 4.14) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
คลุกคลีกับประชาชนเป็นประจ า ( ̅ = 4.05) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.02) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่
ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ( ̅ = 3.35) ตามล าดับ 
 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.96) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ( ̅ = 4.09) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถท าให้ประชาชนเกิด
การยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธา เคารพนับถือ เกิดความภาคภูมิใจไว้วางใจ ( ̅ = 4.08) ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ( ̅ = 4.08) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ( ̅ = 4.06) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.03) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่เคารพในจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของ
หมู่บ้าน ( ̅ = 4.00) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องเป็นธรรม 
( ̅ = 3.96) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ( ̅ = 3.36) ตามล าดับ 
 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.98) รองลงมาคือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการปรับปรุงวิธีการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ ( ̅ = 3.92) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยส่งเสริมให้ประชาชน มองปัญหาในแง่มุมมองต่างๆ จะท าให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.84) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่วิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ( ̅ = 3.12) ตามล าดับ 
 3. สรุปผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การเปรียบเทียบภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี
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สงคราม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผลการวิจัย พบว่าประชาชน
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะ
ผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (กนกอร สิริโม, 2559: 80-90) ได้
ศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ไพโรจน์ บวบทอง, 
2555: 87-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น ากับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิกร บุญมาก, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (สิริพันธ์ บ้านเนิน, 2555: 90-110) 
ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วราภรณ์ สุบรรณ์ , 2555 : 76-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (แสงเดือน กมลมาลย์, 2556: 87-
96) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธา,  2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่
มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ภานุพงศ์ ศิริ, 2560: 94-112) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่า อายุไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อรัญญา โตค้างพลู, 2556: 
90-110) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
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ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(เฉลิม รุ่งตรานนท์, 2554: 75-96) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 70-82) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ของภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของประชาชนสามารถบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญต่อภาวะผู้น าในแต่ละบทบาท หน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุชัย ชัยสาร, 2559: 90-115) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
พ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(ภานุพงศ ์ศิร,ิ 2560: 94-112)  ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็นว่า อาชีพไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งหากพิจารณาแล้วถือว่ายังมี
ข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลการวิจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
แสดงออกมากที่สุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุงคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าจะเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ใน
สถานการณ์วิกฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน 
 (2) ผลการวิจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด  คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ควรจะคอยให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน ซึ่งจะท าให้การท างานในชุมชนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิด
ความขัดแย้ง  
 (3) ผลการวิจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหา และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นผู้ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ซึ่งจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชน  
 (4) ผลการวิจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
แสดงออกมากท่ีสุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นท่ีปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเอง จะท าให้ ประชาชนมองเห็นถึงความสามารถของตนเองและสามารถน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ 
 (2) ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
ความคาดหวังของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 (3) ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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