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บทที 4
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิ สลามสั งกัดสํ านักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดสตู ล ผู้วิ จ ัยขอเสนอข้อมู ลกลุ่ มประชากรและ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี*

4.1 ข้ อมูลกลุ่มประชากร
1. ข้อมูลกลุ่มประชากรของการวิจยั เป็ นกลุ่มบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล ปี การศึกษา 2554 จํานวนทั*งสิ* น 154 คน โดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่มๆ ที 1 เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
โรงเรี ยนละ 4 คนรองหัวหน้าฝ่ ายโรงเรี ยนละ 4 คนและรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ละ 1 คนจากทั*งหมด
16 โรงเรี ยนรวมประชากรกลุ่มที 1 เป็ น 144 คนประชากรได้ตอบแบบสอบถามและส่ งคืน จํานวน
141 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.9 และไม่ส่งคืน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 2.1 ส่ วนกลุ่มประชากรกลุ่มที 2
เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลทีใช้ในการสนทนากลุ่ม
จํานวน 10 คน
2. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที 5 จํานวนและร้ อยละ ข้อมูลทัวไปของหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจํานวน 16 โรงเรี ยน
รายการ

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

47
94
141

33.3
66.7
100

1. เพศ
ชาย
หญิง

76

77

ตารางที 5 (ต่อ)
รายการ
2. อายุ
ตํากว่า 25 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 ปี ขึ*นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท
รวม
4. ประสบการณ์ในการสอน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 21 ปี ขึ*นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

18
64
34
25
141

12.8
45.4
24.1
17.7
100

15
118
8
141

10.6
83.7
5.7
100

46
55
27
10
3
141

33
39
19
7
2
100

จากตารางที 5 แสดงข้อมูลทัวไปของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรอง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจํานวน 16 โรงเรี ยน พบว่า บุคลากร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจํานวน 16 โรงเรี ยน เพศชาย มีจาํ นวน 47 ค น คิด
เป็ นร้ อยละ 33.3 เพศหญิ ง มี จาํ นวน 94 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.7 บุ ค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทีมีอายุตากว่
ํ า 25 ปี มีจาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 อายุระหว่าง
25-34 ปี มีจาํ นวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.4 อายุระหว่าง 35- 44 ปี มีจาํ นวน 34 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.1 อายุ 45 ปี ขึ*นไป มีจาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.7 บุคลากรหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ าย
และรองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทีมีระดับการศึกษา ตํากว่าปริ ญญา
ตรี มีจาํ นวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.6 ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีจาํ นวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ
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83.7 ปริ ญญาโทมี จาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 บุค ลากรหัวหน้า ฝ่ าย รองหัวหน้า ฝ่ ายและ
รองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทีมีประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี
มีจาํ นวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.0 บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการทํางาน 6-10 ปี มีจาํ นวน
คิดเป็ นร้อยละ 19.0 บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการทํางาน 16-20 ปี มีจาํ นวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0
บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 21 ปี ขึ*นไป มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึงจะนําเสนอตามวัตถุประสงค์ดงั นี*
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผลปรากฏดังนี*
1.1 ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
เผยแผ่ คําสอนอิสลาม ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการคํานึ งถึ ง
ปัจเจกบุคล และด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ หมายกลุ่ม ซึงวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่า
เบียงเบนมาตรฐานเป็ นรายด้านและผลเฉลียรวม ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางข้างล่างนี*
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ตารางที 6 ค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต และค่ า เบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ภาวะผู้นํา
การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัดสํา นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกเป็ นรายด้านและผลเฉลียรวม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
ผลเฉลีย รวม

ค่ าพารามิเตอร์
(µ)

(σ)

3.62
3.79
3.65
3.49
3.58
3.74
3.63

.925
.915
.860
.812
.917
.830
0.882

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 6 ความคิดเห็ นเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามสัง กัดสํานัก งานการศึ กษาเอกชนจัง หวัดสตูล ของบุ ค ลากร
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมือพิจารณารายด้านพบว่าทุ กด้า นอยู่ใ นระดับมากยกเว้นด้า น
การกระตุ ้น ทางปั ญ ญาซึ งอยู่ใ นระดับ ตําสุ ด คื อ ระดับ ปานกลาง (µ=3.49, σ=.812) โดยด้า น
ที มี ก ารปฏิ บ ตั ิ เ กี ยวกับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงมากที สุ ด คื อ ด้า นการเผยแผ่ค าํ สอนอิ ส ลาม
(µ=3.79, σ=.915) รองลงมา คือ ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม (µ=3.74, σ=.830)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี*
1.1.1 ระดับตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในด้านการมีบารมี
อย่างมีอุดมการณ์ ผลปรากฏดังตารางที 7 ดังนี*
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ตารางที 7 แสดงค่าเฉลี ยเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัดสํา นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ดงั ต่อไปนี*
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน ค่ าพารามิเตอร์
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
(µ
(σ
σ)
µ)
ก. ด้ านการมีบารมีอย่างมีอดุ มการณ์
1. ผูบ้ ริ หารประพฤติตนเป็ นอุสวาตุลฮาสานะฮ์ (แบบอย่างทีดี) 3.62 .858
ตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัวไปอย่างเคร่ งครัด
เป็ นทีเคารพนับถือของผูร้ ่ วมงาน
2. ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงการมีอคั ลาก (จริ ยธรรม) อิสลาม
3.68 .903
เป็ นหลักการประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ
3. ผูบ้ ริ หารมีฟาฏอนะฮ์ (ความฉลาด) และอาลิม (มีความรู้)
3.77 .889
สามารถสร้างความมันใจให้กบั ผูร้ ่ วมงาน ทีจะแก้ปัญหา
และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
4. ผูบ้ ริ หารมีนิสัยศิดดีก (สัจจะ) พูดจริ งทําจริ ง และรักษา
3.48 .990
สัญญา
3.64 .919
5. ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงความมีอามานะฮ์ (รับผิดชอบ)
ต่อหน้าทีเป็ นอย่างสู งในฐานะผูน้ าํ องค์กร
6. ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงการรักษาอามานะฮ์ (รับผิดชอบ)
3.60 .909
ต่อหน้าทีอันพึงมีตอ่ สิ ทธิของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
7. ผูบ้ ริ หารศอบัร (อดทน) สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกๆ 3.61 1.06
สถานการณ์
8. ผูบ้ ริ หารแสดงความมันใจว่าผูร้ ่ วมงานจะทํางานได้สาํ เร็ จ
3.69 .861
9. ผูบ้ ริ หารแสดงการมีรอNุลุนมับบะดะอ์ (จุดยืน) ทีชัดเจนใน 3.56 .904
การแสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาโต้แย้งทีเกิดขึ*น
10. ผูบ้ ริ หารแสดงการคาดหวังต่อผลสัมฤทธิO ของงานใน
3.96 .840
ระดับสู ง
11. ผูบ้ ริ หารเป็ นผูอ้ ิศลาห์ (ปฏิรูป) แนวคิด วิธีการ ความรู้และ 3.65 .924
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารงาน

การแปลผล
มาก

มาก
มาก

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที 7 (ต่อ)
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน ค่ าพารามิเตอร์
การแปลผล
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
(µ
(σ
σ)
µ)
12. ผูบ้ ริ หารมีพลังและมีความยากีน (เชือมัน) ในตนเอง
3.97 .893
มาก
13. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการกําหนดฮาดัฟ (เป้ าหมาย)
3.75 .877
มาก
ทีชัดเจนในการทํางาน
14. ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารได้อย่างน่าประทับใจ
3.34 1.028 ปานกลาง
15. ผูบ้ ริ หารให้ผรู้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
3.58 .993
มาก
โรงเรี ยน
16. ผูบ้ ริ หารมีบาศีเราะฮ์ (วิสัยทัศน์) และสามารถถ่ายทอด
3.48 .883 ปานกลาง
วิสัยทัศน์ยงั ผูร้ ่ วมงาน
17. ผูบ้ ริ หารแสดงออกถึงการเป็ นผูม้ ีแนวคิดเชิงฟิ กรี ยะฮ์
3.70 .808
มาก
(อุดมการณ์)
3.63 1.071
มาก
18. ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์อิสลามทีอิคลาศ (บริ สุทธิO ใจ)
เพือพระองค์อลั ลอฮฺ องค์เดียวโดยไม่หวังผลประโยชน์
แอบแฝง
3.47 .967 ปานกลาง
19. ผูบ้ ริ หารให้ฮุรรี ยะฮ์ (ความอิสระ) ในการตัดสิ นใจ
แก่ครู ผสู้ อนมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็ นเกณฑ์
20. ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจทีจะอิศลาฮ์ (ปฏิรูป) ยุทธวิธีการ
3.41 .820 ปานกลาง
ทํางานแบบวัฒนธรรมเดิมๆ ให้หมดไป
21. ผูบ้ ริ หารทําให้ผรู้ ่ วมงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและ
3.41 1.022 ปานกลาง
ความอิอต์ ิซาซ (ภาคภูมิใจ) เมือได้ร่วมงานด้วย
จากตารางที 7 ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ด้า นการมี บ ารมี อ ย่ า งมี อุ ด มการณ์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณารายข้อพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีมี
การปฏิ บ ัติเ กี ยวกับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลง มากที สุ ด คื อ ผูบ้ ริ หารมี พ ลัง และมี ค วามยากี น
(เชือมัน) ในตนเอง (µ=3.97, σ=.893) รองลงมา คือผูบ้ ริ หารแสดงการคาดหวังต่อผลสัมฤทธิO ของ
งานในระดับสู ง (µ=3.96, σ=.840) และผูบ้ ริ หารเป็ นผูอ้ ิศลาห์ (ปฏิรูป) แนวคิด วิธีการ ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริ หารงาน ( µ=3.65, σ=.924 ) ตามลําดับ ส่ วนข้อทีมีระดับน้อยทีสุ ด
คือผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารได้อย่างน่าประทับใจ (µ=3.34, σ=.028)
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1.1.2 ระดั บ ความเห็ น ของบุ ค ลากรหั ว หน้ า ฝ่ าย รองหั ว หน้ า ฝ่ ายและ
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ในด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ผลปรากฏดังตารางที 8 ดังนี*
ตารางที 8 แสดงค่าเฉลี ยเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัดสํา นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ข. ด้ านการเผยแผ่คําสอนอิสลาม
22. ผูบ้ ริ หารดะอ์วะฮ์ (เชิญชวน) โน้มน้าวโดยสอดแทรก
คําสอนอิสลามในการแก้ปัญหาการทํางานและส่ วนตัว
23. ผูบ้ ริ หารเป็ นผูค้ อยให้การนาศีฮตั (ตักเตือน) เพือให้เกิด
ความเลือมใสเกียวกับคําสอนอิสลาม
24. ผูบ้ ริ หารแสดงออกการตับลีฆ (เผยแผ่) คําสอนอิสลาม
เกียวกับเป้ าหมายของการทํางานตามมโนทัศน์อิสลาม
25. ผูบ้ ริ หารพูดจาโน้มน้าวใจให้ผรู้ ่ วมงานตระหนักเกียวกับ
การอิบาดะฮ์ (ภักดี) ต่อพระองค์อลั ลอฮ์อย่างเคร่ งครัด
26. ผูบ้ ริ หารพูดคุยเพือให้ผรู้ ่ วมงานตั*งเจตนาทีอิคลาศ
(บริ สุทธิO ใจ) ในการทํางานเพือแสวงหาความริ ฎอ
(โปรดปราน) จากพระองค์อลั ลอฮฺ เท่านั*น
27. ผูบ้ ริ หารแสดงเราะอ์ยนุ (ความคิดเห็น) เกียวกับการ
ทํางานทียึดมันต่อศาสนบัญญัติ และคําสอนอิสลาม
28. ผูบ้ ริ หารพูดเพือทําการอีษาร (ดลจิต)โดยใช้คาํ สอน
อิสลามเพือกระตุน้ กําลังใจในการทํางาน
29. ผูบ้ ริ หารแสดงเป็ นแบบอย่างของการอูคูวะฮ์อิสลามียะฮ์
(เป็ นพีน้องกันในอิสลาม) ระหว่างสมาชิกในองค์กร
เพือทํางานเป็ นทีม
30. ผูบ้ ริ หารสร้างความยากีน (เชือมัน) แก่ผรู้ ่ วมงานทีจะ
นําสู่ การตัฆยีเราะฮ์ (เปลียนแปลง) โดยใช้แนวคิดอิสลาม

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ
µ)

(σ
σ)

3.81

.968

มาก

3.79

.945

มาก

3.71

.928

มาก

3.87

1.045

มาก

3.93

.871

มาก

3.88

.879

มาก

3.73

.869

มาก

3.73

.850

มาก

3.69

.885

มาก
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จากตารางที 8 ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลามโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมือพิจารณารายข้อพบว่าทุ กข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที มีก ารปฏิ บ ตั ิม ากทีสุ ด
เกียวกับการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูค้ อยให้การนาศีฮตั (ตักเตือน) เพือให้เกิ ด
ความเลือมใสเกียวกับคําสอนอิสลาม (µ=3.93, σ=.871) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารแสดงเราะอ์ยุน
(ความคิดเห็น) เกียวกับการทํางานทียึดมันต่อศาสนบัญญัติ และคําสอนอิสลาม (µ=3.88, σ = .879)
ผู้บ ริ ห ารพู ด จาโน้ ม น้ า วใจให้ ผู้ร่ ว มงานตระหนัก เกี ยวกับ การอิ บ าดะฮ์ (ภัก ดี ) ต่ อ พระองค์
อัลลอฮ์อย่างเคร่ งครัด (µ=3.87, σ=1.045) ตามลําดับ ส่ วนข้อทีมีระดับน้อยทีสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสร้าง
ความยากีน (เชื อมัน) แก่ผูร้ ่ วมงานทีจะนําสู่ การตัฆยีเราะฮ์ (เปลียนแปลง) โดยใช้แนวคิดอิสลาม
(µ=3.69, σ=.885)
1.1.3 ระดั บ ความเห็ น ของบุ ค ลากรหั ว หน้ า ฝ่ ายรองหั ว หน้ า ฝ่ าย และ
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจผลปรากฏดังตารางที 9

84

ตารางที 9 แสดงค่าเฉลี ยเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสัง กัดสํา นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ค. ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
31. ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างต่อการมูญาฮาดะฮ์ (ทุม่ เท)
ต่อภารกิจทีต้องทํา
32. ผูบ้ ริ หารพูดคุยกระตุน้ กําลังใจให้เกิดความ
กระชุ่มกระชวยในการทํางาน
33. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานมีบทบาทเป็ นผู้
ประสานงานการตะฮ์ลีล (วิเคราะห์) และการอิสติมบาฏ
(สังเคราะห์) ความเห็นต่างๆ เพือให้เกิดความเชียวชาญ
ในการปฏิบตั ิงาน
34. ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมงานทํางานกันเป็ นญามาอะฮ์
(ทีม) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
35. ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ครู ได้มีมสั อูลียะฮ์
(หน้าทีรับผิดชอบ) อย่างทัวถึงโดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
36. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้ผรู้ ่ วมงานแสดงทักษะทางอิลมียะฮ์
(วิชาการ ) ให้เป็ นทีรู้จกั แก่สถานศึกษาอืนๆ
37. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้บุคลากรแสดงผลงานอิลมียะฮ์
(วิชาการ) ในระดับต่างๆ
38. ผูบ้ ริ หารมีการอัดดะอ์มุ (สนับสนุน) ให้คณะครู ส่งผล
งานอิลมียะฮ์ (วิชาการ) เพือพัฒนาศักยภาพการเรี ยน
การสอน
39. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานมีส่วนแสดงเราะอ์ยนุ
(ความคิดเห็น) และตัดสิ นใจในการหาวิธีป้องกันแก้ไข
ปัญหา

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ
µ)

(σ
σ)

3.65

1.026

มาก

3.31

.964

ปานกลาง

3.49

.883

ปานกลาง

3.62

.779

มาก

3.60

.877

มาก

3.60

.799

มาก

3.62

.858

มาก

3.68

.856

มาก

3.62

.937

มาก
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ตารางที 9 (ต่อ)
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล
40. ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันตั*งใจ
อย่างแน่วแน่ทีจะทํางานให้สําเร็ จตามฮาดัฟ
(เป้ าหมาย) ทีกําหนดไว้
41. ผูบ้ ริ หารกล่าวถึงสิ งทีต้องการจะทําให้สาํ เร็ จด้วย
ความกระตือรื อร้น
42. ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นภาพอนาคตทีน่าสนใจ
อย่างชัดเจน
43. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานโดยให้
ความไว้วางใจและอิกรอมุนมุสลิมีน (ให้เกียรติต่อ
มุสลิม) ด้วยกัน
44. ผูบ้ ริ หารสร้างค่านิยมในการทํางานโดยเรี ยกร้องให้
ผูร้ ่ วมงานมีความตัฏฮียะฮ์ (เสี ยสละ) สู ง
45. ผูบ้ ริ หารสร้างการสื อสารแบบเปิ ดและให้กาํ ลังใจ
ผูร้ ่ วมงานอย่างต่อเนือง
46. ผูบ้ ริ หารให้ความยากีน (เชือมัน) ในตัวผูร้ ่ วมงานว่า
จะสามารถทํางานทีมอบหมายได้สาํ เร็ จ
47. ผูบ้ ริ หารทําให้ผรู้ ่ วมงานรู้สึกผูกพันอยูก่ บั ฮาดัฟ
(เป้ าหมาย) และฆอยะฮ์ (วัตถุประสงค์) ของผูน้ าํ
48. ผูบ้ ริ หารตั*งมะอ์ยาร (มาตรฐาน) ในการทํางานไว้สูง
เพือกระตุน้ และท้าทายความสามารถของผูร้ ่ วมงาน
49. ผูบ้ ริ หารมีบะศีเราะฮ์ (วิสัยทัศน์) ถึงความเป็ นไปได้
ใหม่ๆทีน่าตืนเต้น
50. ผูบ้ ริ หารสร้างเจตคติทีดีเป็ นการฮุสนุซซอน
(คิดในแง่บวก) ต่อเพือนร่ วมงาน

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ
µ)

(σ
σ)

