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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีม าและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคทีมีการเปลียนแปลงและการแข่งขันทียิงเพิมความรุ นแรง
ขึ!นเรื อยๆ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึงทีมีสภาพการดังกล่าว ในปั จจุบนั การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีมีการเปลี ยนแปลงส่ งผลให้ประสบปั ญหาในรู ปแบบของวิกฤตการณ์ ด้านต่างๆ
ดังนั!นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทีสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงเหล่านั!นได้จึงเป็ นหน้าที
สําคัญของสถาบันการศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษาต้องมีภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงในการบริ หาร
การศึ ก ษาทั!ง ระบบเพื อสร้ างทรั พ ยากรมนุ ษย์ที สามารถตอบสนองต่ อการเปลี ยนแปลงได้ดัง ที
พระองค์อลั เลาะฮฺ ได้ตรัสว่า
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ความว่า ‘‘และพวกเจ้าจงเตรี ยมไว้สําหรับ(ป้ องกัน)พวกเขา สิ งทีพวกเจ้าสามารถ
อันได้แ ก่ ก าํ ลัง อย่า งหนึ ง อย่า งใดและการผูก ม้า ไว้โ ดยที พ วกเจ้า จะทํา ให้ศ ตั รู
ของอัลเลาะและศัตรู ของเจ้าหวัน แกรงด้วยสิ งนั!นและพวกอืนๆ จากพวกเขาซึ ง
พวกเจ้ายังไม่รู้จกั พวกเขาอัลเลาะฮฺทรงรู้จกั พวกเขาดี" (อัน-อันฟาน : 60)
ดังนั!นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นกุญแจสํา คัญทีจะทําให้องค์กรนั!นดํา เนิ นการ
อย่างไร เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 2) ได้กล่าวว่า “ผูน้ าํ มีความสําคัญ
เป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ ทั!งใน ระดับโลก ระดับประเทศ
หรื อ ระดับ ท้อ งถิ น ซึ งผลสั ม ฤทธิG ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ประสิ ท ธิ ผ ลล้ว นขึ! น อยู่ก ับ ความคิ ด และ
แนวปฏิบตั ิของผูน้ าํ เป็ นสําคัญ”
ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ทีมีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทําให้ประสิ ทธิ ผลของงานและ
องค์การสู งขึ!น แม้วา่ สภาพการขององค์การจะมีขอ้ จํากัดต่างๆ เพียงใด ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงนี!
จึ ง เป็ น ที ส นใจของนัก วิช าการทางการบริ หารทั!ง ในวงธุ รกิ จ อุ ตสาหกรรม การศึ ก ษา รั ฐบาล
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โรงพยาบาล หน่วยงานทีไม่หวังผลกําไร และหน่วยงานอืนๆ นอกจากนี! ได้มีการเสนอว่าควรมีการ
พัฒนาผูน้ าํ ให้มีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงอย่างแท้จริ ง
แบส (Bass, 1999 : 11)ได้ก ล่ า วว่า “องค์ป ระกอบของคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ ํา การ
เปลียนแปลงนี!จะประกอบด้วย 1) การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หรื อการมี
คุณลักษณะพิเศษ (Charisma) เป็ นการมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริ หารอารมณ์
และมีจริ ยธรรม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็ นการจูงใจให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการทํางานโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติหรื อการคิดในแง่บวก และกระตุน้ จิต
วิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวิตชีวา 3) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)
เป็ นการกระตุน้ ความพยายามของผูต้ าม เพือให้เกิดสิ งใหม่และสร้างสรรค์ เพิมการตระหนักรู้ใน
เรื องปั ญหา กระตุน้ ให้มีการตั!งข้อสมมติฐาน เปลี ยนกรอบการมองปั ญหาแลมีการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ 4) การคํานึ งถึ งความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) เป็ นการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ
บุคคลในฐานะปัจเจกชน การเอาใจใส่ ดูแลคํานึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
การติ ด ต่ อ สื อ สารและปฏิ สั ม พัน ธ์ ที ดี มี ก ารแนะนํา และการมอบหมายงาน มี ก ารพัฒ นาหรื อ
สนับสนุนในการทํางาน เพือให้บุคคลสามารถบรรลุผลได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษาให้แก่ปวงชนชาวไทยดังปรากฏในส่ วนที 8 ว่าด้วยสิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึกษา มาตรา
49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกัน” ในการรับการศึกษาขั!นพื!นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐจัดให้
อย่า งทัว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ย ดังนั!นการศึ กษาจึ งมี ความสํ าคัญเป็ นการพัฒนา
ความสามารถทีติดตัวมนุษย์แต่ละคนเพือเปลียนแปลงตัวเองและสังคมซึ งเป็ นกระบวนการทีช่วยให้
