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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
ตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี” ผูวิจัย 
ขอสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะการวิจัยดังนี้  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยกําหนดวตัถุประสงคในการวจิัยดังตอไปนี ้
 1.  เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับบริหารตาม
หลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 
 2.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 
 3.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 
 ผูวิจัยมีสมมุติฐานการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  ระดับความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลัก
อิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมเปน
บวกอยูในระดับมาก  
 2.  ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 3.  ระดับการบริหารงานตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี” สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารตามหลักอิสลามของผูบ ริหารของของโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี” พบวา 
 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธกับการบริหารตามหลักอิสลามใน
ภาพรวมเปนเชิงบวกอยูในระดับมากซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงค เม่ือนําหลักธรรมาภิบาลมา
สัมพันธกับองคประกอบของการบริหารตามหลักอิสลาม และนําองคประกอบหลักธรรมาภิบาลมา
สัมพันธกับการบริหารตามหลักอิสลามพบวา  
 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัชชะรีอะฮฺ (หลักกฎหมาย) มีความสัมพันธ
ระดับมาก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัลอิหฺซาน (หลักคุณธรรม) มีความสัมพันธระดับ
มาก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัลกินาอะฮ (ความพอเพียง) มีความสัมพันธในภาพรวม
ระดับมาก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัลอิคลาส (ความบริสุทธ์ิใจ) มีความสัมพันธระดับ
มาก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัลอมานะฮ (ความรับผิดชอบ) มีความสัมพันธในภาพรวม
ระดับมาก และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับอัซซูรอ (การมีสวนรวม) มีความสัมพันธใน
ภาพรวมระดับมาก ตามลําดับ 
 2.  ดานหลักนิติธรรมกับการบริหารตามหลักอิสลามมีความสัมพันธระดับมาก  
ดานหลักคุณธรรมกับการบริหารตามหลักอิสลามมีความสัมพันธระดับมาก ดานหลักความคุมคากับ
การบริหารตามหลักอิสลามมีความสัมพันธระดับมาก ดานหลักความโปรงใสกับการบริหารตาม
หลักอิสลามมีความสัมพันธระดับมาก ดานหลักความรับผิดชอบกับการบริหารตามหลักอิสลามมี
ความสัมพันธระดับมาก  และดานหลักความมีสวนรวมกับการบริหารตามหลักอิสลามมี
ความสัมพันธระดับมาก ตามลําดับ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี”  
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงเปนไปตาม
วัตถุประสงค ซ่ึงไดพิจารณาจากองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
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นอยคือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา  
ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความโปรงใส ซ่ึงสามารถพิจารณาคาเฉล่ียของตัวบงช้ียอยได
ดังนี้ 
 อันดับท่ี 1 ดานหลักนิติธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมากไปหา
นอย ประกอบดวย ผูบริหารมีการออกกฎระเบียบเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ผูบริหารใหความ
เสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรรับผิดชอบ
ตามภาระหนาท่ีอยางชัดเจน ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม 
และผูบริหารสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาตนเองและยกยองชมเชยแกบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตามลําดับ 
 อันดับท่ี 2 ดานหลักคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมากไปหา
นอย ประกอบดวย ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีตอองคกรและ
ผูรวมงาน ผูบริหารยึดม่ันในความถูกตองดีงามมีความซ่ือสัตยอดทนและมีระเบียบวินัย ผูบริหาร
สรางขวัญกําลังใจใหคําปรึกษาแนะนําและชวยแกปญหา การผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีตอบุคลากรดวย
ความสุภาพออนโยนวาจาที่ไพเราะ และผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดีเปนกัลยาณมิตรเปนตัวอยางท่ีดี
ตอผูรวมงานตามลําดับ 
 อันดับท่ี 3 ดานหลักความรับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมาก
ไปหานอยประกอบดวย ผูบริหารตระหนักในสิทธิและหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบการ 
ใสใจปญหาการบริหารจัดการ ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการแกปญหาและเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง กําหนดมาตรฐานภาระงานใหแกครูบุคลากรไดรับผิดชอบเพื่อใหไดถือปฏิบัติ
อยางถูกตอง ผูบริหารมีความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเองยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืน และผูบริหารมีการกํากับติดตามประเมินผลและดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามลําดับ 
 อันดับท่ี 4 ดานหลักความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมากไปหา
นอย ประกอบดวย การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม ผูบริหารมีการจัดสรรตําแหนงบุคลากรใหเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี  
มีการรณรงคใหนักเรียนและบุคลากรมีความประหยัดรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ 
ผูบริหารมีการนอมนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และมีการสนับสนุนใหนําวัสดุท่ีใช
แลวนํากลับมาใชใหมตามลําดับ  
 อันดับท่ี 5 ดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมากไป
หานอยประกอบดวย ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกพรอมนํามาพัฒนา
ปรับปรุงแกไข ผูบริหารมีการจัดประชุมครูเปนประจําตอเนื่องและสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการ
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สัมพันธกับองคกรภายนอกในการพัฒนาโรงเรียน มีการวางแผนการประชุมการแสดงความคิดเห็น
การประสานงานการรายงานและติดตามผล และมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรวิสัยทัศนและวางแผนการจัดการศึกษา ตามลําดับ  
 อันดับท่ี 6 ดานหลักความโปรงใสในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากมากไป
หานอย ประกอบดวย มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง มีการประชุมประจําปรายการดําเนินงานในรอบปรายงานผลการรับ-จายในโรงเรียนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอ
ตอผูเกี่ยวของและสาธารณะชน มีการทํางานในรูปของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และมีการ
จัดระบบติดตามตรวจสอบดานตางๆมีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน ตามลําดับ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 ท่ีวา “เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักอิสลาม
ของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี” 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ระดับการบริหารตามหลักอิสลามของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงเปนไปตาม
วัตถุประสงค ซ่ึงสามารถพิจารณาคาเฉล่ียจากองคประกอบของการบริหารตามหลักอิสลามโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดคือ อัชชะรีอะฮฺ (หลักกฏหมาย) อัลอิคลาส (ความบริสุทธ์ิใจ)  
อัลอิหฺซาน (หลักคุณธรรม)  อัลอมานะฮ (ความรับผิดชอบ) ซูรอ (การมีสวนรวม) และอัลกินาอะฮ 
(ความพอเพียง) ซ่ึงสามารถพิจารณาคาเฉล่ียของตัวบงช้ียอยไดดังนี้ 
 อันดับท่ี 1 ดานหลักอัชชะรีอะฮฺ (หลักกฎหมาย) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากมากไปหานอยประกอบดวย ผูบริหารยึดม่ันกฎหมายอิสลามท่ีมีอัลกุรอานและ 
อัลหะดีษเปนแมบท ผูบริหารปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิต 
ผูบริหารมีการจัดระเบียบตามหลักการยึดม่ันและหลักจริยธรรม ผูบริหารมีความเปนธรรม 
สมเหตุสมผลตอผูรวมงาน และผูบริหารมีการกําหนดสิทธิและหนาท่ีอยางมีดุลยภาพ ตามลําดับ 
 อันดับท่ี 2 ดานอัลอิคลาส (ความบริสุทธ์ิใจ) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา
จากมากไปหานอยประกอบดวย ผูบริหารทํางานเพ่ือหวังความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺ 
(ซ.บ) เทานั้น ผูบริหารใหความชวยเหลือแนะนําดวยความบริสุทธ์ิใจ ผูบริหารมีความจริงใจ 
ตอผูรวมงาน มีความโปรงใสพรอมใหตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะชน และมีการจัดทํา 
แผนงบประมาณอยางถูกตองเพื่อใชจายในหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ตามลําดับ 
 อันดับท่ี 3 ดานหลักอัลอิหฺซาน(หลักคุณธรรม) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากมากไปหานอยประกอบดวย ผูบริหารปฏิบัติตามคําส่ังหามและเช่ือฟงพระองคอัลลอฮฺ 
(ซ.บ) ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานดวยวาจาที่ไพเราะสุภาพออนโยน ผูบริหารมีเจตนาดีตอ
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ผูรวมงานมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ผูบริหารมีความขยัน,อดทน และผูบริหารประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี สรางความสมัครสมานรักใครปรองดองในองคกร ตามลําดับ 
 อันดับท่ี 4 ดานอัลอมานะฮ (ความรับผิดชอบ) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา
จากมากไปหานอย ประกอบดวย ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบเปนอยางดี ผูบริหาร
รักษาเวลาในการทํางานตามกฎระเบียบท่ีไดกําหนดไว มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีมีตอพระผูเปน
เจาและบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี ผูบริหารมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีและระมัดระวังการ
ละเลยและละท้ิงหนาท่ี และมีการมอบหมายงานในหนาท่ีเปนไปตามความเหมาะสมเพ่ือการปฏิบัติ
ท่ีถูกตองตามลําดับ 
 อันดับท่ี 5 ดานหลักซูรอ (การมีสวนรวม) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
มากไปหานอยประกอบดวย ใหเกียรติผูเขารวมประชุมและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมมือกัน
ทํางานเพ่ือรักษาบทบัญญัติของศาสนาไว ใหทุกฝายไดแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา ใชกระบวนการปรึกษาหารือในการนําไปสูมติท่ีประชุม และยอมรับมติท่ี
ประชุมหรือเสียงขางมากถึงแมจะไมเห็นดวยก็ตามตามลําดับ 
 อันดับท่ี 6 ดานหลักอัลกินาอะฮ (ความพอเพียง) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากมากไปหานอยประกอบดวย ผูบริหารประพฤติตนในแนวทางท่ีดี, ลดละส่ิงไมดี,
ประพฤติตนตามหลักศาสนาอิสลาม มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยางประหยัดและใชอยาง
คุมคาท่ีสุด ผูบริหารรูจักความพอดีและความเหมาะสมในการใชจาย บริหารทรัพยสินในกรณีท่ี
จําเปนและยับยั้งการใชจายท่ีฟุมเฟอย และมีการสรางจิตสํานึกในเร่ืองความประหยัดแกบุคลากร
ภายในโรงเรียนตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
  
 การอภิปรายผลในคร้ังนี้  ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นท่ีสําคัญถึงการคนพบตาม
วัตถุประสงคและตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความสัมพันธความสัมพันธ
ระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของการบริหารของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี” พบวาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมากกับการบริหารตามหลักอิสลามของการบริหาร
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม  ซ่ึงตอบรับกับ
สมมุติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา “ความสัมพันธความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

