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บทที่   5 
 

สรุป   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
 
                   การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีรวมในงานวิชาการ     ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย     จังหวดัเชียงใหม      มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    จังหวดัเชยีงใหม    
กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  300  รูป / 
คน  แยกเปนฝายบรรพชิต จํานวน 180 รูป ฝายคฤหัสถ   จํานวน  120   คน  เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามพฤติกรรมกรรมภาวะผูนํา  LBDQ   ของฮัลพิน (1966 : 89)    และการมีสวนรวมใน
งานวิชาการ ของผูบริหารที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง     ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองและ
ในทางไปรษณียไดรับแบบสอบถามกลับคืนครบทกุชดุ รอยละ 100 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยหา
คาเฉลี่ย และรอยละ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
                  ผลการวิจยัพบวา   ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนฝายบรรพชิต    มากกวาฝายคฤหัสถ    
มีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาเปนวุฒอ่ืิน ๆ  เชน เปรียญธรรม และวุฒใิบประกาศวิชาชีพ  และ
วุฒิปริญญาโทมีนอยท่ีสุด  สวนประสบการณในการสอนของครูผูสอน ฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถ     
อยูระหวาง 1 - 5  ป  มากที่สุด รองลงมาอยูระหวาง   6 - 10   ป และที่นอยที่สุดคือ   มากกวา  10   ป 
                   ผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสูง  มุงสัมพันธสูง ในภาพรวมมสีวนรวมในการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน  รอยละ  87.82   การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน    รอยละ 84.62     
และการประเมินผลการเรียน   รอยละ  83.33  
                   สวนผูบริหารทีม่ีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่ํา   มุงสัมพนัธสูง   ในภาพรวมมีสวนรวม
ในการจดัหลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ  90  การจัดหาตําราและอุปกรณการเรยีน รอยละ 84.08      
และการประเมินผลการเรียน รอยละ 80.93 
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 สําหรับผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่ํา  มุงสัมพันธต่ํา ในภาพรวมมีสวนรวม
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ  85.29 การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน รอยละ 84.12      
และการประเมินผลการเรียน   รอยละ   83.38 
                  ในขณะที่ผูบริหารที่มีพฤติกรรมมุงงานสูง   มุงสัมพันธต่ํา   ในภาพรวมมีสวนรวมใน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รอยละ  86.62  การจัดหาตําราและอปุกรณการเรยีน รอยละ  82.33     
และการประเมินผลการเรียน   รอยละ 84.56 
 