คนได้พฒั นาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวติ ดังพระองค์อลั ลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในอัล-กุรอ่านว่า
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ความว่า “แท้จริ งอัลลอฮฺ จะมิทรงเปลียนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่า
พวกเขาจะเปลียนแปลงสภาพของพวกเขาเอง และเมืออัลลอฮฺ ปรารถนาความ
ทุกข์แก่ชนกลุ่มใดก็จะไม่มีผตู้ อบโต้พระองค์ และสําหรับพวกเขาไม่มีผชู้ ่วยเหลือ
นอกจากอัลลอฮฺ ” (อัร- เรอะดู : 11)
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ทีจะดํารงชี วิตและประกอบอาชี พ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข รู้ เท่าทันการเปลี ยนแปลงรวมเป็ นพลังสร้ างสรรค์ การพัฒนาประเทศ
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ได้อย่างยัง ยืน การศึกษาจึงเป็ นเรื องการพัฒนาคน การสร้าง “ทุนมนุ ษย์” อันเป็ นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนา คนทีได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะเป็ นกําลังแรงทีมีคุณภาพของประเทศ จะเป็ นกลไก
และกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคมและประเทศชาติอีกทอดหนึ งการศึกษาจึงเป็ นสิ ง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั!งนี!จะเป็ นการศึกษาทีมีคุณภาพเท่านั!น (อํารุ ง จันทวานิช และไพบูลย์
แจ่มพงศ์, 2542 : 2-5)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.
2545 ในมาตรา 6 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์
ทั!ง ร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู้ และคุ ณธรรม มี จริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดํา รงชี วิต
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้
นับตั!งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติเมือเดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา ทําให้เกิดความเคลือนไหวในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็ นสภาพบังคับของ
กฎหมายทีผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องเร่ งรัดพัฒนาคุ ณภาพของตน ให้เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนิ นการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู้ของครู ส่ วนครู ตอ้ งมีความสามรถในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเพือพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสามารคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง (ชนาธิ ป พรกุล, 2544 :
37) ดังนั!นครู จึงต้องปฏิรูปการสอนของตน ปรับเปลียนบทบาทของตนเองโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เพือให้การบริ หารการศึกษาของชาติได้เป็ นไปด้วยดีและมีประสิ ทธิภาพ ตามความ
มุง่ หมายของแผนการศึกษาแห่งชาติได้น! นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสําคัญอย่างยิง ทีจะต้องชักนํา
บุคคลากรของโรงเรี ยนหันมาสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีให้มากทีสุด
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ (2553 : 13-23) ได้กล่าวถึง
กรอบแนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที สอง พ.ศ. 2552-2561 ไว้ว่า เพือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยการเลือกสรรเปลียนแปลงและเพิมเติมแนวทางการดําเนินงานทีมี
อยูเ่ ดิมให้สามรถพัฒนาการศึกษาบรรลุถึงความเป็ นเลิศทางการศึกษา นัน คือ การปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวทาง 4 ประการคือการปฏิรูปโรงเรี ยนและสถานศึกษาการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การปฏิ รูปหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน และการปฏิ รูปการบริ หารการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ มุง่ ให้เกิดการเปลียนแปลงองค์ประกอบ
ในการจัดการศึกษา รวมทั!งปั จจัยต่างๆ และกระบวนการทํางานเพือหวังผลว่า คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจะสู งขึ!น เพือให้ทนั ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลียนแปลงของโลกทีประเทศไทย
จะต้องมีความสัมพันธ์ ความร่ วมมือในเวทีการแข่งขันนานาประเทศได้ ในด้านการปฏิรูปการศึกษาแนว
ใหม่ทีมุง่ เน้นการกระจายอํานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื!นทีการศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
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รวมทั!งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่ วนมีระบบการจัดการบริ หาร
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการนําระบบและวิธีการ
บริ หารแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กบั การสร้ างผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง โดยมีมาตรการให้สร้ างผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงและนวัตกรรมการบริ หารเชิ งคุณภาพ และสนับสนุ นสถานศึกษาทีมีความพร้อม ให้
