Received: January 9, 2022

วันรับบทความ: 9 มกราคม 2565

Revised: April 15, 2022

Accepted:
April
25, 2022
Integrated
Social
Science
Journal

45

วันแกไขบทความ: 15 เมษายน 2565Vol.วัน2ตอบรั
เมษายน
No. 4บบทความ:
January –25April
20222565

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF COMMUNITY
LEADER AND ADMINISTRATIVE SATISFACTION OF THE 2019
CORONAVIRUS EPIDEMIC SITUATION OF KUDPONG
SUB – DISTRICT, MUEANG DISTRICT LOEI PROVINCE

ภัทรพล เสริมทรง
อาจารยสาขาวิชาการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
Pattarapol Sermsong

The lecturer of Faculty of Political Science
Mahamakit Buddhist University, Srilanchang Campus
Corresponding Author E-mail: pattarapok.se@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำของผูนำชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชน
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (3) เพื่อศึกษาภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประชากร
ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด
20,117 คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยาง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และไดกลุมตัวอยาง จำนวน 379 คน ผูวิจัยไดทำการสุมอยาง
งาย (Simple Sampling) ดวยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson
ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนำของผูนำชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก (2) ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ของชุมชนตำบลกุดปอ ง อำเภอเมือง จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ มาก และ
(3) ภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ชุมชน ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลยมีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: ภาวะผูนำ; ผูนำชุมชน; การแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019;
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Abstract
The purposes of this research ware to (1) study the leadership of community leaders.
(2) study the administrative satisfaction of the 2019 Corona Virus epidemic situation of
Kudpong sub – district, Mueang district, Loei province. And (3) study the relationship between
the leadership of community leaders and the administrative satisfaction of the 2019 Corona
Virus epidemic situation of Kudpong sub – district, Mueang district, Loei province. The
samples were 379 of people in Kudpong sub – district, Mueang district, Loei province., selected
by stratified sampling and simple random sampling. The tool used in this process was a
questionnaire. The statistics used to analyzed the data were: Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, and the Pearson correlation coefficient.
Research finding found
(1) the leadership of community leaders overall and individual aspects are at a high
level. (2) the administrative satisfaction of the 2019 Corona Virus epidemic situation of
Kudpong sub – district, Mueang district, Loei province overall and individual aspects are at a
high level, and (3) the leadership of community leaders and the administrative satisfaction of
the 2019 Corona Virus epidemic situation of Kudpong sub – district, Mueang district, Loei
province have a positive relationship at the .01.
Keywords: Leadership; Community Leader; The 2019 Corona Virus Epidemic;

บทนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ใน
ประเทศไทยที่มีการระบาดเปนวงกวาง กรมควบคุมโรค จึงไดดำเนินการยกระดับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงปจจุบัน โดยประเทศไทยพบผูปวยติดเชื้อ COVID-19 ราย
แรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเปนผูที่เดินทางมาจากประเทศจีน และเกิดการแพรระบาดเปนวงกวางจาก
ประชากรภายในประเทศดวยกัน รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการเรงดวนในการควบคุมและปองกันโรคโควิด-19
และเมื่อสถานการณแพรระบาดมีความรายแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใชพระราชกำหนดบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และออกขอกำหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดในสถานการณ
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เพื ่อควบคุม
สถานการณและจำกัดพื้นที่การแพรระบาดของโรค
ในการแพรระบาดระยะแรก และระยะที่ 2 รัฐบาลใชยาแรงในการประกาศสถานการณฉุกเฉินดวย
การล็อคดาวนประเทศ และกำจัดการเดินทางเขาออก สงผลใหการแพรระบาดลดลงได แตผลกระทบที่คนใน
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ดานเศรษฐกิจก็กระทบทั้งรัฐบาล และประชาชนทั่วไป ในยุคปจจุบันการแพรระบาดไดเกิดขึ้นเปนระลอกที่ 3
เมื่อตนป 2565 มีแนวโนมที่จะทำใหรัฐบาลประกาศเปนโรคประจำถิ่นในอนาคตอันใกล แตความอันตรายและ
การติดเชื้อยังคงมีอยูตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเมื่อประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจอาจทำใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดีหากมีการประกาศการล็อคดาวนประเทศอีกครั้ง รัฐบาลไดใหนโยบายผอนคลายมาตรการตาง ๆ
ลง และใหหนวยงานและพื้นที่ตาง ๆ กำหนดมาตรการเผชิญเหตุ หรือรับมือหากมีการพบการแพรระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 ในพื้นที่ใด ๆ ในทุกระดับตั้งแตจังหวัด อำเภอ ทองถิ่น หมูบาน ชุมชน
จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (2561: 529 – 530) กลาววา ในระดับชุมชน ผูนำมี
ความสำคัญ ตอการพัฒนาชุมชนเปนอยางมาก เพราะสามารถนำพาชุมชนของตนไปสูการพัฒนาที่มีความ
เหมาะสมกับการเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งองคประกอบของผูนำชุมชนมี
ลักษณะที่ไมตางจากลักษณะของผูนำทั่วไป เพียงแตความเปนผูนำในระดับชุมชนนั้นจะมีความเปนกันเองกับ
ชาวบาน มีความใกลชิดและเปนระบบเครือญาติ สรุปไดวา ผูนำชุมชนเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของกร
ดำเนินงาน รวมทั้งการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการ
รับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชน ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชน
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธร ะหวา งภาวะผู น ำของผู น ำชุม ชนกับ ความพึง พอใจในการรับ มือ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผูนำของผูนำชุมชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
กรอบแนวคิด โดยทีภ่ าวะผูนำของผูนำชุมชน มี 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การรูจักปรับปรุงแกไข 2) การใหการ
ยอมรับนับถือ 3) การใหความชวยเหลือ 4) การโนมนาวจิตใจ 5) การประสานงาน และ 6) การเขาสังคมไดดี
และความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) การ
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ใหขอมูลขาวสาร 2) การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 3) การสรางขวัญและกำลังใจ 4) การสรางพลัง
ความสามัคคีในชุมชน
ตัวแปรที่ 1
ภาวะผูนำของผูนำชุมชน
1. การรูจักปรับปรุงแกไข
2. การใหการยอมรับนับถือ
3. การใหความชวยเหลือ
4. การโนมนาวจิตใจ
5. การประสานงาน
6. การเขาสังคมไดดี

