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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของหัวหน้า ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะทางแรงจูงใจ  ด้านคุณลักษณะทางทักษะ             
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับต าบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบด้วยค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้น าของหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบล
ในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะทางแรงจูงใจ และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านคุณลกัษณะทางทักษะ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยระดับต าบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า หัวหน้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีภาวะผู้น าไมแ่ตกต่างกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and compare the leadership 

of the heads of Non-formal and Informal Subdistrict Education Centers in the 
Morakot Triangle using three aspects: personality characteristics, motivation 
characteristics and skill characteristics. The sample included 101 heads of Non-formal and 
Informal Subdistrict Education Centers in the Morakot Triangle. The tool used was a five-point 
rating scale questionnaire. The statistics used for analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t-test independent. 

The research findings were as follows: 
1. Overall, the leadership of the heads of Non-formal and Informal Subdistrict 

Education Centers in the Morakot Triangle was at the highest level. Considering each 
aspect individually, ranked from highest mean to the lowest, the results were: personality 
characteristics, motivation characteristics and skill characteristics respectively. 

2. The results of the comparison of the leadership of the heads of Non-formal and 
Informal Subdistrict Education Centers in the Morakot Triangle, classified by work experience 
indicated that, overall and for each aspect, there were no significant differences. 
 


