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บทที 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
บทนีจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาํ เนินการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั การ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพื-อ
1. เพื-อศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
2. เพื-อเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์
การสอน และระดับการศึกษา
3. เพื- อประมวลข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดาํ เนินการวิจยั ประกอบด้วย ประชากร เครื- องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากร
ประชากรที- ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี เป็ นบุ ค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล ปี การศึกษา 2554 รวมประชากรที-เป็ นบุคลากร จํานวน 141 คน และตัวแทน
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 10 คน
2. เครืองมือในการวิจัย
1) รู ปแบบของเครื- องมือ
รู ปแบบของเครื- องมือการวิจยั ที-ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี
ก. แบบสอบถาม แบบสอบถามนี เป็ นแบบสอบถามที- ใ ช้ก ับ บุ ค ลากร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ได้นาํ มาจากการประมวลและดัดแปลงข้อคําถาม
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จากงานวิจยั ของ สุ รชิน วิเศษลา (2552) ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง (2549) จารุ วรรณ โตบัว (2551) บุญโสม
ดีเลิศ (2550) และศุภกิจ สานุสัตย์ (2548)
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี คือ
ตอนที- 1 แบบสอบถามเกี-ยวกับสถานภาพทัว- ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที- 2 แบบสอบถามเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลครอบคลุมเนื อหา
ภายใน 6 ด้านได้แก่ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคล และด้านการเกือกูลยอมรับ
เป้ หมายกลุ่ม
ตอนที- 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี-ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื- อพัฒ นาภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ข. แบบสั มภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ นีเป็ นแบบสัมภาษณ์ อย่า งมีโครงสร้ า ง
เพื-อนํา ไปใช้ก บั บุค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัดสํา นัก งานการศึ ก ษาเอกชน
จังหวัดสตูล กลุ่มที- 1 เกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูลทัง 6 ด้านได้แก่ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล และด้านการ
เกือกูลยอมรับเป้ หมายกลุ่มรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณซึ- ง เป็ นแบบสอบถาม
เกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลโดย
ขอหนั ง สื อขออนุ ญ าตเก็ บ ข้อ มู ล การวิ จ ัย จากสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารวิ ท ยาลัย อิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เพื-อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจากนันผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทังหมด
ไปเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนําแบบสอบถามที-รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ซึ- งแบบสอบถามที-ได้กลับคืนมาทังหมดจํานวน 141 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 97.9 และไม่ส่งคืน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.1
และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
เพื-อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิ สลามจังหวัดสตู ลโดยขอหนังสื อจากสํ านักงานเลขานุ การวิ ทยาลัยอิ สลามศึ กษา มหาวิ ท ยาลัย
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สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื-อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ผูว้ ิจยั เก็บ รวบรวมแบบสอบถามทังหมดและบทสัม ภาษณ์ ที- ไ ด้ นํา มา
ดําเนินการตามขันตอนการวิจยั ต่อไป
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
ก. แบบสอบถาม
ตอนที 1 ข้อมูลเกี-ยวกับสถานภาพทัว- ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยใช้คา่ ร้อยละ เพื-อนํามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า
ตอนที 2 ข้อมูลเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี-ยเลขคณิ ต (µ ) และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน
(σ)

ตอนที 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี-ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล วิเคราะห์
โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็ นที-มีความหมายคล้ายคลึ งกันแล้วหาค่าความถี- เพื-อนํามาประกอบ
การอภิปรายผล
ข. แบบสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะนําแบบสัมภาษณ์ที-ได้นาํ มาสรุ ปประเด็นสําคัญ
ของแต่ละประเด็นเกี- ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล ตามรายด้านทัง 6 ด้านได้แก่ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่
คําสอนอิสลาม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล
และด้านการเกือกูลยอมรับเป้ หมายกลุ่ม และนําเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล

5.1 สรุปผลการวิจัย
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
สตูล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล ตามทัศนะของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากยกเว้นด้านการ
กระตุน้ ทางปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลางมีรายละเอียดทัง 6 ด้าน ดังนี
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1.1 ด้ า นการมี บ ารมี อ ย่ า งมี อุ ด มการณ์ บุ ค ลากรมี ท ัศ นะเกี- ย วกับ ภาวะผู้นํา
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมื- อพิจารณารายข้อพบว่า ผูบ้ ริ หารมีพ ลัง และมีค วามยากี น (เชื- อมัน- ) ในตนเอง
ผูบ้ ริ หารแสดงการคาดหวังต่อผลสัมฤทธิH ของงานสู งอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารสามารถบริ หาร
ได้อย่างน่าประทับใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 ด้ า นการเผยแผ่ ค ํ า สอนอิ ส ลามบุ ค ลากรมี ท ั ศ นะเกี- ย วกั บ ภาวะผู้ นํ า
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื-อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นข้อ ที- มี ร ะดับ ทัศ นะอยู่ใ นระดับ ปานกลางคื อ ผูบ้ ริ ห ารสร้ า งความยากี น
(เชื-อมัน- ) แก่ผรู้ ่ วมงานที-จะนําสู่ การตัฆยีเราะฮ์ (เปลี-ยนแปลง)โดยใช้แนวคิดอิสลาม
1.3 ด้ า นการสร้ างแรงบั น ดาลใจบุ คล าก ร มี ทั ศ นะ เ กี- ย วกั บ ภ าวะ ผู้ นํ า
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื-อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ หาร
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน- ตังใจอย่างแน่วแน่ที-จะทํางานให้สําเร็ จตามฮาดัฟ (เป้ าหมาย) ที-กาํ หนด
ไว้อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารพูดคุยกระตุน้ กําลังใจให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในการทํางาน
และผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผูร้ ่ วมงานมีบทบาทเป็ นผูป้ ระสานงานการตะฮ์ลีล (วิเคราะห์) และการ
อิสติมบาฏ (สังเคราะห์) ความเห็ นต่างๆ เพื-อให้เกิ ดความเชี- ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลางตามลําดับ
1.4 ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา บุคลากรมีทศั นะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื-อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที-อยุใ่ นระดับมาก
คือผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการตัคตีฏ (วางแผน) จัดการหลักสู ตรภายใน
สถานศึกษา ส่ วนข้อที-อยูใ่ นระดับตํ-าสุ ดคือปานกลางได้แก่ ผูบ้ ริ หารจัดให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีเพื-อพัฒนาปัญญาของผูร้ ่ วมงาน และผูบ้ ริ หารมีการตักดีมุนชูรอ (ให้คาํ ปรึ กษา) แก่บุคลากรเกี-ยวกับ
การจัดทําผลงานทางวิชาการ
1.5 ด้ า นการคํ า นึ งถึ งปั จเจกบุ คล บุ คลากรมี ทั ศ นะ เกี- ย วกั บ ภาวะ ผู้ นํ า
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื-อพิจารณารายข้อพบว่า ผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานมีอตั ตัมมียะฮ์อษั ษาตียะฮ์ (การพัฒนาตนเอง)อยู๋ในระดับมากสุ ด รองลงมา คือ
ผู้บ ริ หารแสดงความเป็ นกัน เองและถ่ อ มตนในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ ผู้ร่ ว มงานเป็ นรายบุ ค คล
ส่ วนผูบ้ ริ หารเป็ นพี-เลียงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่ผรู้ ่ วมงานเแบบฟัรดุน (รายบุคคล) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง

1.6 ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม บุคลากรมีทศั นะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื-อพิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับ
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มากทุกรายการ ส่ วนผูบ้ ริ หารกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพื-อมุ่งสู่ ฮาดัฟ (เป้ าหมาย) เดียวกัน อยูใ่ น
ระดับมากสุ ด และผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ใช้วิธีการคิดแบบ ฮัลลุนมชากิล (แก้ปัญหา) สู่ เป้ าหมาย
ของโรงเรี ยนตามลําดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นของบุค ลบุค ลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล เกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน
2.1 ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล ตามทัศนะของบุคลากรที-มีเพศต่างกันโดยรวมมีทศั นะไม่แตกต่างกัน
2.2 ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล ตามทัศนะของบุคลากรที-มีอายุ 45-54 ต่อด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการคํานึ งถึ ง
ปัจเจกบุคล อยูใ่ นระดับปานกลางแตกต่างกับบุคลากรทุกระดับอายุอื-นๆ ซึ-งมีทศั นะในระดับมาก
2.3 ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูลในด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามทัศนะของบุคลากรที-มีระดับการศึกษาตํ-ากว่าปริ ญญาตรี
กับบุคลากรที-มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นระดับปานกลางแตกต่างกับบุคลากรที-มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาโทซึ-งมีความคิดเห็นในระดับมาก
2.4 ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลที-มีประสบการณ์
ในการทํางาน 11-15 ปี 21 ปี ขึนไป และ 6-10 ปี ต่อด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา ด้า นการคํา นึ ง ถึ ง ปั จเจกบุ ค ลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
แตกต่างจากบุคลากรที-มีระดับประสบการณ์การสอน 1-5 ปี และ16-20 ปี มีทศั นะอยูใ่ นระดับมาก
3. ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จากแบบสอบถามปลายเปิ ด
ผลการประมวลข้อเสนอแนะเกี- ย วกับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล สรุ ปได้ดงั นี
3.1 ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ มีข ้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี- ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด
คือ ผูบ้ ริ หารสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที-ดีตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัว- ไป
อย่างเคร่ งครัดเพื-อเป็ นที-เคารพนับถือของผูร้ ่ วมงาน รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารผูบ้ ริ หารสมควรรักษา
สิ ทธิ ของผูร้ ่ วมงานอย่างเคร่ งครัด เสนอแน่ให้ผบู้ ริ หารพูดจริ งทําจริ งและรักษาสัญญา เสนอให้