3.89

.816

มาก

3.80

.847

มาก

3.65

.885

มาก

3.84

.830

มาก

3.74

.787

มาก

3.51

.907

มาก

3.60

.781

มาก

3.57

.794

มาก

3.64

.728

มาก

3.54

.913

มาก

3.58

.934

มาก
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จากตารางที 9 ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมือพิจารณารายข้อพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีมีการปฏิบตั ิเกียวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง มากทีสุ ด ได้แก่ผบู้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันตั*งใจอย่างแน่วแน่ที
จะทํางานให้สําเร็ จตามฮาดัฟ (เป้ าหมาย) ทีกําหนดไว้ (µ=3.89, σ=.816) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานโดยให้ความไว้วางใจและอิกรอมุนมุสลิมีน (ให้เกียรติต่อมุสลิม)
ด้วยกัน (µ=3.84, σ=.830) และผูบ้ ริ หารกล่าวถึงสิ งทีต้องการจะทําให้สําเร็ จด้วยความกระตือรื อร้น
(µ=3.80, σ=.847) ตามลําดับ ส่ วนข้อทีมีระดับน้อยทีสุ ด คือระดับปานกลางได้แก่ ผูบ้ ริ หารพูดคุย
กระตุน้ กําลังใจให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในการทํางาน (µ=3.31, σ=.964)
1.1.4 ระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลใน ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ผลปรากฏดังตารางที 10
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ตารางที 10 แสดงค่าเฉลี ยเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นเกียวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้าน
การกระตุน้ ทางปัญญา
ภาวะผู้ นํา การเปลียนแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ง. ด้ านการกระตุ้นทางปัญญา
51. ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ีอิสติฟฮาม (การตั*งคําถาม) เพือนําไปสู่
การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน
52. ผูบ้ ริ หารจัดให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีเพือพัฒนาปั ญญา
ของผูร้ ่ วมงาน
53. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานมีการตัฟกีร
(คิด) แก้ปัญหาทีเคยเกิดขึ*นแล้วด้วยวิธีการใหม่ ๆ
54. ผูบ้ ริ หารทราบถึงปั ญหาทีหน่วยงานกําลังประสบอยู่
และแจ้งให้บุคลากรแต่ละฝ่ ายเร่ งให้มีการฮัลลุลมะชา
กิล (แก้ปัญหา )
55. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการตัค
ตีฏ (วางแผน) จัดการหลักสู ตรภายในสถานศึกษา
56. ผูบ้ ริ หารจัดการตัดรี บ (อบรม) ทีมงานเพือให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานแทนกันได้
57. ผูบ้ ริ หารให้มีการบีนาอุลฟะรี ก (สร้างทีมงาน) เพือ
ทดแทนผูร้ ่ วมงานคนอืนๆ ทีติดธุระ
58. ผูบ้ ริ หารพูดคุยวิธีทาํ งานทีท้าทายสติปัญญาของ
ผูร้ ่ วมงาน
59. ผูบ้ ริ หารให้มีการชูรอ (ปรึ กษาหารื อ) เพือทําการฮัลลุ
นมะชากิล (แก้ปัญหา) ของการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขึ*นบ่อยครั*ง
60. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรร่ วมกันแก้ปัญหา ต่างๆ ทีเกิดขึ*น
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบเป็ นผลให้การ
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อย

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ)

(σ)

3.51

.945

มาก

3.14

.977

ปานกลาง

3.49

.907

ปานกลาง

3.45

.874

ปานกลาง

3.70

.806

มาก

3.41

.911

ปานกลาง

3.48

.915

ปานกลาง

3.41

.863

ปานกลาง

3.59

.917

มาก

3.63

.813

มาก
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ตารางที 10 (ต่อ)
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
61. ผูบ้ ริ หารมีการตักดีมุนชูรอ (ให้คาํ ปรึ กษา) แก่บุคลากร
เกียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ
62. ผูบ้ ริ หารพยายามใช้อลั กิฟาอะฮ์ (ความสามารถ)
ของผูร้ ่ วมงานให้ได้ประโยชน์มากทีสุ ด

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ)

(σ)

3.39

.877

ปานกลาง

3.68

.795

มาก

จากตารางที 10 ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมือพิจารณารายข้อพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อทีมีการปฏิบตั ิ
เกี ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงมากทีสุ ด คือผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมใน
การตัคตีฏ (วางแผน) จัดการหลักสู ตรภายในสถานศึกษา (µ=3.70, σ=.806) รองลงมา คือผูบ้ ริ หาร
พยายามใช้อลั กิฟาอะฮ์ (ความสามารถ)ของผูร้ ่ วมงานให้ได้ประโยชน์มากทีสุ ด (µ=3.68, σ=.795)
และผูบ้ ริ หารและบุ คลากรร่ วมกันแก้ปั ญหา ต่า งๆ ที เกิ ดขึ* นภายในสถานศึก ษาอย่า งเป็ นระบบ
เป็ นผลให้การแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อย (µ=3.63, σ=.813 ) ตามลําดับ ส่ วนข้อ
ทีมีระดับน้อยทีสุ ด คือระผูบ้ ริ หารจัดให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีเพือพัฒนาปั ญญาของผูร้ ่ วมงาน
(µ=3.14, σ=.977 )
1.1.5 ระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล ผลปรากฏดังตารางที 11
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ตารางที 11 แสดงค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกียวกับ ภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้าน
การคํานึงถึงปัจเจกบุคล
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
จ. ด้ านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
63. ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของฟัรดุน (แต่ละบุคคล)
64. ผูบ้ ริ หารคอยอํานวยความสะดวกและให้ความคิดมัต
(ช่วยเหลือ) วิธีการทํางานของบุคลากรใน
สถานศึกษา
65. ผูบ้ ริ หารเป็ นพีเลี*ยงคอยแนะนําวิธีการทํางาน
แก่ผรู้ ่ วมงานเแบบฟัรดุน (รายบุคคล)
66. ผูบ้ ริ หารแสดงความเป็ นกันเองและถ่อมตนในการ
ปฏิสัมพันธ์ตอ่ ผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล
67. ผูบ้ ริ หารรับฟังเรื องราวและความคิดเห็นของ
ผูร้ ่ วมงานด้วยความอิฮต์ ิมาม (ตั*งใจ)
68. ผูบ้ ริ หารทําการนาศีฮะฮ์ (แนะนําตักเตือน)
ทีเป็ น ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผูร้ ่ วมงาน
เป็ นรายบุคคล
69. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผรู้ ่ วมงานทีมี
ความสามารถพิเศษให้ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที
การงานและเลือนตําแหน่งทีสู งขึ*น
70. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงาน
มีอตั ตัมมียะฮ์อษั ษาตียะฮ์ (การพัฒนาตนเอง )
71. ผูบ้ ริ หารทํางานโดยคํานึงถึงความสําเร็ จของงาน
และอาฮัมมียะฮ์ (ความสําคัญ) ต่อเพือนร่ วมงาน
ให้มีความมันคงควบคุมตนเองได้และเป็ นตัว
ของตัวเองเสมอ

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ)

(σ)

3.63

.905

มาก

3.56

.973

มาก

3.44

.921

ปานกลาง

3.70

.931

มาก

3.57

.994

มาก

3.58

.878

มาก

3.51

.997

มาก

3.72

.846

มาก

3.57

.838

มาก
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ตารางที 11 (ต่อ)
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
72. ผูบ้ ริ หารแสดงออกถึงการให้ความสําคัญ
ต่อความสําเร็ จของงานและอาฮัมมียะฮ์ (ความสําคัญ)
ต่อเพือนร่ วมงาน

ค่ าพารามิเตอร์
(µ)

(σ)

3.53

.882

การแปลผล
มาก

จากตารางที 11 ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้านการคํานึงถึงปั จเจกบุคลโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมือพิจารณารายข้อพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีมีการปฏิบตั ิเกียวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงมากทีสุ ด คือผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผูร้ ่ วมงานมีอตั ตัมมียะฮ์อษั ษาตียะฮ์
(การพัฒนาตนเอง) (µ=3.72, σ=.846 ) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารแสดงความเป็ นกันเองและถ่อมตน
ในการปฏิสัมพันธ์ต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล (µ=3.70, σ=.931) และ ผูบ้ ริ หารมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของฟัรดุน (แต่ละบุคคล) (µ=363, σ=.905) ตามลําดับ ส่ วนข้อที
มี ร ะดับ น้อ ยที สุ ด คื อ ระดับ ปานกลางได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารเป็ นพี เลี* ย งคอยแนะนํา วิธี ก ารทํา งานแก่
ผูร้ ่ วมงานเแบบฟัรดุน (รายบุคคล) (µ=3.44, σ=.921)
1.1.6 ระดับภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลในด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่มผลปรากฏดังตารางที 12
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ตารางที 12 แสดงค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกียวกับ ภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้าน
การเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ฉ. ด้ านการเกือ= กูลยอมรับเป้าหมายกลุ่ม
73. ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพือมุง่ สู่ ฮาดัฟ
(เป้ าหมาย) เดียวกัน
74. ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ชูรอ (ประชุมปรึ กษาหารื อ)
เพือจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายโรงเรี ยน
75. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มอัลมะชาริ กะฮ์ (การมีส่วนร่ วม)
ในกระบวนการของการตั*งเป้ าหมายทีชัดเจนและ
พัฒนาเป้ าหมายของโรงเรี ยน
76. ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ใช้วธิ ีการคิดแบบ
ฮัลลุนมชากิล (แก้ปัญหา) สู่ เป้ าหมายของโรงเรี ยน
77. ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ทาํ การตักยีม (ประเมิน)
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
ของโรงเรี ยนอย่างสมําเสมอ

ค่ าพารามิเตอร์

การแปลผล

(µ)

(σ)

3.95

.786

มาก

3.76

.824

มาก

3.78

.791

มาก

3.66

.867

มาก

3.53

.882

มาก

จากตารางที 12 ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ในด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่มโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีการปฏิ บตั ิ
เกียวกับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมากทีสุ ด คือผูบ้ ริ หารกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพือมุ่งสู่ ฮาดัฟ
(เป้ าหมาย) เดียวกัน (µ=3.95, σ=.786 ) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู ใช้วิธีการคิดแบบ
ฮัลลุนมชากิล (แก้ปัญหา) สู่ เป้ าหมายของโรงเรี ยน (µ=3.78, σ=.791) และผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะครู
ชูรอ (ประชุ มปรึ กษาหารื อ) เพือจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายโรงเรี ยน (µ=3.76, σ=.824)
ตามลํา ดับ ส่ ว นข้อ ที มี ร ะดับ น้อ ยที สุ ด คื อ ผู้บ ริ ห ารร่ ว มกับ คณะครู ท ํา การตัก ยี ม (ประเมิ น )
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายของโรงเรี ยนอย่างสมําเสมอ (µ=3.53, σ=.882)