อภิปรายผล 
 
                  การอภิปรายผลการวิจัยในที่นี้      ผูวิจัยจะกลาวถึงประเดน็สําคัญที่ปรากฏในผลการวิจยั    
ดังตอไปนี ้
                 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร   ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
จังหวดัเชยีงใหม ตามความคิดเห็นของครผููสอนฝายบรรพชิต และคฤหสัถ พบวาพฤตกิรรมภาวะผูนาํ
ของผูบริหารทั้ง 4 กลุม คือ  กลุมที่ 1  มุงงานสูง  มุงสัมพันธสูง กลุมที่  2   มุงงานต่ํา   มุงสัมพันธสูง    
กลุมที่ 3  มุงงานต่ํา  มุงสัมพันธต่ํา และในกลุมที่ 4  มุงงานสูง   มุงสัมพันธต่ํา  ผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเหน็ใกลเคียงกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย 
จังหวดัเชยีงใหม   มีมุมมองที่คลายกันหรอือาจเปนเพราะผูบริหารมีการแสดงออกตามที่ครูผูสอนได
ใหความคดิเหน็จริง และอาจเปนเพราะผูวจิัยใชแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนํา  LBDQ   ซ่ึงเปน
แบบสอบถามที่ถามถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารถามไดตรงตามที่ครูผูสอนเห็นจริง ดังที่ผูวิจัย  
ไดศึกษาผลงานการวจิัยที่เกีย่วของกับพฤติกรรมภาวะผูนําขององคกร  และสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ตามความคิดเห็นของประชากร หรือกลุมตัวอยางทีแ่ตกตางกันออกไป มักจะไดผลการวิจัยที่บงบอก
ถึงพฤติกรรมภาวะผูนําที่ใกลเคียงกัน ดังเชน   ผลการวิจัยของ  สมจิตร  จันทรเที่ยง  (2548 : 48)   ซ่ึง
ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแมแตง    
จังหวดัเชยีงใหม ไดถามถึงการรับรูและความคาดหวังของครูผูสอนและผูบริหาร เกี่ยวกับพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงานมุงสัมพันธ และใชแบบสอบถาม LBDQ เปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูล  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในดานมุง
งานและดานมุงสัมพันธ มีการปฏิบัติบอยครั้ง    สวนความคาดหวงัในพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารนั้น    ครูผูสอนคาดหวังใหผูบริหารควรมีการปฏิบัติบอยครั้ง   ในดานมุงงานและดานมุง
สัมพันธ  สําหรับทางดานการรับรูและความคาดหวังของผูบริหาร   พบวา   พฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารมีการปฏิบัติบอยครั้ง   และควรมกีารปฏิบัติบอยครั้งทั้งในดานมุงงานและมุงสัมพันธ 
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 การอภิปรายผลในประเด็นนี ้  สะทอนใหเหน็ภาพพฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารศนูย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จังหวดัเชียงใหม  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน     เปนผูมี
พฤติกรรมภาวะผูนําทั้ง 4   กลุมดังกลาวใกลเคียงกัน   แตมีพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร  กลุมที่  
2  มุงงานต่ํา   มุงสัมพันธสูง มีจํานวนรอยละที่สูงกวาทุกกลุม ผูวจิยัคิดวาอาจทาํใหมผีลกระทบตอผล
การดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    จังหวดัเชยีงใหมบาง ดังที่    ฮัลพิน (1966 
: 89)    ไดกลาววาพฤตกิรรมภาวะผูนํามุงงานต่ํา  มุงสัมพันธสูง  เปนผูบริหารที่มุงสัมพันธดานเดียว   
ทําใหการดําเนินงานหยอนยานไมคอยมปีระสิทธิภาพ  
                   สวนประเด็นผูบริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผูนาํมุงงานสูง     มุงสัมพันธสูง      มีสวนรวม
ในการจดัหลักสูตรการเรียนการสอน      ดงัเชน    จัดวิชาตามความถนัดของครู       การดูแลขั้นตอน 
การประเมินผลการใชหลักสตูร  กําหนดนโยบายในการจัดหลักสูตร   ดังที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  
(2535 : 7)   ไดกลาววา  การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอน มีการจัดตารางสอนกําหนดวิชา 
จัดเวลา  จัดครเูขาสอน  และจัดการประเมนิผล     สวนการมีสวนรวมในการจัดหาตําราและอุปกรณ
การเรียน    เชน    กําหนดเปาหมายการจดัหาตําราและอุปกรณ      กาํหนดแผนงานการจัดหาตํารา
และอุปกรณ       สนับสนุนการจัดหาสื่อชวยสอนซอมเสริม    นอกจากนี้   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
(2535 : 244)    ไดกลาววา  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาเกีย่วของกบังานสื่อและอุปกรณการเรยีน        
มีการกําหนดนโยบายการวางแผนจดัโครงการ จดังบประมาณในการจดัหาจัดซื้อส่ือและอปุกรณการเรียน      
สําหรับการมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน     เชน     ประเมินขอบกพรองในการประเมินผล
ประจําป    ปรับปรงุขอบกพรองเพื่อการประเมินผลในปตอไป    สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมความรู
ในการประเมนิผล   ดังที่  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 15)       กลาววาการประเมินผล
มีหลากหลายเหมาะสมกับวตัถุประสงค    มีการนําขอมลูที่ไดจากการประเมินผลมาวิเคราะห   มีการ
จดบันทึก    และสรุปผลการวิเคราะห      เพือ่นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ขอบกพรองการเรียนรูของผูเรียน       
                  การอภิปรายผลในประเดน็นี้    สะทอนใหเห็นภาพพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย      จังหวดัเชยีงใหม       เปนผูมีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสูง    
มุงสัมพันธสูงกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ซ่ึงคลายกับ  ฮัลพนิ (1966 : 89)    ที่กลาววา  
พฤติกรรม 
ภาวะผูนํามุงงานสูง     มุงสัมพันธสูง    เปนผูบริหารที่สมบูรณแบบทีสุ่ด      ทําใหการดําเนินงานใน
หนวยงานมีประสิทธิภาพ และจันทรานี สงวนนาม (2536 : 18) กลาววา การมีสวนรวมของผูบริหาร 
เปนการจูงใจใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน      มีรับผิดชอบ     และมีการรวมมือ 
ในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจทําใหงานบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น        
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                   สําหรับประเดน็พฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่าํ   มุงสัมพันธสูง  กับการมีสวนรวมใน 
การจัดหลักสตูรการเรียนการสอน   เชน  แนะนํากิจกรรมเสริมหลักสูตร วางแผนจัดตารางการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร  ดูแลการจัดสถานที่เรียนใหเอื้อกับหลักสูตร  ซ่ึงคลายกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2544 : 99)  กลาววา หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศชวยบอกแนวทางการจัดเนือ้หาสาระและจัด
ประสบการณใหผูเรียน   สวนการมีสวนรวมในการจดัหาตําราและอุปกรณการเรยีน เชน กําหนด
เปาหมายการจดัหาตําราและอุปกรณ   กําหนดแผนการจดัหางบประมาณประจําป   กาํหนดแผนงาน
การจัดหาตําราและอุปกรณ   ดังที่  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2535 : 244)   ไดกลาวไววาหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวของกับงานสื่อและอุปกรณการเรียน มีการกําหนดนโยบายการวางแผน  
จัดโครงการ    จัดงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อส่ือและอุปกรณการเรยีน       สําหรับการมีสวนรวม
ในการประเมนิผลการเรียน   เชน   อํานวยตามความสะดวกในการจดัแสดงผลงานขั้นสุดทายกอน
สําเร็จการศึกษาของนักเรียน ปรับปรุงขอบกพรองเพื่อการประเมินผลในปตอไป ดูแลวิธีการประเมินผล
ตามแผน เหมอืนกับกระทรวงศึกษาธกิาร (2545 : 12) ที่กลาววา แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรยีน
ในสถานศึกษา สถานศึกษาตองกําหนดระบบงานประเมนิผลการเรียนใหครอบคลุมภาระกจิทั้งหมด    
กําหนดใหมกีารดําเนินงานเปนกระบวนการที่ตอเนื่องโดยตลอดตั้งแตตนจนเสร็จบรบิูรณ     นําเอา
ผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและนําไปพฒันาผูเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
                   การอภิปรายผลในประเดน็นี้   สะทอนใหเห็นภาพพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย     จังหวดัเชยีงใหม      เปนผูมีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่ํา    
มุงสัมพันธสูง     กับการมีสวนรวมในงานวชิาการ   ดังที่    ฮัลพิน (1966 : 89)  ไดกลาววาพฤตกิรรม
ภาวะผูนํามุงงานต่ํา    มุงสัมพันธสูง      เปนผูบริหารที่มุงสัมพนัธดานเดียว       ทําใหการดําเนินงาน 
หยอนยานไมคอยมีประสิทธิภาพ   แตถึงแมผูบริหารจะมีพฤตกิรรมภาวะผูนาํในดานมุงงานต่าํ     
มุงสัมพันธสูงก็ยังใหความสาํคัญกับการมีสวนรวมในงานวชิาการดังกลาว     ซ่ึงมีผลตอการดําเนนิงาน
ในสถานศึกษา     และอาจทาํใหการดําเนนิงานในสถานศึกษาดังกลาวบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น  
                    สําหรับประเดน็พฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่าํ   มุงสัมพนัธต่ํา       กับการมีสวนรวมใน
การจัดหลักสตูการเรียนการสอน   เชน   การแนะนํากิจกรรมสงเสริมความเขาใจหลักสูตร    กําหนด
เปาหมายในการจัดหลักสูตร   การจัดวิชาตามความถนัดของครูผูสอน  ซ่ึงคลายกับ   พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  (2542 : 15)  หมวด  4  มาตรา 28 บัญญัติวา หลักสูตรการศึกษาตองมีหลากหลาย
โดยใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ    มุงพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคคลใหเหมาะสมกับวยั
และศักยภาพ   สาระสําคัญของหลักสูตรตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งทางดานความรู  และม ี 
ความสามารถ      ความดีงาม      อีกทั้งมีความรับผิดชอบในสังคมใหดยีิ่งขึ้น      สวนการมีสวนรวม
ในการจดัหาตาํราและอุปกรณการเรียน      ดังเชน    การกําหนดแผนงานการจัดหาตําราและอุปกรณ 
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กําหนดแผนการจัดหางบประมาณประจําป  สนับสนุนการจัดสื่อชวยสอนซอมเสริม  ดังที่  ปรียาพร  
วงศอุตรโรจน  (2535 : 244)  ไดกลาววา   ผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน   สงเสริมการใชส่ือ
และอุปกรณการเรียนโดยมกีารกําหนดนโยบาย และวางแผนการจัดโครงจัดงบประมาณในการ