112

ผูบ้ ริ หารพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที-จะแก้ปัญหาต่างๆได้ เสนอแน่ให้ผบู้ ริ หารทํางาน
อย่างมีอุดมการณ์บริ สุทธิH ใจเพื-อพระองค์อลั ลอฮฺองค์เดียวไม่ทาํ เพื-อธุ รกิจ เสนอให้ใช้หลักยุติธรรม
ในการบริ หารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิให้ยึดหลักการศาสนาเป็ นหลัก เสนอให้นาํ แนวคิด วิธีการ ความรู้
และเทคโนโลยีใ หม่ๆมาใช้ใ นการบริ หารงาน เสนอให้ ผูบ้ ริ หารให้อาํ นาจตัดสิ นใจในหน้าที- ทีมอบหมายแก่ครู ผสู้ อนมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็ นเกณฑ์ เสนอให้ผบู้ ริ หารให้แสดงความ
มัน- ใจความไว้วางใจต่อผูร้ ่ วมงานว่าจะทํางานได้สาํ เร็ จ ตามลําดับ
3.2 ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ ผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูค้ อยให้ก ารตัก เตื อนเพื-อให้เกิ ด ความเลื- อมใสเกี- ย วกับ คํา สอนอิ ส ลาม ผูบ้ ริ หารแสดงเป็ น
แบบอย่างของการเป็ นพี-นอ้ งกันในอิสลาม ระหว่างสมาชิกในองค์กรเพื-อทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารพูด
เพื-อทําการดลจิตโดยใช้คาํ สอนอิสลามเพื-อกระตุน้ กําลังใจในการทํางาน ผูบ้ ริ หารสร้างความเชื-อมันแก่ผรู้ ่ วมงานที-จะนําสู่ การเปลี-ยนแปลงโดยใช้แนวคิดอิสลาม
3.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ ผูบ้ ริ หาร
พูดคุ ยกระตุน้ กํา ลังใจให้เกิ ดความกระชุ่ มกระชวยในการทํางาน ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผูร้ ่ วมงาน
ปฏิบตั ิงานโดยให้ความไว้วางใจและให้เกียรติตอ่ มุสลิมด้วยกัน ตามลําดับ
3.4 ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา มีขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือผูบ้ ริ หาร
จัดการอบรมทีมงานเพื-อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้ ผูบ้ ริ หารจัดให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีเพื-อพัฒนาปัญญาของผูร้ ่ วมงาน
3.5 ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ ผูบ้ ริ หาร
มอบหมายงานโดยคํานึ งถึ งความรู้ ความสามารถของฟั รดุ น (แต่ละบุคคล) ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้
ผูร้ ่ ว มงานมี ก ารพัฒ นาตนเอง ผูบ้ ริ ห ารแสดงความเป็ นกัน เองและถ่ อ มตนในการปฏิ สั ม พัน ธ์
ต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริ หารรับฟั งเรื- องราวและความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานด้วยความตังใจ
ผูบ้ ริ หารเป็ นพี-เลียงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่ผรู้ ่ วมงานแบบรายบุคคล ตามลําดับ
3.6 ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด
คือ ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพื-อมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ประชุม
ปรึ กษาหารื อ เพื-อจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายโรงเรี ยน ตามลําดับ
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4. จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมีทศั นะ
ว่าข้อเสนอแนะทัง 6 ด้านจากบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลสามารถนํามา
พัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารได้ ผูบ้ ริ หารมีทศั นะเป็ นรายด้านสามารถสรุ ปและ
ลําดับความสําคัญข้อเสนอแนะไว้ดงั นี
4.1 ด้านด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ผลปรากฏว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลเสนอแน่วา่ ผูบ้ ริ หารสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที-ดีตามหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัว- ไปอย่างเคร่ งครัดเพื-อเป็ นที-เคารพนับถือของผูร้ ่ วมงาน เสนอให้
ผูบ้ ริ หารรักษาสิ ทธิ ของผูร้ ่ วมงานอย่างเคร่ งครัด อยากให้ผบู้ ริ หารพูดจริ งทําจริ ง และรักษาสัญญา
เสนอให้ผบู้ ริ หารพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที-จะแก้ปัญหาต่างๆได้ เสนอให้ทาํ งานอย่าง
มีอุดมการณ์บริ สุทธิH ใจเพื-อพระองค์อลั ลอฮฺ องค์เดียวไม่ทาํ เป็ นเพื-อธุ รกิจ เสนอให้ใช้หลักยุติธรรม
ในการบริ หารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิให้ยึดหลักการศาสนาเป็ นหลัก เสนอให้นาํ แนวคิด วิธีการ ความรู้
และเทคโนโลยีใ หม่ๆมาใช้ใ นการบริ หารงาน เสนอให้ ผูบ้ ริ หารให้อาํ นาจตัดสิ นใจในหน้าที- ทีมอบหมาย และให้มีความไว้วางใจ เชื-อมัน- ในความสามารถการทํางานของผูร้ ่ วมงาน
4.2 ด้า นการเผยแผ่ค าํ สอนอิ ส ลาม ผลปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลเสนอแน่ะอยากให้ผบู้ ริ หารเป็ นผูค้ อยให้การ ตักเตือนเกี- ยวกับคําสอน
อิสลาม ในโอกาสก่อนเริ- มการประชุมทุกครัง เสนอให้สร้างบรรยากาศอูคูวะฮ์อิสลามียะฮ์ (เป็ นพีน้องกันในอิสลาม) ไม่แตกแยกกัน ให้กระตุน้ กําลังใจและจิตวิญญาณของผูร้ ่ วมงานด้วยคําสอน
อิสลาม และเสนอให้นาํ การทํางานแบบอิสลามที-สร้ างความมัน- ใจแก่ผูร้ ่ วมงานที-จะนําพาสู่ การ
เปลี-ยนแปลงได้
4.3 ด้านการการสร้างแรงบันดาลใจ ผลปรากฏว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลเสนอแน่ ะอยากให้ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ู้ จกั ใช้คาํ พูดเพื-อให้เกิดความสดชื- น
กระชุ่มกระชวยในการทํางาน และให้ผบู้ ริ หารไม่กา้ วก่ายงานที-มอบหมายเกินไปเพื-อให้เกียรติแก่
ผูร้ ่ วมงาน
4.4 ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จังหวัดสตูลมีทศั นะและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมาก
ที-สุด ได้แก่ อยากให้มีการจัดการอบรมทีมงานชุ ดใหม่เพื-อให้สามารถปฏิ บตั ิงานแทนกันได้เมื-อ
ทีมงานกลุ่มเดิมติดภารกิจ สมควรจัดงบประมาณให้ศึกษาดูงานนอกสถานที-อย่างทัว- ถึงเพื-อพัฒนา
ปัญญาของผูร้ ่ วมงาน
4.5 ด้านการคํานึ งถึ ง ปั จเจกบุคล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูลมีทศั นะและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมาก
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ที-สุด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสมควรมอบหมายงานโดยคํานึ งถึงความรู้ความสามารถขอแต่ละบุคคล อย่าง
ทัว- ถึ ง ทุก คน ผูบ้ ริ หารสมควรส่ ง เสริ ม ให้ผูร้ ่ วมงานพัฒนาตนเองโดยจัดอบรมตามสายงานทีรับผิดชอบให้ทวั- ถึงกันทุกคน ผูบ้ ริ หารสมควรแสดงความเป็ นกันเองร่ วมกิจกรรมและถ่อมตนใน
การปฏิสัมพันธ์ต่อผูร้ ่ วมงานและเข้าใจเข้าถึงเป็ นรายบุคคล และสมควรรับฟังเรื- องราวและความ
คิดเห็นของผูร้ ่ วมงานด้วยความตังใจจริ งใจ ผูบ้ ริ หารสมควรเป็ นพี-เลียงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่
ผูร้ ่ วมงาน
4.6 ด้านการเกื อกูล ยอมรั บเป้ าหมายกลุ่ม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูลมีทศั นะและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงมากที-สุด
คือ ผูบ้ ริ หารสมควรรับฟังความคิดเห็นเพื-อสร้างเป้ าหมายกลุ่มร่ วมกัน กระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งาน
เพื-อมุ่งสู เป้ าหมายเดี ยวกัน สมควรประชุ มปรึ กษาหารื อเพื-อจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมาย
โรงเรี ยนเป็ นระยะๆตามลําดับ