92

2. การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จําแนกเป็ นรายด้านและผลเฉลียรวมตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอน ปรากฏผลดังตารางดังนี*
2.1 การเปรี ยบเทียบ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล จํา แนกตามเพศเป็ นรายด้ า นและผลเฉลี ยรวมปรากฏผล
ดังตารางที 13
ตารางที 13 เปรี ย บเที ย บภาวะผู้นํา การเปลี ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามความคิ ด เห็ น
ของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตามเพศ ค่าเฉลีย
เลขคณิ ตและค่าเบียงเบนมาตรฐานรายด้านและรายรวมปรากฏผลตามตารางดังนี*
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
ผลเฉลีย รวม

เพศ
ชาย
(µ
µ)
3.64
3.75
3.67
3.51
3.61
3.71
3.64

หญิง
(σ
σ)
.910
.892
.870
.879
.958
.842
.891

(µ
µ)
3.44
3.82
3.61
3.48
3.57
3.75
3.61

(σ
σ)
.934
.927
.812
.885
.873
.842
.878

จากตารางที 13 ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตามเพศ ค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ทีมีเพศต่างกันโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกัน และเมือพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าบุคลากรเพศหญิงและ เพศชายมีความคิดเห็นในระดับมาก ไม่แตกต่างกันยกเว้นด้าน
การมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์และด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาบุคลากรเพศหญิงมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2.2 การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล จํา แนกตามอายุ เป็ นรายด้า นและผลเฉลี ย รวม ปรากฏผล
ดังตารางที 14

93

ตารางที 14 การเปรี ยบเทีย บภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของบุ ค ลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล จํา แนกตามอายุ
เป็ นรายด้านและผลเฉลียรวม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
ผลเฉลีย รวม

อายุ
ตํากว่า 25 ปี

25-34 ปี

35-44 ปี

45-54 ปี

(µ)

(σ)

(µ)

(σ)

(µ)

(σ)

(µ)

3.40
3.65
3.57
3.56
3.52
3.85
3.58

.945
.917
1.300
.827
.904
.973
.977

3.65
3.46
3.53
3.52
3.63
3.74
3.55

.919
.655
.782
.850
.858
.791
.809

3.42
3.85
3.59
3.22
3.57
3.72
3.56

.974
.924
.863
.881
.939
.830
.901

3.66
3.81
3.47
3.43
3.49
3.68
3.59

(σ)

.751
.781
.771
.955
.970
.803
.838

จากตารางที 14 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลตามความคิดเห็นของบุคลากรหัวหน้าฝ่ าย
รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลทีมีอายุ
ต่างกัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกัน และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรทีมีอายุ
35-44 ปี และ 45-54 ปี ต่อด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคลอยูใ่ นระดับปาน
กลางแตกต่างกับบุคลากรทุกระดับอายุอืนๆซึงมีทศั นะในระดับมาก
2.3 การเปรี ย บเทียบระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตามระดับการศึกษา
2.3.1 การเปรี ย บเที ย บระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดสตูล จํา แนกตามระดับ การศึ ก ษา เป็ นรายด้า นและ
ผลเฉลียรวม ปรากฏผลดังตารางที 15
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ตารางที 15 การเปรี ยบเทียบ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล จํา แนกตามระดับ
การศึกษา เป็ นรายด้านและผลเฉลียรวม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ตํากว่าปริญญาตรี
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
(µ)
(σ)
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
3.68 .980
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
3.82 .951
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.58 .906
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
3.43 .918
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
3.72 .938
ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
3.82 .769
ผลเฉลีย รวม
3.67 .910

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
(µ) (σ)
3.59 .884
3.77 .912
3.59 .827
3.49 .865
3.55 .914
3.71 .842
3.61 .874

ปริญญาโท
(µ)
(σ)
3.95 .696
3.66 .786
3.88 .832
3.67 .922
3.51 .949
4.00 .731
3.77 .733

จากตารางที 15 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลตามความคิดเห็นของบุคลากรหัวหน้า
ฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทีมี
ระดับการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากไม่แตกต่างกัน และเมือพิจาณาเป็ นรายด้าน
พบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี กบั บุคลากรทีมีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีความคิดเห็นต่อด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา อยู่ในระดับปานกลางแตกต่างกับบุคลากรทีมีระดับ
การศึกษาอืนซึงมีความคิดเห็นในระดับมาก
2.3.2 การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล จํา แนกตามประสบการณ์ ก ารสอน เป็ นรายด้า นและ
ผลเฉลียรวม
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ตารางที 16 การเปรี ยบเทีย บภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจําแนกตามประสบการณ์
การสอนเป็ นรายด้านและผลเฉลียรวม
ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล
ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
ผลเฉลีย รวม

1-5 ปี

ประสบการณ์การสอน
6-10 ปี
11-15 ปี 16-20 ปี

21ปี ขึน= ไป

(µ)

(σ) (µ)

(σ) (µ)

(σ) (µ)

(σ)

(µ)

(σ)

3.73
3.92
3.77
3.64
3.71
3.88
3.77

.948
.907
.865
.871
.887
.870
.891

.865
.894
.851
.855
.911
.796
.856

.958
.863
.824
.867
.897
.779
.864

.848
.875
.878
.983
.975
.819
.896

3.36
3.55
3.34
3.02
2.83
3.40
3.25

.582
.788
.454
.647
.604
.777
.642

3.58
3.72
3.57
3.45
3.55
3.68
3.59

3.33
3.68
3.42
3.27
3.40
3.53
3.43

3.82
3.98
3.90
3.78
3.86
4.06
3.90

จากตารางที 16 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลง
ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
หัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ ายและรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนทีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน
ในทุ ก ระดับ ประสบการณ์ ก ารสอนโดยภาพรวมมี ค วามคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับ มากไม่แตกต่า งกัน
ยกเว้นระดับประสบการณ์การสอน 11-15 ปี และ 21 ปี ขึ*นไป มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรทีมีประสบการณ์การสอน 11-15 ปี และ 21 ปี ขึ*นไป ต่อด้าน
การมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาอยูใ่ นระดับ
ปานกลางแตกต่างจากบุคลากรทีมีระดับประสบการณ์การสอนอืนๆ
3. ข้อ เสนอแนะเพื อพัฒ นาภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล แจกแจงตามความถีมีผลปรากฏดังตารางข้างล่างนี*
3.1 ข้อเสนอแนะเกี ยวกับภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล แจกแจงตามความถีมีผลปรากฏดังนี*
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ตาราง 17 แสดงความถี ข้อเสนอแนะ เพือพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
รายการ
1. ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์

2. ด้านการเผยแผ่
คําสอนอิสลาม

ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง
1. ผูบ้ ริ หารสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมอิสลามและทัวไปอย่างเคร่ งครัดเพือเป็ นทีเคารพนับถือของ
ผูร้ ่ วมงาน
2. ผูบ้ ริ หารสมควรรักษาสิ ทธิของผูร้ ่ วมงานอย่างเคร่ งครัด
3. เสนอแนะให้ผบู้ ริ หารพูดจริ งทําจริ งและรักษาสัญญา

ความถี
20

4. เสนอให้ผบู้ ริ หารพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทีจะแก้ปัญหา
ต่างๆได้
5. เสนอแน่ให้ผบู้ ริ หารทํางานอย่างมีอุดมการณ์บริ สุทธิO ใจเพือพระองค์
อัลลอฮ์องค์เดียวโดยไม่ทาํ เพือธุรกิจ
6. เสนอให้ใช้หลักยุติธรรมในการบริ หารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิให้ยดึ
หลักการศาสนาเป็ นหลัก

10

7. เสนอให้นาํ แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการ
บริ หารงาน

6

8. เสนอให้ ผูบ้ ริ หารให้อาํ นาจตัดสิ นใจในหน้าทีทีมอบหมายแก่ครู ผสู้ อน
มากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็ นเกณฑ์

5

9. เสนอให้ผบู้ ริ หารให้มีความไว้วางใจ เชือใจต่อผูร้ ่ วมงานว่าจะทํางานได้
สําเร็ จ
1. เสนอแนะอยากให้ผบู้ ริ หาร เป็ นผูค้ อยให้การ ตักเตือนเกียวกับคําสอน
อิสลาม เพือให้เกิดความเลือมใสยิงๆขึ*น ในโอกาสก่อนเริ มการประชุม
ทุกครั*ง
2. เสนอให้สร้างบรรยากาศอันชืนมืนของความเป็ นพีน้องกันในอิสลาม
ระหว่างสมาชิกในองค์กรเพือได้ทาํ งานเป็ นทีมไม่แตกแยกกัน
3. ให้กระตุน้ กําลังใจและจิตวิญญาณของผูร้ ่ วมงานด้วยคําสอนอิสลาม

4

4. เสนอให้นาํ การทํางานแบบอิสลามทีสร้างความมันใจแก่ผรู้ ่ วมงานทีจะ
นําพาสู่ การเปลียนแปลงได้

15
10

9
9

28

15
11
10
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ตาราง 17 (ต่อ)
รายการ

ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง

ความถี

3. ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ

1. เสนอแน่อยากให้ผบู้ ริ หารเป็ นผูร้ ู้จกั ใช้คาํ พูดเพือให้เกิดความสดชืน
กระชุ่มกระชวยในการทํางาน
2. ให้ผบู้ ริ หารไม่กา้ วก่ายงานทีมอบหมายเกินไปเพือให้เกียรติแก่
ผูร้ ่ วมงาน
4. ด้านการกระตุน้
1. อยากให้มีการจัดการอบรมทีมงานชุดใหม่เพือให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ทางปัญญา
แทนกันได้เมือทีมงานกลุ่มเดิมติดภารกิจ
2. สมควรจัดงบประมาณเพือให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีอย่างทัวถึงเพือ
พัฒนาปัญญาของผูร้ ่ วมงาน
5. ด้านการคํานึงถึง 1. ผูบ้ ริ หารสมควรมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของ
ปัจเจกบุคล
แต่ละบุคคลอย่างทัวถึง
2. ผูบ้ ริ หารสมควรส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานพัฒนาตนเองโดยจัดอบรมตาม
สายงานทีรับผิดชอบให้ทวถึ
ั งกันทุกคน
3. ผูบ้ ริ หารสมควรแสดงความเป็ นกันเองร่ วมกิจกรรมและถ่อมตนในการ
ปฏิสัมพันธ์ตอ่ ผูร้ ่ วมงานและเข้าใจเข้าถึงเป็ นรายบุคคล
4. สมควรรับฟังเรื องราวและความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานด้วยความตั*งใจ
จริ งใจ
5. ผูบ้ ริ หารสมควรเป็ นพีเลี*ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่ผรู้ ่ วมงานแบบ
รายบุคคล
6. ด้านการเกื*อกูล 1. ผูบ้ ริ หารสมควรรับฟังความคิดเห็นเพือสร้างเป้ าหมายกลุ่มร่ วมกันเพือ
ยอมรับเป้ าหมาย
บุคลากรทุกคนได้ทาํ งานเพือมุง่ สู เป้ าหมายเดียวกัน
กลุ่ม
2. สมควรประชุมปรึ กษาหารื อเพือจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมาย
โรงเรี ยนเป็ นระยะ
จากตารางที 17 จําแนกเป็ นรายด้านและจัดลําดับความสําคัญตามระดับความถี
ของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ดงั นี*
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากทีสุ ด คือ
ผูบ้ ริ หารสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัวไปอย่าง