จัดหาจดัซื้อส่ือและอุปกรณการเรียน  สําหรับการมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน เชน   
ประเมินขอบกพรองในการประเมินผลประจําป     ดูแลวิธีการประเมนิผลตามแผน      ปรับปรุง
ขอบกพรองเพือ่การประเมินผลในปตอไป  นอกจากนี้  อําภา  บุญชวย (2537 : 32)    ไดกลาววา  
การประเมินผลการเรียนขึ้นอยูกับจดุมุงหมาย  วาจัดประสบการณทั้งหมดที่ใหผูเรียนนั้นมีความยาก
งาย   เหมาะสมมากนอยเพียงใด      จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการกําหนดนโยบายการประเมินผล     
และสงเสริมครูผูสอนใหมีความสามารถในการประเมินผล 
                   การอภิปรายผลในประเดน็นี้     สะทอนใหเห็นภาพพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย       จังหวดัเชยีงใหม       เปนผูมีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานต่ํา     
มุงสัมพันธต่ํา  กับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ดังที่  ฮัลพิน (1966 : 89)   ไดกลาววา    พฤติกรรม
ภาวะผูนํามุงงานต่ํา  มุงสัมพันธต่ํา  เปนผูบริหารที่เฉื่อยชา    ทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ 
แตถึงแมผูบริหารจะมีพฤตกิรรมภาวะผูนาํดานมุงงานต่าํ     มุงสัมพันธต่ําก็ตามยังใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในงานวิชาการดังกลาว       ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานในสถานศึกษา     และอาจทําให
การดําเนินงานในสถานศึกษาดังกลาวบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น  เหมอืนกับ  ชาญชยั   อาจินสมาจาร  
(2535 : 95)  กลาววา     การมีสวนรวมเปนวิธีที่ทําใหทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็น    เพื่อหา
วิธีการในการแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในการดําเนินงานดวยความเต็มใจ 
                   สุดทายประเด็นพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสงู      มุงสัมพันธต่ํา     กับการมีสวนรวมใน
การจัดหลักสตูรการเรียนการสอน   ดังเชน   แนะนํากจิกรรมสงเสริมความเขาใจหลักสูตร    กําหนด
เปาหมายในการจัดหลักสูตร  จัดวิชาตามความถนัดของครูผูสอน  คลายกับ  ปรียาพร วงศอุตรโรจน 
(2535 : 120)  ไดกลาววา  การจัดดําเนินงานเกีย่วกับการเรียนการสอน  การจัดตารางสอนกําหนด
วิชา  เวลาผูสอน และผูเรียน   การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษา    ความ
พรอมของบุคลากร    จัดใหมีการพัฒนาครูผูสอนในกาวทันวิทยาการ เทคโนโลยีใหม ๆ  
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ  และความกาวหนาของสังคม     สวนการมีสวนรวมในการ
จัดหาตําราและอุปกรณการเรียน    เชน    กําหนดเปาหมายการจัดหาตําราและอุปกรณ      ซ่ึงคลาย
กับ   วรายุ    ล้ีประเสริฐ  (2539 : 24)  ไดกลาววา การจดัหาตําราและอุปกรณการเรียนใน
สถานศึกษา มีผูบริหารสถานศึกษาเปนหลักในการกําหนดนโยบายการวางแผน การจัดโครงการจดั