218 

การบริหารตามหลักอิสลามของการบริหารของโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีอยูในระดับมาก” นั้นสอดคลองกับ ตรีณภา  กมลรัตน (2553, 
บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาคนควาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ
เซนตแอนดรูวสาทรพบวา สภาพการบริหารงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและรายดาน 
ทุกขออยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก แตสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณในการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาพบวาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงดังกลาวไดสอดคลองกับสภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ี อบูญามาลลุดดีน  ซอลีฮีย (2550, หนา 3) ไดกลาววาปจจุบัน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแหง
สามารถจัดการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ เปนท่ียอมรับของ
หนวยงานราชการและชุมชน แตยังมีท่ียังไมประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเทาท่ีควร 
อันเนื่องมาจากปญหาดังนี้คือ ระบบการบริหารจัดการที่ตองยอมรับวาการบริหารจัดการของ
ผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางสวนยังไมเปนมืออาชีพ การบริหารจัดการยังไม
เปนระบบเทาท่ีควร การกระจายอํานาจในการตัดสินใจยังมีนอย ผูบริหารขาดความรูความเขาใจใน
เร่ืองการบริหารการศึกษา บุคลากรบางสวนไมมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท้ังวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ทําใหบางคร้ังเกิดปญหาในทางปฏิบัติดานขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ีและสวัสดิการของครูผูสอนยังไมเปนท่ีนาพอใจมาก เพราะโรงเรียนบางแหงมี
ขอจํากัดและขาดงบประมาณ ทําใหไมสามารถสนองตอบความตองการของครูได มีงบประมาณไม
เพียงพอท่ีจะใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนสวนมากยังตองอาศัยเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน โดยเงินอุดหนุนท่ีไดรับสวนใหญจะใช
เปนคาจาง เงินเดือนของบุคลากรเกือบท้ังหมด และงบประมาณในสวนท่ีเหลือไมมากพอที่จะใชใน
การบริหารจัดการ แตยังขาดงบประมาณในสวนของการสรางอาคารเรียนและการจัดหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย สอดคลองกับ บรรจง  เจริญสุข (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดภาคใตตอนบน 
พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารยังไมสามารถดําเนินการใหครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเขาใจและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดดวยตนเอง มีการลอกเลียนหลักสูตรจาก
สถานศึกษาอื่นๆ ท้ังๆ ท่ีบริบทไมเหมือนกัน บางแหงมีหลักสูตรใหมแลวแตยังคงใชหลักสูตรเกา
เนื่องจากครูและผูบริหารยังมีความเคยชินกับการใชหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรท่ีสวนกลาง
เปนผูกําหนดมาแตเดิม ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันฐาน (รอบแรก 2544-2548) ซ่ึงพบวาการบริหารดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
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โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญยังไมไดมาตรฐาน (วิทยากร  เชียงกูล, 2551) งานบริหารงบประมาณพบวา
สถานศึกษาสวนใหญไดรับงบประมาณจากทางราชการไมเพียงพอตอความตองการที่จะบริหารให
มีประสิทธิภาพได การจัดสรรงบประมาณลาชาไมทันตอความตองการของสถานศึกษา การจัดซ้ือ
จัดจางไมเปนไปตามความตองการท่ีแทจริงและไมโปรงใส ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณใชระบบจายเปนรายหัวโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมากจึงไดเงินมาก แตในขณะเดียวกัน 
ทุกโรงเรียนมีภาระงานเทากัน แมจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กก็ตองทําทุกอยางเหมือนโรงเรียน 
ขนาดใหญจึงไมเพียงพอแสดงใหเห็นถึงระบบการบริหารที่ไมเปนธรรม สถานศึกษาจึงไมไดรับ
การตอบสนองตามความตองการท่ีแทจริง สอดคลองกับผลการศึกษาของ จันจิรา  อมรสถิต (2548, 
บทคัดยอ) พบวาปญหาการจัดสรรงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ การเลือกเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสม
เปนเจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียนและการไมมีนิติกรประจําโรงเรียนเปนปญหาระดับมากสุด 
สภาพการบริหารงานบุคคลพบวา สถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กขาดอัตรากําลังครู  
มีการบรรจุครูไมตรงกับวุฒิตามความตองการของสถานศึกษา มีระบบคุณธรรมการโยกยายอยางไม
เปนธรรมใชระบบอุปถัมภในการดําเนินงานทางวินัย ทําใหการสอนมีคุณภาพตกตํ่า สอดคลองกับ
พิษณุ  ฟองศรี (2549, บทคัดยอ) สรุปไดวาปญหาดานบุคลากรคือการขาดแคลนบุคลากรหรือมี
คุณสมบัติไมตรงตามภารกิจ และการพัฒนาบุคลากรยังไมพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา 
ดานการบริหารทั่วไปภาระงานของสถานศึกษามีมากแตครูตองแบงเวลามาทําธุรการซ่ึงมีมากทําให
เบียดบังเวลาการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารยังขาดความรูดานกฎ ระเบียบ ครูผูสอนยังหางไกล
จากความเปนครูมืออาชีพ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน สอดคลองกับ ชูศักดิ์  เอกเพชร (2549, 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดเสนอวาการแกไขปญหา
งานจะตองพัฒนาระบบงานธุรการ งานขอมูลสารสนเทศ 
 ผูวิจัยมีความเห็นวาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลท้ัง 4 ดานควรมีลักษณะดังนี้ ดานวิชาการจะตองกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยการสงเสริมใหมีการสอดแทรกคุณธรรมในการ
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ มีการกําหนดแผนและข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีชัดเจนดวยการใหมี
การประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังมีการ
ประเมินความพึงพอใจในสวนของผูเกี่ยวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 
และนําผลจากการนิเทศติดตาม ประเมินผลจากการปฏิบัติงานไปวางแผนตอไป ดานงบประมาณ
จะตองสรางวัฒนธรรมการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริตโดยจัดสรรงบประมาณโดยยึดประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียเปนหลัก และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
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สถานศึกษาไดตลอดเวลา มีการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาแบบเนนผลงาน 
โดยสถานศึกษาตองมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการท่ีคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได  
ยึดหลักการบริหารแบบเนนผลสัมฤทธ์ิและผลงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, หนา 13) ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการปฏิรูประบบราชการที่ใหมีการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ
จากแผนงานโครงการมาเปนระบบแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting) สอดคลอง
กับแนวคิดของ ธีระ  รุญเจริญ (2548, หนา 10-15) วางบประมาณของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตองยึด
หลักความเทาเทียมกับความเสมอภาคทางโอกาสในการศึกษาของผูเรียน ตองมีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจควบคูกับความโปรงใส และรับผิดชอบพรอมกับการตรวจสอบไดตลอดเวลาท่ี
ประโยชนจะตองตกกับผูเรียนเปนสําคัญ ดานงานบุคคลท่ีจะตองใหการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและมีหลักประกันชีวิตท่ีดีในอนาคตโดยกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูสําหรับบุคคลท่ีมีคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง และเปดเผยผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกข้ันตอนเปนระยะๆ 
เนื่องจากรูปแบบระบบการทํางานยุคใหมจะตองเปนระบบแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ สามารถปฏิบัติงาน
ไดผลตามท่ีกําหนดโดยมีดัชนีวัดผลสําเร็จท่ีชัดเจนคานิยมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ี และสมเกียรติ  ศรลัมพ (2547, หนา 25) วาผูบังคับบัญชาตองยึดหลักความรูความสามารถ
เปนหลักกับระบบอาวุโสแตควรยึดท้ังสองอยางไปดวยกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และดานบริหารงานท่ัวไปจะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษาอยางชัดเจน มีการรับนักเรียนเขาเรียนตามระเบียบและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
อยางเครงครัด การจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตามหลักศาสนา มีการวิเคราะห
รายงานผลการดําเนินงานประจําปและจัดทําขอสรุปเพ่ือเผยแพร มีการออกแบบงานธุรการโดยลด
ข้ันตอนท่ีไมจําเปนออกโดยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเหมาะสมโดยความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด 
และคุมคา รวมถึงการวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สอดคลองกับ
แนวคิดของ จรัส  สุวรรณาเวลา (2546, หนา 45) วากลไกการปกครองท่ีเลวรายในสังคมไทยมี
สวนประกอบคือ Nepotism คือการท่ีผูมีอํานาจและมีอิทธิพลใชอํานาจหนาท่ีนําคนท่ีดอยความสามารถ 
เขาไปรับตําแหนงเพื่อประโยชนสวนบุคคล ซ่ึงคนไทยเรียกวาเด็กฝาก (Cronyism) คือการเลนพวก 
สรางกลุมอิทธิพล ใชอํานาจบาตรใหญ ไมกลัวสายตาใดๆ และ Favoritism คือการเลือกปฏิบัติ  
หากเปนพรรคพวกก็ชวยเหลือใหไดรับประโยชนหรือไมถูกลงโทษ ซ่ึงสถานศึกษาตองบริหารงาน
ท่ัวไปใหเกิดประโยชนตอผูเรียน สังคม และชุมชนเปนหลัก สอดคลองกับผลการศึกษาของรจนา 
ยศธสาร (2548, บทคัดยอ) พบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความเห็นดวยในระดับมากในการนําเอาระบบการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
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โรงเรียนมัธยมและสวนใหญโรงเรียนมีความพรอมมากในการปรับเปล่ียนระบบงานใหสอดคลอง
กับหลักการบริหารท่ีดีและยังสอดคลองกับความเห็นของ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2547, หนา 3) 
อธิบายวาธรรมาภิบาลเปนวิธีการที่ดีในการใชอํานาจเพื่อบริหารทรัพยากรขององคกร ซ่ึงเปนหนาท่ี
ของผูบริหารองคกรผูบริหารสถานศึกษา และสอดคลองกับงานศึกษาของ ชัชภูมิ  สีชมพู (2548, 
บทคัดยอ) ผูปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
เปนแผนระยะยาวภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเนนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบน
พื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลกเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา มีวัตถุประสงคและแนวนโยบาย ดังนี้ 1) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล
เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน
สวนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
รังเกียจการทุจริต ตอตานการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 2) สรางสังคมไทย 
ใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีแนวนโยบาย สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม 
และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญาและการเรียนรูประวัติศาสตร 
ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางองคความรูนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู
และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 3) พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐาน
ในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีแนวนโยบาย พัฒนาและ 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและ 
จัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมการมี
สวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัด
การศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมความรวมมือ
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ระหวางประเทศดานการศึกษาและพัฒนาความเปนสากลของการศึกษา เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนขณะเดียวกัน
สามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553)  
 ผูวิจัยมีความเห็นวาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถทําใหองคกรสามารถดําเนินพัฒนาภายใต
ชุมชนท่ีมีบริบทท่ีมีความแตกตางทางศีลธรรมทางศาสนา ดังขอสรุปของ เกษม  วัฒนชัย (2546, 
หนา 23) วาธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตองมีเปาหมายสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและ
ชุมชนท่ีตองโปรงใสทุกกระบวนการต้ังแตการจัดองคกร กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการใชเงินและทรัพยากรตรวจสอบได และทุกข้ันตอนตองมีผูรับผิดชอบ 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญเพ่ือพัฒนาหลักธรรมาภิบาลใหแก
ผูเรียนนั้นควรใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการอยางถองแทโดยเฉพาะหลักธรรมทางศาสนา
จนเปนพื้นฐานใหนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลในการดําเนินชีวิตและการทํางาน เพื่อใหชีวิตมี
คุณคาอยางแทจริง เม่ือเยาวชนมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองแลวยอมกลับมาเปนกําลังสําคัญของ
ชุมชนและประเทศตอไป 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีใน
ภาพรวม” นั้นพบวาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม” อยูในระดับมาก ซ่ึงตอบรับ
สมมุติฐานขอท่ี  2  ท่ีวา “ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีอยูในระดับมาก” สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78(4) ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีควบคูไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อการบริหารงานท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกท้ังสํานัก
นายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good 
Government) พ.ศ. 2542 ข้ึนเพื่อใหถือปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนํามายึดเปนหลักแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับธีระ  รุญเจริญ (2548, หนา 94-96) วาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีความจําเปนตองนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องมาจากความเปล่ียนแปลง
และเคล่ือนไหวหลายประการเชน การบังคับใชจากกฎหมายพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และการนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (School-
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Based Management: SBM) มาใชในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ
สํานักงานเลขาธิการการสภาการศึกษาไดนํารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพรและ
ฝกอบรม ซ่ึงหลักการเกือบท้ังหมดสอดคลองกับกฤษฎีกา 2546 ทุกประการ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หนาคํานํา) วาไดศึกษาและวิเคราะหหลักธรรมาภิบาล
ของสถาบันตางๆ ในระดับสากลรวมกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของของประเทศไทยพบวามี 9 
องคประกอบหลักท่ีสําคัญและเหมาะสมสําหรับนํามากําหนดเปนเกณฑในการประเมินการจัด
ระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ประกอบดวยประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การตอบสนอง (Responsiveness)  
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม (Participation) การกระจาย
อํานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) และความเสมอภาค (Equity) เพื่อสงเสริมและยกระดับ 
ธรรมาภิบาลที่ทุกหนวยงานสามารถนําไปพัฒนาหนวยงานดวยตนเองไดจะเปนประโยชนตอการสงเสริม
และยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานใหการบริหารจัดการภาครัฐบรรลุเปาหมาย ดังกลาวสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สามารถ  อินจามูล (2547, บทคัดยอ) เร่ืองการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาเชียงใหม เขต 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาในการบริหาร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนปญหาในการใชธรรมาภิบาลที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือผูบริหาร
กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบงานตางๆของบุคลากรไมเหมาะสมกับความถนัดรองลงมาคือบุคลากร 
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณของสถานศึกษาและผูบริหารไมไดสงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดขึ้น แนวทางในการใชธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญคือ ผูบริหารควรกําหนดแผนและข้ันตอนการรับผิดชอบงานตางๆ
โดยช้ีแจงการปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีการติดตามอยางตอเนื่อง ควรสงเสริมใหบุคลากรทําตาม
กฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดและตองมีการลงโทษบุคลากรท่ีประพฤติผิดกฎระเบียบขอบังคับ
อยางจริงจังและควรจัดกิจกรรมเพื่อยกยอง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนเปนประจํา สอดคลอง
กับเจือจันทร  จงสถิตอยู (2543, หนา 3-6) กลาววาองคประกอบของธรรมาภิบาลที่บรรลุภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพคือการสรางความเขาใจในบทบาทของบุคคลในองคกรนั้นๆ และอัจฉรา  
โยมสินธุ (2543, หนา 34-35) วาองคประกอบของธรรมาภิบาลคือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศโดยผูบริหาร
ตองสงเสริมใหปฏิบัติงานมุงสูความเปนเลิศในนโยบายท่ีชัดเจนและผลักดันสนับสนุนใหทุกฝายได
มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา สอดคลองกับงานศึกษาวิจัยของดุจดาว  จิตใส (2554, บทคัดยอ) 
ในการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุม
การศึกษาทองถ่ินท่ี 5 พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึงวิภาส  ทองสุทธ์ิ (2551, 
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หนา 1) วาทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีรุดหนาอยาง
ไมหยุดยั้ง ดังนั้นในเวลานี้และอนาคตขางหนาตองใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการท่ีดี
เพื่อสามารถรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงไดทันเหตุการณ ดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 (2550, หนา 22) วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามมาตรา 78 (4) 
ระบุใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ี
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และเสนห  จุยโต (2553, หนา 3) วาการบริหารบุคลากรตองปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือกลยุทธขององคกรและการจัดการสมัยใหมสูการบริหารทุนมนุษย
โดยมุงเนนระบบคุณธรรม โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ใชระบบผลงานตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสําหรับโรงเรียนเอกชนซ่ึงบริหารงานโดยภาคเอกชนในการใชหลัก
ธรรมาภิบาลพบวางานศึกษาของกรรณิการ  ธรรมมีภักดี (2552, บทคัดยอ) งานบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน 
และยังสอดคลองกับอริศรา  ขาวพล (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการบริหารงานของผูบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาโดยภาพรวม
และรายดานมีการปฏิบัติในระดับมากเชนกัน  