5.2 การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื- อง ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมีประเด็นที-ควรนํามาอภิปรายดังนี
1. ระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูลทัง 6 ด้านตามความคิดเห็นของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรอง
ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดสตูล ได้แก่ ด้า นการมี บ ารมี อย่า งมี
อุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล และด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม อภิปรายผลได้ดงั นี
1.1 ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ความคิดเห็ นของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย
รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมีความ
คิดเห็นว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ เมื-อพิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 15 รายการ และอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 6 รายการ โดยภาพรวมของด้านนี อยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
สราญรัตน์ จันทะมล (2548 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาเลย เขต 2 ที-ผลการวิจยั
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ทําการวิจยั เรื- อง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษา
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หนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีระดับ ภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนปลงอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศุภกิจ สานุสัตย์ (2546 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ด้านการมีบารมีอย่างมี
อุดมการณ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อังกาบ เจริ ญ
ฤทธิH (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื- องภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษากับ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา : ศึกษากรณี ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาเขต
1 อําเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา การศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรางคณา เทียมภักดี (2547
: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ การ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่าระดับ
ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงโดยภาพรวมของด้า นการมี บ ารมี อย่า งมี อุดมการณ์ อยู่ในระดับ มาก
เช่นกัน
1.2 ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ความคิดเห็นของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย รอง
หัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ว่าภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านนี เมื-อพิจารณา
เป็ นรายข้อทัง 9 ข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ และเมื-อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 : Abstract) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั
เรื- อง Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study Fenomenologi di MIN Malang) โดยผลการวิจยั พบว่า
ภาวะผู้นํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม ด้า นการชี แนะ
ทางปํ ญญาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนด้วยคําสอนอิสลามมีบทบาทต่อผูร้ ่ วมงานในระดับสู ง สอดคล้อง
กับการวิจยั ของ (Abdullah Afandi 2005 : 1) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Peran dan Fungsi Kiai ( Studi
Kasus di Kecamatan Tanon Kabupaten Seragen ) ได้กล่าวว่า จุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอน
ศาสนาอิส ลามคือการเป็ นผูร้ ู้ คาํ สอนอิสลาม เป็ นผูท้ ี-มีบ ทบาทสู ง ในการบรรยาย เผยแผ่ค าํ สอน
อิสลามแบส และสอดคล้องกับแนวคิดของ แบส และอโวลีโอ (Bass & Avolio. 1994 : 2) ได้ให้
ความหมายว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง คือ เป็ นผูน้ าํ ที-ให้ผตู้ ามอยูเ่ หนือกว่าความสนใจในตนเอง
ผ่านทางการมีอิทธิ พล อย่างมีอุดมการณ์ การเปลี-ยนแปลงมีแนวโน้มที-จะช่วยกระตุน้ ความหมาย
ของงานในชีวิตของผูต้ ามให้สูงขึน อาจจะชี หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความต้องการทาง
ศีลธรรมให้สูงขึนด้วย
1.3 ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ตามความคิดเห็ นของบุ คลากรหัวหน้า ฝ่ าย
รองหั ว หน้ า ฝ่ ายและรองผู้อ ํา นวยการของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล
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ผลการวิจยั พบว่าระดับความคิดเห็นเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านนี มากที-สุด คือ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน- ตังใจ
อย่า งแน่ ว แน่ ที- จ ะทํา งานให้ สํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายที- ก ํา หนดไว้ ผู้บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ให้ ผูร้ ่ ว มงาน
ปฏิบตั ิงานโดยให้ความไว้วางใจแลให้เกียรติต่อมุสลิมด้วยกัน ผูบ้ ริ หารกล่าวถึงสิ- งที-ตอ้ งการจะทํา
ให้สําเร็ จด้วยความกระตือรื อร้น ตามลําดับ โดยภาพรวมของด้านนีอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาหนองคาย เขต 2 สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ศุภกิ จ สานุ สัตย์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อนในโรงเรี ยน
ประถมศึ ก ษาสัง กัดสํา นัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัดขอนแก่ นสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ
สราญรัตน์ จันทะมล (2548 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาอําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาเลย เขต 2 สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ฐิ ติพ งศ์ คล้า ยใยทอง (2547 :บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสระบุรี เขต 1 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อังกาบ
เจริ ญฤทธิH (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา : ศึกษากรณี ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษา
เขต 1 อําเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา
1.4 ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล ผลการวิ จ ัย พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี- ย วกับ ภาวะผู้นํา การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านนี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ ทธิ ดา สมานพันธ์ (2548 : บทคัดย่อ) ซึ- งได้ทาํ
การวิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงกับประสิ ทธิ ผลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ศึกษาเฉพาะ
กรณี : องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดยะลาสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัลยาณี พรมทอง
(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื- องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารในวิทยาลัยพลศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จักรกฤษณ์ บัวแสง
(2548 : บทคัดย่อ ) ซึ- งได้ทาํ การวิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของข้าราชการราชทัณฑ์ระคับ
หัวหน้าฝ่ ายกับประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานภายใต้การปฏิรูประบบราชการ ซึ- งผลการวิจยั พบว่า
การปฏิบตั ิงานภายใต้การปฏิรูประบบราชการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.5 ด้า นการคํา นึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค ล บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้านนี เมื-อพิจารณาราย
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ข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก 9 รายการ และอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 รายการ และเมื-อพิจารณาเป็ นราย
ด้านโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อังกาบ เจริ ญฤทธิH (2548 : บทคัดย่อ)
ได้วิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา :
ศึกษากรณี ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาเขต 1 อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรางคณา เทียมภักดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี-ยวกับภาวะ
ผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลสู่ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล :
กรณี ศึกษาโรงพยาบาลชุ มชนจังหวัดเชี ยงราย ผลการวิจยั พบว่าระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
โดยภาพรวมของด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของธวัชชัย หอมยามเย็น (2548 : บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื- องภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาหนองคาย เขต 2 สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของศุ ภ กิ จ สานุ สั ต ย์ (2546) ได้ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผู้นํา การเปลี- ย นแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
สั ง กัด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ขอนแก่ น สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของฐิ ติ พ งศ์
คล้ายใยทอง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่าระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงโดย
ภาพรวมของด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคลอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.6 ด้า นการเกื อกูล ยอมรั บ เป้ าหมายกลุ่ ม ตามความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากร
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดสตูล ผลการวิจ ัย พบว่า ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้านนีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมื- อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใ นระดับ มากทุ ก รายการ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ สุ รชิ น
วิเศษลา (2550 : 67) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพืนที-การศึกษาขอนแก่นเขต 4 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทองทิพภา วิริยพันธุ์ (2546 : 3035) โดยกล่าวว่า การทํางานในยุคนี ต้องอาศัยการทํางานเป็ นทีม (Team work) เพื-อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ
จึ ง จะได้รับ ผลสํา เร็ จตามเป้ าหมายและต้อ งใช้ก ารบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ วมในการวางแผนและ
ตัดสิ นใจร่ วมกัน
ผลการวิจ ัย เป็ นรายด้า นของระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล อยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน และรายรวมอยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน ที-เป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
สตู ล โดยรวมมี ภ าวะผู้นํา การเปลี- ย นแปลงที- มี พื นฐานเชิ ง คุ ณ ค่ า ศาสนาอิ ส ลามโดยทั-ว ไป
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามเมื-อพิจารณาเป็ นรายด้าน และ
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รายรวมพบว่าผลการวิจยั ไม่ได้อยูใ่ นระดับมากที-สุดเลยแม้แต่ดา้ นเดียว ดังนันผลการวิจยั นี ชีให้เห็น
ว่าระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ยังต้องมีการพัฒนาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ-งด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาผลการวิจยั พบว่าอยูใ่ นระดับ
ตํ-าสุ ดได้แก่อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน ที-เป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล โดยรวมยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการกระตุน้ ทางปั ญญาประกอบกับ
ยังไม่คอ่ ยให้อิสระในการตัดสิ นใจต่อหน้าที-ที-มอบหมายแก่ผรู้ ่ วมงานซึ- งยังค่อนข้างยึดถือกฎเกณฑ์
และการสัง- การเป็ นหลัก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลทีมีเพศต่างกันในรายด้านพบว่าบุคลากรเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงแตกต่างจากเพศชายในด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
และด้า นการกระตุ ้นทางปั ญญาอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่เมื-อพิจารณาค่า เฉลี- ยเลขคณิ ตและค่า
เบี-ยงเบนมาตรฐานผลเฉลี-ยรวมจําแนกตามเพศพบว่า อยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ฐิติพงศ์ คล้ายใย (2547 : บทคัดย่อ) ซึ- งได้ศึกษาเกี-ยวกับพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสระบุรีเขต 1 ผลการวิจยั
ยังพบว่าครู อาจารย์ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสระบุรีเขต 1 มี
ความคิดเห็นต่อระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที-ระดับ .05 ในด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการมีบารมีอย่างมี
อุดมการณ์มีระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรเพศหญิงตํ-าสุ ดคืออยุ่ ใน
ระดับปานกลางแตกต่างจากความคิดเห็นของบุคลากรเพศชาย เมื-อจําแนกตามระดับอายุที-ต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่ามีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกัน เมื-อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าบุคลากรที-มีอายุ 35-44 ปี และ45-54 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ในด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื-อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่าโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากยกวันด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาบุคลากรที-มีระดับการศึกษาตํ-ากว่าปริ ญญาตรี
และระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลางซึ-งมีความแตกต่าง
เมื-อพิจารณาเป็ นรายด้านบุคลากรที-มีประสบการณ์การสอน11-15 ปี และ 21 ปี
ขึนไปมีความคิดเห็นเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้
ทางปั ญญา และด้านการคํานึ งถึ งปั จเจกบุคล พบว่าไม่แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
ยกเว้นด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลามพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
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เมื-อพิจารณาตามระดับประสบการณ์ในการสอนที-ต่างกันระหว่างอายุ 1-5 ปี
6-10 ปี และ 16-20 ปี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ฐิ ติพงศ์ คล้ายใย (2547 : บทคัดย่อ) ซึ- งได้ศึกษาเกี- ยวกับพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสระบุรีเขต 1 ผลการวิจยั อยูร่ ะดับมาก
ผลการวิจยั ที-เป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะว่าการแสดงออกของผูบ้ ริ หารในด้าน
การกระตุน้ ทางปั ญญาต่อผูร้ ่ วมงานที-เป็ นเพศหญิงตํ-ากว่าการแสดงออกต่อบุคลากรเพศชาย เพราะ
อาจจะมองว่าเพศหญิงมักจะไม่ขดั ขืนต่อคําสั-งของผูบ้ ริ หาร และยังเป็ นผลให้ผรู้ ่ วมงานที-เป็ นเพศ
หญิงมีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริ หารภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงในด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ใน
ระดับตํ-ากว่าความคิดเห็นของเพศชาย มีดงั นันจึงมีแนวโน้มที-จะออกคําสั-งเชิงเผด็จการมากกว่าการ
