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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือ1. ศึกษาระดับปัจจัยภาวะผู้นำและภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2. ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารของ
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3 .ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชากรคือ
บุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 156  คน และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) และสถิติถดถอยพหุ   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวม

เห็นด้วยอยู่ ในระดับปานกลางและภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 

2. พนักงานที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทของพนักงาน ต่างกัน
จะมีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ตัวแปร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นปัญญา ด้านการสร้างบารมีและด้านการ
คำนึ งถึงเอกบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

คำสำคัญ  ภาวะผู้นำ  เทศบาลเมืองหัวหิน    
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ABSTRACT 
 

This research aimed to 1)  study the factors of leadership and leadership of 
administrators of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province, 2)  compare the 
leadership of administrators of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province with 
individual factors and 2) study the factors correlating with the leadership of administrators 
of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province. The population was 156 officers of 
Hua Hin Municipality and the sample included 113 officers.   The research instrument was 
a questionnaire with 5-point scale. The statistical tools were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and multiple regression analysis.  

The research findings were as follows: 
1. The overall of factors of leadership and leadership of administrators of Hua Hin 

Municipality, Prachuap Khiri Khan Province was at medium level. 
2.  The different gender, age, educational level, professional experience and 

type of officers were considered to be non-statistically significant which was not 
accordance with the hypothesis.   

3. Inspiration, intellectual stimulation, creating prestige and individual 
consideration were correlated with the leadership of administrators of Hua Hin 
Municipality, Prachuap Khiri Khan Province with statistical significance which was 
accordance with the hypothesis.   

Keywords: Leadership, Hua Hin Municipality  
 

1.บทนำ 
 การปกครองในระดับท้องถิ่น (Local Government) นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะการปกครองในระดับท้องถิ่นมีความเกี่ยวพันและใกล้ชิด
กับประชาชนโดยตรงและหลักการสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การ
กระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชน และให้ประชาชนมีอิสระในการปกค รองตนเอง 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีเนื้อหา กล่าวคือ ประชาชนที่
มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเลือก  คณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ ง และ
กรรมการบริหารจำนวนสองคน โดยพิจารณาจากคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ วิธีการนี้ทำให้ได้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนั่นเอง องค์การ
บริหารส่วนตำบลของไทยมีการพัฒนาที่ล่าช้าเป็นเพราะรูปแบบการบริหารส่วนใหญ่ ถูกครอบงำจาก
ส่วนกลาง ภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผล ของ
องค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการที่จะนำพา องค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการ
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บริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพ่ือการยอมรับ ของคนใน
องค์กร อันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้าง
พันธะสัญญา (Commitment) และทำให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (Cooperation) ในที่สุด 
(ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2541, น.91) ในการบริหารองค์กรของผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความรุนแรง และ
ความรวดเร็วทั้งกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 ตามทฤษฏีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ (Theory of Leadership) ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์  
(Behavioural Theory) สนใจในพฤติกรรมของผู้นำว่าอาจจะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพ        
ในการเป็นผู้นำ ตำแหน่งในการเป็นผู้นำจะได้รับผลสำเร็จหรือไม่นั้นน่าจะขึ้นอยู่กับผลการกระทำของ
ผู้นำที่จะให้ หรือให้กลุ่มของตนได้รับความสำเร็จในทางที่น่าพึงพอใจเช่นความสามารถทำให้กลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ในการตัดสินปัญหา ในการร่วมแรงปฏิบัติภารกิจ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกลุ่ม การอำนวยความสะดวดในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ทรัพยากร ในการทำงาน 
เป็นต้น สเมลเซอร์ (Smelser, 1963) ยืนยันว่าผลสำเร็จของการงานจะดีเด่นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับลักษณะของผู้นำ ความเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญที่สุดในสายตาของนักจิตวิทยาสังคม (สถิต วงศ์
สวรรค์, 2529) 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยภาวะผู้นำและภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. เพ่ื อศึกษาเปรียบเที ยบภาวะผู้ นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหั วหิ น จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
3.สมมติฐานการวิจัย 

1. พนักงานที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทพนักงาน ต่างกันจะมี
ความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