 ผูวิจัยมีความเห็นวาส่ิงแรกสุดคือ การพัฒนาการบริหารงานผูบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึง สุจิตรา  มีจํารัส (2550, ขอเสนอแนะ) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ควรมีมาตรการการลงโทษผูท่ี
กระทําผิดวินัย และปูนบําเหน็จความชอบแกผูทําความดี ดานหลักคุณธรรมควรจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหผูบริหารและครูปละ 1 คร้ัง เพื่อสรางความตระหนักท่ีจะทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
หลักความโปรงใส ควรแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน และเผยแพรขอมูลขาวสาร
สูสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารและครูควรกลารับผิดชอบจากการ
กระทําของตน หลักการมีสวนรวมควรใหผูเกี่ยวของทุกฝายท้ังผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และผูปกครองมีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน วางแผน และรวมกันปฏิบัติอยาง
จริงจัง หลักความคุมคาควรใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และยึดความตองการ
ของนักเรียนเปนสําคัญ ดังกลาวในการปฏิบัติโดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีเปนหลักคิดใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจากงานศึกษาของ อมร  สินเธาว (2550, บทคัดยอ)ได
ศึกษาจริยปรัชญาและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลพบวาหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย
องคประกอบดังท่ีกลาวมาถือเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนกลไก
เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันท่ีดีและแนวทางการปฏิบัติตามหลักสามารถอาศัยทฤษฏีทาง 
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จริยศาสตรในการตอบคําถามทางจริยปรัชญาคือ สามารถอธิบายการกระทําตามหนาท่ีและคาทาง
ศีลธรรมตามหลักธรรมาภิบาลดวยทฤษฏีจริยศาสตรของคานสท และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึน
และแกปญหาขอขัดแยงจาการปฏิบัติดวยทฤษฏีประโยชนนิยมแบบเนนกฎเกณฑ และสามารถ
อธิบายการปฏิบัติหนาท่ีทางศีลธรรมแบบจิตสํานึกดวยทฤษฏีอัตถนิยม และมีขอเสนอแนะไปสูการ
ปฏิบัติคือตองตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณคาทางจริยธรรมพรอมกับยึดถือเปนวิถีปกติของชีวิตโดย
ไมมีขอยกเวนก็จะเกิดเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
 วัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 ท่ีวา “เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักอิสลามของ
การบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี” นั้น 
ในภาพรวม การบริหารตามหลักอิสลามของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีอยูในระดับมาก ซ่ึงตอบรับสมมุติฐานขอท่ี 3 ท่ีวา “ระดับการบริหาร
ตามหลักอิสลาม ของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรีอยูในระดับมาก” นั้น สอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารตามทัศนะของขาราชการครูจังหวัดนราธิวาสเขต 3 ของอัซมาน โตะมิ 
(2554, บทคัดยอ) พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดังกลาวสอดคลองกับงานศึกษา
ของ ชนิษฐภัค  สิงหลกะ (2549, บทคัดยอ) เร่ืองการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากเชนกันไดแก ดานหลักคุณธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานหลักการมี 
สวนรวม ดานหลักนิติธรรม และดานหลักความโปรงใส ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับความเปนผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาของ เฟาซี  วงศภักดี (2555, บทคัดยอ) วาภาวะการบริหารงานของผูนําท่ี
พึงประสงคในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมและรายดานมากมีท้ัง 4 ดานคือ  
ดานวิสัยทัศน ดานความรับผิดชอบ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการสรางแรงจูงใจ  
 ผูท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานทุกประเภทไมวาจะเปนของรัฐหรือ
เอกชนคือ ผูบริหาร เพราะผูบริหารเปนผูดําเนินกิจการตางๆในองคการรวมทั้งควบคุมและบังคับ
บัญชา ผูบริหารจะตองเปนผูนํานโยบายและโครงการตางๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว คุณลักษณะความสามารถของผูบริหารมีสวนเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในองคกรไปสู
ความสําเร็จ ถาผูบริหารมีคุณลักษณะความสามารถท่ีเหมาะสมและดําเนินงานตามวัตถุประสงคตาม
หลักทฤษฏีการบริหารองคการยอมไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานเปนอยางดี และจะทําให
ผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (พัทธพงศ  จิระนคร, 2548, หนา 198) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในระบบเปนโรงเรียนประเภทหนึ่ง  ภายใตการดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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ชั้นเรียนท้ังวิชาศาสนา และวิชาสามัญ บุคลากรในโรงเรียนประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ 
ผูอํานวยการ และครูท่ีโรงเรียนจางสอนท้ังวิชาศาสนาและวิชาสามัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, 
หนา 9) โดยท่ัวไปโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความไมทัดเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ ท้ัง
ของรัฐและเอกชนท่ัวไปไมวาจะเปนดานการจัดระบบการบริหารจัดการ ความพรอมทางดาน
บุคลากรและอุปกรณการเรียนการสอน หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนฯลฯ แมวารัฐบาลได
พยายามสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาโดยตลอด 
ก็ตามแตโรงเรียนเหลานี้ก็ยังไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ีมีเพียงสวนนอยท่ีไดตามคาดหวัง 
เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสวนใหญยังขาดความรูความสามารถใน 
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ผูบริหารในฐานะผูนําท่ีไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในการ
แปลงนโยบายเพ่ือไปสูการปฏิบัติจะตองมีคุณลักษณะและความสามารถท่ีจะรวมพลังในการทํางาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2524) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของญันนะฮ  มีสมบูรณ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยประสิทธิผลการ
บริหารจัดการบุคลากรตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแหงประเทศไทยในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปนอยดังนี้ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานการ
วางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
บริหารจัดการ และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ อบูญามาลลุดดีน  ซอลีฮีย 
(2550, ยอหนา 3) รายงานวาปจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญหลายแหงสามารถ
จัดการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ เปนท่ียอมรับของหนวยงาน
ราชการและชุมชน แตก็ยังมีอีกหลายโรงอีกเชนกัน ท่ียังไมประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
เทาท่ีควร อันเนื่องมาจากปญหาดังนี้ 1) ระบบการบริหารจัดการ ตองยอมรับวาการบริหารจัดการ
ของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางสวนยังไมเปนมืออาชีพ การบริหารจัดการ
ยังไมเปนระบบเทาท่ีควร การกระจายอํานาจในการตัดสินใจยังมีนอย ผูบริหารขาดความรู 
ความเขาใจในเร่ืองการบริหารการศึกษา 2) บุคลากรบางสวนไมมีความรูความเขาใจในการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ทําใหบางคร้ังเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ ดานขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีและสวัสดิการของครูผูสอนยังไมเปนท่ีนาพอใจมาก 
เพราะโรงเรียนบางแหงมีขอจํากัดและขาดงบประมาณ ทําใหไมสามารถสนองตอบความตองการ
ของครูได 3) มีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะใชในการพัฒนาอยางตอเน่ือง เนื่องจากโรงเรียน
สวนมากแลวยังตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานตางๆ ของ
โรงเรียน โดยเงินอุดหนุนท่ีไดรับสวนใหญจะใชเปนคาจาง เงินเดือนของบุคลากรเกือบท้ังหมด 
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และงบประมาณในสวนท่ีเหลือไมมากพอที่จะใชในการบริหารจัดการ แตยังขาดงบประมาณใน
สวนของการสรางอาคารเรียนและการจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
 ผูวิจัยมีความเห็นวาผูบริหารควรไดนําหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไปประยุกตใชใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีผูบริหารปฏิบัติงานอยู และผูบริหารและบุคลากรจะตอง
ปฏิบัตติัวใหเปนตัวอยางแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและชุมชน จากเหตุผลดังกลาวนี้ผูวิจัยมีความเห็น
วาการศึกษามีสวนเกี่ยวของกับคนในชุมชน และถือวาชุมชนจะตองมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ
ศึกษา การจัดการศึกษาท่ีดีจะตองคํานึงถึงชุมชนทองถ่ินหรือบริบทขององคกรการศึกษาที่ตั้งอยูใน
บริเวณนั้นๆ ท่ีจะตองสนองความตองการของคนในทองถ่ินท่ีอยูในชุมชนท่ีจะตองมีสวนในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยูแลวเพราะจะตองมีสวนเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กัน สถานศึกษาตองมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและชุมชนตองมีสวนในการจัดการศึกษาเชนกัน 
เชน ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานและใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนเกิด 
การเรียนรู ความเขาใจ ความรัก หวงแหนทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินซ่ึงถือวาเปนตนทุนทางสังคม
ดวยเชนกันเปนตน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 วาชุมชนควรมีการพบปะพูดคุยถึงความตองการระหวางกัน อีกท้ังแผนแมบท
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลาวถึงการผนึกการทํางานรวมกันทางนโยบายการ
บริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) และการมี
สวนรวมเปนสวนหนึ่งของการบริหาร เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับจิตใจ เปนความรูสึกท่ีดีท่ีมีตอ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุม เปนแรงกระตุนไปสูความสําเร็จ สอดคลองกับเดวิสและ
นิวสตรอม (Davis and Newstrom, 1989, p. 232) ไดอธิบายไววาการมีสวนรวมเปนเร่ืองการเขาไป
เกี่ยวของ (Involvement) และดังกลาวเม่ือเกี่ยวของก็คิดชวยเหลือกัน (Contribution) และสวนรวม
รับผิดชอบ (Responsibility) ในส่ิงนั้นๆ และในทํานองเดียวกันเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคนอ่ืนๆ 
(2531, หนา 178) มีความเห็นวาการมีสวนรวมทําใหเกิดการมีสวนเกี่ยวของ (Involvement) และการ
มีสวนเกี่ยวของกอใหเกิดความผูกพัน (Commitment) กับภารกิจท่ีตนเองมีสวนรวม จึงนับไดวาการ
มีสวนรวมกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน เม่ือนํามาเช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาแลวจะทําให
เกิดความรวมมือในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรูซ่ึงจะนําไปสูเด็กและชุมชนทองถ่ิน
ท่ีสามารถชวยใหลดชองวางระหวางสถานศึกษากับชุมชน สอดคลองกับฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel, 1991, pp. 270-271) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย (Path-
Goal Theory) โดยทฤษฎีนี้กลาวถึงพฤติกรรมผูนําท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของผูใตบังคับบัญชาใน
เปาหมายของงานท่ีระบุพฤติกรรมผูนําไว 4 แบบคือแบบส่ังการ (Directive Leadership) แบบมุง
ความสําเร็จงาน (Achievement-Oriented Leadership) แบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 
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แบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership) ซ่ึงท้ังหมดเห็นไดชัดเจนวามีพฤติกรรมของผูนําแบบ
มีสวนรวม (Participative Leadership) ผูนําลักษณะนี้จะปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชา และนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาไปใชตัดสินใจ ในทํานองเดียวกันรูม (Robbins, 
1991, pp. 473-474) ไดอธิบายลักษณะของผูนาํภายใตสถานการณตางๆ เรียกวา ผูนําแบบมีสวนรวม 
(Leader-Participation) ซ่ึงจะใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจมากนอยแตกตางกันไป 
5 รูปแบบท่ีข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเกี่ยวของตั้งแตนอยที่สุดหรือเกือบไมมีไปจนถึงการมีสวนรวม
ชัดเจน นอกจากน้ียังมีทฤษฎีสถานการณ (Situational Theory) ของรูม (Robbins, 1991, pp. 469-
471) ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้โดยอธิบายถึงพฤติกรรมผูนํา 4 แบบคือ แบบบอก (Telling) แบบขาย 
(Selling) แบบมีสวนรวม (Participating) แบบมอบหมาย (Delegating) เหมือนเชนเดียวกันกับเฮาส
และมิทเชลโดยแบบของผูนําจะปรับเปล่ียนไปตามวุฒิภาวะ (Maturity) ของผูตามที่ระบุไววา
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) เปนพฤติกรรมผูนําท่ีใหความสําคัญแกผูรวมงานใน
การสนับสนุนชวยเหลือและใหผูตามรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ สอดคลองกับงานศึกษา
ของจนัย  แยมมีกล่ิน (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
พบวาผูประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองมีประสบการณเพียงพอในการประสาน  
การทํางานเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนคือจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด โรคเอดส เพื่อเปนการเผยแพร และใหความรู
แกชุมชน ดานการไดรับความสนับสนุนจากชุมชนคือเชิญวิทยากรทองถ่ินท่ีมคีวามรู ท่ีประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาแนะแนวการศึกษาดานอาชีพใหแกนัก เรียน ดานการ
ประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ นําผลการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุงงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ ชุมชน ดังกลาวสมาคมผูบริหารโรงเรียนแหง
สหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายในลักษณะของการพัฒนาความรวมมือและส่ือสารแบบสองทาง
เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน สวนคินเดอรและคณะ 
(Kindred and Other, 1984, p.9) ไดอธิบายวาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปน
กระบวนการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจใน
ความสําคัญ ความจําเปนของการศึกษาและกระตุนใหประชาชนในทองถ่ินใหความสนใจและความ 
เขาใจและความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน สวนกิติมา  ปรีดีดิลก (2532, หนา 237) วา
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนหมายถึง กระบวนการในการวางแผน ควบคุม ประสานงาน  
จัดบุคลากรและเผยแพรความรูตอชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไป
พรอมกัน สวนพนิจดา วีระชาติ (2542, หนา 44) วาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ  
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การสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหโรงเรียนรูจักชุมชนดีข้ึนในแงท่ี
สามารถคนหาและใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และในเวลาเดียวกันก็
ใหชุมชนมีความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน สวนลออ  เกษสุวรรณ (2544, หนา 12) วาความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให
เกิดความเขาใจมีรูสึกท่ีดีตอกันอันจะเปนหนทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน ขณะเดียวกันก็เปนหนทางใหโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 
หลักคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาในปจจุบันมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพราะตอใหมีทุกส่ิงพรอมในสถานศึกษา แตหากไรซ่ึงความมีคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและบุคคล
ในองคกรรูคุณคา ก็จะสงผลใหองคกรเส่ือมถอยในท่ีสุด สวนหลักศาสนาอิสลามกลาวถึงเร่ืองการ
ปรึกษาหารือเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีไววาเปนกระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม ดังท่ีอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ไดตรัสไวในกุรอานความวา “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกันระหวางพวกเขา” 
(บทอัชชูรอโองการท่ี 38) สําหรับความหมายการซูรอทางดานศาสนบัญญัติหมายถึง การประชุม
หรือปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลาม จนไดขอสรุปหรือมติเพื่อนําไปปฏิบัติ จากการศึกษา 
อัลกุรอานและแบบฉบับจากศาสดาผูวิจัยพบวามีการกลาวถึงการรวมกันปรึกษาหารือ (ชูรอ)ไวสอง
สวนดวยกันคือ 
 1.  ในสมัยทานศาสดามูฮําหมัดและประวัติศาสตรกอนจากทาน สําหรับในสมัยของ
ทานศาสดานั้นคัมภีรอัลกุรอานไดบัญญัติไวสามโองการดวยกันกลาวคือ 