กระตุน้ ทางปัญญาต่อบุคลากรเพศหญิง ส่ งผลให้บุคลากรเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านการมีบารมี
อย่างมีอุดมการณ์ของผูบ้ ริ หารตํ-าลงด้วย ส่ วนระดับประสบการณ์ในการสอนที-ต่างกันผลการวิจยั
พบว่าบุคลากรที-มี รายด้านบุคลากรที-มีประสบการณ์การสอน 11-15 ปี และ 21 ปี ขึนไปมีความ
คิดเห็นเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
สตูล ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และ
ด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ผลการวิจยั เช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า
เกิ ดจากท่าทีและการแสดงออกของผูบ้ ริ หารต่อบุคลากรที-อยู่ทาํ งานร่ วมกันมาเป็ นเวลาที-ช้านาน
อาจจะเป็ นคนเก่ า คนแก่ ข ององค์ ก ร อาจจะเกิ ด ผลทางจิ ต วิ ท ยาจากตัว รายด้า นบุ ค ลากรที- มี
ประสบการณ์การสอน 11-15 ปี และ 21 ปี ขึนไปมีความคิดเห็นเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคล พบว่าอยูใ่ น
ระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลามพบว่าอยูใ่ นระดับมาก หรื อเกิดจากตัว
บุ ค ลากรเองก็ เ ป็ นได้ กล่ า วคื อ ต่ า งฝ่ ายต่ า งรู้ สึ กคุ ้น เคยกัน มากเกิ น ไปอาจทํา ให้ ข าดความ
เกรงอกเกรงใจต่อกัน หรื อความขาดประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพของบุคลากรที-อาวุโสมีอายุมาก
อาจจะส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ ห ารไม่ค่ อยให้ค วามสนใจเท่ า ที- ค วรจึ ง ทํา ให้เกิ ด ช่ อ งว่า งต่อ กัน ส่ ง ผลให้
บุคลากรที-มีประสบการณ์การสอนสู งกล่าวคือ 11-15 ปี และ 21 ปี ขึนไป มีความคิดเห็นเกี-ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลอยูใ่ นทุก
ด้านแค่ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลามพบว่าอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที-มีระดับประสบการณ์การสอนอื-นๆ
3. ผลการประมวลข้อเสนอแนะตามทัศนะของบุ คลากรเพื-อพัฒนาภาวะผูน้ ําการ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลสรุ ปได้ดงั นี
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3.1 ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ มีขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี- ยวกับ
ภาวะผูน้ ําการเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดสตูล ได้แก่
ผูบ้ ริ หารสมควรรักษาสิ ทธิ ของผูร้ ่ วมงานอย่างเคร่ งครัด เสนอแน่ ให้ผูบ้ ริ หารพูดจริ งทําจริ งและ
รักษาสัญญา เสนอให้ผบู้ ริ หารพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที-จะแก้ปัญหาต่างๆได้ เสนอ
แน่ ให้ผูบ้ ริ หารทํางานอย่างมีอุดมการณ์ บริ สุทธิH ใจเพื-อพระองค์อลั ลอฮฺ องค์เดี ยวไม่ทาํ เพื-อธุ รกิ จ
เสนอให้ใช้หลักยุติธรรมในการบริ หารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิให้ยึดหลักการศาสนาเป็ นหลัก เสนอให้
นําแนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริ หารงาน เสนอให้ ผูบ้ ริ หารให้อาํ นาจ
ตัดสิ นใจในหน้า ที-ที- ม อบหมายแก่ ครู ผูส้ อนมากกว่า การยึดกฎและระเบี ยบเป็ นเกณฑ์ เสนอให้
ผูบ้ ริ หารให้แสดงความมัน- ใจความไว้วางใจต่อผูร้ ่ วมงานว่า จะทํา งานได้สํา เร็ จ ตามลําดับส่ วน
ข้อเสนอที-มากที-สุดในอันดับต้นๆ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที-ดีตามหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัว- ไปอย่างเคร่ งครัดเพื-อเป็ นที-เคารพนับถือของผูร้ ่ วมงานสอคล้อง
กับผลการวิจยั ของ บุญโสม ดีเลิศ (2550 : 98) ได้ทาํ การวิจยั เรื- อง การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 โดยผลการวิจยั
เกี-ยวกับข้อเสนอแนะเพื-อพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หาร
สมควรเป็ นแบบอย่างที-ดี ทังกาย วาจา ใจ และให้มีการรับการพัฒนาจิตเพื-อพัฒนาคุณธรรมในทุก
ภาคเรี ยน เน้นงานที-รับผิดชอบอย่างจริ งจัง และผูบ้ ริ หารสมควรมีอุดมการณ์ การทํางานจะสร้ าง
ความศรัทธาแก่ผูร้ ่ วมงาน สอคล้องกับผลการวิจยั ของ ซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 :
Abstract) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study Fenomenologi di MIN
Malang) โดยผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ด้านการเป็ นแบบอย่างที-ดีตามแบบอย่างของท่านรอซูล (Prophetic Leader) มีบทบาทต่อ
ผูร้ ่ วมงานในระดับสู งผลการวิจยั นี ยังพบอีกว่าแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแห่ งนี คือ ผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Abdullah Afandi, 2005 : 1) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั
เรื- อง Peran dan Fungsi Kiai (Studi Kasus di Kecamatan Tanon Kabupaten Seragen) ได้กล่าวว่า
จุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามคือการเป็ นผูร้ ู้คาํ สอนอิสลาม เป็ นผูท้ ี-มีบทบาทสู ง
ต่อบุคลากรในการเป็ นแบบอย่าง และบรรยายเผยแผ่คุณธรรมจริ ยธรรมอิสลาม
3.2 ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล เกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ ผูบ้ ริ หารสมควรเป็ นผูค้ อยให้การ
ตัก เตื อ นเพื- อ ให้เ กิ ด ความเลื- อ มใสต่อ กับ คํา สอนอิ ส ลามในโอกาสทุ ก ครั งก่ อนเริ- ม การประชุ ม
ที-ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะว่าบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
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ทุ ก คนต่ า งมัว ยุ่ง อยู่ก บั การทํา งานจนไม่มี เวลาจะไปศึ ก ษาเพิ-ม เติ ม ในเรื- องศาสนาซึ- ง เป็ นความ
ต้องการทางจิตวิญญาณของมนุ ษย์ทุ กคนผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี- ซือเวลาของบุ คลากรไปเกื อบทังหมด
ในฐานะของความเป็ นบ่าวและผูน้ าํ (Kholifah) ย่อมหนีจากความรับผิดชอบอันนีไปไม่ได้ประกอบ
กับ บุคลากรที-ทาํ งานใน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมาจากเบืองหลังการศึกษา
ที-เป็ นสามัญล้วนๆ ไม่เคยผ่านการศึกษาเกี-ยวกับอิสลามมาก่อนเลย บางคนอาจตังความหวังว่าเมื-อ
มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลซึ- งเป็ นแหล่งความรู้ดา้ นศาสนาจึง
ไม่น่าแปลกใจที-บุคลากรเหล่านันเรี ยกร้องที-จะได้เรี ยนรู้คาํ สอนศาสนาเพื-อสนองความต้องการทาง
จิตวิญญาณของพวกเขา ซึ-งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบิร์นส์ (Burn, 1978 : 55) โดยได้กล่าวว่าผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิ ยม
ทางศีลธรรมให้สูงขึน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah 2010 : Abstract)
ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study Fenomenologi di MIN Malang)
โดยผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ด้านการชีแนะทางปั ญญาโดยใช้คุณค่าทางศาสนา มีบทบาทต่อผูร้ ่ วมงานในระดับสู งผลการวิจยั นี
ยังพบอีกว่าแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแห่งนีคือ ผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ (Abdullah Afandi, 2005 : 1) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Peran dan Fungsi Kiai (Studi
Kasus di Kecamatan Tanon Kabupaten Seragen) ได้กล่าวว่า จุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอน
ศาสนาอิสลามคือการเป็ นผูร้ ู้คาํ สอนอิสลาม เป็ นผูท้ ี-มีบทบาทสู งต่อบุคลากรในการเป็ นแบบอย่าง
และบรรยายเผยแผ่คุณธรรมจริ ยธรรมอิสลาม และบุคลากรเสนอให้ผบู้ ริ หารแสดงเป็ นแบบอย่าง
การปฏิ สัมพันธ์เป็ นพี-น้องกันในอิสลามระหว่างสมาชิ กในองค์กรเพื-อทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หาร
สมควรพู ด เพื- อ ทํา การดลจิ ต โดยใช้ ค ํา สอนอิ ส ลามเพื- อ กระตุ ้น กํา ลัง ใจในการทํา งานและ
ข้อ เสนอแนะที- มี ร ะดับ ความถี- น้อ ยที- สุ ด ของด้า นนี คื อ ผูบ้ ริ ห ารสมควรสร้ า งความเชื- อ มั-น แก่
ผูร้ ่ วมงานที-จะนําสู่ องค์กรสู่ การเปลี-ยนแปลงได้โดยใช้แนวคิดอิสลาม
3.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ
ผูบ้ ริ หารสมควรพูดคุ ย กระตุ ้นกําลังใจให้เกิ ดความกระชุ่ ม กระชวยในการทํางานสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ แอนนา รัตนภักดี ( 2553 : 127) ซึ- งได้ทาํ การวิจยั เรื- อง ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กัดสํา นัก งานเขตพืนที- ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 โดยได้
เสนอแนะให้มีแรงจูงใจแก่บุคลากรในการปฏิบตั ิงานและส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนให้กาํ ลังใจ
แก่กลุ่ม และบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลเสนออีกว่าผูบ้ ริ หารสมควร
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ไว้วางใจไม่กา้ วก่ายเกิ นไปต่อหน้าที-ที-ได้มอบหมายแก่ผรู้ ่ วมงานเพื-อเป็ นการให้เกี ยรติต่อมุสลิ ม
ด้วยกันในระดับความถี-นอ้ ยสุ ดของด้านนี
3.4 ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี- ย นแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล มากที- สุ ด คื อ
ผูบ้ ริ หารสมควรจัดการอบรม ทีมงานชุ ดใหม่เตรี ยมไว้เพื-อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้เมือ
ทีมงานชุดเก่าติดภารกิจสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญโสม ดีเลิศ (2550 : 98) ได้ทาํ การวิจยั เรื- อง
การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 โดยผลการวิจยั ได้เสนอแนะให้มีการประชุมสัมมนาการทํางานเป็ นทีมและ
สามารถทํา งานแทนกัน ได้รองลงมาบุ ค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล
เสนอแนะให้ผูบ้ ริ หารจัดงบประมาณประจําปี ให้ศึกษาดูงานนอกสถานที- เพื-อพัฒนาปั ญญาของ
ผูร้ ่ วมงานไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญโสม ดีเลศ ( 2550 : 98 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื- อง การศึกษา
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษา
สุ รินทร์ เขต 1 และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั อีกหลายๆชิ น ผลการวิจยั เป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า
การเสนอเพื-อไปศึกษาดูงานในที-นีน่าจะเป็ นการศึกษาดูงานในต่างประเทศมากกว่าเช่น มาเลย์เซี ย
สิ งคโปร์ เป็ นต้น ซึ- งใกล้กบั จังหวัดสตูลมาก เพราะการจัดการศึกษาประเทศเหล่านี น่ าสนใจให้
ความรู้ ได้วิสัยทัศน์กว้างขึน ที-สําคัญระยะทางใกล้มากค่าใช้จ่ายเดิ นทางจึงไม่สูง จึงมีโรงเรี ยน
หลายๆโรงได้ไปศึกษาดูงานสถานที-ดงั กล่าว
3.5 ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคล มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด คือ
ผูบ้ ริ หารสมควรมอบหมายงานโดยคํานึ งถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ผูบ้ ริ หารแสดง
ความเป็ นกันเองและถ่อมตนในการปฏิสัมพันธ์ต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล สองข้อนี สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ บุญโสม ดีเลศ (2550 : 98) ซึ-งได้ทาํ การวิจยั เรื- อง การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 โดยกล่าวว่า
ผูบ้ ริ หารสมควรยึดถือความแตกต่างระหว่างบุคลคนเรานันมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันการทีผูบ้ ริ หารจะใช้บุคลากรทํางานจะต้องคํานึงถึงความสามารถของบุคลด้วย และให้ผบู้ ริ หารมีความ
เป็ นกันเองกับผูร้ ่ วมงานด้วย ส่ วนบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้เสนอแนะ
อีก ว่า ผูบ้ ริ หารสมควรส่ ง เสริ ม ให้ผูร้ ่ วมงานได้มีก ารพัฒนาตนเองสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
เฟาซุ ดดี น เฟาซุ ดดี น (Fauzuddin Fauzuddin, 2011 : Abstract) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah (Study Multi kasus Pada dua SMA Nagger dan Satu MA Negeri
Berprestasi dikota banda Aceh) โดยผลการวิใจพบว่าผูบ้ ริ หารสนับสนุ นเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานได้
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พัฒนาตนศึกษาต่อ และอบรมทําให้ครุ มีคุณภาพเพิ-มขึนส่ งผลเป็ นอย่างมากต่อคุณภาพการทํางาน
และการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ผลการวิจยั นียังพบอีกว่าแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
แห่ งนี คือผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลง และบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้
เสนอแนะให้ผบู้ ริ หารสมควรรับฟังเรื- องราวและความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานด้วยความตังใจในระดับ
ความถี-รองสุ ดท้าย และผูบ้ ริ หารเป็ นพี-เลี ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่ผรู้ ่ วมงานแบบรายบุคคล
เป็ นลําดับสุ ดท้าย
3.6 ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี-ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากที-สุด
คือ ผูบ้ ริ หารสมควรกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพื-อมุ่งสู เป้ าหมายเดียวกัน และ ผูบ้ ริ หารสมควร
ร่ วมกับคณะครู ประชุมปรึ กษาหารื อ เพื-อจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายโรงเรี ยนอย่างสมํ-าเสมอ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เฮนโดร ฆุนตูร (Hendro Guntur 2009 : Abstract) ซึ-งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง
Kepemimpinan Kyai dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren Mahasiswa (Study Multi
Kasus Pada Pesantren Al- hikan Putra dan Pesantren Luhur Putri Malang) โดยผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะ
ว่าสมควรยกระดับประสิ ทธิผลของการรวมตัวประชุมกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
นักศึก ษาให้สูงขึ น เพื-อทําการประเมิ นความก้า วหน้า ของงานที- ได้ม อบหมายตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที-วางไว้ และวางแผนเพื-อลงมือปฏิบตั ิงานต่อไป
4. ผลการให้การสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารเกี-ยวกับข้อเสนอแนะเพื-อพัฒนาภาวะผูน้ าํ
การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลใน 6 ด้านสรุ ปได้ดงั นี
4.1 ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
การมี บ ารมี อ ย่า งมี อุ ด มการณ์ อํา นาจบารมี เ ป็ นเครื- องมื อ ที- ท ํา ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ ริ หาร
ทุก คนอาจจะมีอาํ นาจที- ม าพร้ อมกับ หน้า ที- อยู่แล้ว แต่อาํ นาจที- ก่ อให้เกิ ดบารมี หรื ออิ ทธิ พ ลต่อ
ผูร้ ่ ว มงานได้นันจํา เป็ นต้องมี อ งค์ป ระกอบเกี- ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ ห ารในหลายประการ
องค์ป ระกอบเกี- ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นันเป็ นคุ ณ ภาพและความดี ง ามต่ า งๆ เป็ นคุ ณ ค่ า และ
แนวความคิดที-ฝังลึกที-ได้รวบรวมอยูใ่ นตัวของผูบ้ ริ หารที-เรี ยกว่าอุดมการณ์นนั- เอง ส่ วนพฤติกรรม
ที-แสดงออกมาให้ผรู้ ่ วมงานได้ประจักษ์ ทังหมดนันได้รวบรวมอยูใ่ นรู ปแบบของการประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที-ดีซ- ึ งเป็ นองค์ประกอบหลักของคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงที-สอดคล้อง
กับหลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัว- ไป สอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีมูฮมั หมัด
และแนวคิดอิสลามดังอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้วา่
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(4: )       
 