งบประมาณในการจัดหาอุปกรณการเรียน   สําหรับการมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน   เชน    
อํานวยความสะดวก 
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ในการจัดแสดงผลงานขั้นสุดทายกอนสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน ประเมินขอบกพรองใน การ
ประเมนิผลประจําป การปรับปรุงขอบกพรองเพื่อการประเมินผลในปตอไป  ดังที่    กระทรวงศึกษาธกิาร 
(2545 : 12)  ไดกลาววา    แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา ตองกาํหนดระบบงาน
ประเมินผลการเรียนใหครอบคลุมภารกิจทั้งหมด     กาํหนดใหมีการดําเนินงานเปนกระ บวนการที่     
ตอเนื่องโดยตลอดตั้งตนจนเสร็จบริบูรณ  
 การอภิปรายผลในประเดน็นี ้   สะทอนใหเห็นภาพพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จังหวดัเชยีงใหม   เปนผูมีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงานสูง    
มุงสัมพันธต่ํา  กับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ดังที่   ฮัลพิน (1966 : 89)    กลาววา     พฤติกรรม
ภาวะผูนํามุงงานสูง   มุงสัมพันธต่ํา   เปนผูบริหารมุงแตงานดานเดียว    มีการดําเนนิงานที่เขมงวด   
ทําใหผูรวมงานมีแตความเครียดในการทํางาน จึงทําใหงานไมคอยมีประสิทธิภาพ แตถึงแมผูบริหาร
มีพฤติกรรมภาวะผูนําดานงานสูง  มุงสัมพันธต่ํา  ยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ
ดังกลาว      ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานในสถานศึกษา      และอาจทําใหการดําเนินงานในสถานศึกษา
ดังกลาวบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น    คลายกับ ศักรินทร  สุวรรณโรจน (2541 : 7)  วา  การมีสวนรวม 
เปนการเปดโอกาสใหทุกคนในหนวยงานหรือในทีมงาน     ไดรวมกนัคิดรวมกนัทาํ    และชวยกนั
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในระหวางการปฏิบัตงิาน     เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   
                   จากการอภิปรายผลดังกลาวมา    ในภาพรวมสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    จังหวดัเชยีงใหม 
เปนผูมีพฤติกรรมภาวะผูนํามุงงาน   มุงสัมพันธ  ทั้ง  4   กลุมในจํานวนรอยละที่ใกลเคียงกัน     และ
ใหความสําคญักับการมีสวนรวมในงานวชิาการ    ซ่ึงอาจเปนผลดีตอการดําเนินงานในสถานศึกษา 
และผูวิจยัคิดวา     ผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย    จังหวัดเชียงใหม    หรือผูบริหาร
จากสถาบันอื่นอาจไดแนวทางวิธีการดําเนินงานดังกลาว      และอาจนําไปใชในสถาบัน   เพื่อทําให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น   เพราะพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม
ในงานวิชาการนี้เปนปจจยัสําคัญในการดําเนินงานในสถานศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 
        