 

 ความวา “แตถาท้ังสองตองการหยานม อันจากการพอใจและการปรึกษาหารือกัน
จากท้ังสองแลวก็ไมมีบาปใดๆ แกเขาท้ังสอง” (อัลบากอเราะฮฺโองการที่ 233) โองการนี้แสดงให
เห็นความสําคัญของการปรึกษาหารือแมกระท่ังชีวิตในครอบครัว ซ่ึงจําเปนตองปรึกษาหารือ
ระหวางสามีภรรยาในการดูแลบุตรแมกระท่ังการใหนมบุตร จะเห็นไดวาหลักการของศาสนา
อิสลามพระผูเปนเจาไดทรงแนะแนวทางในการใชชีวิตในโลกน้ีของพระองคเหมือนเปนคําตอบท่ี
ใหมนุษยเดินตามทางท่ีสรางเสมอๆ 
 สวนโองการอ่ืนๆ เชน อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดตรัสไวในคัมภีรอัลกุรอานวา 

 
 ความวา “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการท้ังหลาย” (อาลิอิมรอนโองการท่ี 
159) และอัลลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสไวในคัมภีรอัลกุรอานในบทอัชชูรอโองการท่ี 38 วา 
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 ความวา “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกันระหวางพวกเขา”  
 2.  ในสมัยประวัติศาสตรกอนจากทาน การรวมปรึกษาหารือซ่ึงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดตรัส
ไวในสองแหงดวยกันคือในซูเราะหฏอฮาโองการท่ี 32 และในซูเราะห อันนัมลฺโองการท่ี 32ใน 
ซูเราะหฏอฮาโองการที่ 32 อัลลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดตรัสไววา 

 
  
 ความวา “และใหเขา (ศาสดาฮารูน) มีสวนรวมในกิจการของฉัน (ศาสดามูซา) ดวย” 
คําวาสวนรวมในท่ีนี้หมายถึงการปรึกษาหารือ ดังนั้นนักอรรถาธิบายอัลกุรอานกลาววาโองการนี้ได
แสดงถึงความสําคัญของการ ปรึกษาหารืออันเนื่องมาจากศาสดามูซาไดขอพรจากพระเจาใหศาสดา
ฮารูน ซ่ึงเปนนองชายของพระองคใหชวยไดเปนท่ีปรึกษาในกิจการการงานตางๆ และในซูเราะห
อันนัมลฺโองการที่ 32 อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสไววา 

 