ตัวแปรที่ 2

ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพร
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
1. การใหขอมูลขาวสาร
2. การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การชวยเหลือ สรางขวัญและกำลังใจ
4. การสรางพลังความสามัคคีในชุมชน

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชาชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด 20,117 คน ผูวิจัยได
กำหนดขนาดกลุ  ม ตั ว อย า ง (Sample size) โดยใช ต ารางสำเร็ จ รู ป คำนวณหาขนาดของกลุ  ม ตั ว อย า ง
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และไดกลุมตัวอยาง จำนวน 379 คน ผูวิจัยไดทำการสุมอยางงาย (Simple
Sampling) ดวยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่น ๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ เปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุม ชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ของลิเคอรท (Likert)
โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
5
หมายถึง มีภาวะผูนำอยูในระดับมากที่สุด
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หมายถึง มีภาวะผูนำอยูในระดับมาก
หมายถึง มีภาวะผูนำอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง มีภาวะผูนำอยูในระดับนอย
หมายถึง มีภาวะผูนำอยูในระดับนอยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา
2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating scale) ของลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
5
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ
ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย เพื่อหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาเฉลี ่ย (𝑋𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ (วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆทรัพย,
2560: 315)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดใหอยูในเกณฑดีมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดใหอยูในเกณฑปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอยที่สุด
3. วิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมื อ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ใชการหาคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดังนี้ (จักรกฤษณ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก, 2563: 215)
คา r อยูในชวง 0.70 - 0.10 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง
คา r อยูในชวง 0.30 - 0.69 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง
คา r อยูใ นชวง 0.01 - 0.29 หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ำ
คา r มีคาเปนบวก (+) หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวก
คา r มีคาเปนบวก (-) หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางลบ
คา r มีคาเปนบวก 0 หมายความวา ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการ
รับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สามารถ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชน
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร
S.D.
แปลผล
x�
1. การรูจักปรับปรุงแกไข
4.22
0.60
มาก
2. การใหการยอมรับนับถือ
4.25
0.55
มาก
3. การใหความชวยเหลือ
4.75
0.49
มากที่สุด
4. การโนมนาวจิตใจ
4.12
0.75
มาก
5. การประสานงาน
4.55
0.52
มากที่สุด
6. การเขาสังคมไดดี
4.49
0.55
มาก
4.40
0.60
มาก
รวม
จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โดยภาพรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�X= 4.40, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถ
เรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการใหความชวยเหลือ (�X = 4.75, S.D. = 0.49) ดานการประสานงาน
(X�= 4.49, S.D. = 0.55) ดานการเขาสังคมไดดี (X�= 4.55, S.D. = 0.52) ดานการใหการยอมรับนับถือ (X� =
4.25, S.D. = 0.55) ดานการรูจักปรับปรุงแกไข (X� = 4.22, S.D. = 0.60) และดานการโนมนาวจิตใจ (X�=
4.12, S.D. = 0.75) ตามลำดับ
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2. ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบล
กุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ
การแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม
S.D.
แปลผล
การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
x�
1. การใหขอมูลขาวสาร
4,45
0.44
มาก
2. การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.14
0.79
มาก
3. การชวยเหลือ สรางขวัญและกำลังใจ
4.25
0.57
มาก
4. การสรางพลังความสามัคคีในชุมชน
4.05
0.80
มาก
4.22
0.55
มาก
รวม
จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.22, S.D. = 0.55) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการให
ขอมูลขาวสาร (�X = 4.45, S.D. = 0.44) ดานการชวยเหลือ สรางขวัญและกำลังใจ (𝑋𝑋�= 4.25, S.D. = 0.57)
ดานการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ (�X= 4.14), S.D. = 0.79) และดานการสรางพลังความสามัคคีใน
ชุมชน (𝑋𝑋�= 4.05, S.D. = 0.80) ตามลำดับ
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู  น ำของผู  น ำชุ ม ชนกั บ ความพึ ง พอใจในการรั บ มื อ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจใน
การรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย
ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ภาวะผูนำของ
(Y)
ผูนำชุมชน
(Y1)
(Y2)
(Y3)
(Y4)
(Y)
ระดับ
(X)
x� = 4,45
x� = 4.14
x� = 4.25
x� = 4.05 x� = 4.22
(X1)
.692**
.686**
.635**
593**
.645** ปานกลาง
x� = 4.22
(X2)
.642**
.654**
.721**.
. 642**
.778**
สูง
x� = 4.25
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ภาวะผูนำของ
ผูนำชุมชน
(X)