ความว่า “แท้จริ งท่านนบีมูฮาํ หมัด

นันมีจริ ยธรรมอันสู งส่ ง” (อัล-กอลัม : 4)

สอดคล้องกับคํากล่าวของท่านนบีมุฮมั มัด

ดังที-ได้กล่าวไว้วา่
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ความว่า “บรรดาผูศ้ รัทธาที-มีศรัทธาสมบูรณ์ที-สุดนัน คือ ผูม้ ีจริ ยธรรมที-ดีที-สุด”
(รายงานโดยอัล-บุคอรี )
แบบอย่างที-ดีเป็ นเครื- องมือการสื- อสารในองค์กรที-มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ที-จะให้บุคลอื-นปฏิบตั ิตามเชื-อฟังเคารพนับถือ ประวัติศาสตร์ การเผยแผ่อิสลามของท่านนบี ได้
พิสู จ น์แ ล้วว่า แบบอย่า งนันมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ดต่ อ การเปลี- ย นแปลงพฤติ ก รรมของผูร้ ่ วมงาน
สอดคล้องกับเหตุการณ์ครังหนึ- งตอนที-ท่านนบีมูฮมั หมัด กําลังอยูใ่ นการประกอบอุมเราะฮ์กอดอ
ท่า นได้ส-ั ง ใช้ใ ห้บ รรดาสาวกของท่ า นโกนศี รษะ แต่ ป รากฏว่า ไม่ มี ส าวกคนใดเลยปฏิ บ ัติตาม
ตามคําสั-งของท่าน ท่านจึงสอบถามความคิดเห็นของ สาวกคนหนึ- งเชื- อ อบูสลามะฮ์ จากนันอบูสลามะ
ก็ได้เสนอความคิดเห็นว่า ท่านนบีมูฮมั หมัด น่าจะต้องปฏิบตั ิให้เห็นเป็ นตัวอย่างก่อนจากนัน
ท่านนบี จึงได้โกนศีรษะเป็ นคนแรกเพื-อเป็ นแบบอย่างแก่สาวกทังหลายเมื-อท่านออกมาจากบ้าน
ปรากฏตัวแก่สาวกบรรดาสาวกได้เห็นแบบอย่างจึงพากันโกนศีรษะเพื-อทําอุมเราะฮ์ตามท่านนบี
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน สอดคล้องกับหลายๆเหตุการณ์ที-เป็ นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คนต้องยอม
สิ โรราบเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก็เนื- องด้วยประทับใจต่อแบบอย่างของท่านนบีมูฮมั หมัด
นี-เอง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 : Abstract) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั
เรื- อง Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study Fenomenologi di MIN Malang) โดยผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม MIN
Malang ในด้านการสื- อสารด้วยแบบอย่างที-ดีตามแบบอย่างของท่านรอซู ล (Prophetic Leader)
พร้อมทังมีบารมีโดยผ่านด้านการเป็ นแบบอย่างที-ดี มีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการเชื- อฟั งเคารพนับถื อ
ของผูใ้ ต้บงั คับบันชาอันส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการทํางานของโรงเรี ยน
ดังนันการปฏิบตั ิในสิ- งที-พูดหรื อการเป็ นแบบอย่างที-ดีของผูบ้ ริ หาร คือกุญแจสําคัญของการเชื-อฟั ง
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เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทําให้เกิดภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงแบบยัง- ยืนอันส่ งผลโดยตรง
ต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางานของโรงเรี ยนโดยตรง
วิกฤตการณ์ ด้านภาวะผูน้ ําที-เกิ ดขึนในทุกองค์กรโดยเฉพาะในโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามอาจเป็ นเพราะว่า ความไม่ส มดุ ล กัน ระหว่า งคํา พูด ทฤษฏี หลัก การ
ที-ผบู้ ริ หารพรํ-าบอกที-หลายคนพูดถึงแบบฉบับของท่านนบี มันแสนสวยหรู แต่ดูเหมือนว่าผูท้ ีรอดูรอชมความสวยหรู ความมีเกียติเหล่านัน เขายังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเกิดขึนได้อย่างไรเพราะ
ยังหาดูที-เป็ นรู ปธรรมได้แสนยากเย็น เพราะในขณะที-ระดับผูบ้ ริ หารผูซ้ - ึ งมีความรู้อิสลามกําลังพูด
ถึ ง ความสุ ข ของท่ า นนบี ของเหล่ า สาวกต่ อ การใช้ชี วิ ต แบบสมถะเรี ย บง่ า ยติ ด ดิ น ทุ่ ม เท
มีอุดมการณ์ เป็ นกันเอง เสมอภาค ถ่อมตน ให้อภัย ปล่อยวาง ประนีประนอม สุ ขุมเยือกเย็น แต่จะ
เด็ดขาดในสิ- งที-ขดั ต่อศาสนา กลับกลายเป็ นว่าภาพที-ผบู้ ริ หารหลายท่านพยายามแสดงออกถึงตัวตน
ของตนเองมันกลับไม่ชดั เจนและตรงกันข้าม เสมือนดัง- เรากําลังพูดว่าจะไปหาดใหญ่แต่เรากลับ
เลียวรถไปฝั-งสตูล จึงทําให้ผโู้ ดยสารหรื อผูต้ ามมึนงง ลังเล ที-จะตามและเคารพต่อผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร
หากย้อนกลับไปดูชีวิตเหล่าคอลีฟะฮ์อิสลามโดยรู ปลักษณ์ภายนอกพวกเขาอยูบ่ นเกียติยศ ศักดิศรี
อํานาจ ทรัพย์สมบัติอนั กองเผนิ น แต่ส-ิ งเหล่านันไม่ได้มีอิทธิ พลต่อจิตใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อย
สอดคล้องกับคําสอนอิสลามซึ-งท่านนบี และคอลีฟะฮ์อุมรั บินอัล-ค็อฏฏ๊อบได้ปฏิบตั ิเอาไว้เป็ น
แบบอย่างตามที-อลั ลอฮ์ได้ตรัสไว้วา่
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ความว่า พวกเจ้าได้ทาํ ให้ส-ิ งดีๆ ของพวกเจ้าหายหมดไปกับชีวิตในโลกดุนยาแล้ว
(อัล-อะหฺ กอ๊ ฟ : 20)
อิส ลามได้เข้า มามี อิท ธิ พลแม้แต่ใ นด้า นอาหารการกิ นและการแต่ง กาย
ของอุมรั ฺ บิน อัล-ค็อฏฏ๊อบ เพราะด้วยความหวังที-จะได้มีชีวิตที-สมบูรณ์ในโลกอาคิรัต ทําให้ท่าน
ยอม “อดเปรี ยวไว้กินหวาน” ยอมอดทน ยอมรับประทานสิ- งที-ไม่อร่ อย ยอมนุ่งเสื อผ้าที-หยาบๆ
ราคาถูกๆ และเต็มไปด้วยรอยปะชุน เพราะท่านกลัวว่าหากใช้ชีวิตอย่าหรู หราสุ ขสบายในดุนยานี
แล้ว ในอาคิรัตอาจจะไม่ได้รับสิ- งดีๆ อย่างนีอีก นี-คือคุณธรรมและแบบอย่างอันสู งส่ งของผูน้ าํ ที-มี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงสู งสุ ดในอิสลาม
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4.2 ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
จุดประสงค์ข องอัล ลอฮ์ใ นการสร้ า งสรรค์ม นุ ษย์ทุ ก คนขึ นมาบนโลกนี
ไม่ใช่เพื-ออื-นใด นอกจากเพื-อให้ทาํ การภักดี ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านันสอดคล้องกับคํา
สอนอิสลามดังที-อลั ลอฮ์ได้ตรัสไว้วา่
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ความว่า และเราไม่ ไ ด้ส ร้ า งญิ ญ และมนุ ษ ย์ม าเพื- อ อื- น ใดนอกจากเพื- อ ภัก ดี ต่ อ
พระองค์อลั ลอฮ์เท่านัน ( อัซซาริ ยาต 51 : 56)
โองการนี ชี ให้เห็ น ว่า ทุ ก นาที ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที- ที- เ ราอยู่ ทุ ก การงาน
ที-เราทํา ทุกการเคลื-อนไหว แม้กระทัง- ทุกลมหายใจเข้าออก พระองค์อลั ลอฮ์ประสงค์ให้เพิ-มมูลค่า
ของเวลาเหล่านันเป็ นการภักดีตอ่ พระองค์อลั ลอฮ์เพียงองค์เดียวในทุกวินาที
การภักดีต่ออัลลอฮ์ในบริ บทของการทํางานร่ วมกันในองค์กรนันอัลลอฮ์
ได้กาํ หนดบทบาทและหน้า ที-จาํ เป็ นแก่มุ สลิ มทุกคนให้เรี ยกร้ องสู่ ค วามดี และหัก ห้ามสิ- งชัว- ร้ า ย
ให้ช่วยเหลือกัน แนะนําต่อกันทังในเรื- องงานและส่ วนตัวด้วยจิตที-มุ่งดีมุ่งเจริ ญต่อกัน โดยเฉพาะ
บทบาทและหน้า ที- ข องผูน้ ํา อิ ส ลามหรื อ ผูบ้ ริ หารผูซ้ - ึ งมี อาํ นาจและมี โ อกาสมากที- สุ ด ที- จะชี นํา
ให้กาํ ลังใจ ดลใจผูร้ ่ วมงานให้ทาํ งานอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้คุณค่าทางศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื- อ แสวงหาความพอพระทัย จากพระองค์อ ัล ลอฮ์ เหล่ า นี คื อ การเรี ย กร้ อ งเชิ ญ ชวน (Da’wah)
สู่ หนทางของอัลลอฮ์โดยทังสิ น ดังนันสารัตถะของการทํางานร่ วมกันในอิสลามก็คือการเรี ยกร้อง
สู่ ความดีและหักห้ามจากสิ- งชัว- ร้าย สอดคล้องกับคําสอนอิสลาม ดังอัลลอฮได้ตรัสไว้วา่
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ความว่า : และจงให้มีคณะหนึ- ง ในหมู่พวกเจ้าที- เชิ ญชวนผูอ้ ื- นสู่ ความดี ใช้ใ ห้
กระทํา สิ- งที- ดี และห้ า มปรามความชั- ว ร้ า ย ซึ- งชนเหล่ า นี แหละคื อ ผู้ไ ด้ รั บ
ความสําเร็ จ (อาลิอิมรอน : 104)
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บุ ค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตูล ทุ ก คนต่า งมี
ภารกิ จการทํา งานจนไม่ มี เวลาจะไปศึ ก ษาเพิ-ม เติ ม ในเรื- องศาสนาซึ- ง เป็ นความต้องการทางจิ ต
วิญญาณของมนุษย์ทุกคนผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี-ซือเวลาของบุคลากรไปเกือบทังหมด ในฐานะของความ
เป็ นบ่าวและผูน้ าํ (Kholifah) ย่อมหนี จากความรับผิดชอบอันนี ไปไม่ได้ประกอบกับ บุคลากรทีทํางานใน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมาจากเบืองหลังการศึกษาที-เป็ นสามัญ
ล้วนๆไม่เคยผ่านการศึกษาเกี-ยวกับอิสลามมาก่อนเลย บางคนอาจตังความหวังว่าเมื-อมาปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลซึ- งเป็ นแหล่งความรู้ดา้ นศาสนาอยากเข้าหาผูร้ ู้
เพื-อปรึ กษาสอบถามเกี-ยวกับศาสนา จึงไม่น่าแปลกใจที-บุคลากรเหล่านันเรี ยกร้ องที-จะได้เรี ยนรู้
คํา สอนศาสนาโดยเสนอแนะว่า ผูบ้ ริ หารสมควรจัดการเรี ย นการสอนเดิ นสายตามมัส ยิดต่า งๆ
เพื-อสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของพวกเขา และเสนอในระดับความถี-ที-สูงอีกว่า ผูบ้ ริ หาร
สมควรให้ ก ารตัก เตื อ นพู ด คุ ย เกี- ย วกับ คํา สอนอิ ส ลามในโอกาสทุ ก ครั งก่ อ นเริ- ม การประชุ ม
ซึ-งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบิร์นส์ (Burn, 1978 : 55) โดยได้กล่าวว่าผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงพยายาม
ยกระดับการตระหนักรู้ของผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 : Abstract) ซึ- งได้ทาํ การศึกษาวิจยั
ขึนในประเทศอินโดนี เซี ยเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษาอิสลามในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม MIN ณ เมืองมาลัง ซึ- งได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study
Fenomenologi di MIN Malang) ผลการวิจยั พบว่าแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแห่งนี คือผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง และพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม MIN Malang ด้านการชี แนะทางปั ญญา (Dak’wah Islam)โดย
ใช้คุ ณ ค่ า ทางศาสนา มี บ ทบาทต่ อ ผู้ร่ ว มงานในระดับ สู ง และสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ
(Abdullah Afandi, 2005 : 1) ซึ-งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Peran dan Fungsi Kiai (Studi Kasus di Kecamatan
Tanon Kabupaten Seragen) ได้กล่าวว่า จุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามคือการเป็ น
ผูร้ ู้ ค าํ สอนอิ ส ลาม เป็ นผูท้ ี- มี บ ทบาทสู ง ต่ อ บุ ค ลากรในการเป็ นแบบอย่า ง และบรรยายเผยแผ่
คุณธรรมจริ ยธรรมอิสลาม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของผลการวิจยั ของ เฮนโดร ฆุนตูร (Hendro
Guntur, 2009 : Abstract) ซึ- งได้ทาํ การศึกษาวิจยั ขึนในประเทศอินโดนีเซี ยเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ ทาง
การศึกษาอิสลามในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม Al- hikam Putra และโรงเรี ยน Luhur Putri
Malang ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan Kyai dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren
Mahasiswa (Study Multi Kasus Pada Pesantren Al-hikam Putra dan Pesantren Luhur Putri Malang)
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อัลฮิกมะฮ์ และ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามลูฮูรปูตรี มาลังคือ ผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง และพบว่ามี 3 ด้านคือ
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ด้านการชีนําทางปัญญา (Dak’wah) โดยใช้คุณค่าทางศาสนา ด้านการใส่ ใจต่อความเป็ นปั จเจกบุคล
และด้า นความสามารถสร้ า งแรงบันดาลใจให้เกิ ดความทุ่ ม เทในการทํา งาน ผลการวิจ ัย พบว่า
คุณลักษณะ 3 ด้านดังกล่าวของผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
การทํางานของโรงเรี ยน
4.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถกระทําได้ดว้ ยหลายวิธี
ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งลงทุ น มากมาย แต่ ผ ลของมัน ที- เ กิ ด ขึ นอาจจะใหญ่ ห ลวงมาก เพี ย งแค่ ก ารยิ ม
ของผูบ้ ริ หารเมื-อเจอผูร้ ่ วมงานมาทํางานแต่เช้าตรู่ ทักทายเชิ งชื- นชมที-เขาขยันมาทํางานแต่เช้าตรู่
หรื ออาจเป็ นแค่การพูดจาทักทายชวนคุ ยเรื- องทัว- ไปกับผูร้ ่ วมงานบ้างเมื-อพบว่าผูร้ ่ วมงานเครี ย ด
เหนื- อ ยจากการทํา งาน สิ- ง เหล่ า นี เป็ นเทคนิ ค เป็ นศิ ล ปะการเข้า หาคนที- ผู้บ ริ ห ารต้อ งฝึ กฝน
การแสดงออกเล็ ก ๆน้ อ ยๆในสิ- งเหล่ า นี ของผู้บ ริ หาร มัน มัก มี ผ ลที- ยิ- ง ใหญ่ ต่ อ การทํา งาน
ของผูร้ ่ ว มงาน ทํา ให้เ กิ ดความสบายใจรู้ สึ ก ว่า ผูบ้ ริ ห ารเอาใจใส่ ต่ อ ตัว เขาอาจทํา ให้เ กิ ด ความ
กระชุ่ มกระชวยในการทํางานขึนมาได้ตลอดทังวัน อันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
การทํางานของโรงเรี ยนได้ ดังนันการสร้างแรงบันดาลใจกับแรงบันดาลใจย่อมมีความสําพันธ์กนั
ในด้า นบวก แรงบัน ดาลใจเป็ นสิ- ง ที- เ กิ ด ขึ นจากภายในของบุ ค ลที- ไ ด้รั บ สิ- ง เร้ า จากภายนอก
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วัฒนชัย เนสะและ(Wattanachai Nesalaeh, 1999 : 20) เป็ นงานวิจยั
ที-ทาํ ขึนในประเทศอินโดนีเซี ย และเป็ นงานวิจยั ของผูว้ ิจยั เองได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Motif Mahasiswa
Islam Pattani Belajar Pada Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta ผลการวิจยั พบว่า การสร้างแรง
บันดาลใจเป็ นปั จจัยภายนอกที-กระตุน้ เพื-อขับเคลื-อนแรงบันดาลใจที-อยู่ภายในของบุคลให้ลงมือ
ปฏิ บตั ิเพื-อมุ่งสู่ เป้ าหมายที-ได้วางไว้ สอดคล้องกับคําสอนอิสลาม ซึ- งอัลลอฮ์ได้ส-ังใช้ให้มีความ
อดทนและขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ดว้ ยการละหมาดเพื-อยืนหยัดในการทํางานและความดีงาม
ดังที-ได้ตรัสไว้วา่
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ความว่า “บรรดาผูศ้ รั ทธาทังหลาย! จงอาศัย ความอดทนและการละหมาดเถิ ด
แท้จริ งอัลลอฮฺ นันทรงอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ดทนทังหลาย” (อัลบะกอเราะฮฺ : 153)
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ผูบ้ ริ ห ารสมควรแสดงออกด้วยการพูด คุ ย กระตุ ้น กํา ลัง ใจให้ผูร้ ่ ว มงาน
เกิดความกระชุ่มกระชวยในการทํางานสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ แอนนา รัตนภักดี (2553 : 127)
ซึ- ง ได้ท าํ การวิจยั เรื- อง ภาวะผูน้ ํา การเปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสัง กัดสํา นัก งาน
เขตพืนที-การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยได้เสนอแนะให้มีแรงจูงใจแก่บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
ส่ ง เสริ ม ให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ก าํ ลัง ใจแก่ ก ลุ่ ม สอดคล้องกับ คําสอนอิ สลาม ซึ- ง อัล ลอฮ์ไ ด้ใ ห้
กําลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั การงานที-ดีให้มีประสิ ทธิภาพที-สุด ดังที-ได้ตรัสว่า