 ความวา “พระนาง (พระราชินีบิลกีสซ่ึงปกครองเมืองสะบะ) ทรงกลาววาโอหมู
บริพารทั้งหลาย จงใหขอชี้ขาดแกฉันในเร่ืองของฉัน ฉันมิอาจตัดสินในกิจการใดๆ จนกวาทานจะ
อยูรวมดวย” จากหลักอิสลามในเร่ืองการมีสวนรวมและการปรึกษาสอดคลองกับงานศึกษาวิจัยของ 
โนรีซัน อุมา (2551, บทคัดยอ) เร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานีพบวา 
ระดับความสําคัญของปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปจจัยโรงเรียนและปจจัย
สภาพแวดลอมของชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปตตานีมีความสําคัญอยูในระดับมาก ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานีโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากเชนกัน 
 อิสลามไดเสนอแนวทางในการดํารงชีวิตใหแกมนุษยทุกแงทุกมุม ดังนั้นผูท่ียึดม่ัน
ในบัญญัติอิสลามจึงไมใชนักบวชท่ีละท้ิงความเปนอยูภายในและสังคมชาวโลก มิใชนักบุญและ
นักพรตท่ีบําเพ็ญตบะอยูตามถํ้าและโพรงไม แตผูท่ีดําเนินชีวิตอยูตามแนวจริยธรรมอิสลามเขาจะ
ใชชีวิตอยูภายในสังคมมนุษยทามกลางสังคมท่ีมีความสับสนวุนวาย มิใชการเอาตัวรอดโดยการ
หลีกหนีสังคมไปปลดเปล้ืองกิเลสและขัดเกลาจิตใจใหสูงสงทามกลางความวิเวกและความสงบตาม
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สํานักปฏิบัติธรรม โบสถ วิหาร และอาศรม อิสลามตองการใหมุสลิมขัดเกลาจิตใจใหมีความสูงสง
และพยายามปลดเปล้ืองกิเลสทามกลางกระแสคล่ืนแหงการดํารงชีวิตของมนุษย โดยแนแทถาหาก
วามนุษยดํารงอยูบนรากฐานแหงความยําเกรงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) มีความศรัทธาตอบัญญัติของอัลลอฮฺ 
โดยถือวาเปนกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายอ่ืนใดภายในโลก ดําเนินตามคุณธรรมของอิสลามมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีตอพระองคอัลลอฮฺ(ซ.บ) เขาจะไมเพียงแตละท้ิงความรูสึกวา
ตัวเองเปนผูมีอํานาจทรงอิทธิพลและมีความเลอเลิศเหนือผูอ่ืนเทานั้น เขายังจะมีความตระหนักและ
สํานึกม่ันอยูเสมอในขณะท่ีเขาปฏิบัติภารกิจในโลก นี้ในฐานะท่ีเขาเปนเพียงบาวของอัลลอฮฺ(ซ.บ) 
เขาจะมีสัจจะซ่ือสัตย และยึดม่ันในความสุขสงบสันติ ถามีใครสักคนถามวาชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อ
อะไรหรืออะไรคือจุดมุงหมายของชีวิต คําตอบของแตละคนจะแตกตางกันไปเชน เงินคือ
จุดมุงหมายในชีวิต ความสําเร็จคือจุดมุงหมายในชีวิต มีงานทําท่ีมั่นคงคือจุดมุงหมายในชีวิตฯลฯ 
ถาหากจะวิเคราะหคําตอบใหดีแลวจะพบวาการท่ีตองการมีเงินทองมากมายหรือรํ่ารวยก็เพราะวา
เม่ือมีเงินแลวก็จะสามารถซ้ือหาส่ิงท่ีเขาตองการไดตามใจปรารถนา ซ้ืออาหารที่อรอยๆ กิน ซ้ือบาน
หลังโตๆ คฤหาสนท่ีสวยหรู ซ้ือรถยนตคันงามๆ หรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือบํารุง
บําเรอใหตนเองมีความสุข เม่ือบุคคลมีงานทําท่ีมั่นคงจะประสบความสําเร็จในชีวิตแลวก็จะนํามา
ซ่ึงความมั่นคงทางสังคมและจิตใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจและเม่ือบุคคลรูสึกวาชีวิตม่ันคงมีความ
พึงพอใจก็จะนํามาซ่ึงความสุขในชีวิตนั่นเอง ดังนั้นอาจกลาวไดวาเปาหมายในชีวิตของทุกคนคือ 
ความสุขหรือการมีชีวิตท่ีเปนสุข บรรดาผูคนท่ีดํารงชีวิตอยูในโลกใบนี้ทุกคนตองมีความตองการ
ส่ิงหนึ่งท่ีจะแตงเติมชีวิตใหดําเนินไปไดอยางสมบูรณ ยิ่งไปกวานั้นเพื่อใหชีวิตไดรับความอิ่มเอิบ
สูงสุดท่ีผูคนท้ังหลายปรารถนา ดังท่ีพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ทรงดํารัสความวา “เชนนี้พระองคทรง
ประทานความโปรดปรานอันครบครันแกพวกเจาเพื่อพวกเจาจะไดยอมสวามิภักดิ์” (อันนะหลิ
โองการท่ี 81)  และอีกโองการหนึ่งพระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสความวา “และหากพวกเจาจะ
นับความโปรดปรานแหงอัลลอฮฺ (ซ.บ.)แนนอนพวกเจาไมอาจนับมันถวนได (อันนะหลิ โองการท่ี 
18)  
 บรรดาผูมีศรัทธาน้ันเม่ือเขาไดรับการปกปองใหพนจากภัยบาลาฮฺตางๆ จนสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางสมบูรณมีความสุขอ่ิมเอิบปราศจากความทุกขและความเศราโศกใดๆในชีวิต 
พวกเขาจะนอมรําลึกและขอบคุณตอผูท่ีมอบเนี๊ยะมัตใหท้ังในรูปการปฏิบัติ คําพูดและการรําลึก 
เพื่อแสดงออกถึงความเปนบาวผูยําเกรง พระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสความวา “และพวกเจาจง
ขอบคุณในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) หากพวกเจาเปนผูนมัสการเฉพาะพระองคเทานั้น 
(อันนะหลิโองการท่ี 114) ฉะนั้นความสุขความสมบูรณท่ีพวกเขาไดรับนี้จึงสามารถเรียกไดวา 
“เนี๊ยะมัต” คือความโปรดปรานท่ีพระองคทรงมอบใหแกเขาอยางแทจริง เหตุเพราะพวกเขาคิดวา
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มันเปนการแสวงหามาไดดวยตัวของพวกเขาเองและปฏิเสธวามันไมเปนความโปรดปรานท่ีมาจาก
พระผูเปนเจาท่ีไดมอบใหแกพวกเขา พระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสความวา “เจาไมสังเกตไปยัง
บรรดาพวกท่ีเปล่ียนแปลงความโปรดปรานของอัลลอฮฺมาเปนความอกตัญูดอกหรือ และพวกเขา
ไดชักจูงพวกพองใหตกในสถานท่ีแหงความพินาศ” (อิบรอฮีมโองการที่ 28)  และอีกโองการหนึ่ง
พระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสความวา “พวกเจารูจัก (ยอมรับ) ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ แต
หลังจากนั้นพวกเขาก็คัดคานส่ิงนั้นและคนสวนมากของพวกเขาเปนผูไรศรัทธา” (อันนะหลิ 
โองการท่ี 83) ส่ิงท่ีพวกเขาไดรับนั้นนอกจากไมไดทําใหพวกเขารําลึกถึงพระผูทรงประทานใหแลว
มันยังคอยๆ ชักจูงพวกเขาออกหางจากการไดรับความเมตตาจากพระองค ฉะนั้นมันจึงถูกเรียกวา 
“อัลอิสติดรอจ” มิใช “เนี๊ยะมัต” หรือความเมตตาจากพระองคเลย ถึงแมวารูปภายนอกของมันจะได
ช่ือวาเปนความสุขก็ตามจึงกลาวไดวาความสุขนั้นถือเปนความโปรดปรานอยางหนึ่งท่ีอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ไดประทานใหแกมนุษยความสุขท่ีจริงแทความเปนไปของโลกทุกวันนี้ดูเหมือน ผูคนจะหา
ความสุขใหกับชีวิตตนเองไดยากเย็นยิ่งข้ึนทุกที ท้ังท่ีมีผูเสนอความสุขอยูบนทุกเสนทางสัญจรท้ัง
ในรูป ผับ บาร คาราโอเกะและอ่ืนๆอีกมากมาย แตยิ่งสถานบันเทิงผุดพรายมากข้ึนไรความทุกข
รอนของผูคนก็ยิ่งมากมายเปนเงาตามตัว เชน หลายคนคิดดับทุกขและหาความสุขใสตัวโดยการเขา
สถานบันเทิงท่ีมีแตอบายมุข แตผลสุดทายก็กลับกลายเปนการเพิ่มทุกขใหตัวเอง นี่สะทอนใหเห็น
วาความสุขท่ีแทจริงในชีวิตมิใชการไดมาอยางฉาบฉวยเชนนั้น ความสุขจริงๆ มิใชการปรุงแตงจาก
ภายนอก หากแตเปนกระบวนการสรางสรรคจากหัวใจภายในมากกวากระบวนการสรางความสุข
จากหัวใจเปนเร่ืองละเอียดออนลึกซ้ึง แตเม่ือหัวใจถูกสรางโดยองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจาและ
พระองคทรงประสงคจะใหมนุษยรับรูวิธีการสรางความสุข ก็ทรงใหศาสนทูตของพระองคบอกวิธี
ดังกลาวดวยคําพูดงายๆ แตลึกซ้ึงกินใจวา “ผูใดก็ตามต่ืนข้ึนมาดวยความปลอดโปรงใจมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีอาหารสําหรับวันนั้นพรอมก็ดุจดั่งไดครอบครองโลกท้ังโลกไว” (รายงานโดย 
อัตติรมีซียและอิบนูมาญะฮฺ) พบวาวจนะแหงศาสดาบอกโดยนัยยะวา ชีวิตจะมีความสุขตอง
ประกอบดวย 3 ปจจัยหลักคือ จิตวิญญาณเปนสุข สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ ซ่ึงอยูในรางกายท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงและสุดทายก็คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับโภชนาการและท้ัง 3 ปจจัยนี้  
จิตวิญญาณยอมเปนปจจัยท่ีสําคัญสูงสุด ดังวจนะท่ีบรมศาสนทูตบอกวา “พึงรูเถิดวาในรางกายน้ัน
มีเนื้ออยูกอนหนึ่ง หากเนื้อกอนนั้นดีรางกายท้ังหมดก็พลอยดีดวย หากเนื้อกอนนั้นเสีย รางกาย
ท้ังหมดก็พลอยเสียไปดวย พึงรูเถิดเนื้อกอนนี้คือ หัวใจน่ันเอง” (รายงานโดยบุคคอรีและมุสลิม) 
ความปลอดโปรงแหงหัวใจท่ีนํามาซ่ึงความสุข อัลลอฮฺพระผูทรงเปนเจาทรงมีพระราชดํารัสเรียก
ในวันตัดสินวาความวา “โอชีวิตท่ีสงบจงกลับไปสูองคพระผูอภิบาลของเจาอยางสุขสําราญเถิด 
แลวเจาจงเขาไปอยูในกลุมบาวแหงขาและจงสถิตย ณ. สวรรคของขาเถิด” (อัลฟจรฺโองการที่ 27, 
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30) ดวยการการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และสํานึกในพระมหาธิคุณตอพระองคดังท่ีอัลกุรอานกลาว
ความวา “พึงสังวรดวงจิตท้ังหลายจักสงบ เพราะการรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางแนนอน” (อัรเราะดฺ
โองการท่ี 28) นี่คือความสุขท่ีจริงแท ไมใชความสุขท่ีแปลกปลอม แตมันเปนความสุขสดช่ืนท้ังใน
โลกน้ีและโลกหนานั่นคือศรัทธาและปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองผูกพันตัวเองอยูกับอัลลอฮฺเพียงพระองค
เดียว มีการรําลึกถึงพระองคดวยการซิเกรและชูโกรอยูตลอดเวลา ดังอัลกุรอานกลาวความวา 
“ดังนั้นผูใดท่ีอัลลอฮฺทรงปรารถนาท่ีจะช้ีนําเขา แนนอนพระองคจะทรงเปดจิตใจของเขาเพื่อรับ
อิสลาม และผูใดท่ีพระองคทรงปรารถนาท่ีจะยังความหลงผิดแกเขา พระองคก็จะทรงบันดาลให
จิตใจของเขาคับแคบ อีกท้ังตีบตัน ประดุจเขากําลังข้ึนไปในฟากฟา (เพราะอากาศหายใจออกซิเจน
คอนขางนอย (ซูเราะฮฺอันอันอาม)  
 ความยําเกรงตออัลลอฮฺ คือพลังแหงความสุข โอผูมีศรัทธาเอยจงยําเกรงตออัลลอฮฺ
กันเถิด จงกลัวการลงโทษของพระองคและจงขอบคุณในส่ิงท่ีอัลลอฮฺประทานมาใหอยาไดฟุงเฟอ 
ส่ิงท่ีอัลลอฮฺใหเรามาไมวาเปนอวัยวะสวนใดของรางกายเราไมมีวันลาสมัย เพื่อความสวางของชีวิต
ท้ังโลกน้ีและโลกหนาคือพันธกิจของเรา จงสรางวิสัยทัศนผูกพันธกิจดวยยุทธศาสตรสูความเปน
ท่ีสุดของเปาประสงค แหงชีวิตของเรา ดังท่ีอัลกุรอานกลาวความวา “ทุกคนตางปฏิบัติไปตาม
ตนทุนของชีวิต” ชีวิตคือตนทุน จงแสวงหากําไรจากตนทุนนั้นดวยการดูแลความเปนเราอยางท่ี 
อัลลอฮฺอยากใหเราเปนศรัทธาอยางท่ีอัลลอฮฺใหเราศรัทธามีคุณธรรมตามท่ีอัลลอฮฺอยากใหเรามี
ความรักเพื่อพระเจาคือพลังแหงความสุขบรรดาอัครสาวกของทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) ตางรูถึง
คุณงามความดีและเมตตาธรรมของทานศาสดา (ซ.ล.) ท่ีแผปกคลุมโลกผานแตละยุคแตละสมัยและ
ศตวรรษ ซ่ึงความดีงามเหลานี้ยังคงสถิตอยูในความทรงจําของพลโลกตลอดไป ในคร้ังหนึ่งมีอัคร
สาวกทานหนึ่งกลาวกับทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) วา “โอทานศาสดาฉันขอไถตัวทานดวยบิดา
มารดาของฉัน” และคร้ังหนึ่งทานบิลาลไดกลาวในขณะท่ีเขาปวยใกลจะเสียชีวิตและเพ่ือบรรเทา
ความเจ็บปวดวาเขาไดกลาววา “โอชางสุขสบายโดยแทพรุงนี้ฉันก็จะไดพบกับคนรักแลว มูฮําหมัด 
(ซ.ล) และสหายของเขา” นี่คืออานุภาพแหงความรักแทท่ีสถิตอยูในหวงดวงใจของเหลาอัครสาวก
เพราะพวกเขามีความเขาใจถึงแกนแทในวจนะของทานศาสดา (ซ.ล.) ท่ีกลาววา “คนหนึ่งคนใดใน
หมูพวกทานจะยังไมศรัทธาท่ีสมบูรณจนกวาฉันจะเปนท่ีรักแกเขายิ่งกวาลูกของเขา บิดาของเขา
และมนุษยท้ังหมด” ดังท่ีกลาวในอัลกุรอานความวา “จงประกาศเถิดหากพวกทานท้ังหลายรัก 
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทานท้ังหลายก็จงปฏิบัติตามฉันแลวอัลลอฮฺก็จะรักทานท้ังหลายและทรงอภัยแกทาน
ท้ังหลายอยางแนนอน (อาลิอิมรอนโองการท่ี 31) ในความรักดังกลาวนั้นเม่ือเราประพฤติตามทาน
บรมศาสดา (ซ.ล.) ก็จะเพ่ิมปริมาณข้ึนผสานกับความรักท่ีเรามอบถวายแดอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อยาง