สามารถบริ หารจัดการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เป็ นสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรู ป
กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 1-2) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของ
งาน และภาวะผูน้ าํ มีค วามสัมพันธ์กบั ประสิ ท ธิ ผลขององค์กร เนื องจากผูน้ าํ มี ความสําคัญ จึงมี
แนวคิดและการศึกษาในเรื องการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ (Leadership) เกิดขึ!น สําหรับ
ในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษทีผา่ นมาได้มีการศึกษาภาวะผูน้ าํ ทีมีความเหมาะสมกับยุคปั จจุบนั
ซึ งเป็ นยุคของการเปลี ยนแปลงนี! แนวคิดทฤษฎี ใหม่ที มีชือเสี ยงและยอมรั บกันมากในปั จจุบนั คื อ
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ งเป็ นทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าํ แนวใหม่ หรื อเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) เนื องจากภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงนี!
เป็ นการเปลี ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ ภาวะผูน้ ําที มี วิสัย ทัศ น์ (Vision) มี ก าร
กระจายอํานาจหรื อการเสริ มสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม (Moral agents) และมี
การกระตุน้ ผูต้ ามให้มีความเป็ นผูน้ าํ ด้วย ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงนี!จะพิจารณาทีลกั ษณะของผูน้ าํ
พฤติกรรม อํานาจ รวมทั!งสถานการณ์ตวั แปรทีเกียวข้อง ซึ งเป็ นแนวทางทีกว้างกว่าแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผูน้ าํ อืนๆ และผลจากการวิจยั เชิงประจักษ์และฝึ กอบรมภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงในทุกระดับใน
องค์การของประเทศต่างๆ จํานวนมากพบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทําให้ประสิ ทธิ ผลของงาน
และองค์กรสู งขึ!น ซึ งสอดคล้องกับภาวะผูน้ าํ ทีจาํ เป็ นสําหรับสถานศึกษาในปั จจุบนั ทีจะต้องใช้
ศัก ยภาพส่ วนตน ที จะก่ อให้เกิ ดการเปลี ย นแปลง และช่ วยพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวตั น์
จากการวิจยั ของซี ตี รู ฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 : Abstract) ซึ งได้ศึ กษาวิจยั เรื อง
Kepemimpinan Pendidikan Islam (Study Fenomenologi di MIN Malang) และการวิจยั ของอับดุลเลาะ
(Abdullah Afandi, 2005 : 1) ซึ งได้ศึกษาวิจยั เรื อง Peran dan Fungsi Kiai (Studi Kasus di Kecamatan
Tanon Kabupaten Seragen) ผลการวิจยั พบว่า จุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามคือ
การเป็ นผูร้ ู้คาํ สอนอิสลามเป็ นผูท้ ีมีบทบาทสู งในการบรรยาย เผยแผ่คาํ สอนอิสลาม และมีภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลง ด้านการชี! แนะทางปั ญญาด้วยคําสอนอิสลามหรื อการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ผนวกกับ
ผลการวิจยั ของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) พบว่าคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
มี 4 ด้าน คือ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคํานึงถึงปั จเจก
บุคคล ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และผลการวิจยั ของเล็ดธ์วดู แจนซี และเฟอร์ นนั เดส (Leithwood
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& Jenzi & Fernandaz) พบว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง มี 6 ด้านคือด้านสนับสนุนเป็ นรายบุ
คล ด้านการปลุ กเร้ าทางปั ญญาด้านระบุวิสัยทัศน์ชัดเจน ด้าน เกื! อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม ด้านการ
คาดหวังงานสู ง ด้านการเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสม ดังนั!นคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงที
เหมาะสมสําหรับบริ บทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจึงครอบคลุม
ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีบารมี อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้
ทางปั ญญา ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ด้านการเกื!อกูลยอมรับ
เป้ าหมายกลุ่ม
สํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาจังหวัดสตูล (2549 : 1) ได้ศึกษาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสตูล พบว่า ยังไม่เป็ นทีน่าพอใจ จึงได้มีการศึกษาแนวทางการ
บริ หารจัดการทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ เพือ