(Y1)
x� = 4,45

ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
(Y)
(Y2)
(Y3)
(Y4)
(Y)
ระดับ
x� = 4.14
x� = 4.25
x� = 4.05 x� = 4.22

(X3)
.778**
.564**
x� = 4.75
(X4)
721**
.743**
x� = 4.12
(X5)
.758**
670**
x� = 4.55
(X6)
.763**.
726**
x� = 4.49
(X)
.742**
.683**
x� = 4.40
** มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญที่สถิติ ที่ระดับ .01

630**

537**

..643**

ปานกลาง

.736**.

.768**.

.802**

สูง

.732**

. 683**

7.89**

สูง

664**

.617**

.728**

สูง

.715**

.634**

.745**

สูง

จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชน (X) กับความพึงพอใจในการ
รับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (Y) ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวก
หรือมีความสัมพันธ ในระดับสูง

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเกี่ยวกับศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการ
รับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชน ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ภาวะผูนำของผูนำชุมชนของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการใหความชวยเหลือ
ดานการประสานงาน ดานการเขาสังคมไดดี ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการรูจักปรับปรุงแกไข และ
ดานการโนมนาวจิตใจ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในยุคปจจุบันที่เกิดผลกระทบของสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยางยาวนานทำใหชุนชนไดรับผลกระทบจนไมสามารถพึ่งพาตนเองได การ
ไดรับความชวยเหลือเปนสิ่งจำเปนพื้นฐานที่คนในชุมชนตองการเปนอันดับแรก ดังที่สรายุทธ หอมจันทร
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(2563: 177) กลาววา แรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกาย และสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล ความ
ตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน คือ เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้น ๆ ไปผลักดันใหเกิด
พฤติกรรม เราเรียกวา เปนแรงขับ นอกจากนั้นแรงขับยังเปนสภาพทางจิตวิทยาที่เปนผล เนื่องมาจากความ
ตองการทางกาย เชน ความหิวทำใหเกิดสภาพทางจิตวิทยา คือ ใจสั่น ตาลอย หงุดหงิด อารมณเสีย บางกรณี
บุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการที่คนในที่ประชุมอยูในภาวะมีแรงขับดานความหิว ความเหนื่อย มาเปน
ประโยชนใหลงมติบางเรื่องโดยงายและรวดเร็ว เพื่อประโยชนตองาน
2. ความพึงพอใจในการรับ มือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบล
กุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการใหขอมูลขาวสาร ดานการชวยเหลือ สรางขวัญ
และกำลั งใจ ดา นการประสานงานหนวยงานที่เกี่ย วข อ ง และดานการสรา งพลังความสามั คคี ในชุ ม ชน
ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความรวดเร็วของขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยสำคัญในสถานการณวิกฤตที่จะ
เปนการรับมือกับเหตุที่ไมคาดการณไว ขอมูลจึงมีความสำคัญและการสงขอมูลอยางรวดเร็วตามชองทางสื่อ
ออนไลนถือวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับมือเหตุเผชิญหนาได สอดคลองกับ กรมการปกครอง
(2560) อธิบายวาความสำเร็จจะเกิดขึ้นไดจะตองเกิด ความรวมมือจากคนในชุมชนที่มีการทำงานที่เปนระบบ
และมีทิศทางเดียวกัน โดยใชหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาดำเนินงาน คือ 1) การมีสวนรวมของชุมชน ให
ชุมชนเปนผูตระหนักถึงปญหาของชุมชน 2) การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีวิธีการที่งาย ไมยุงยากเหมาะสมกับ