สุดใจและความรักท้ังสองนี้จะพัฒนาอยางหนักแนนข้ึนในจิตวิญญาณของเราจนกระท่ังถึงระดับ
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ท่ีวาความรักนั้นมีอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด เรารักอัลลอฮฺและรอซูลุลลอฮฺเหนือกวาตัวเราเองเหนือกวา 
พอแมและมนุษยท้ังปวง ดังฮาดิษของทานศาสดา (ซ.ล.) ท่ีทานสอนวา “สามประการตอไปนี้ใครมี
โดยครบถวนเขาจักประสบความหวานช่ืนแหงอีหมานอยางแนนอนคือ เขามีความรักอัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
และรอซูลของพระองคยิ่งกวาส่ิงอ่ืนใดท้ังมวล เขารักผูอ่ืนมิไดรักเพ่ืออ่ืนใดเลยนอกจากเพ่ืออัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) และเขาชิงชังท่ีจะกลับสูสภาพเนรคุณประหน่ึงเขาชิงชังท่ีจะถูกโยนไปในกองไฟ (รายงาน
โดยบุคคอรี) การมีปจจัยชีวิตมากมายคือตนเหตุทําใหเกิดความสําเร็จ แตในความเปนจริงแลวการมี
ปจจัยทําใหเกิดความสะดวกสบายไมใชท่ีจริง ดังอัลกุรอานไดความวา “และเจาอยาทอดสายตาของ
เจาไปยังส่ิงท่ีเราไดมอบใหเปนความสุขแกบางกลุมชนจากพวกเขา (ชาวเนรคุณ) ส่ิงนั้นเปรียบดัง
ดอกไมแหงชีวิตทางโลกนี้ เพื่อเราจะไดทดสอบพวกเขาในส่ิงนั้นและโชคผลแหงองคอภิบาลของ
เจานั้นยอมประเสริฐสุดและจีรังยั่งยืนท่ีสุด (ฏอฮาโองการท่ี 131) โองการขางตนนี้อธิบายวาไมควร
ดูแตความสมบูรณทุกอยางของชีวิตปจจุบัน การไดรับความรํ่ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ถือเปนการ
ทดสอบจากอัลลอฮฺวาเปนผูกตัญูรูคุณหรือไม ปจจัยของชีวิตปจจุบันเปนเพียงภาพลวงตาและ
ชั่วคราวแตการตอบแทนจากอัลลอฮฺดีกวาและนิรันดร ดังนั้นความเพริดแพรวของชีวิตจึงไมใช
เปาหมายแหงชีวิตความรํ่ารวยไมใชความมากมายของทรัพยสินแตความรํ่ารวยในทัศนะของอิสลาม
คือ ความมีน้ําใจท่ีมีคุณธรรมอันกวางขวางมาตรฐานแหงความสําเร็จ ความสําเร็จในการบริหารงาน
ตางๆนั้นมีนิยามความหมายท่ีละเอียดออนและซับซอนเน่ืองจากของคนเรานั้นไมไดข้ึนกับปจจัย
หนึ่งปจจัยใด โดยเฉพาะรางกาย เคหสถาน อาหารการกินท่ีบริบูรณและมีรถไวขับข่ี ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตนจากสวนหนึ่งตามหลักอิสลามท่ีสอดคลองกับธรรมาภิบาลท่ี
ตองรูจักสรางความสําเร็จท่ีจริงแทในทุกดานไดดังตอไปนี้ 
 1.  การกระทําดวยความบริสุทธ์ิใจ (อิคลาศ) ความบริสุทธ์ิใจเปนอีกลักษณะหนึ่งท่ี
ศาสนาอิสลามใหความสําคัญเปนพิเศษ กลาวคือเปนความจําเปนท่ีเปนกฎขอบังคับท้ังในเร่ือง 
การยึดม่ัน และการปฏิบัติความหมายของความบริสุทธ์ิใจในเร่ืองเกี่ยวกับการยึดม่ันก็คือ การถวาย
ความจงรักภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว การทําดวยความบริสุทธ์ิใจเพ่ือพระองค มิไดกระทํา
เพื่อส่ิงอ่ืนโดยส้ินเชิง ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา “บรรดาศาสนทูตมิไดถูกบัญชาเพื่ออ่ืนใด
นอกจากพวกเขาจะไดสักการะตอพระองคอัลลอฮฺในสภาพท่ีมีความบริสุทธ์ิใจตอศาสนาของ
พระองคโดยดํารงอยูในศาสนาท่ีถูกตอง และดํารงการละหมาด บริจาคซะกาต ดังกลาวนั้นคือ
ศาสนาท่ีเท่ียงแท (อัลบัยยินะหโองการท่ี 4) ดวยเหตุท่ีความบริสุทธ์ิคือฐานความสําเร็จท่ีเปนท่ีสุด
แหงการทํางานท้ังปวง ดังนั้นทําอะไรในชีวิตจิตใจใหอยูบนฐานแหงความบริสุทธ์ิเสมอ การยัง
ความบริสุทธ์ิเสมอนั้นสามารถทําไดในส่ีเทคนิคดังนี้  
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 1.1  ความบริสุทธ์ิใจตอตนเอง ตอผูเกี่ยวของและตอสวนรวมเชน จงมีความหวังดีตอ
ตนเองไมหลอกตนเองและอยาเบียดเบียนตนเอง จงหวังดีตอผูเกี่ยวของไมอยาหลอกผูเกี่ยวของและ
อยาเบียดเบียนผูเกี่ยวของ จงหวังดีตอสวนรวมไมอยาหลอกสวนรวมและอยาเบียดเบียนสวนรวม 
และจงยังประโยชนสุขทุกฝายท้ังตนเองและผูอ่ืนใหเกิดข้ึนในขอบเขตความเปนไปไดท่ีเหมาะสมนี่
คือมาตรความบริสุทธ์ิใจ   
 1.2  ความมีใจบริสุทธ์ิ คือความมีใจหมดจด พนแลวจากกิเลสท้ังปวง ท้ังราคะ โลภะ 
โทสะ โมหะเปนตนผูมีใจหมดจดแลวจากกิเลส ยอมเปนสุขท่ีสุดในบรรดาชีวิตจิตใจท้ังหมดท้ังส้ิน  
 1.3  การนอมใจเขาสูความบริสุทธ์ิเสมอ หากตนยังไมบริสุทธ์ิเต็มพิกัดหรือยังตองอยู
ทามกลางผูไมบริสุทธ์ิท้ังหลาย ใหนอมจิตใจเขาสูความบริสุทธ์ิเนืองๆ เพื่อสัมผัสและรับพลังความ
บริสุทธ์ิอันเปยมสุขหมดจดจักไดมีพลังอันชอบธรรมหลอเล้ียงใจเปนเกราะกําบังปองกันใจไมให
หลงในความสุขต้ืนเขินและหยาบคาย เปนตน 
 1.4  การจัดองคประกอบชีวิตท้ังหมดใหสอดคลองกับความบริสุทธ์ิ งานท้ังหลายจะ
มั่นคงและพัฒนาสูความยั่งยืน เม่ือเราจัดองคประกอบแหงชีวิตใหสอดคลองกับการกระทํานั้นและ
ใหพัฒนาใหยิ่งๆ ข้ึนจากองคประกอบแหงชีวิตใหเอ้ือเพื่อความสําเร็จจงนําเขามาใสในชีวิต เพื่อจะ
ไมสูญเสียการกระทําในอนาคตทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) กลาววา “แทจริงการงานตางๆนั้นข้ึนอยู
กับเจตนา”  
 2.  การกระทําดวยความพอดี“อัตตะวาดุฮ”    التواضع  คือการถอมตน หมายถึง  
ความเปนกลางระหวางความตํ่าตอยกับความอหังการ พระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงปราบความ
อหังการทุกรูปแบบไมวาจะออกมาในรูปของกริยาทาทาง เชน การเดินอยางโอหังหรือคําพูดจาก
การคุยโวก็ตาม ดังอัลกุรอานไดระบุไวความวา “ทานอยาเดินบนพ้ืนดินแหงนี้อยางอหังการ แทจริง
ทานไมอาจกระทืบหรือถลมผืนดินนี้ใหสลายได และก็ไมอาจจะยืดกายใหสูงเทียมภูเขา ขอหาม
ดังกลาวนั้นคือความช่ัว ความบัดสีเปนส่ิงท่ีพระผูอภิบาลของทานทรงกร้ิว” (อัลอิสรอฮฺโองการที่ 
37-38) อัลกุรอานช้ีใหเห็นวาขอตักเตือนของลุกมานท่ีมีตอบุตรสุดท่ีรักนั้นเปนการตักเตือนใหลูก
ไดทําตนอยูในระดับท่ีพอดี ทานบรมศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “แทจริงอัลลอฮฺทรง
ประทานวิวรณ (วะฮฺยู) ยังฉัน ใหมีการถอมตนซ่ึงกันและกัน ไมมีการอหังการตอกันและไมมีการ
ละเมิดอธิปไตยของกันและกัน” (รายงานโดยมุสลิม) ในการดําเนินชีวิตในโลกมนุษยซ่ึงมีความ
แตกตางหลากสุดหลายดาน หากชีวิตผันไปตามสถานการณท้ังหมดจิตใจจะซัดสายสะเปะสะปะ
อยางยิ่ง ดังนั้นการอยูในโลกแหงความซับซอนและสับสนน้ีความพอดีเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีตองมี
ขาดไมได ทุกคนควรเขาใจและสามารถบริหารความงานตางๆ ใหพอดีใหบังเกิดข้ึนกับความพอดี
กับเปาหมาย การทําอะไรพอดีกับเปาหมายมักจะสําเร็จเสมอท่ีสําคัญคือตั้งเปาหมายใหถึงท่ีหมายท่ี
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มีคุณคาสําหรับชีวิตใหได อยาตั้งเปาไวในท่ีหมายท่ีสูงเกินกวาจะกระทําไดหรือไรคุณคา หรือมี
คุณคานอยไมคุมกับการเกิดและการใชชีวิต การทําอะไรใหพอดีกับเปาหมายน้ันตองเอาตัวเปาหมาย
มาเปนองคประกอบในการตัดสินใจเสมอทุกคร้ัง หากไมเอาเปาการทํางานไวเปนท่ีหมายหลักอาจ
พลาดเปาหรือออกนอกลูนอกทางเสียเวลาหรือลมลุกคลุกคลานไดตลอดเวลา การบริหารชีวิตโดย
เอาเปาหมายเปนท่ีตั้งจึงสําคัญยิ่งในความพอดีกับภาวะปจจุบัน จะทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงโดยงาย
ไมเพอฝนวาดหวังลมๆ แลงๆ หลอกตัวเอง ดังนั้นจะตัดสินใจทําอะไรจําเปนตองประมาณตนหรือ
ความพรอมของตนในปจจุบันใหดี ความพอดีกับความเปนไปไดส่ิงหนึ่งซ่ึงตองพิจารณาเสมอคือ
ความเปนไปไดจริง จงตรวจสอบกระบวนการแหงความสําเร็จใหชัดเจนเสมอกอนท่ีจะทําอะไรซึ่ง
ชีวิตไมใชของเลนท่ีจะลองผิดลองถูกได ความชัดเจนเปนหลักประกันความสําเร็จในการกระทํา
และปองกันความลมเหลวไดพอดีกับจังหวะเวลา หลายคนท่ีกระทําตนตามกระแสพออะไรดีก็
พยายามกระทําตามๆ กันไปมักกลายเปนเหยื่อของสถานการณเพราะทุกอยางและทุกสถานการณใน
โลกเปนวงจรแหงการเปล่ียนแปลง ดังนั้นการเลือกจังหวะในการเขาออกสถานการณตางๆ จึงเปน
ปจจัยสําคัญของความสําเร็จสุขดวยเชนกันเหลานี้คือ มาตรความพอดีท่ีตองวัดทุกทีในส่ิงท่ีจะมี จะ
เปน จะทํา และจะไมมีไมเปนหรือไมทํา เปนตน 
 3.  การรักษาสุขภาวะ การกาวไปสูการสรางความสําเร็จใหเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษยการ
มีสุขภาวะเปนภาวะหลักของความสําเร็จแหงชีวิต ดังนั้นจงดูแลสุขภาพใหดีท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ คําวาสุขภาพท่ีมองอยางเปนองครวมและหมายถึงสุขภาวะอันสมบูรณท้ังทางกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ การเอาใจใสในสุขภาวะเปนปจจัยท่ีเปนรากเหงาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันเปนรากฐานของกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ ซ่ึงปจจัยสําคัญอยูท่ีคนจะตองมีสุขภาวะอัน
สมบูรณ หากผูบริหารมีปญหาสุขภาพจะเปนอุปสรรคในทุกๆดาน เม่ือจะเขาสูกระบวนการทํางาน
หรือฝายปฏิบัติงานก็ยังเปนภาระของคนรอบขางในหลักธรรมาภิบาลขององคกร สวนคําสอนของ
ศาสนาตางๆ เชนในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีกลาววา “อโรคยา ปรมาลาภา” (การไมมี
โรคคือลาภอันประเสริฐ) นั่นยอมสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญในคุณคาของสุขภาวะเปน
อยางยิ่ง นั่นคือลาภอันประเสริฐท่ีมนุษยพึงไดรับและสําหรับคําสอนของศาสนาอิสลามน้ันทาน
ศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) ไดกลาวถึงสุขภาวะไวอยางกวางขวางและครอบคลุมปจจัยแหงสุขภาวะไว
อยางเปนองครวม ทานกลาววา “ผูใดต่ืนเชาข้ึนมามีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีจิตใจท่ีสงบ
รมเย็น ไมมีความวิตกกังวลทุกขรอน มีอาหารสําหรับบริโภคในม้ือนั้นก็ประหนึ่งวาเขาผูนั้นได
ครองโลกไวท้ังโลก” (รายงานโดยติรมีซีย,อินีมายะฮฺ,บุคคอรี) อิสลามถือวาสุขภาวะอันสมบูรณ
เปนสุดยอดแหงความโปรดปรานท่ีมนุษยพึงไดรับจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงเปนหนาท่ีซ่ึงมนุษยจะตอง
มีความสํานึกในคุณคาและตองแสดงความกตัญูตออัลลอฮฺดวยการดํารงรักษาความโปรดปราน
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นั้นไวอยางถึงท่ีสุด ดังท่ีทานศาสดา (ซ.ล.) กลาววา “และสําหรับรางกายของเจานั้นเปนหนาท่ีซ่ึงเจา
ตองดูแลมัน” (รายงานโดยบุคคอรี,มุสลิม) หากปลอยปละละเลยหรือกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ 
บ่ันทอนสุขภาวะแลวนอกจากจะตองไดรับความเดือดรอนในชีวิตบนโลกนี้แลวจะยังจะตอง
รับผิดชอบและถูกสอบสวนในวันปรโลก ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา “และหลังจากนั้น (ตาย) 
สูเจาตองถูกสอบสวนถึงเร่ืองความโปรดปรานตางๆที่ไดรับจากอัลลอฮฺ” (อัตตะกาซุรโองการ 8) 
ดังนั้นคนท่ีมีความสําเร็จในงานท่ีรับผิดชอบก็คือ คนท่ีมีรางกายและจิตใจท่ีเปนสุขหรือมีความสุข
กายและสุขใจน่ันเอง ความสําเร็จนั้นแบงออกเปน 3 ระดับคือ บุคคลครอบครัวที่มีความสุขและ
สังคมท่ีมีความสุข ดังนั้นการเสริมสรางรางกายใหมีสภาพรางกายท่ีเปนสุขจึงเปนหนาท่ีของตนเอง
ในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพกายหรือรักษารางกายอยูเสมอดวยการออกกําลังกาย รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชนครบถวนและเหมาะสม การพักผอนใหเพียงพอและหม่ันไปพบแพทยเพื่อ
ตรวจเช็ครางกายประจําปเสมอจิตใจท่ีเปนสุข ในอัลกุรอานไดกลาวถึงการทดสอบ 5 ประการสําคัญ
ท่ีมนุษยตองถูกทดสอบคือ ความกลัว ความหิวกระหาย ความเสียหายของทรัพยสิน ความตายของ
คนท่ีรัก และความเสียหายในพืชผล สําหรับบุคคลท่ีไดชื่อวาเปนผูอดทนในการทดสอบจากอัลลอฮฺ
ในเหตุการณรายท้ัง 5 ประการขางตนก็คือคนท่ีถูกทดสอบแลววา “เราเปนสิทธ์ิของอัลลอฮฺ และ
ตองกลับคืนสูพระองค” ดังอัลกุรอานไดกลาววา  