10
9
11
10
13
11
9
8
3
12
9
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เคร่ งครัดเพือเป็ นทีเคารพนับถือของผูร้ ่ วมงาน รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารสมควรรักษาสิ ทธิ ของผูร้ ่ วมงาน
อย่างเคร่ งครัด เสนอแน่ให้ผบู้ ริ หารพูดจริ งทําจริ งและรักษาสัญญา เสนอให้ผบู้ ริ หารพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถทีจะแก้ปัญหาต่างๆได้ เสนอแนะให้ผูบ้ ริ หารทํางานอย่างมีอุดมการณ์
บริ สุทธิO ใจเพือพระองค์อลั ลอฮฺ องค์เดียวไม่ทาํ เป็ นเชิงธุรกิจ เสนอให้ใช้หลักยุติธรรมในการบริ หาร
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิให้ยดึ หลักการศาสนาเป็ นหลัก เสนอให้นาํ แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ในการบริ หารงาน เสนอให้ ผูบ้ ริ หารให้อาํ นาจตัดสิ นใจในหน้าทีทีมอบหมาย แก่ครู ผสู้ อน
มากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็ นเกณฑ์ เสนอให้ผูบ้ ริ หารให้แสดงความมันใจความไว้วางใจ
ต่อผูร้ ่ วมงานว่าจะทํางานได้สาํ เร็ จ ตามลําดับ
ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากทีสุ ด คือ ผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูค้ อยให้การนาศีฮตั (ตักเตือน) เพือให้เกิดความเลือมใสเกียวกับคําสอนอิสลาม ผูบ้ ริ หารแสดง
เป็ นแบบอย่างของการอูคูวะฮ์อิสลามียะฮ์ (เป็ นพีน้องกันในอิ สลาม) ระหว่างสมาชิ กในองค์ก ร
เพือทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารพูดเพือทําการอีษาร (ดลจิต)โดยใช้คาํ สอนอิสลามเพือกระตุน้ กําลังใจใน
การทํางาน ผูบ้ ริ หารสร้างความยากีน (เชือมัน) แก่ผรู้ ่ วมงานทีจะนําสู่ การตัฆยีเราะฮ์ (เปลียนแปลง)
โดยใช้แนวคิดอิสลาม
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากทีสุ ด คือ ผูบ้ ริ หาร
พูดคุ ยกระตุ ้นกําลังใจให้เกิ ดความกระชุ่ ม กระชวยในการทํางาน ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผูร้ ่ วมงาน
ปฏิบตั ิงานโดยให้ความไว้วางใจและอิกรอมุนมุสลิมีน (ให้เกียรติตอ่ มุสลิม) ด้วยกัน ตามลําดับ
ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา มี ขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับ ภาวะผูน้ ํา
การเปลี ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด สตู ล มากที สุ ด คื อ
ผูบ้ ริ หารจัดการตัดรี บ (อบรม) ทีมงานเพือให้สามารถปฏิ บตั ิงานแทนกันได้ ผูบ้ ริ หารจัดให้ศึกษา
ดูงานนอกสถานทีเพือพัฒนาปัญญาของผูร้ ่ วมงาน
ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคล มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับภาวะผูน้ าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากทีสุ ด คือ ผูบ้ ริ หาร
มอบหมายงานโดยคํา นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของฟั รดุ น (แต่ ล ะบุ ค คล) ผูบ้ ริ หารส่ ง เสริ ม
ให้ผูร้ ่ วมงานมีอตั ตัม มีย ะฮ์อษั ษาตีย ะฮ์ (การพัฒนาตนเอง) ผูบ้ ริ หารแสดงความเป็ นกันเองและ
ถ่อมตนในการปฏิ สัมพันธ์ต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริ หารรับฟั งเรื องราวและความคิดเห็ น
ของผูร้ ่ วมงานด้วยความอิฮต์ ิมาม (ตั*งใจ) ผูบ้ ริ หารเป็ นพีเลี*ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก่ผรู้ ่ วมงาน
เแบบฟัรดุน (รายบุคคล) ตามลําดับ
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ส่ วนด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมากทีสุ ด
คือ ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพือมุ่งสู่ ฮาดัฟ (เป้ าหมาย) เดียวกัน ผูบ้ ริ หารร่ วมกับคณะ
ครู ชูรอ (ประชุมปรึ กษาหารื อ) เพือจัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายโรงเรี ยน ตามลําดับ
3.2 ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
สําหรับผลจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารมีความเห็ นสอดคล้องกับบุคลากร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลว่าคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมี 6 ด้าน
และสามารถนํามาเป็ นแนวทางเพือพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้ ดังผลการวิจยั รายละเอียดต่อไปนี*
1. ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์
การมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ อํานาจบารมี เป็ นเครื องเมือที ทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ ริ หาร
ทุ ก คนอาจจะมี อ ํา นาจที มาพร้ อ มกับ หน้า ที อยู่แ ล้ว แต่ อ าํ นาจที ก่ อ ให้ เ กิ ด บารมี หรื อ อิ ท ธิ พ ล
ต่อผูร้ ่ วมงานได้น* นั จํา เป็ นต้องมี องค์ประกอบเกี ยวกับ คุ ณลักษณะของผูบ้ ิ หารในหลายประการ
องค์ป ระกอบเกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นั*น เป็ นคุ ณ ภาพและความดี ง ามต่ า งๆ เป็ นคุ ณ ค่ า และ
แนวความคิดทีฝังลึกทีได้รวบรวมอยูใ่ นตัวของผูบ้ ริ หารทีเรี ยกว่าอุดมการณ์นนเอง
ั
ส่ วนพฤติกรรม
ทีแสดงออกมาให้ผรู้ ่ วมงานได้ประจักษ์ ทั*งหมดนั*นได้รวบรวมอยูใ่ นรู ปแบบของการประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างทีดีซึงเป็ นองค์ประกอบหลักของคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีสอดคล้อง
กับหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัวไป
ข้อเสนอแนะเกี ยวกับ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จังหวัดสตูลสมควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี ตามหลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมอิสลามและทัวไป
อย่างเคร่ งครัดเพือเป็ นทีเคารพนับถือของผูร้ ่ วมงาน,จําเป็ นต้องมีตวั บ่งชี*ทางพฤติกรรมทีสอดคล้อง
กับหลักการ กับหลักคุณธรรมจริ ยธรรม กับหลักทฤษฏีทาํ ให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ได้รับการยอมรับนับ
ถื อ จากผู้ต ามโดยไม่ ล ัง เล ดัง นั*น การรั ก ษาสั ญ ญา การรั ก ษาสิ ท ธิO ของผูร้ ่ ว มงานเหล่ า นั*น เป็ น
แบบอย่างทีดีทีสามารถสร้างภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงแก่ผบู้ ริ หารได้ การให้การชี*นาํ ทางปั ญญาแก่
บุคลากรหรื อการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม ก็เป็ นหน้าทีของมุสลิมทุกคนโดยเฉพาะผูน้ าํ และผูม้ ีความรู้
ศาสนา สําหรับข้อเสนอแนะเกียวกับผูบ้ ริ หารสมควรเป็ นแบบอย่างของการเป็ นพีน้องกันในอิสลาม
ระหว่างสมาชิ กในองค์กรเพือเกิดความสามัคคีสามารถทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารสมควรพูดเพือทํา
การดลจิตดลใจโดยใช้คาํ สอนอิสลามกระตุน้ กําลังใจในการทํางาน ผูบ้ ริ หารสมควรพูดคุยกระตุน้
กําลังใจให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในการทํางาน สมควรส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานโดยให้
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ความไว้วางใจเพือให้เกี ยรติต่อมุสลิมด้วยกัน สมควรจัดอบรมทีมงานเพือให้สามารถปฏิ บตั ิงาน
แทนกันได้ สมควรจัดให้ศึกษาดูงานนอกสถานทีเพือพัฒนาปัญญาของผูร้ ่ วมงาน สมควรมอบหมาย
งานโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล สมควรส่ งเสริ มให้ผรู้ ่ วมงานได้มีการพัฒนา
ตนเองโดยศึ ก ษาต่ อ สู ง ขึ* น สมควรแสดงความเป็ นกัน เองและถ่ อ มตนในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ
ผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล สมควรกระตุน้ ครู ทุกคนให้ทาํ งานเพือมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน และผูบ้ ริ หาร
สมควรร่ ว มกับ คณะครู ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื อจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของเป้ าหมายโรงเรี ย น
ข้อ เสนอทั*ง หมดดัง กล่ า วข้า งต้น หากผู้บ ริ ห ารนํา มาปฏิ บ ัติ เ พื อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของผู้นํา
การเปลี ยนแปลงได้ก็ต่อเมื อ มี ค วามจริ ง ใจจิ ง จัง ที สามารถฉายแสงได้ถึ ง ดวงใจของผูร้ ่ วมงาน
ด้วยแบบอย่างอันงดงามโดยเฉพาะในบริ บทของผูน้ าํ อิสลาม นันคือด้วยการดําเนิ นตามแบบฉบับ
ของท่านศาสดามูฮมั หมัด พร้อมทั*งมีบารมีโดยผ่านด้านการเป็ นแบบอย่างทีดี มีอิทธิ พลอย่างสู ง
ต่อการเชือฟังเคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบันชาอันส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การทํางานของโรงเรี ยน ดังนั*นการปฏิ บตั ิในสิ งทีพูดหรื อการเป็ นแบบอย่างทีดีของผูบ้ ริ หาร คือ
กุญแจสําคัญของการเชือฟังเคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทําให้เกิดภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
แบบยังยืนอันส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลการทํา งานของโรงเรี ยนโดยตรง
เพราะแบบอย่างทีดีเป็ นเครื องมือการสื อสารในองค์กรทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดทีจะให้บุคลอืนปฏิบตั ิ
ตามเชือฟังเคารพนับถือ ประวัติศาสตร์การเผยแผ่อิสลามของท่านนบี ได้พิสูจน์แล้วว่าแบบอย่าง
นั*นมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ่ วมงาน สอดคล้องกับเหตุการณ์ครั*ง