2. ปัจจัยด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี การคำนึงถึงเอกบุคคล การกระตุ้นปัญญา 
และการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
4.แนวคิดและทฤษฎี 

สิปนนท์ เกตุทัต (2545) กล่าวว่า ผู้นำที่แท้จริงต้องมีวิสัยทัศน์ มีทรรศนะกว้างไกล และ
สามารถทำให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติตาม 
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อานันท์ ปันยารชุน (2546) อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกล่าวว่า ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำ
คนอ่ืน แต่ผู้นำที่ดี คือ ผู้ที่คนอยากเดินตาม 

อัญชัญ เค็มกระโทก (2547) ได้สรุปว่า ผู้นำหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนในกลุ่ม
เป็นผู้มีความสามารถในการจูงใจคนในการทำงานโดยการตัดสินใจร่วมกันเพ่ือทำงานให้บรรลุ  
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพราะความเป็นผู้นำจะได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากกลุ่มซึ่งจะมีการกำหนด
เป้าหมาย การตัดสินใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มอย่าง
ราบรื่นเรียบร้อย สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีความพึงพอใจ 

โดยสรุป ผู้นำ คือ บุคคลเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และ
พยายามโน้มน้าวให้บุคคลในกลุ่มทำตามที่ตัวเองปรารถนาโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการครองใจคนใน
องค์กรเพ่ือให้สมาชิกในองค์การยอมรับนับถือและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจด้วยความสามารถของ
กลุ่มและทุ่มเทให้กับองค์กร 

เบนนิส และ นานุส (Bennis & Nanus, 1985. อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระโทก, 2547) ได้
ศึกษาพบว่าเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้นำเหล่านี้ต้องใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือการ
สร้างวิสัยทัศน์ (Developing a Vision) การสร้างความผูกพันและเชื่อถือต่อวิสัยทัศน์ (Developing 
Commitment and Trust) และการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร (Facilitating Organization 
Learning)  

สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองและการประสบความสำเร็จแก่องค์กร
นั้น มีองค์ประกอบที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชัญ  เค็มกระโทก, (2547) 

1.  การสร้างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และการปลูกฝังค่านิยม (Vision, Projecting 
the Vision and Value Driven) วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพฝันที่สามารถเป็นไปได้และเป็นสภาพ
อนาคต ที่องค์กรและผู้ปฏิบัติงานปรารถนา ซึ่งจะต้องกล่าวออกมาอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุผลได้ น่าเชื่อถือ การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์อันดับแรกของผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ทำ
ให้ทุกคนมองเห็นในองค์ประกอบซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้การสร้างวิสัยทัศน์ เป็นที่
ดึงดูดใจ  

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภายหลังการสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ ผู้นำจะต้องถ่ายทอดและ
สร้างความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ โดยการเขียนข้อความวิสัยทัศน์และติดประกาศไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถ
มองเห็นได้และเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อวิสัยทัศน์  ได้เต็มที่  จาก
การศึกษาของ เบนนิส และ นานุส (Bennis & Nanus, 1985. อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระโทก, 2547) ซึ่ง
ได้ทำการศึกษาผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรม พบว่า ผู้นำเหล่านี้ประสบความสำเร็จในงาน 
โดยการสร้างวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ซึ่งการถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้น ผู้นำจะใช้วิธีการใช้
วาทศิลป์ สโลแกน อุปมาอุปไมย สัญลักษณ์และคำขวัญเพ่ือสร้างและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกล่าวถึง
วิสัยทัศน์ซ้ำๆ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ 