                   จากผลการวิจยัคร้ังนี้    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกีย่วกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
กับการมีสวนรวมในงานวิชาการ       และขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป       ตามลําดับดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   มีดังนี ้
 
                   จากผลการวิจยัเร่ือง   พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย     จังหวดัเชยีงใหม      ในภาพรวมพบวาผูบริหารมีพฤติกรรม 
ภาวะผูนําดานมุงงาน   มุงสัมพันธทั้ง  4   กลุม ในจํานวนรอยละที่ใกลเคียงกัน    และใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในงานวิชาการ      ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา     ผูบริหารควรมกีารพฒันาพฤติกรรม
ภาวะผูนําใหอยูในกลุมที่ 1 (มุงงานสูง  มุงสัมพันธสูง)  ใหมากกวาที่พบในการวิจัย     เพื่ออาจทําให
การดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จังหวดัเชยีงใหม  ประสบผลสําเร็จและ
บรรลุเปาหมายมากยิง่ขึ้น 
                   ผูบริหารควรจะมีการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนํา  กับการมสีวนรวมในงานวิชาการ  ควร
มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ      และควรหาวิธีการเสาะแสวงหาความรู   ประสบการณเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการดําเนินงานใหมากขึ้น     เชน  จัดไปทัศนศึกษาดูการจัดการดําเนนิงานของผูบริหารศูนยศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย      ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน     ในจังหวดัเชียงใหม    หรือใน
ตางจังหวัด    เพื่อจะไดนําเอาประสบการณดี ๆ  ที่ไดพบมาประยุกตใชตอไป 
 
                   ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป     
 
                   1.   ควรทําการวจิัยเกีย่วกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร    โดยมีการเปรียบเทียบ
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางอื่น    เชน    กลุมผูบริหาร    กลุมบุคลากร     และกลุมนกัเรียน  
                   2.   ควรทําการวจิัยเกีย่วกับการมีสวนรวมของผูบริหารในงานวิชากา     ในเชิงคุณภาพ    
มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ    และการสังเกต    ใชกลุมตวัอยางไมมาก    ในพื้นที่ที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูบริหารในงานวิชาการ     
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