หนึ งตอนทีท่านนบีมูฮมั หมัด กําลังอยูใ่ นการประกอบอุมเราะฮ์กอดอท่านได้สังใช้ให้บรรดา
สาวกของท่านโกนศีรษะ แต่ปรากฏว่าไม่มีสาวกคนใดเลยปฎิ บตั ิตามตามคําสังของท่าน ท่านจึง
สอบถามความคิดเห็นของ สาวกคนหนึงเชือ อบูสลามะฮ์ จากนั*นอบูสลามะ ก็ได้เสนอความคิดเห็น
ว่า ท่านนบีมูฮมั หมัด น่าจะต้องปฏิบตั ิให้เห็นเป็ นตัวอย่างก่อนจากนั*นท่านนบี จึงได้โกน
ศรี ษะเป็ นคนแรกเพือเป็ นแบบอย่างแก่สาวกทั*งหลายเมือท่านออกมาจากบ้านปรากฏตัวแก่สาวก
บรรดาสาวกได้เห็นแบบอย่างจึงพากันโกนศีรษะเพือทําอุมเราะฮ์ตามท่านนบี โดยพร้อมเพรี ยง
กัน สอดคล้องกับหลายๆเหตุการณ์ทีเป็ นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คนต้องยอมสิ โรราบเข้ารับนับถือ
ศาสนาอิสลามก็เนืองด้วยประทับใจต่อแบบอย่างของท่านนบีมูฮมั หมัด นีเองในด้านการสื อสาร
ด้วยแบบอย่างทีดีตามแบบอย่างของท่านรอซูล (Prophetic Leader) พร้อมทั*งมีบารมีโดยผ่านด้าน
การเป็ นแบบอย่างทีดี มีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการเชื อฟั งเคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบันชาอันส่ งผล
โดยตรงต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลการทํางานของโรงเรี ยน ดังนั*นการปฏิบตั ิในสิ งทีพูดหรื อ
การเป็ นแบบอย่างทีดีของผูบ้ ริ หาร คือกุญแจสําคัญของการเชือฟังเคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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ทําให้เกิดภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงแบบยังยืน อันส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การทํางานของโรงเรี ยนโดยตรง
วิกฤตการณ์ดา้ นภาวะผูน้ าํ ทีเกิดขึ*นในทุกองค์กรโดยเฉพาะในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามอาจเป็ นเพราะว่า ความไม่ส มดุ ล กัน ระหว่า งคํา พูด ทฤษฏี หลัก การ
ที ผูบ้ ริ หารพรําบอกที หลายคนพูดถึ ง แบบฉบับ ของท่า นนบี มันแสนสวยหรู แต่ดูเหมื อนว่า
ผูท้ ีรอดูรอชมความสวยหรู ความมีเกียติเหล่านั*น เขายังนึ กภาพไม่ออกว่ามันจะเกิ ดขึ*นได้อย่างไร
เพราะยังหาดูทีเป็ นรู ปธรรมได้แสนยากเย็น เพราะในขณะทีระดับผูบ้ ริ หารผูซ้ ึ งมีความรู้ อิสลาม
กํา ลัง พูดถึ ง ความสุ ข ของท่า นนบี ของเหล่ า สาวกต่อการใช้ชี วิตแบบสมถะเรี ย บง่ า ยติ ดดิ น
ทุ่มเท มีอุดมการณ์ เป็ นกันเอง เสมอภาค ถ่อมตน ให้อภัย ปล่อยวาง ประนีประนอม สุ ขุมเยือกเย็น
แต่จะเด็ดขาดในสิ งทีขัดต่อศาสนา กลับกลายเป็ นว่าภาพทีผูบ้ ริ หารหลายท่านพยายามแสดงออก
ถึ งตัวตนของตนเองมันกลับไม่ชัดเจนและตรงกันข้า ม เสมือนดังเรากําลังพูดว่าจะไปหาดใหญ่
แต่เรากลับเลี*ยวรถไปฝั งสตูล จึงทําให้ผโู้ ดยสารหรื อผูต้ ามมึนงง ลังเล ทีจะตามและเคารพต่อผูน้ าํ
หรื อผูบ้ ริ หาร หากย้อนกลับไปดูชีวิตเหล่าคอลีฟะฮ์อิสลามโดยรู ปลักษณ์ ภายนอกพวกเขาอยูบ่ น
เกียรติยศ ศักดิศรี อํานาจ ทรัพย์สมบัติอนั กองเผนิน แต่สิงเหล่านั*นไม่ได้มีอิทธิ พลต่อจิตใจพวกเขา
เลยแม้แต่น้อย สอดคล้องกับคําสอนอิสลามซึ งท่านนบี และคอลีฟะฮ์อุมรั บินอัล-ค็อฏฏ๊อบ
ได้ปฏิบตั ิเอาไว้เป็ นแบบอย่าง
อิสลามได้เข้ามามีอิทธิ พลแม้แต่ในด้านอาหารการกินและการแต่งกาย
ของอุมรั ฺ บิน อัล-ค็อฏฏ๊อบ เพราะด้วยความหวังทีจะได้มีชีวิตทีสมบูรณ์ในโลกอาคิรัต ทําให้ท่าน
ยอม “อดเปรี* ยวไว้กินหวาน” ยอมอดทน ยอมรับประทานสิ งทีไม่อร่ อย ยอมนุ่งเสื* อผ้าทีหยาบๆ
ราคาถูกๆ และเต็มไปด้วยรอยปะชุ น เพราะท่านกลัวว่าหากใช้ชีวิตอย่าหรู หราสุ ขสบายในดุ นยา
นี* แล้ว ในอาคิรัตอาจจะไม่ได้รับสิ งดีๆ อย่างนี* อีก นี คือคุณธรรมและแบบอย่างอันสู งส่ งของผูน้ าํ
ทีมีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงสู งสุ ดในอิสลาม
2. ด้านการเผยแผ่คาํ สอนอิสลาม
จุดประสงค์ของอัลลอฮฺ ได้มีโองการในการสร้างสรรค์มนุ ษย์ทุก
คนขึ*นมาบนโลกนี* ไม่ใช่เพืออืนใด นอกจากเพือให้ทาํ การภักดีต่ออัลลอฮฺ เพียงพระองค์เดียว
เท่า นั*น โองการนี* ช* ี ให้เ ห็ นว่า ทุ ก นาที ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที ที เราอยู่ ทุ ก การงานที เราทํา ทุ ก การ
เคลือนไหว แม้กระทังทุกลมหายใจเข้าออก พระองค์อลั ลอฮฺ ประสงค์ให้เพิมมูลค่าของเวลา
เหล่านั*นเป็ นการภักดีตอ่ พระองค์อลั ลอฮฺ เพียงองค์เดียวในทุกวินาที
การภักดีต่ออัลลอฮฺ ในบริ บทของการทํางานร่ วมกันในองค์กรนั*น
อัลลอฮฺ ได้กาํ หนดบทบาทและหน้าทีจําเป็ นแก่มุสลิมทุกคนให้เรี ยกร้องสู่ ความดีและหักห้าม
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สิ งชัวร้ าย ให้ช่วยเหลื อกัน แนะนําต่อกันทั*งในเรื องงานและส่ วนตัวด้วยจิตทีมุ่งดี มุ่งเจริ ญต่อกัน
โดยเฉพาะบทบาทและหน้าทีของผูน้ าํ อิสลามหรื อผูบ้ ริ หารผูซ้ ึ งมีอาํ นาจและมีโอกาสมากทีสุ ดทีจะ
ชี* นํา ให้ก าํ ลัง ใจ ดลใจผูร้ ่ ว มงานให้ท าํ งานอย่า งเต็ม ศัก ยภาพโดยใช้คุ ณ ค่ า ทางศาสนา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อลั ลอฮฺ เหล่านี*คือการเรี ยกร้องเชิญชวน
(Da’wah) สู่ หนทางของอัลลอฮฺ โดยทั*งสิ* น ดังนั*นสารัตถะของการทํางานร่ วมกันในอิสลามก็
คือการเรี ยกร้องสู่ ความดีและหักห้ามจากสิ งชัวร้าย
บุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทุกคน ต่างมัว
ยุ่งอยู่ก บั การทํางานจนไม่มีเวลาจะไปศึก ษาเพิมเติมในเรื องศาสนาซึ งเป็ นความต้องการทางจิ ต
วิญญาณของมนุ ษ ย์ทุ ก คนผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี ซื* อเวลาของบุ ค ลากรไปเกื อ บทั*ง หมด ในฐานะของ
ความป็ นบ่าวและผูน้ าํ (Kholifah) ย่อมหนีจากความรับผิดชอบอันนี*ไปไม่ได้ประกอบกับ บุคลากร
ทีทํางานใน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลมาจากเบื*องหลังการศึกษาทีเป็ นสามัญ
ล้วนๆไม่เคยผ่านการศึกษาเกียวกับอิสลามมาก่อนเลย บางคนอาจตั*งความหวังว่าเมือมาปฎิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลซึ งเป็ นแหล่งความรู้ดา้ นศาสนาอยากเข้าหาผูร้ ู้
เพือปรึ กษาสอบถามเกียวกับศาสนา จึงไม่น่าแปลกใจทีบุคลากรเหล่านั*นเรี ยกร้องทีจะได้เรี ยนรู้คาํ
สอนศาสนาโดยเสนอแนะว่าผูบ้ ริ หารสมควรจัดการเรี ยนการสอนเดิ นสายตามมัสยิดต่างๆเพือ
สนองความต้องการทางจิตวิญญาณของพวกเขา และเสนอในระดับความถี ทีสู งอีกว่า ผูบ้ ริ หาร
สมควรให้การตักเตือนพูดคุยเกียวกับคําสอนอิสลามในโอกาสทุกครั*งก่อนเริ มการประชุม ผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงเป็ นผูท้ ีพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและ
ค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ*น ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จําเป็ นต้องมีการชี* แนะทางปั ญญา (Dak’wah Islam)โดยใช้คุณค่าทางศาสนา ซึ งมีบทบาท
ต่อผูร้ ่ วมงานในระดับสู ง และจุดเด่นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามคือการเป็ นผูร้ ู้คาํ สอน
อิ ส ลาม เป็ นผูท้ ี มี บ ทบาทสู ง ต่ อ บุ ค ลากร ในการเป็ นแบบอย่า ง และบรรยายเผยแผ่คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมอิสลาม
3. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
การสร้ า งแรงบัน ดาลใจแก่ ผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาสามารถกระทํา ได้
ด้วยหลายวิธีไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนมากมาย แต่ผลของมันทีเกิดขึ*นอาจจะใหญ่หลวงมาก เพียงแค่
การยิ*ม ของผูบ้ ริ หารเมือเจอผูร้ ่ วมงานมาทํางานแต่เช้า ตรู่ ทัก ทายเชิ ง ชื นชมทีเขาขยันมาทํา งาน
แต่เช้าตรู่ หรื ออาจเป็ นแค่การพูดจาทักทายชวนคุยเรื องทัวไปกับผูร้ ่ วมงานบ้างเมือพบว่าผูร้ ่ วมงาน
เครี ยดเหนื อยจากการทํางาน สิ งเหล่านี* เป็ นเทคนิ ค เป็ นศิลปะการเข้าหาคนทีผูบ้ ริ หารต้องฝึ กฝน
การแสดงออกเล็ ก ๆน้ อ ยๆในสิ งเหล่ า นี* ของผู้บ ริ หาร มัน มัก มี ผ ลที ยิ งใหญ่ ต่ อ การทํา งาน
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ของผูร้ ่ ว มงาน ทํา ให้เ กิ ดความสบายใจรู้ สึ ก ว่า ผูบ้ ริ ห ารเอาใจใส่ ต่ อ ตัว เขาอาจทํา ให้เ กิ ด ความ
กระชุ่ มกระชวยในการทํางานขึ*นมาได้ตลอดทั*งวัน อันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
การทํางานของโรงเรี ยนได้ ดังนั*นการสร้างแรงบันดาลใจกับแรงบันดาลใจย่อมมีความสําพันธ์กนั
ในด้านบวก แรงบันดาลใจเป็ นสิ งทีเกิดขึ*นจากภายในของบุคลทีได้รับสิ งเร้าจากภายนอก การสร้าง
แรงบันดาลใจเป็ นปั จจัย ภายนอกที กระตุ ้นเพือขับ เคลื อนแรงบันดาลใจที อยู่ภ ายในของบุ ค คล
ให้ลงมือปฏิบตั ิเพือมุง่ สู่ เป้ าหมายทีได้วางไว้
สําหรับเรื องการวางตัวของผู้ บริ หารต่อผูร้ ่ วมงานทีได้มอบหมายงาน
ให้ทาํ ผูบ้ ริ หารสมควรไว้วางใจไม่กา้ วก่ายเกินไปต่อหน้าทีทีได้มอบหมายแก่ผรู้ ่ วมงานเพือเป็ นการ
ให้เกี ยรติต่อกัน ในบางครั*งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจจะรู้สึกอึดอัดกับการไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจ
ทํางาน ดังนั*นผูบ้ ริ หารสมควรทําตัวเป็ นพีเลี* ยงได้แต่ไม่ใ ช่ ผูค้ ุ ม เมือสั งงานใดแก่ผูร้ ่ วมงานแล้ว
ผูบ้ ริ หารสมควรตรวจงานในขณะทีทํางานไปได้ส่วนหนึงแล้วเพือป้ องกันความผิดพลาดจะได้เป็ น
