ก
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสว นรวมในงานวิชาการ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม

ผูวิจัย

นางสาวรัตนา ศรลา

สาขา

การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

กลุมวิชา

บริหารจัดการศึกษา

ัฏเช
ียงใ

หม
่

หัวขอวิทยานิพนธ

ยาล
ัยรา
ชภ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ดร.บุณย นิลเกษ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา
คณะกรรมการสอบ

…………………………………………………ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.บุณย นิลเกษ)

…………………………………………………กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา)

มห

าวิท

…………………………………………………กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ พงษวาท)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาทองถิน่
…………………………………………..รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา)
วันที่……..เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ข
: พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสว นรวมในงานวิชาการ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผูวิจัย
: นางสาวรัตนา ศรลา
สาขา
: การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
: รองศาสตราจารย ดร.บุณย นิลเกษ
ประธานกรรมการ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา
กรรมการ

ัฏเช
ียงใ

หม
่

หัวขอวิทยานิพนธ

บทคัดยอ

มห

าวิท

ยาล
ัยรา
ชภ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมี
สวนรวมในงานวิชาการ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยครูผูสอนฝายบรรพชิต จํานวน 180 รูป ฝายคฤหัสถ จํานวน 120 คน เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย
และรอยละ
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสูง
และมุงสัมพันธสูง มีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ 87.82 การจัดหาตํารา
และอุปกรณการเรียน รอยละ 84.62 และการประเมินผลการเรียน รอยละ 83.33 สวนผูบริหารทีม่ ี
พฤติกรรมภาวะผูนํามุง งานต่าํ และมุงสัมพันธสูง มีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
รอยละ 90 การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน รอยละ 84.08 และการประเมินผลการเรียน
รอยละ 80.93
สําหรับผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่ําและมุงสัมพันธต่ํามีสวนรวมในการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ 85.29 การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน รอยละ 84.12
และการประเมินผลการเรียน รอยละ 83.38 ในขณะที่ผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสูงและ
มุงสัมพันธต่ํา มีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ 86.62 การจัดหาตํารา
และอุปกรณการเรียน รอยละ 82.33 และการประเมินผลการเรียน รอยละ 84.56
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This research investigated leadership behavior of administrators and participation in
academic affairs of the Buddhist Sunday Education Center, Chiang Mai Province. The sample
under study comprised 180 Buddhist monk instructors and 120 layman instructors. The instrument
used was a questionnaire with items related to essentials of the above topic. Whereupon, the
collected data were analyzed through the application of mean and percentage.
The findings were summarized as follows :
Respondents revealed that administrators who had shown high initiating structure
leadership behavior and high consideration had participated in implementing the curriculum with
respect to instruction and learning 87.82%, acquiring textbooks and instructional materials 84.62%, and
learning assessment 83.33%. While administrators who had shown low initiating structure
leadership behavior and high consideration had participated in implementing the curriculum with
regard to instruction and learning 90.00% acquiring textbooks and instructional materials 84.08%,
and learning assessment 80.93%.
Regarding administrators who had shown low initiating structure leadership behavior
and low consideration; they had participated in implementing the curriculum concerning instruction and
learning 85.29%, acquiring textbooks and instructional materials 84.12%, and learning assessment
83.38%. Moreover, administrators who had shown high initiating structure leadership behavior
and low consideration had participated in implementing curriculum relating to instruction and
learning 86.62%, acquiring textbooks and instructional materials 82.33%, and learning assessment
84.56%.
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ดร.บุณย นิลเกษ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร. อรรณพ พงษวาท กรรมการผูแทน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
มาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.อัม พร ศิริบุญ มา ผูชว ยศาสตราจารย
ดร.พนมพร จันทรปญญา และ รองศาสตราจารย ดร.เสริมศรี ไชยศร จากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอยางสูงที่ไดกรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขเครื่องมือ
การวิจัยในครั้งนี้ และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการวัฒนธรรมอําเภอ เปนอยางสูงที่ไดกรุณาชวยประสานงานและเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง และผูวิจัยขอขอบคุณครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัดเชียงใหม
ที่ใหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้
สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมีอุปการคุณทุกทาน และขอขอบคุณ คุณครูอรพิน ใจสัก
ที่ไ ดใ หค วามชว ยเหลือ ในการพิสูจ นอัก ษร และคอยใหกํา ลัง ใจแกผูวิจัย เปน อยา งดี หากวา
งานวิทยานิพนธเลมนี้มีคุณความดีและเปนประโยชนตอผูอาน ผูวิจัยขอแบงปนคุณความดีนี้ใหกับ
ผูใหความกรุณาชวยเหลือในทุกดานดวยดีตลอดมา
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