\FZ -0  ;   ◌ \` ^E$ _ F   + ]0 
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ความว่า “และจงกล่าวเถิด (มุฮาํ มัด) ว่าพวกท่านจงทํางานเถิด แล้วอัลลอฮฺ จะ
ทรงเห็นการงานของพวกท่าน และรอซูลของพระองค์ และบรรดามุอฺมินก็จะเห็น
ด้วย” (อัตเตาบะฮฺ : 105)
และอัลลอฮ์ยงั ตรัสอีกว่า
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ความว่า “แท้จริ งอัลลอฮฺ

ทรงสอดส่ องดูพวกเจ้าอยูเ่ สมอ” (อัน-นีซาอฺ : 1)

เรื- อ งการวางตัว ชองผู้ บริ ห ารต่ อ ผู้ร่ ว มงานที- ไ ด้ม อบหมายงานให้ ท ํา
ผูบ้ ริ หารสมควรไว้วางใจไม่กา้ วก่ายเกินไปต่อหน้าที-ที-ได้มอบหมายแก่ผรู้ ่ วมงานเพื-อเป็ นการให้
เกียรติตอ่ กัน ในบางครังผูใ้ ต้บงั คับบันชาอาจจะรู้สึกอึดอัดกับการไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจทํางาน
ดังนันผูบ้ ริ หารสมควรทําตัวเป็ นพี-เลียงได้แต่ไม่ใช่ผคู้ ุม เมื-อสั-งงานใดแก่ผรู้ ่ วมงานแล้ว ผูบ้ ริ หาร
สมควรตรวจงานในขณะที-ทาํ งานไปได้ส่วนหนึ- งแล้วเพื-อป้ องกันความผิดพลาดจะได้เป็ นพี-เลียง
แก้ไขได้ทนั ท่วงที แต่ไม่สมควรรอตรวจงานในครังเดียวเลย เพราะหากผูบ้ ริ หารไปตําหนิงานเมื-อ
งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะทําให้ผูร้ ่ วมงานรู้ สึกเหมือนถูกก้าวก่าย เพราะงานเหล่านันได้ผ่านการ
กลัน- กรองด้ว ยสมองแรงกายแรงใจ และความเหนื- อยยากมาแล้ว เหล่ า นี คื อสิ- ง ที- ผูบ้ ริ หารต้อ ง
ระมัดระวัง และใช้เทคนิ ค ในการครองงานครองคน เพื-อรักษาความมีภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
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ของผูบ้ ริ หารเอง อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลการทํางานของโรงเรี ยน โดยท่าน
นบีมูฮมั หมัด ได้กล่าวเกี-ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที-วา่



) $ (  ; 80 h-  ; 8 : c F  G d cF Z - D
  g : c ]  "#  d e f- E  B J B  0 ))
 
  
WE  0 \ 5` - B  cN) $ (0 \ 6  j h- + k E
 0 \5` - B  cN) $ (0 h- i ( A : \5 - B  cN
  0 "5 - B NO)$(0 "k-l D
 