พีเลี*ยงแก้ไขได้ทนั ท่วงที แต่ไม่สมควรรอตรวจงานในครั*งเดียวเลย เพราะหากผูบ้ ริ หารไปตําหนิ
งานเมืองานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะทําให้ผรู้ ่ วมงานรู้สึกเหมือนถูกก้าวก่าย เพราะงานเหล่านั*นได้ผา่ น
การกลันกรองด้ว ยสมองแรงกายแรงใจ และความเหนื อยยากมาแล้ว เหล่ า นี* คื อสิ งที ผูบ้ ริ ห าร
ต้ อ งระมั ด ระวัง และใช้ เ ทคนิ ค ในการครองงานครองคน เพื อรั ก ษาความมี ภ าวะผู้นํ า
การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารเอง อัน จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลการทํา งาน
ของโรงเรี ยน
4. ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
การจัดการการกระตุน้ ทางปั ญญาแก่ ผูร้ ่ วมงานในองค์กรเป็ นยุทธวิธี
และยุท ธศาสตร์ ที ส่ ง ผลอย่า งยังยื น ต่ อ การพัฒ นาวิธี ก ารทํา งาน วิธี แ ก้ปั ญ หา มุ ม มอง เจตคติ
วิสัยทัศน์ของผูร้ ่ วมงานให้พฒั นาตอบสนองต่อการเปลียนแปลง และพลวัฒน์ของโลกได้ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสามารถใช้วิธีการทีหลากหลาย เพือกระตุน้ ทางปั ญญาของบุคลากรโรงเรี ยนเช่น การใช้
เทคนิ ค การตั*ง คํา ถามเพื อ กระตุ ้น บุ ค ลากรได้มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น วิ ธี ก ารนํา เสนอ
ทางความคิดทีน่าตืนเต้นแสดงให้เห็นภาพชัดเจนถึ งความเป็ นไปได้ใหม่ ๆทีน่ าตืนเต้นน่ าค้นหา
การจัดอบรมสัมมนาตามสายงานทีรับผิดชอบอย่างทัวถึง สนับสนุ นให้บุคลากรได้พฒั นาตนเอง
โดยการศึกษาต่อ รวมทั*งการศึกษาดูงานนอกสถานที
สําหรับประเด็นผูบ้ ริ หารสมควรจัดการอบรม ทีมงานชุ ดใหม่เตรี ยมไว้
เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้เมือทีมงานชุ ดเก่าติดภารกิจ สมควรให้มีการประชุ มสัมมนา
การทํา งานเป็ นที ม และสามารถทํา งานแทนกัน ได้ อาจจะเป็ นเพราะว่า วิธี ก ารบริ ห ารงาน
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลส่ วนหนึงยังไม่ค่อยมีเทคนิคแบ่งงานให้ทวถึ
ั ง
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กัน ทุ ก คน อาจจะมี บุ ค ลากรเพี ย งไม่ กี คนเท่ า นั*น ที รั บ หน้า ที งานมากและหนัก ส่ ว นบุ ค ลากร
อีกส่ วนหนึ งจะว่างงานเพราะไม่ได้รับการกระจายงานแบบถัวถึ งประกอบกับผูบ้ ริ หารไม่ได้จดั
อบรมทีม งานที สามารถทํา งานแทนกันได้สํารองเอาไว้ท าํ ให้ข าดทักษะการทํา งาน เมื อที มงาน
ทีรับผิดชอบหน้าทีดังกล่าวติดภารกิจส่ งผลให้งานหยุดชะงักไม่สามารถสื บสานงานต่อได้
สําหรับประเด็นการศึกษาดูงานนอกสถานทีเพือกระตุน้ ทางความคิด
ของบุคลากรกรนั*นผูบ้ ริ หารสมควรศึกษาก่อนว่าน่ าจะได้ประโยชน์อะไรกลับมาจากการศึกษา
ดู ง าน สมควรแสดงการตั*ง ความคาดหวัง ต่ อ ผลของการศึ ก ษาดู ง าน จัด วางหน้า ที วางแผน
การ กําหนดหมายกําหนดการไว้ล่วงหน้า มีการจดบันทึกการดูงานเพือนําผลกลับมาพัฒนาโรงเรี ยน
ผู้บ ริ หารไม่ ส มควรแสดงออกว่ า การศึ ก ษาดู ง านนี* เป็ นแค่ ก ารผัก ผ่ อ นไปในตัว เพราะจาก
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารหลายท่านให้ขอ้ คิดเห็นสอดคล้องกันว่าจะทําให้บุคลากรรู้สึกแค่เป็ น
การท่องเทียวพักผ่อนเท่านั*นโดยไม่ค่อยให้ความสนใจต่อผลหรื อสาระสําคัญของการศึกษาดูงาน
น่าจะเป็ นเหตูน* ี เองทําให้การศึกษาดูงานไม่เกิดประสิ ทธิ ผล ผลสุ ดท้ายทําให้ผบู้ ริ หารไม่อยากจัด
ให้ศึกษาดูงานเพราะรู้สึกเสี ยเวลา และไม่คุม้ ค่าต่องบประมาณทีเสี ยไป สําหรับวิธีการกระตุน้
ทางปัญญาอืนๆก็เช่นกันผูบ้ ริ หารสมควรแสดงความจริ งจัง และคาดหวังต่อผลทีจะได้รับเพือนํามา
พัฒนาการทํางานของโรงเรี ยนได้
5. ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคล
การคํา นึ ง ถึ ง ปั จเจกบุ ค ลเป็ นกระบวนการการปฏิ สัม พันธ์ ทีสามารถ
สร้ างขึ*นได้โดยผ่านการทํางานร่ วมกัน ทํากิ จกรรมร่ วมกัน ใช้ชีวิตร่ วมกัน ส่ วนการปฏิ สัมพันธ์
ร่ ว มกัน ของท่ า นรอซู ล กับ บรรดาสาวกในรู ป แบบปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ลุ่ ม (ยามาอะฮ์ ฮ าลาเกาะฮ์ )
โดยผ่านการสื อสารแลกเปลียน ปรึ กษาหารื อ คลุกคลีใช้ชีวิตร่ วมกัน จนสามารถรู้สารทุกข์สุกดิบ
ของผูร้ ่ วมงานเป็ นรายบุคลทําให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี เอื*ออาทรต่อกัน มีเจตคติร่วมกัน
มีพนั ธกิจร่ วมกัน มีผนู้ าํ คนเดียวกัน มีศรัทธาร่ วมกันสอดคล้องกับคําสอนอิสลาม ดังนั*นคุณสมบัติ
สําคัญของการทํางานเป็ นทีม คือ ควรมีการทํางานไปพร้อม ๆ กับมีการปรึ กษาหารื อซึ งกันและกัน
อิส ลามต้องการให้มีก ารปรึ ก ษาหารื อ (ชู รอ) และการแก้ปั ญหาร่ วมกัน เพือให้ส มาชิ ก ของที ม
เกิ ดความรู้ สึ ก ต่อปั ญหาแนวทางแก้ไ ขปั ญหาต่า งๆ ร่ วมกัน ดัง นั*นหลัก การปรึ ก ษาหารื อจึ ง ถู ก
ประทานลงมา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามจังหวัดสตูล สมควรนํา
หลัก การดัง กล่ า วข้า งต้น ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นด้า นการคํา นึ ง ถึ ง ปั จเจกบุ ค ล และผูบ้ ริ ห ารสมควร
มอบหมายงานโดยคํานึ งถึงความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั*นผูบ้ ริ หารสมควรยึดถื อ
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค ล คนเรานั*นมี ค วามรู้ ค วามสามารถแตกต่า งกัน การที ผูบ้ ริ หารจะใช้
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บุคลากรทํางานจะต้องคํานึ งถึงความสามารถของบุคลด้วย และให้ผบู้ ริ หารมีความเป็ นกันเองกับ
ผูร้ ่ วมงานด้วย ส่ วนบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้เสนอแนะอีกว่า
ผูบ้ ริ หารสมควรส่ งเสริ ม ให้ผูร้ ่ วมงานได้มีก ารพัฒนาตนเองโดยผูบ้ ริ หารสนับ สนุ นเปิ ดโอกาส
ให้ผูร้ ่ ว มงานได้พ ฒ
ั นาตนศึ ก ษาต่ อ และอบรมทํา ให้ ค รุ มี คุ ณ ภาพเพิ มขึ* น ส่ ง ผลเป็ นอย่า งมาก
ต่อคุณภาพการทํางานและการจัดการการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
6. ด้านการเกื*อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม
บทบาทและหน้าทีสําคัญของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคือการสร้างความเข้าใจ
ตรงกันเกียวกับเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และจุดประสงค์การทํางานขององค์กร สร้างความตระหนักรู้
ให้บุคลากรทุกคนได้ผูกพันอยูก่ บั เป้ าหมายขององค์กรเพือทํางานทุกอย่างมุ่งสู่ เป้ าหมายเดี ยวกัน
โดยใช้การสื อสารเป็ นเครื องมือใช้เวทีการประชุมเพือลําดับความสําคัญของเป้ าหมายกลุ่มว่าเรื องใด
เป็ นวาระเร่ ง ด่วนต้องทํา ก่ นและหลัง ประเมิ นผลเพือวางแผนลงมื อปฏิ บ ตั ิ ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขส่ วน
ทีบกพร่ องและพัฒนาส่ วนทีดี แล้วให้ดียิงๆขึ*น (PDCA) ดังนั*นผูบ้ ริ หารทีมีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ
การเปลี ยนแปลงในด้านการเกื* อกูลยอมรับเป้ าหมายกลุ่ม โดยเกิ ดจากผลของการรวมตัวประชุ ม
และร่ ว มกัน ถกปั ญ หาที เกิ ด ขึ* น ในองค์ก รระหว่า งผู้บ ริ ห ารกับ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาและนัก เรี ย น
อย่างสมําเสมอ เพือทําการชี* แจง ทําความเข้าใจ ยํ*าเตือน เกียวกับเป้ าหมายของกลุ่ม อีกทั*งประมวล
เป้ าหมายส่ วนบุ ค ลให้เกื* อหนุ นสู่ เป้ าหมายองค์ก ร พร้ อมทั*ง จัดลํา ดับความสํา คัญของเป้ าหมาย
องค์กร และประเมินความก้าวหน้าของงานทีได้มอบหมายตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทีวางไว้
และวางแผน และลงมือปฏิบตั ิตามแผนต่อไป
อิ ส ลามให้ค วามสํา คัญกับ การปรึ ก ษาหารื อในทุ ก กิ จการการทํา งาน
จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการปรึ กษาหารื อจะเห็นว่าแม้กระทังท่านนบีมุฮาํ มัด ก็ยงั ปรึ กษาหารื อ
กับบรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน
เป้ าหมายและจุดประสงค์ปลายทางของการจัดการการศึกษาอิสลาม
มี 3 ข้อหลัก ได้แก่ เพือสร้างมนุษย์ทีมีความศรัทธา (อีหม่าน) ต่ออัลลอฮ์ เพือสร้างมนุษย์ทียําเกรง
ต่ออัลลอฮ์ (ตักวา) เพืสร้างมนุ ษย์ทีมีทกั ษะมีความรู้ท* งั สามัญและสายอาชี พเพือดํารงชี วิตร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข ดังนั*นผูบ้ ริ หารต้องตั*งเป้ าหมายของโรงเรี ยนทีสอดคล้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับจุดประสงค์ปลายทางของการศึกษาอิสลามด้วย
ดัง นั* นภาพที ผู้บ ริ หารแสดงออกทั*ง ด้ า นกายภาพและนามธรรม
เช่ น สิ งแวดล้อ มของโรงเรี ยน วัฒ นธรรมขององค์ก ร รวมทั*ง ทุ ก อย่ า งที ได้สั ม ผัส ที ได้รู้ สึ ก
จากสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยนทีสร้างขึ*นเพือการอบรมบ่มนิสัยและการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
และเพือสมาชิ กขององค์กรจําเป็ นต้องมีความสอดคล้องเกื*อกูลไปในทิศทางเดียวกันกับเป้ าหมาย
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และจุดประสงค์ปลายทางของการศึกษาอิสลามดังกล่าวข้างต้นอันจะส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผลการจัดการการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น และเป็ นการเสริ ม สร้ า งภาวะผูน้ ํา
การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลได้