والّثمرت      واالنفس       االموال         ّمن   ونقص    والجوع       الخوف      ّمن   بشىء   ولنبلوّنكم      
رجعون واّنآاليه قالوآاّناهللا ّمصيبة اذآاصابتهم وبّشرالّصبرينالّذين  

 ความวา “ขอยืนยัน เราจะทดสอบพวกเจาอยางแนนอนดวยบางสิ่ง (เพียงเล็กนอย) 
จากความหวาดกลัว ความหิวโหย ความขาดแคลนทรัพยสิน ความขาดแคลนชีวิต (ของผูคนและ
สัตวตางๆ) และความขาดแคลนผลไมและเจาจงแจงขาวดีแกบรรดาผูอดทนเถิด บรรดาผูซ่ึงเม่ือ
เหตุรายไดมาประสบแกพวกเขา พวกเขาก็กลาววาแทจริงเราเปนสิทธ์ิของอัลลอฮฺ และเราตอนคืน
กลับไปสูพระองค” (อัลบะกอเราะฮฺ โองการที่ 155-156) 
 ครอบครัวท่ีมีความสุขครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศชาติ เพราะการพัฒนาประเทศชาตินั้นตองอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สังคมใดท่ี
ประชากรของชาติมีคุณภาพสังคมนั้นประเทศชาตินั้นยอมเจริญกาวหนา แตถาหากเปนประชากรท่ี
ดอยคุณภาพการพัฒนาก็ลําบากเกิดปญหาตางๆ นานา การพัฒนาก็เปนดวยความลาชา การวัด
คุณภาพของประชากรน้ันก็ตรวจสอบไดจากคุณภาพทางความคิด คุณภาพทางจิตใจและคุณภาพ
ทางทักษะในการปฏิบัติงานบรรยากาศในครอบครัวและ การอบรมเล้ียงดูของบิดามารดาท่ีมีตอลูก 
ตั้งแตวัยแรกเกิด วัยทารก วัยเด็ก วัยเรียนและวัยรุนอยางตอเนื่องมา จะเปนการปลูกฝงคุณภาพทาง
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จิตใจของบุคคลไดดีท่ีสุด ถาบรรยากาศในครอบครัวดี เด็กๆ ไดรับการตอบสนองท่ีดีไดรับความรัก
ความอบอุนท่ีดี ไดเห็นแบบอยางของพอแมท่ีดี ไดรับการอบรมชี้แนะท่ีดีเหมาะสม สอดคลองกับ
วัยก็จะเปนการวางรากฐานทางจิตเด็กๆ ไดเปนอยางดี เรียกไดวาถาครอบครัวดีมีความสุขก็จะทําให
ลูกๆเปนคนดีมีสุขเชนกัน ดังท่ีทานศาสดา มูฮํมหมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา 

ْوُيَنصَِّراِنِهَا َاْوُيَمِجسَّاِنِه ُيَهوَِّداِنِه َفَأَبَواُه اْلِفْطَرِة َعَلى ُيْوَلُد َمْوُلْوٍد ُآلُّ  

 ความวา “ทารกท่ีคลอดออกมานั้นบริสุทธ์ิสะอาด ดังนั้นผูเปนพอและแมเปนคนท่ีทํา
ใหลูกของเขาเปนยะฮูดี (ยิว) มะยูซี (พวกบูชาไฟ) หรือ นัศรอนี (คริสเตียน)” ลักษณะของ
ครอบครัวท่ีมีความสุขหมายถึงความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และลักษณะของครอบครัว
ท่ีมีความสุขมีดังนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร หวงใย เมตตากรุณา ผูกพันและแสดง 
ความรักตอกันอยางสมํ่าเสมอ สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพในบทบาทหนาท่ีของกันและ
กัน และยอมรับคุณคาสูงสุดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวศรัทธาและภูมิใจในกันและกัน เชน 
บิดามารดาก็ศรัทธาและภูมิใจลูกๆลูกๆก็ศรัทธาและภูมิใจบิดามารดาของตน สมาชิกในครอบครัวมี
ความซ่ือสัตยและจงรักภักดีใหเกียรติกัน พูดจาสุภาพออนโยนตอกัน ไมใชคําพูดท่ีหยาบคายหรือขู
กรรโชก มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักอดกล้ัน อดทน และมีความหนักแนนตอปญหาตางๆ เม่ือมี
ปญหาใดๆ เกิดข้ึนก็ปรึกษาหารือประนีประนอมกัน รวมมือกันในการแกปญหา จัดสรรรายได 
รายจายอยางเหมาะสม และใชจายเงินทองอยางคุมคา และมีประโยชน ไมใชจายฟุมเฟอยเกินตัวจน
มีหนี้ส้ินมากมาย อัลกุรอานไดระบุวา 

{31 االعراف سورة {والتسرفوا واشربوا وآلوا  

ความวา “และพวกเจาจงกิน จงดื่ม แตพวกเจาอยาสุรุยสุราย” (อัลอะอฺรอฟ โองการท่ี 31) 
การจัดสภาพแวดลอมภายในบานและนอกบานไดนาอยูสะอาดสวยงามและเหมาะสม ใชคุณธรรม
ทางศาสนาเปนหลักในการสรางความสงบทางจิตใจและเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจใหประกอบแต 
กรรมดี ฉะนั้นความสุขและความสําเร็จของครอบครัวเปนหลักชัยในชีวิตมนุษย การมีครอบครัวท่ี
อบอุนและมีความสุขเปนส่ิงท่ีทุกคนปรารถนายิ่งไปกวานั้นครอบครัวมุสลิมจักตองสรางกําแพงอัน
แข็งแกรงใหรอดพนจากไฟ นรกดวยการปฏิบัติคุณงามความดีท่ีพระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงใช และ
หางไกลจากส่ิงท่ีพระองคทรงหามดังท่ีพระมหาคัมภีรอัลกุรอานระบุวา 