  
 ; 80 \` - B  cN) $ (0 /93Z c ( j h- i m .
            J j NO -
(\  S5() ((\ 5 - B  cN) $ (0 h-
ความว่า “เล่าจากอิบนี อุมรั ว่า ฉันได้ยินท่านรอซู ลลุล้ ลอฮฺ กล่าวว่า พวกท่านทุก
คนมีหน้าที-ตอ้ งรับผิดชอบ และพวกท่านทุกคนจะต้องถูกสอบถามถึงสิ- งที-อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของตน ผูน้ าํ มีหน้าที-ตอ้ งรับผิดชอบ และเขาจะต้องถูกสอบถาม
ถึ ง สิ- ง ที- อยู่ใ นหน้า ที- ความรั บ ผิดชอบของเขา ผูช้ ายมี หน้าที- ต้องรั บ ผิดชอบต่อ
ครอบครัว และเขาจะต้องถูกสอบถามถึงสิ- งที-อยูใ่ นหน้าที-ความรับผิดชอบของเขา
สตรี มี หน้า ที-ตอ้ งรับ ผิดชอบบ้านสามี และเขาจะต้องถู กสอบถามถึ ง สิ- งที- อยู่ใ น
หน้าที-ความรับผิดชอบของตน คนรับใช้มีหน้าที-ตอ้ งรับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน
ของนาย และเขาจะต้องถูกสอบถามถึงสิ- งที-อยูใ่ นหน้าที-ความรับผิดชอบของเขา
ทุ ก ท่ า นมี ห น้า ที- ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ และจะต้อ งถู ก สอบถามถึ ง สิ- ง ที- อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของตน” (รายงานโดยบุคอรี และมุสลิม)
4.4 ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา
การจัดการการกระตุน้ ทางปั ญญาแก่ผรู้ ่ วมงานในองค์กรเป็ นยุทธวิธีและ
ยุทธศาสตร์ ที-ส่งผลอย่างยัง- ยืนต่อการพัฒนาวิธีการทํางาน วิธีแก้ปัญหา มุมมอง เจตคติ วิสัยทัศน์
ของผูร้ ่ วมงานให้พฒั นาตอบสนองต่อการเปลี-ยนแปลง และพลวัฒน์ของโลกได้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สามารถใช้วิธีการที-หลากหลาย เพื-อกระตุน้ ทางปั ญญาของบุคลากรโรงเรี ยนเช่ น การใช้เทคนิ ค
การตังคําถามเพื-อกระตุน้ บุคลากรได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น วิธีการนําเสนอทางความคิด
ที-น่าตื-นเต้นแสดงให้เห็นภาพชัดเจนถึงความเป็ นไปได้ใหม่ ๆที-น่าตื-นเต้นน่าค้นหา การจัดอบรม
สัมมนาตามสายงานที-รับผิดชอบอย่างทัว- ถึง สนับสนุ นให้บุคลากรได้พฒั นาตนเองโดยการศึกษา
ต่อ รวมทังการศึกษาดูงานนอกสถาน ซึ- งสอดคล้องกับคําสอนอิส ลาม อัลลอฮฺ ได้ส-ังใช้ใ ห้
มนุษย์ได้อา่ นได้ศึกษาเพื-อพัฒนาปัญญาดังที-ได้ตรัสว่า

131

y7š/u‘uρ ù&tø%$#

∩⊄∪ @,n=tã ôÏΒ z≈|¡ΣM}$# t,n=y{

∩⊇∪ t,n=y{ “Ï%©!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ &tø%$#﴿ù

(1o 5 : )  ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z≈|¡ΣM}$# zΟ¯=tæ ∩⊆∪ ÉΟn=s)ø9$$Î/ zΟ¯=tæ “Ï%©!$# ∩⊂∪ ãΠtø.F{$#

ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผูท้ รงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์
จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า นันผูท้ รงใจบุญยิง- ผูท้ รงสอนการใช้
ปากกา ผูท้ รงสอนมนุษย์ในสิ- งที-เขาไม่รู้” (อัลอะลัก : 1-5)
อัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า
(114 : \4) ∩⊇⊇⊆∪ $Vϑù=Ïã ’ÎΤ÷ŠÎ— Éb>§‘ ≅è%uρ

ความว่า " และจงกล่าวเถิ ด ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรด
เพิม- พูนความรู้แก่ขา้ พระองค์ดว้ ย (ให้เพิม- ความรู้ที-เป็ นประโยชน์) " (ตอฮา :114)
สํา หรั บ ประเด็นผูบ้ ริ หารสมควรจัดการอบรม ทีม งานชุ ดใหม่เตรี ยมไว้
เพื-อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้เมือทีมงานชุดเก่าติดภารกิจสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญโสม
ดีเลิศ (2550 : 98) ได้ทาํ การวิจยั เรื- อง การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 โดยผลการวิจยั ได้เสนอแนะให้มีการ
ประชุ มสัมมนาการทํางานเป็ นทีมและสามารถทํางานแทนกันได้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี อาจจะเป็ น
เพราะว่ า วิ ธี ก ารบริ หารงานของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล ส่ ว นหนึ- ง
ยังไม่กระจายงานให้ทว-ั ถึงทุกคน อาจจะมีบุคลากรเพียงไม่กี-คนเท่านันที-รับหน้าที-งานมากและหนัก
ส่ วนบุคลากรอีกส่ วนหนึ- งจะว่างงานเพราะไม่ได้รับการกระจายงานแบบทัว- ถึง ประกอบกับผูบ้ ริ หาร
ไม่ ไ ด้จ ัด อบรมที ม งานที- ส ามารถทํา งานแทนกัน ได้สํ า รองเอาไว้ท าํ ให้ข าดทัก ษะการทํา งาน
เมื-อทีมงานที-รับผิดชอบหน้าที-ดงั กล่าวติดภารกิ จส่ งผลให้งานหยุดชะงักไม่สามารถสื บสานงาน
ต่อได้
สํา หรั บ ประเด็ น การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที- เ พื- อ กระตุ ้น ทางความคิ ด
ของบุคลากรกรนันผูบ้ ริ หารสมควรศึกษาก่อนว่าน่ าจะได้ประโยชน์อะไรกลับมาจากการศึกษา
ดูงาน สมควรแสดงการตังความคาดหวังต่อผลของการศึกษาดูงาน จัดวางหน้าที- วางแผนการกําหนด
หมายกําหนดการไว้ล่วงหน้า มีการจดบันทึกการดูงานเพื-อนําผลกลับมาพัฒนาโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร
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ไม่ส มควรแสดงออกว่า การศึก ษาดู ง านนี เป็ นแค่ก ารผัก ผ่อนไปในตัว เพราะจากประสบการณ์
ของผูบ้ ริ หารหลายท่านให้ขอ้ คิดเห็ นสอดคล้องกันว่าจะทําให้บุคลากรรู้ สึกแค่เป็ นการท่องเที-ยว
พักผ่อนเท่านันโดยไม่ค่อยให้ความสนใจต่อผลหรื อสาระสําคัญของการศึกษาดูงาน น่าจะเป็ นเหตุ
นีเองทําให้การศึกษาดูงานไม่เกิดประสิ ทธิ ผล ผลสุ ดท้ายทําให้ผบู้ ริ หารไม่อยากจัดให้ศึกษาดูงาน
เพราะรู้ สึกเสี ยเวลา และไม่คุม้ ค่าต่องบประมาณที-เสี ยไป สําหรับวิธีการกระตุน้ ทางปั ญญาอื-นๆ
ก็เช่ นกันผูบ้ ริ หารสมควรแสดงความจริ งจัง และคาดหวัง ต่อผลที- จะได้รับเพื-อนํา มาพัฒนาการ
ทํางานของโรงเรี ยนได้จริ ง
4.5 ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
การคํานึ งถึงปั จเจกบุคลเป็ นกระบวนการการปฏิสัมพันธ์ที-สามารถสร้าง
ขึนได้โดยผ่านการทํางานร่ วมกัน ทํากิจกรรมร่ วมกัน ใช้ชีวิตร่ วมกัน ส่ วนการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ของท่านรอซูล กับบรรดาสาวกในรู ปแบบปฏิสัมพันธ์กลุ่ม (ยามาอะฮ์ฮาลาเกาะฮ์) โดยผ่านการ
สื- อสารแลกเปลี-ยน ปรึ กษาหารื อ คลุกคลีใช้ชีวิตร่ วมกัน จนสามารถรู้สารทุกข์สุกดิบของผูร้ ่ วมงาน
เป็ นรายบุ คลทําให้เกิ ดความรัก สมัค รสมานสามัค คี เอื ออาทรต่อกัน มี เจตคติ ร่วมกัน มีพ นั ธกิ จ
ร่ วมกัน มีผนู้ าํ คนเดียวกัน มีทรัธาร่ วมกันสอดคล้องกับคําสอนอิสลาม อัลลอฮฺ ได้ตรัสเกี-ยวกับ
การทํางานเป็ นทีม (ญะมาอะฮฺ) ไว้วา่
ÏµÏG≈tƒ#u öΝä3s9 ª!$# |Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$#uρ 4 (#θè%§xs? Ÿωuρ $Yè‹Ïϑy_ «!$# È≅ö7pt¿2 ( #θßϑÅÁtGôã$#uρ

(103 :>E c: ) ∩⊇⊃⊂∪ tβρß‰tGöκsE ÷/ä3ª=yès9
ความว่า " และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺ โดยพร้อมกันทังหมดและ
จงอย่าแตกแยกกันและจงรํา ลึ ก ถึ งความเมตตาของอัลลอฮฺ ที- มี แด่ พวกเจ้า
ขณะที-พวกเจ้าเป็ นศัตรู กนั และพระองค์ได้ทรงให้สนิทสนมกันระหว่างหัวใจของ
พวกเจ้า แล้วพวกเจ้าเคยปรากฏอยูบ่ นปากหลุ มแห่ งไฟนรก แล้วพระองค์ก็ทรง
ช่วยพวกเจ้าให้พน้ จากปากหลุมแห่งนรกนัน ในทํานองนันแหละ อัลลอฮฺ จะ
ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้า ซึ- ง บรรดาโอการของพระองค์ เพื-อว่าพวกเจ้าจะได้รับ
แนวทางอันถูกต้อง" (อาลิอิมรอน :103)

133

และอัลลอฮฺ

ได้ตรัสอีกว่า

¨βÎ) 4 (#ÿρç#É9ô¹$#uρ ( ö/ä3çt†Í‘ |=yδõ‹s?uρ (#θè=t±øtGsù (#θããt“≈uΖs? Ÿωuρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ
(46 :c Sq) ∩⊆∉∪ šÎ#É9≈¢Á9$# yìtΒ ©!$#

ความว่า " และพวกเจ้าจงอย่าขัดแย้งกัน เพราะจะทําให้พวกเจ้าล้มเหลว และจะทํา
ให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป" (อัลอินฟาล : 46)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อับดุลลาเตะ สาและ (2555 : 155) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื- อง สภาพความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ใ นมหาวิท ยาลัย อิ ส ลามยะลา โดยได้ก ล่ า วว่า
คุณสมบัติของการทํางานเป็ นญะมาอะฮฺ คือ ควรมีการทํางานไปพร้อมๆ กับมีการปรึ กษาหารื อซึ- ง
กันและกัน อิสลามต้องการให้มีการปรึ กษาหารื อ (ชูรอ) และการแก้ปัญหาร่ วมกัน เพื-อให้สมาชิ ก
ของทีมเกิ ดความรู้ สึกต่อปั ญหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ ร่ วมกัน หลักการปรึ กษาหารื อจึงถู ก
ประทานลงมา
สอดคล้องกับคําตรัสของอัลลอฮฺ ว่า
∩⊇⊃∪ tβθçΗxqöè? ÷/ä3ª=yès9 ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 ö/ä3÷ƒuθyzr& t÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù ×οuθ÷zÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ¯ΡÎ)
(10 :rEst)