2.  การสร้างบารมี (Charisma) การที่อำนาจในตัวของผู้นำมีผลอย่างลึกซึ้งต่อตัวผู้ตามทำ
ให้ผู้ตามนับถือ เชื่อฟัง จงรักภักดี พร้อมที่จะอุทิศตนและเลียนแบบผู้นำ ผู้ตามของผู้นำบารมีจะ
เชื่อถือว่าความเชื่อของผู้นำถูกต้อง ผู้ตามให้ความจงรักภักดี เชื่อฟังโดยไม่ตั้งคำถาม และมีอารมณ์
ผูกพันในฐานะที่ผู้นำสามารถนำความสำเร็จมาสู่กลุ่มและองค์กร  บารมีเป็นรูปแบบของการมีอิทธิพล
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ที่ไม่ใช่มาจากอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ดูได้จากการรับรู้ของ   
ผู้ตามว่าผู้นำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ คุณลักษณะดังกล่าวของผู้นำจะทำให้ผู้ตามเกิดการยอมรับ 
เชื่อฟัง และมีความเชื่อมั่นว่าผู้นำจะสามารถนำพวกเขาและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ บาส                         
(Bass, 1985, อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระโทก, 2547)  

3. การคำนึงถึงความเป็นเอกบุคคล ( Individualized Orientation) ได้รวบรวมและ
สรุปความหมายของ การคำนึงถึงความเป็นเอกบุคคลไว้ดังนี้ 

3.1 การส่งเสริมการพบปะอย่างคุ้นเคยและเป็นกันเอง โดยการที่ผู้นำติดต่อตัวต่อตัวกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ หรืออย่างน้อยการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อย ๆ 

3.2 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ การที่ผู้นำแจ้งข้อมูล  
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว ความเคลื่อนไหว และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าตนเป็นคนใน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นำแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วย
ตนเอง หรือทางโทรศัพท์จะเป็นการดีกว่าการบันทึกข้อความในเอกสาร การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสซักถามเพ่ือทำความเข้าใจมากขึ้น และทำให้ผู้นำมีโอกาสสังเกตปฏิกิริยาและ
ความสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

3.3 การเอาใจใส่ในความแตกต่างระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล 
3.4 การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลรวมทั้งการเป็นพ่ีเลี้ยง (อัญชัญ  เค็มกระโทก, 2547)  

4. การกระตุ้นปัญญา ( Intellectual Stimulation) หมายถึง การทำให้ผู ้ตามตื่นตัว
และเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข เกิดความคิด จินตนาการ ความเชื่อและ
ค่านิยมมากกว่าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด การกระตุ้นปัญญานั้นทำให้ผู้
ตามเกิดมโนทัศน์ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ดุลยพินิจในการมองปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ตลอดจน
วิธีการแก้ไขปัญหาโดยผู้ตามจะเกิดความคิดก่อนการลงมือปฏิบัติ 

5.  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) หมายถึง การที่ผู้นำใช้คำพูดและการกระทำที่
ปลุกปลอบใจ ให้กำลังใจ เร้าอารมณ์ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่าเริง มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น 
และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทความพยายามมากกว่าที่คิดไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
และจะทำเพ่ือกลุ่มและผูกพันอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้นำ บาส (Bass,1985. อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระ
โทก, 2547) การเน้นการปฏิบัติ การกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองปฏิบัติโครงการใหม่ ๆ หรือ
ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอาสาสมัครทำงานการได้อาสาสมัครทำงาน
เป็นโอกาสที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถและความรับผิดชอบและเมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ
จะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นตนเอง มีนโยบายเสริมการทดลอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือหา
วิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผยและเชื่อถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน ใช้ระบบการบันทึกสั้นๆแทนการรายงานหรือการบันทึกแบบยาว 
 
5.วิธีการดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 156 คน 
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5.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรที่สังกัดอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การคำนวณหาขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการวิจัยโดยใช้หลักการคำนวณของยา
มาเน  (Yamane, 1973 อ้างถึงในสุพัตรา จุณณะปิยะ,    2546)ได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัย  จำนวน 
113 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)    

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทพนักงาน 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale)             
5 ระดับ จำนวน 5 ด้าน รวม 25 ข้อ 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน รวม 20 ข้อ    