นํา มาเป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หาจากองค์ก ารที ป ระสบความสํา เร็ จ พบว่า การบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงเป็ นแนวทางและวิธีก ารทีเหมาะสมทีสุ ดต่อการนํามาใช้ใ นการบริ หารจัดการเพือ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า นัก งานเขตพื! น ที ก ารศึ ก ษาจัง หวัด สตู ล จึ ง ได้นํา กระบวนการ
การบริ หารการเปลียนแปลงมาใช้ในระดับเขตพื!นทีการศึกษาสตูลและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ปรากฏว่า
มี ก ารเปลี ย นแปลงที ดี ข! ึ น คุ ณภาพการศึ ก ษาพัฒ นาขึ! น แต่ย งั ไม่ค รอบคลุ ม ถึ ง โรงเรี ย นเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ซึ งจะต้องมีการพัฒนาไปควบคู่กนั ด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ชดั เจนว่า ให้มีมาตรการการพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
การวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล นับว่าเป็ นเรื องทีค่อนข้างใหม่อีกทั!งยังไม่มีงานวิจยั ทีเจาะจงเฉพาะภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล การวิจยั ครั!งนี!นบั ว่า
เป็ นคุณูปการแก่วงการศึกษาอิสลามทีสาํ คัญยิง
จากสภาพและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญต่อการศึกษาภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
และแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง เพือประโยชน์สูงสุ ดต่อวงการการศึกษาต่อไป
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1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลอยูใ่ นระดับใดบ้าง
1.2.2 ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลตามทัศนะของบุคลากร จําแนกตาม เพศ อายุ
ประสบการณ์การสอน และระดับการศึกษามีความต่างกันหรื อไม่
1.2.3 แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
1.3.2 เพือเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์
การสอนและระดับการศึกษา
1.3.3 เพือประมวลข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ที
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์จากงานวิจยั และแนวคิดของนักทฤษฏีจาก 7 แนวคิดได้แก่ แบสและอโวลิ
โอ (Bass & Avolio 1999 : 11) เล็ดธ์วดู แจนซี และเฟอร์ นนั เดส (Leithwood & Jenzi & Fernandaz ,
1994 : 80) เบ็นนิ ส และนานุส (Bennis & Nanus, 1993) ซี ตีรูฮานะฮ์ (Siti Ruchanah, 2010 :
Abstract) เฮ็นโดร ฆุนตูร (Hendro Guntur, 2009) สราญรัตน์ จันทะมล (2548) และศุภกิจ สานุสัตย์
(2546) สามารถสังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ได้เป็ น 6 ด้าน ดังนี!
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-

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานะภาพของบุคลากร

ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การสอน

- ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
- ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
- ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
- ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา
- ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล
- ด้านการเกื!อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม

ภาพประกอบที 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื องนี!ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี!
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื!อหาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงใน 6 ด้านดังนี!
- ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)
- ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม (Da’wah Islam)
- ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)
- ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)
- ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)
- ด้านการเกื!อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม (Fostering the Acceptance of
Group Goals)
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1.5.2 ประชากร
ประชากรที ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ แ ก่ หั ว หน้ า ฝ่ าย รองหั ว หน้ า ฝ่ ายและ
รองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูลประจําปี การศึกษา 2554 โดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่ ม ที 1 ใช้แบบสอบถามบุ ค ลากรของโรงเรี ย นคื อ หัว หน้า ฝ่ าย จํา นวน
4 คน รองหัวหน้าฝ่ าย จํานวน 4 คน และรองผูอ้ าํ นวยการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสตูล จํานวน 1 คน รวมจํานวนโรงเรี ยนๆ ละ 9 คน จากทั!งหมด 16 โรงเรี ยน รวมจํานวน
บุคลากรทั!งสิ! น 144 คน
กลุ่ ม ที 2 เป็ นตัว แทนของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จังหวัดสตูลทีใช้ในการสัมภาษณ์จาํ นวน 10 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติ 3 ข้อดังนี!