ความว่า " แท้จริ งบรรดาศรัทธาชนนันเป็ นภราดรกัน ดังนันพวกเจ้าจงไกลเกลี-ย
ปรองดองกันระหว่างสองพี-น้อง (ที-ขดั แย้งกัน) ในหมู่พวกเจ้า และพวกเจ้าจง
ยํา เกรงต่ อ อัล ลอฮฺ แล้ว พวกเจ้า จะได้รั บ ความโปรดปรานจากพระองค์"
(อัลหุญร็ อต : 10)
อัลลอฮ์

ได้ตรัสอีกว่า
(

    % #k uS 0 
88 : Est)  '
 #()    
    

ความว่า “ท่านจงถ่อมตนแก่เหล่าผูม้ ีศรัทธาเถิด” (อัลฮิจรฺ : 88)
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ความว่า “โอ้ มูฮาํ หมัดและเจ้าจงถ่อมตนต่อผูท้ ี-ดาํ เนิ นตามเจ้าที-พวกเขาเป็ นผูม้ ี
ศรัทธา” (อัซ-ซุอะรออฺ : 215)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล สมควรนําหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคล และผูบ้ ริ หารสมควรมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล สองข้อนีสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุญโสม
ดี เ ลศ (2550 : 98) ซึ- งได้ท ํา การวิ จ ัย เรื- อ ง การศึ ก ษาภาวะผู้นํา การเปลี- ย นแปลงของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที-การศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 โดยกล่าวว่า ผูบ้ ริ หาร
สมควรยึดถือความแตกต่างระหว่างบุคล คนเรานันมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันการที-ผบู้ ริ หาร
จะใช้บุคลากรทํางานจะต้องคํานึงถึงความสามารถของบุคลด้วย และให้ผบู้ ริ หารมีความเป็ นกันเอง
กับผูร้ ่ วมงานด้วย ส่ วนบุค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัง หวัดสตูลได้เสนอแนะ
อี ก ว่า ผู้บ ริ ห ารสมควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ร่ ว มงานได้มี ก ารพัฒ นาตนเองสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย
ของเฟาซุ ดดีน เฟาซุ ดดีน(Fauzuddin Fauzuddin 2011 : Abstract) ซึ- งได้ศึกษาวิจยั เรื- อง Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah (Study Multi kasus Pada dua SMA Nagger dan Satu MA Negeri
Berprestasi dikota banda Aceh) โดยผลการวิใจพบว่าผูบ้ ริ หารสนับสนุนเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานได้
พัฒนาตนศึกษาต่อ และอบรมทําให้ครุ มีคุณภาพเพิ-มขึนส่ งผลเป็ นอย่างมากต่อคุณภาพการทํางาน
และการจัดการการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
4.6 ด้านการเกือกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
บทบาทและหน้าที-สํา คัญของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคือการสร้ างความเข้าใจ
ตรงกันเกี-ยวกับเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และจุดประสงค์การทํางานขององค์กร สร้างความตระหนักรู้
ให้บุคลากรทุกคนได้ผกู พันอยูก่ บั เป้ าหมายขององค์กรเพื-อทํางานทุกอย่างมุง่ สู่ เป้ าหมายเดียวกันโดย
ใช้การสื- อสารเป็ นเครื- องมือใช้เวทีการประชุมเพื-อลําดับความสําคัญของเป้ าหมายกลุ่มว่าเรื- องใดเป็ น
วาระเร่ งด่วนต้องทําก่นและหลัง ประเมินผลเพื-อวางแผนลงมือปฏิบตั ิปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที-บกพร่ อง
และพัฒนาส่ วนที-ดีแล้วให้ดียง-ิ ๆขึน (PDCA) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เฮนโดร ฆุนตูร (Hendro
Guntur, 2009 : Abstract) ซึ- ง ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื- อ ง Kepemimpinan Kyai dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan Pesantren Mahasiswa (Study Multi Kasus Pada Pesantren Al-hikam Putra dan Pesantren
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Luhur Putri Malang) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารมีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงในด้านการ
เกื อกูล ยอมรั บ เป้ าหมายกลุ่ ม โดยผลของการรวมตัวประชุ ม และร่ วมกันถกปั ญหาที-เกิ ดขึ นใน
องค์กรระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและนักศึกษาอย่างสมํ-าเสมอ เพื-อทําการชี แจง ทําความ
เข้า ใจ ยําเตื อ อน เกี- ย วกับ เป้ าหมายของกลุ่ ม อี ก ทังประมวลเป้ าหมายส่ ว นบุ ค ลให้เกื อหนุ น สู่
เป้ าหมายองค์กร พร้อมทังจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายองค์กร และประเมินความก้าวหน้าของ
งานที-ได้มอบหมายตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที-วางไว้ และวางแผน และลงมือปฏิบตั ิตามแผน
ต่อไป สอดคล้องกับคําสอนอิสลาม ดังที-อลั ลอฮฺ ทรงตรัสไว้ไนอัลกุร่านว่า

(159 : >E c) E ( q j  6-0 w 0 
ความว่า “และเจ้าจงปรึ กษาหารื อกับพวกเขาในกิจการงาน” (อาลิ-อิมรอน : 159 )
อัลลอฮฺ

ทรงตรัส อีกว่า
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ความว่า “และกิจกรรมของพวกเขานันอยูท่ ี-การปรึ กษาหารื อ” (อัซซูรอ : 38)
จากอัลกุรอาน จะเห็นว่า อิสลามให้ความสําคัญกับการปรึ กษาหารื อในทุก
กิจการการทํางานจําเป็ นอย่างยิง- ที-จะต้องมีการปรึ กษาหารื อจะเห็นว่าแม้กระทัง- ท่านนบีมุฮาํ มัด
ก็ยงั ปรึ กษาหารื อกับบรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน
เป้ าหมายและจุดประสงค์ปลายทางของการจัดการการศึกษาอิสลามมี 3 ข้อ
หลัก ได้แก่ เพื-อสร้างมนุษย์ที-มีความทรัธา (อีหม่าน) ต่ออัลลอฮ์ เพื-อสร้างมนุษย์ที-ยาํ เกรงต่ออัลลอฮ์
(ตักวา) เพื-สร้างมนุษย์ที-มีทกั ษะมีความรู้ทงสามั
ั ญและสายอาชีพเพื-อดํารงชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื-นได้อย่างมี
ความสุ ข ดังนันผูบ้ ริ หารต้องตังเป้ าหมายของโรงเรี ยนที-สอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
จุดประสงค์ปลายทางของการศึกษาอิสลามด้วย
ภาพที-ผูบ้ ริ หารแสดงออกทังด้านกายภาและนามธรรม เช่ น สิ- งแวดล้อม
ของโรงเรี ยน วัฒนธรรมขององค์ก ร รวมทังทุ กอย่างที- ได้สัมผัส ที-ไ ด้รู้สึ ก จากสิ- งแวดล้อมของ
โรงเรี ยนที-สร้างขึนเพื-อการอบรมบ่มนิ สัยและการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนและเพื-อสมาชิ กของ
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องค์ก รจํา เป็ นต้องมี ค วามสอดคล้องเกื อกูล ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ เป้ าหมายและจุ ดประสงค์
ปลายทางของการศึ ก ษาอิ ส ลามดัง กล่ า วข้า งต้น อัน จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผลการจัดการการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น และเป็ นการเสริ ม สร้ า งภาวะผูน้ ํา การ
เปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้

5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั เกี- ยวกับ ภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล ผู้วิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะการนํา ผลการวิ จ ัย ไปใช้ โดยมี
รายละเอียดดังนี
1.จากผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมีทศั นะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หาร ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ที-เกี-ยวกับการพูดจริ ง ทําจริ งและรักษาสัญญาของ
ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนันผูบ้ ริ หารควรปรับปรุ งในการรักษาสัญญาที-ให้ไว้กบั ผูร้ ่ วมงาน
2. จากผลการวิจยั พบว่าระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาทีเกี- ยวกับ การจัดให้มีการศึ กษาดูงานเพื-อพัฒนาสติปั ญญาของผูร้ ่ วมงานอยู่ในระดับตํ-าสุ ด ดังนัน
ผูบ้ ริ หารสมควรจัดให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานเพื-อเปิ ดโลกทัศน์ให้กว้างขึน
3. จากผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมีทศั นะเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หาร ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล ในส่ วนของการเป็ นพี-เลียงอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน
ผูบ้ ริ หารควรคอยแนะนําวิธีการทํางานเป็ นรายบุคคลด้วย
4. จากผลการวิจยั พบว่าทัศนะของบุคลากรเพศหญิงเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การ
เปลี- ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามจังหวัดสตูล ด้านการกระตุ ้นทาง
ปั ญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนันผูบ้ ริ หารสมควรพัฒนาตนเกี-ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญาให้สูงขึน
5. ผลการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลามจังหวัด
สตูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดของบุคลากรคือพบว่าภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมี 6 ด้าน ดังนัน
ผูบ้ ริ หารสมควรนําข้อเสนอแนะมาเป็ นแนวทางเพื-อพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงต่อไป
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6. ผลการวิจยั พบว่าด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลามบุคลากรมีขอ้ เสนอแนะอยู่
ในระดับ มากคือให้ผูบ้ ริ หารตักเตือน (นาศี ฮตั ) เกี- ย วกับ คําสอนอิสลามในการประชุ มเพื-อพบปะ
บุคลากรในโอกาสต่างๆ
7. ผลการวิจยั พบว่า บุคคลากรมีทศั นะเกี- ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลง
ของผู้บ ริ หาร ในรายข้อ ของด้ า นการสร้ า งแรงบัน ดาลใจ พบว่ า การพู ด จาเพื- อ สร้ า งความ
กระชุ่ ม กระชวยในการทํา งานแก่ บุ ค ลากรอยู่ในระดับ ปานกลาง ดัง นันผูบ้ ริ หารสมควรพัฒนา
เกี-ยวกับการพูดจาเพื-อสร้างความกระชุ่มกระชวยในการทํางานแก่บุคลากร ให้อยูใ่ นระดับที-สูงขึน
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดทําวิจัยครั1งต่ อไป
1. ควรวิจยั เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี- ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ควรทําการวิจยั เชิ งคุณภาพเกี- ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื-อให้ได้ผลการวิจยั ที-ลึกซึงมากยิง- ขึน
3. ควรวิ จ ัย เกี- ย วกับ รู ป แบบภาวะผู้นํา การเปลี- ย นแปลงของผู้บ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
4. ควรศึกษาตัวแปรต้นอื-นๆที-ส่งผลต่อภาวะผูน้ าํ การเปลี-ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

