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การศึกษาภาวะผูนําของกํานันและผูใหญบานอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ตอ
การเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคคือ 1 ) เพื่อประเมินภาวะผูนําของกํานันและ
ผูใหญบาน ในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 2 ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพความสําเร็จของการ
เสริมสรางเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน 3 ) เพื่อตองการทราบถึงภาวะผูนําของกํานันและผูใหญมี
ความสัมพันธมากนอยเพียง ใดตอประสิทธิภาพของการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 4 )
เพื่อเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของกํานันและผูใหญให
ผูบริหารระดับสูงตอไป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช แ บบแบบสอบถามปลายป ด แบ ง ออก เป น 2 ชุ ด คื อ ชุ ด ที่ 1
สําหรับกํานันและผูใหญบานสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ภาวะผูนําของกํานันและผูใหญบานและ
การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สําหรับกลุมประชาชนตัวอยางสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ภาวะผูนํ าของกํ า นัน ภาวะผู นํ า ของผูใ หญบาน และการส ง เสริมเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยได รั บ
แบบสอบถามคืนทั้งหมด จํานวน 343 ชุด และนํามาวิเคราะหโดยหาคาความถี่ ( Frequencies )
และคารอยละ (Percentage ) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวาง
ภาวะผูนําของกํานันและผูใหญบานกับการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
จากการวัดการประเมินตนเองของกํานันและผูใหญบานจะมีภาวะผูนําอยูในระดับมากถึง
มากที่ สุ ด และมี ภ าวะผู นํ า มากที่ สุ ด ในเรื่ อ งการเป น ผู ที่ มี ค วามเสี ย สละ มี คุ ณ ธรรม ยึ ด ถื อ
ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก แตในสวนของการประเมินจากกลุมตัวอยางพบวาภาวะผูนํา
ของกํานันอยูในระดับปานกลางถึงมากและภาวะผูนําของผูใหญบานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด อีก

จ
ทั้งพบวาภาวะผูนําของกํานันมีมากที่สุดคือเรื่องกํานันเปนผูที่ชาวบานสามารถพึ่งพาอาศัยได และ
ภาวะผูนําของผูใหญบานที่มีมากที่สุดคือผูใหญบานเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ในสวนของการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมพบวาการเสริมสรางเศรษฐกิจ
พอ เพียงของกํานันและผูใหญบานอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ประเมินจากประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งพบวากํานันและผูใหญบานไดสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมาก
ที่สุดในเรื่องการประชาสัมพันธลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน ในสวนของประชากรกลุมตัวอยาง
การเสริ ม สร า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประสบความสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด คื อ ชุ ม ชนมี ก ารอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา ภาวะผูนําของกํานันและผูใหญบานมีความสัมพันธ
ทาง บวกกับความสําเร็จของการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายที่ไดจากการศึกษาคือ ควรนําเอาจุดออนทั้งภาวะผูนําและการ
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุงหรือหาแนวทางการแกไขใหดีขึ้น ในเรื่องความสามารถในการ
เลือกใชคนใหเหมาะสมกับงานความสามารถในการสื่อสารจูงใจโนมนาวผูอื่นใหปฏิบัติตามโดย
สมัครใจ การสงเสริมกระบวนการจัดทําบัญชีครัวเรือนรายรับ – รายจายในชุมชน การออมเงินใน
กลุมออมทรัพยในชุมชนเปนประจํา
ในสวนของการศึกษาวิจัยคนควาเพิ่มเติมควรจะศึกษาภาวะผูนําในตําแหนงอื่นๆ ใน
ชุมชนหมูบานและตําบล เชน อบต. อสม. ผูรู ปราชญชาวบาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อจะไดนําขอมูลที่
ไดมาศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําในตําแหนงอื่นๆ วาผูนําในตําแหนงใดที่มีภาวะผูนําที่สูงและ
ผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงที่สําเร็จและดีกวาผูนําตําแหนงอื่นๆ
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ABSTRACT

The objective of this independent srudy entitled “Leadership of Kamnan and
Phuyaiban in Promoting Self – Sufficiency Economy : A Case Study of Khun Yuam
District, Mae Hong Son Province” are ( 1 ) to evaluate leadership of Kamnan ( distict
headman ) and Phuyaiban (village headman ) in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province
( 2 ) to evaluate effectiveness of promoting self – sufficiency economy in the community,
and ( 3 ) to discover whether leadership of Kamnan and Phuyaiban correlate with the
effectiveness of promo self – sufficiency economy in the community, and ( 4 ) to provide
suggestion for to policy to promote potential and effectiveness of Kamnan and Phuyaiban.
Data inquires of independent study were
through two sets of closed-ended
questionnaire. Both sets of questionnaire investigated leadership of Kamnan and Phuyaiban
and how they promoting self – sufficiency economy in the community, The first set was for
Kamnan and Phuyaiban to evaluate themselves. The second set was for general informants in
community, Data, then, were analyzed by statistics namely frequency and percentage, and
correlation analysis.
The study found that Kamnan and Phuyaiban evaluated their leadership at high to
very high level. The most outstanding leadership is the dedication, morel, and how they put
public interests first, However, general informants see Kamnan and Phuyaiban as having a

ช
mid-level to high leadership. They saw Kamnan very reliable and found Phuyaiban have
good interpersonal skill.
Concerning promoting self – sufficiency economy, both Kamnan and Phuyaiban and
people in the community agreed that Kamnan and Phuyaiban were successful at a medium
to high level. The study also found that Kamnan and Phuyaiban viewed themselves most
successful in promoting self – sufficiency economy was in terms of the promotion to cease
all vices practice in the community. On the contrary, the villagers viewed Kamnan and
Phuyaiban more successful in terms of natural resources conservation.
Findings also show a strong relationship between leadership of Kamnan and
Phuyaiban and the promotion of self – sufficiency economy in Khun Yuam District, Mae
Hong Son Province.
Policy suggestion found from this study is for government to set up a program to
assist Kamnan and Phuyaiban to better some sides of leadership they lack such as how to
utilize manpower and how to put them into the right job, how to persuade the people to
voluntarily join the government program such as setting up household account or moneysaving group.
Suggestion for further study is to study other group of community leaders such as
local administrative organization, health promotion volunteer, local leader and guru. This
study can be utilized by comparing information from this study and suggested further
study in order to single out the most distinguish leader in the community and have them
be the key person to promote self – sufficiency in the community.