1. เป็ นผูท้ ีอยู่ในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาต
หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานแทนผูบ้ ริ หาร
2. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ!นไปหรื อมีความเชียวชาญด้านอิสลามศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับการศึกษา 10 ปี ขึ!นไป
1.5.3 ตัวแปรทีศึกษา
- ตัวแปรอิสระได้แก่ สถานภาพของหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรอง
ผูอ้ าํ นวยการคือ เพศและประสบการณ์การสอน อายุ และระดับการศึกษา
- ตัว แปรตามได้แ ก่ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล

1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจยั นี!มีดงั ต่อไปนี!
1. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง หมายถึง พฤติกรรม ทีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนแสดงให้
เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการเปลียนแปลง ความพยายามของบุคคลกรให้สูงขึ!น
จากความพยายามทีคาดหวังเป็ นผลให้ปฏิบตั ิงานเกินความคาดหวัง โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแสดง
บทบาททําให้บุคคลมีความรู้ สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถื อ ทําให้บุคคลกลายเป็ นผูท้ ีมี
ศัก ยภาพ เป็ นนัก พัฒนา เป็ นผูเ้ สริ ม แรงได้ด้วยตนเอง ควบคุ ม ตนเองได้ ซึ ง พิจารณาจากการที
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็ นกระบวนการ 6 ด้านได้แก่
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1.1 การมี บ ารมี อ ย่ า งมี อุด มการณ์ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลแสดงให้เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการทําให้
บุคลากรมีความภูมิใจมีความเชือมัน ศรัทธา และความนับถือ มีความยินดีทีจะทุ่มเท การปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจ โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ความเชือมัน ในตัวเอง มีคุณธรรม
และจริ ยธรรมอิสลามและทัว ไป เผยแผ่อิสลาม มีสัจจะ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความฉลาด มี
จุดยืน มีอุดมการณ์โดยบริ สุทธิG ใจเพืออิสลาม กําหนดตนเอง กําหนดแนวโน้มของการเปลียนแปลง
ปฏิรูปวิธีการทํางานทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลก มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการ
เปลียนแปลง มีความ อดทน และความสามรถในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งภายในจิตใจเป็ นอย่างดี
จนบุคคลากรยึดถือเป็ นแบบอย่างทีดี บริ หารงานได้เป็ นทีประทับใจ กําหนดเป้ าหมาย ให้มีความ
ชัดเจน มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสู ง
1.2 การเผยแผ่ คําสอนอิสลาม หมายถึง พฤติกรรม ทีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลแสดงให้เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการเรี ยกร้องเชิญ
ชวนสู่ คาํ สอนอิสลามและทําการ ดลจิต เพือให้กาํ ลังใจด้วยวาจา การกระทําแบบอย่างทีดี เกียวกับ
การทํางานหรื อส่ วนตัวต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือกฎหมายและคําสอนอิสลามโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
ภัก ดี แ สวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อ ัล ลอฮฺ แต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย ว เรี ย กร้ อ งให้บุ ค ลากร
โรงเรี ยนได้ยึดเหนี ยวเลือมใสต่อคําสอนอิสลาม เพือให้บุคลากรเกิ ดความรู้สึกมีกาํ ลังใจ มีความ
บริ สุ ท ธิG ใจ และทุ่ ม เท สร้ า งความรู้ สึ ก เป็ นพี น้อ งกัน ในอิ ส ลาม เพื อ ทํา งานเป็ นที ม ทํา ให้ เ พิ ม
ประสิ ทธิภาพในการทํางานทีมุง่ สู่ การเปลียนแปลง
1.3 การสร้ างแรงบันดาลใจ หมายถึง การทีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนใช้คาํ พูดและหรื อ
การกระทําปลุกปลอบใจและดลจิตให้เกิดกําลังใจ เร้าอารมณ์ ทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความร่ าเริ งมี
