ชือวิทยานิพนธ์ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารตามทัศนะของบุคลากร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ผู้เขียน
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สาขาวิชา

สาขาวิชาการบริ หารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ปี การศึกษา

2554

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั/ งนี/ มี จุ ด ประสงค์ ข องการวิ จ ัย เพื อ 1) เพื อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้นํ า
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จัง หวัดสตูล 2) เพือเปรี ย บเทีย บระดับภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์
การสอนและระดับการศึกษา 3) เพือประมวลข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลามสังกัดสํา นัก งานการศึก ษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ประกอบ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จํานวน
10 คน และบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จํานวน 144 คน ใช้การสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบในการเก็บข้อมูล สถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ
ค่าเฉลียเลขคณิ ต และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการกระตุน้
ทางปั ญญาอยู่ในระดับปานกลาง 2) ทัศนะของบุคลากรทีมีเพศต่างกันโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ 3) ทัศนะ
ของบุคลากรทีมีอายุและประสบการณ์การสอนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาและด้านการคํานึ งถึ งปั จเจกบุคคล 4) ทัศนะบุคลากรทีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการกระตุน้ ทางปั ญญา 5) ประมวล
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ได้แก่ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้า นการสร้ า งแรงบันดาลใจ ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา ด้า นการคํา นึ ง ปั จ เจกบุ ค คลและด้า น
การเกื/อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
(3)
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ABSTRACT

This research aims 1) to study the level of transformational leadership of
administrators in the Islamic private schools in Satun province, 2) to compare the levels of
transformational leadership of administrators in the Islamic private schools in Satun on the basis
of gender, age, educational level, and teaching experience, and 3) to collect the suggestions
relating to the ways of developing transformational leadership of administrators in the Islamic
private schools in Satun. The focus group used in the research consists of 10 administrators in the
Islamic private schools in Satun and 144 Islamic private school personnel. The unrestricted
interview method and the questionnaire are also adopted in the work to collect relevant data and
materials. The statistic applied for analyzing the data is percentage value, arithmetic average
percentage value, and standard deviant value.
The research resulted in finding that 1) Collectively and individually, the level of
transformational leadership of administrators in the Islamic private schools in Satun province is at
high level. The exception is regarding the intellectual motivation which is at moderate level.
2) Collectively and individually, the opinions of the school personnel of diverse gender relating to
the issue are similar except regarding the intellectual motivation and the use of charismatic or
greatness power based on ideology. 3) Collectively and individually, the opinions of the school
personnel of different age and teaching experience relating to the issue are similar except
regarding the intellectual motivation and the care for the wellbeing of the school individual
members. 4) Collectively and individually, the opinions of the school personnel of diverse
educational level relating to the issue are not different except regarding the intellectual
motivation. 5) The suggestions on the ways to develop the transformational leadership of
administrators in the Islamic private schools in Satun province are related to charismatic or
(4)

greatness power based on ideology, spreading of Islamic teachings, inspiration, intellectual
motivation, concern for the wellbeing of individual members, and acceptance and achievement of
common goals.

(5)

     

 :

 

%& #$  ! "     
)' *+, & $ /' :



01.&$   . /  - :



601432 :   

 
        
;   

   (1 89 "0 7

 ! '  (2 :%& #$  ! "   

 >? !H /I FG (3 $ :D .E$ < = '$ > $ '?@  A BC
; ' C>K .%& #$  ! "         
        P QMR 10 NC = O 89 "0  LM A
 S   L6? $ .;  P QMR 144$ :%& #$ 

!"

= Z =" 89 YQH X "W$ :89 .   ! FG V- TU %9  $S
1[  > $ \'S T >I$ , 9'? >; NC
NC$ #G- (1 B >W QM ' C ]^  $ 7 0A   _"0 !`A a P$
NC %& #$  ! "         

 %c b-

NC$ #G- (2 : T  = ' NC %c =" B d Y?e . 1ec = '
B d Y?e . < '?h 7 i  A NC ;  Y A f g # b A NC ;  Y A f g # b- NC$ #G- (3 h j > h$$
;  ;k 0;. ? $ B d Y?e . ' < .E$ <0>C 7 i
Y?e . <>& = ' 7 i  A NC ;  Y A f g # b- NC$ #G- (4
          >? !H /I (5$ :B d
C $+$ h j > h. l & B0 89 H m %& #$  ! "
TU <nC'  ;k 0;. ? $ B d $ YZ $   < 
.W/+ C>@ 7 0k T9I$ lO o(6)