แตละชุมชนและคนในชุมชนสามารถปฏิบัติได 3) การปรับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานซึ่งเปนการบริหาร
จัดการที่มีอยูแลว ปรับใหเชื่อมตอและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนใหคนในชุมชน มีสวนรวม
และครอบคลุมการบริการที่เขาถึงได และ 4) ผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานดานอื่น ๆ ทั้งในหนวยงาน
เดียวกันและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชน (X) กับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ
การแพร ร ะบาดไวรั ส โคโรน า 2019 ของชุ ม ชนตำบลกุด ป อ ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย (Y) ในภาพรวม
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการมีภาวะผูนำของผูนำชุมชนจะสงผลโดยตรงตอความพึง
พอใจของผูตาม ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดของบุคลากร เปนการตอบสนองความตองการของบุคลากรทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจจนทำใหเกิดทัศนคติทางบวก ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของตนไดรับการ
ตอบสนองแลว สอดคลองกับจิรวัฒน วรุณโรจน (2559: 26) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชนกับความพึงพอใจในการ
รับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ผูนำชุมชนควรมีการสรางการมีสวนรวม และกระจายงานใหกับผูมี
สวนเกี่ยวของ ควรตอบสนองตอขอรองเรียนตาง ๆ ใหรวดเร็ว ควรจัดทำแผนงานในการรับมือเหตุการแพร
ระบาด
2. ดานการใหการยอมรับนับถือ ผูนำชุมชนควรมีการตรวจสอบขาวสารและอางอิงแหลงที่มีของ
ขอมูลตาง ๆ กอนนำมาประชาสัมพันธใหกับชุมชน ควรสื่อสารดวยน้ำเสียงจริงจังและเปนทางการ ควรมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารสม่ำเสมอ
3. ดานการใหความชวยเหลือ ผูนำชุมชนควรสรางความมั่นใจดานการชวยเหลือเมื่อชุมชนเผชิญ
เหตุการณแพรระบาด ควรมีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของที่จำเปนสำหรับผูเปนกลุมเสี่ยง ควรมีมาตรการ
รับมือที่เปนรูปธรรมในการเผชิญเหตุการแพรระบาด
4. ดา นการโนมนาวจิต ใจ ผูนำชุม ชนควรมีทักษะการพูดเพื่อใหเขาใจหลักการและเหตุผลใน
กระบวนการเผชิญเหตุ ควรเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการแพรระบาด
5. ดานการประสานงาน ผูนำชุมชนควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อใหลูกบานติดตอไดตลอด 24
ชั่วโมง ควรมอบหมายผูรับผิดชอบแตละสวนงานเพื่อความรวดเร็วในการรับมือ
6. ดานการเขาสังคมไดดี ผูนำชุมชนควรอยูในพื้นที่และติดตอกับลูกบานเพื่อความอุนใจ ควร
นำเสนอความพรอมในการรับมือการแพรระบาดใหกับหนวยงานอื่น ๆ ไดรับทราบ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพร
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาภาวะผูนำของผูนำชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

องคความรูที่ได
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูนำชุมชน (X) กับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณการ
แพร ร ะบาดไวรั ส โคโรน า 2019 ของชุ ม ชนตำบลกุ ด ป อ ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย (Y) ในภาพรวม
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ ในระดับสูง เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภาวะผูนำของผูนำชุมชนความ
พึงพอใจในการรับมือสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
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จังหวัดเลย ในแตละดานมีคาอยูระหวาง .537 – .778 เปนความสัมพันธเชิงบวก และอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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