  
6.ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เพศหญิงร้อยละ 54.0 รองลงมาเพศชายร้อยละ 46.0 มี       
อายุส่วนใหญ่ อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 38.9 รองลงมา คือ มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 27.5 น้อยที่สุด 
อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ11.5 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
60.2 รองลงมาเป็นปริญญาตรีร้อยละ 15.0 น้อยที่สุด มัธยมตอนต้น ร้อยละ 4.4 ประสบการณ์
ทำงาน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 1-5 ปี รองลงมา 6-10 ปี น้อยที่สุดมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 
20 ปี ประเภทพนักงาน ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานเทศบาล ร้อยละ45.2 รองลงมาเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจร้อยละ 33.6 น้อยที่สุดคือลูกจ้างประจำร้อยละ 8.8   

2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ 2 ข้อ คือ 

ข้อที่ 1 พนักงานที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทของพนักงาน 
ต่างกันจะมีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ผลวิจัยพบว่าพนักงานที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทของ
พนักงาน ต่างกันจะมีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อที่ 2 ปัจจัยด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี การคำนึงถึงเอกบุคคล การกระตุ้น
ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลวิจัยพบว่าตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา การสร้างบารมี การคำนึงถึงเอกบุคคล ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
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สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถึงร้อยละ 80.70 
 
7.อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยพบว่าพนักงานที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประเภทของ
พนักงาน ต่างกันจะมีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสาโรจน์  ธีรจารุกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรีในประเด็นที่ว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีไม่แตกต่างกันและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิติ พัฒนนิติศักดิ์. (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา
ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ตำแหน่ง 
ต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหิน มีความเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัว
หิน ไม่แตกต่างกันแม้จะจะมีความแตกต่างในเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 
ประเภทของพนักงาน แสดงว่าบุคลากรในเทศบาลเมืองหัวหินมีความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารอย่างดีและได้มีการประชุม อบรมกันสม่ำเสมอจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ
ทำงานร่วมกัน มีการสื่อสารที่ดีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงทำให้ทัศนคติที่พนักงานมีต่อ
ผู้บริหารไม่แตกต่างกัน   

และจากผลวิจัยพบว่าตัวแปรอิสระ 4 ตัว มีผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา การสร้างบารมี การคำนึงถึงเอกบุคคล ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ถึงร้อยละ 80.70 สอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรจน์  ธีรจารุกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่
ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีในประเด็นที่ว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์  การ
สร้างบารมี  การกระตุ้นปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ มีผลเชิงบวกต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามและสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติ พัฒนนิติศักดิ์ .(2557) ได้ทำการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำของ
ผู้บังคับบัญชาด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเด็นที่ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 
ตัว มีผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย คือ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา การคำนึงถึงเอกบุคคล การสร้างบารมี การสร้างวิสัยทัศน์ ตัว
แปรทั้ง 5 ตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาด่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาประกอบกันและภาวะผู้นำนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ผู้บริหารต้อง
นำมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้งานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการที่ดีและมีผู้นำ
ที่มีทักษะ ทางความคิดดีเยี่ยมสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์กร การมีทักษะ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ 
การมีความสามารถปฏิบัติ งานกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ สามารถคาดคะเนเหตุการณ์และควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์กรโดยมีเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมอีกท้ังแบบการเป็นผู้นำไม่สามารถยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวได้ 
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ดังนั้นแบบของการเป็นผู้นำจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นผู้นำ เช่น ตัวผู้นำ กลุ่มผู้ตามและสถานการณ์ การเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่
เป็นผู้นำและที่ไม่เป็นผู้นำและเปรียบเทียบลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพพบว่าไม่
ประสบผลสำเร็จ ในระยะหลังจึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้นำ จึงได้ข้อสรุปว่า บุคคลที่ได้รับการ
ฝึกอบรมทางพฤติกรรมของความเป็นผู้นำที่เหมาะสมแล้ว สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ แต่
พฤติกรรมความเป็นผู้นำ ที่เหมาะสมต้องเป็นไปตามสถานการณ์ตามหน้าที่ของความเป็นผู้นำ และแบบ
ของความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชัญ เค็มกระโทก, (2547). ในประเด็นที่ว่าภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงคือ ผู้นำที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม ค้นหาแรงจูงใจของผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ตาม
เกิดความสำนึก (Conscious) พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น และหาทางที่จะ
พัฒนาผู้ตาม ผู้ตามได้รับการพัฒนาจนสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  
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