ชี วิ ต ชี ว ากระตื อ รื อ ร้ น ทํา ให้ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาทุ่ ม เทการทํา งานมากกว่า ที คิ ด ไว้ โดยผูบ้ ริ ห าร
แสดงออกเกี ย วกับ การคิ ด ในแง่ บ วก ให้ ก ํา ลัง ใจให้ เ กิ ด ความกระชุ่ ม กระชวยในการทํา งาน
กระตือรื อร้น แสดงให้เป็ นภาพอนาคต มุง่ มัน ตั!งใจ กระตุน้ การเสี ยสละ ทุ่มเท ให้ทาํ งานเป็ นทีม ตั!ง
มาตรฐานการทํางานไว้สูง ทําเพือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ทําเพือกลุ่มและผูกพันอยูก่ บั
จุ ด มุ่ ง หมายของผู้นํ า ส่ ง เสริ มความ ภาคภู มิ ใ จ ของผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาเป็ นการกระตุ ้ น ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แสดงความสามารถในการทํางาน การพูดให้กาํ ลังใจ และแสดงความชื อมัน ต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ งเสริ มให้มีบทบาทและแสดงผลงานทางวิชาการ ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ สร้างบรรยากาศการสื อสารแบบเปิ ดและเชือถือไว้วางใจกันและกัน
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1.4 การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ หารของโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามที แ สดงให้เ ห็ น ในการบริ ห ารโรงเรี ย นที เ ป็ นกระบวนการกระตุ ้น
บุคคลากรให้เห็นวิธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที
เข้าใจง่ายส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าใจบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมัน ใจและส่ งเสริ ม
คุณค่าของผลลัพธ์ทีตอ้ งการ โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ การให้ครู ได้
ร่ วมวางแผนการกระตุ ้นบุลากรให้แก้ปัญหา การตั!งคําถามต่อผูร้ ่ วมงาน การจัดอบรมการสร้ า ง
ทีมงานสํารอง การใช้ความสามารถของผูร้ ่ วมงาน การปรึ กษาหารื อ การร่ วมกันแก้ปัญหา อย่างเป็ น
ระบบ เป็ นผลให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความพยายามในการปฏิ บ ัติ ง านมากขึ! น และแก้ปั ญ หาในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อย
1 .5 การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมทีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล แสดงให้เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการวินิจฉัยและ
ยกระดับความต้องการของบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มีคุณลักษณะในด้านต่างๆได้แก่ ความตั!งใจ และสนใจต่อเพือนร่ วมงาน สนับสนุ นให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเอง เป็ นพีเลี!ยง การติดต่อและให้ความสําคัญ ต่อบุคลากรเป็ นรายบุคคล เอาใจใส่ ใน
ความต้องการของบุคลากร ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดจินต์ภาพ มีความมัน คง มีความรู้สึกเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้
1.6 การเกื5อ กูล ยอมรั บ เป้าหมายกลุ่ม หมายถึ ง การแสดงออกของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนทีมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการร่ วมมือและการให้ความช่วยเหลือกับคนทํางาน เพือให้การ
ทํางานทีเป็ นกลุ่มสู่ เป้ าหมายทีตรงกันโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีคุณลักษณะในด้าน ต่างๆได้แก่ การ
ส่ งเสริ มให้มีการมีส่วนร่ วม การมุง่ สู่ เป้ าหมายเดียวกัน การประเมิน ประชุมปรึ กษาหารื อและการคิด
แบบแก้ปัญหา
2. บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้า
ฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ประจําปี การศึกษา 2554
3. ผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึ ง ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ
ผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูป้ ฏิ บตั ิหน้าทีแทนตําแหน่ งดังกล่าวในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจําปี การศึกษา 2554
4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาเอกชนทีเปิ ดสอนวิชา
ศาสนาควบคูว่ ชิ าสามัญ