التحريم سورة { نارا واهليكم انفسكم قوا آمنوا الذين يها 6}  
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 ความวา “โอผูมีศรัทธาท้ังหลาย จงปองกันตัวและครอบครัวของพวกเจาใหหางไกล
จากนรกเถิด” (อัตตะฮฺรีมโองการท่ี 6) สังคมมนุษยจะมีความแตกตางจากสังคมของสัตวท่ีรวมตัว
กันเปนกลุม เปนสังคมเกิดโดยสัญชาตญาณ แตสังคมมนุษยนั้นเปนสังคมแหงการเรียนรูใชปญญาท่ี
มีวัฒนธรรม และอารยธรรม เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันมากเขาจึงจําเปนตองกําหนดกรอบความคิด
และพฤติกรรม เพ่ือใหคนในกลุมในสังคมไดถือปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและสันติของสังคมน้ันๆ 
ลักษณะของสังคมท่ีมีความสุขมีลักษณะดังนี้ สังคมแหงการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน มีความเสียสละ
แหงคุณความดี ความสามัคคีและความเสมอภาค ความมีวินัยและความพอดี 
 4. ความเปนอยูท่ีดี สภาพความเปนอยูท่ีดีเปนอีกบันไดข้ันหนึ่งท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จ
แหงชีวิตของมนุษย ความเปนอยูหมายถึง การอยูในสถานท่ีท่ีอาศัย รวมถึงสภาพท่ีอยูอาศัย ซ่ึงควร
จัดใหเอ้ือความสุขดังนี้“สะอาด” ท่ีอยูอาศัยท่ีดีตองมีความสะอาดเปนเบ้ืองตน หากสกปรกจะเปน 
รังแหงโรคซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาวะโดยตรง การอยูอาศัยท่ีดีตองรักษาความสะอาดของตัวเอง 
บานเรือน ท่ีทํางาน ขาวของเครื่องใช และจัดใหเรียบรอยพรอมใชอยูเสมอความสะอาดเปน
หลักเกณฑข้ันตนๆ ท่ีองคการอนามัยโลกใชประเมินมาตรฐานสังคมท่ีพัฒนาแลวกับดอยพัฒนา  
จะดูวาใครเจริญหรือไมเจริญดูท่ีความสะอาดไดเปนพื้นฐาน ดังนั้นอยากมีชีวิตท่ีสําเร็จก็ตองรักษา
ความสะอาดใหดีจากอัลกุรอานวา 

ْالُمَتَطهِِّرْيَن َوُيِحبُّ التَّوَِّبْيَن ُيِحبُّ اَهللا ِإنَّ  

 ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูหม่ันทําการสารภาพผิด และทรงรักบรรดา 
ผูมีความสะอาดท้ังหลาย” (อัลบะกอเราะฮฺ โองการที่ 222) 

َشْطُرْاِالْيَماِن طُُّهْوُرَا  

 ความวา “ความสะอาดน้ันเปนคร่ึงหนึ่งของการศรัทธาจากอัลกุรอาน” (จากฮาดิส) 

َفَطهِّْر َوِثَياَبَك  
 ความวา “และเส้ือผาของเจานั้นจงทําความสะอาดเสีย” (อัลมุดดัรษีรโองการท่ี 4)  
 5.  ความสัมพันธท่ีดี  ความสัมพันธท่ีดียอมเพ่ิมพลังท้ังภายในและภายนอกใหมากข้ึน
ได เชน มีความสุขมากข้ึน ความเช่ือม่ันมากข้ึน ความบริสุทธ์ิมากข้ึนสวนความสัมพันธท่ีเลวยอม
กัดกรอนพลังภายในและภายนอก ความสุขสูญหาย ความเช่ือม่ันลดลง ความวุนวายและความไร
สาระมากข้ึน ความโงงอกงาม อบายมุขมากข้ึน ปญหาบานปลายนํามาซ่ึงความเสียหายและทุกข
นานาประการดังนั้นความสัมพันธท่ี ดีเปนปจจัยสําคัญของความสุขดวยเหตุนี้จะมีความสัมพันธท้ัง
ทีตองมีใหดี การมีความสัมพันธท่ีดีนั้นตองบริหารจัดการส่ิงเหลานี้ใหไดดวยดี อาทิการเลือกคบคน 
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เลาจากอะบีมูซา อัล-อัชอะรีย (ร.ด.) วา ทานนบี (ซ.ล.) ไดกลาววา ถาจะเปรียบเพื่อนท่ีดีและเพื่อนท่ี
เลวก็เปรียบไดกับผูท่ีถือชะมดเชียงและ ชางตีเหล็กท่ีกระพือใหไฟลุกดวยสูบลมท่ีทํามาจากหนังดิบ
สําหรับผูถือชะมดเชียงนั้น บางคร้ังเขาอาจยกมันใหทาน บางคร้ังทานอาจขอซ้ือมันมันจากเขา และ
บางคร้ังทานอาจไดกล่ินหอมจากเขา สําหรับชางตีเหล็กแลวท่ีกระพือใหไฟลุกดวยสูบลมที่ทําจาก
หนังดิบนั้น บางคร้ังเขาอาจทําใหเส้ือผาของทานไหมและบางคร้ังทานก็อาจไดรับกล่ินเหม็นจากมัน 
(รายงานโดยมุสลิม) การเลือกคบคนอยางเหมาะสมเปนบัญญัติขอแรกของความ สัมพันธท่ีดี 
ความสัมพันธท่ีมีปญหาท้ังหลายลวนเปนเพราะเราเลือกคบคนผิดหรือคบโดยไมไดเลือก หรือเลือก
ไมได เม่ือความไมลงตัวปรากฏก็เปนทุกข และเสียหายกันถวนหนาดังนั้นจะมีความสัมพันธกับใคร
เลือกใหพิถีพิถันวาเขากันไดโดยปญญา ทัศนคติ รสนิยม และมาตรฐานพฤติกรรมกอนหาไมจะ
เดือดรอนใจภายหลังหากไมกลาจัดระบบใหตนเอง ก็จะยังเปนเหยื่อของสถานการณ ถูกผูคนรอบ
ขางครอบงําอยูอยางควบคุมอะไรไมได จําไวหากใจออนจะตองออนใจในท่ีสุด การคบกันดวยดีคา
ของความสัมพันธนั้นไมสําคัญวารูจักคนมากแคไหน หรือนานแคไหน แตอยูท่ีวามีความลงตัวกัน
แคไหนความสัมพันธท่ีไมลงตัว จะนํามาซ่ึงปญหานานาประการท้ังในปจจุบัน และอนาคตสวน
ความสัมพันธท่ีลงตัวนั้นจะนํามาซ่ึงประโยชนสุขท้ังในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเม่ือคบกับใครจง
บริหารความลงตัวใหเกิดข้ึนกอนและมันจะลงตัวกันในเปาหมาย ประโยชน ศักดิ์ศรียุทธวิธี หากทํา
ไดดังนี้ความสัมพันธยอมเปนไปดวยดี และมีคาโดยสมควรการรักษาความสัมพันธใหยั่งยืน 
ความสัมพันธท่ีแปรปรวนงายก็เหมือนกับฟองสบูท่ีแตกแวบๆวับๆ ยังความเสียหายเนืองๆ ดังนั้น
จงรักษาความสัมพันธท่ีลงตัวดีแลวใหยั่งยืนดวยการเยี่ยมเยียนกันเนืองๆ แตอยาคลุกคลีกัน มีกิจการ
เอ้ือประโยชนรวมกันแตอยารบกวนกัน มีกิจการ อุดมการณรวมกันบาง แตอหยายัดเยียดอุดมคติ
ใหแกกัน เกื้อกูลเสมอในยามมีภัย และอยาดูหม่ินกันเปนอันขาดดังนั้นความสัมพันธอันลงตัวดีจะ
ยั่งยืนยังความ อบอุนใจใหเสมอ  
 6.  ความสามัคคี ความสามัคคีเปนบันไดข้ันสําคัญอีกข้ันหนึ่งท่ีจะนําพาหมูเราไปสู
ความสุขอัน แทจริง ความสามัคคีของหมูคณะท่ีดีเปนท่ีตั้งของความสุขท่ียิ่งใหญเพราะเมื่อคน ท่ีคบ
กันดวยความจริงใจ สามัคคีกันดวยดีจะนําพลังของตนมารวมกันเพื่อพลังสรางสรรคท่ียิ่งกวา  
จึงสามารถทําส่ิงตางๆ ไดสําเร็จมากกวา ยิ่งใหญกวา และดีกวาท่ีคนคนเดียวสามารถทําไดและหาก
สามารถรักษาความสามัคคีใหเปนปก แผนม่ันคงไดก็จะยังความสุขอันอุนใจใหมั่นคงดวย คนท่ี
สามัคคีกันดีแลว นึกถึงกันทีไรก็อุนใจ เม่ือพบกันก็สบายใจ และเม่ือรวมงานหรือกิจกรรมกันก็ 
สนิทใจ และพรอมใจกันดังนั้นเม่ือเลือกคบคนดีแลว จงยังความสามัคคีใหเกิดข้ึน และรักษาความ
สามัคคีใหยั่งยืน การท่ีจะสมานสามัคคีกันไดนั้นทุกคนจะตองลดความสําคัญแหงตน และความสําคัญ 
ของคนใดคนหน่ึงลง แลวหาและสรางความสําคัญรวมกันเพื่อความสุข ความเจริญรวมกัน จึงจะ 
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สมานสามัคคีได และเพื่อรักษาสามัคคีสุขใหยั่งยืน จงอยาเอาคนท่ีบ่ันทอนความสามัคคีเขามาในหมูคณะ
คนท่ีมีนิสัยหรือสันดาน ทําลายความสามัคคีคือนักวิพากษวิจารณ นินทา และคนท่ีหลงตนวาตัว
ดีกวาคนอ่ืน ดูหม่ินคนอ่ืนโดยลีลาพฤติกรรมตางๆ คนเหลานี้อยูท่ีไหนก็หายนะท่ีนั่นอันท่ีจริง
ศาสนาอิสลามไดกําหนดใหมุสลิม ทุกคนเปนพี่นองกันและกําชับใหรักและสามัคคีกัน และให
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือมีขอขัดแยงกันก็ใหประนีประนอมกันอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวใน
พระมหาคัมภรีอัลกุรอาน อัลหุุรอต โองการที่ 10 วา 

{  سورة    { ترحمون     لعلكم   واتقوااهللا        اخويكم     فأصلحوابين     إخوة     المؤمنون      اّنما    : تعالى    قال  
10 الحجرات  

 ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายนั้นเปนพี่นองกัน ดังนั้นสูเจาจงไกลเกล่ีย 
(ใหเกิดความสามัคคี) ในระหวางพี่นองท้ังสองฝายของสูเจา (ท่ีเขาขัดแยงกัน) และพวกเจาจงยํา
เกรงอัลลอฮฺ เถิด เพื่อพวกเจาจะไดรับความเมตตา และเลาจากทานญาบิร (ร.ด.) วาทานรอซูล (ซ.ล.) 
ไดกลาววา “ศรัทธาชนท้ังหลายตองมีความสมานฉันทกัน และจะไมมีความดีใดๆ เลยในบุคคลท่ี 
ไมยอมสมานฉันท และไมไดรับการสมานฉันท และมนุษยท่ีดีท่ีสุดคือผูท่ีบําเพ็ญประโยชนตอ
เพื่อนมนุษยมากท่ีสุด” (รายงานโดยอัดดารุกุฏนีย)  
 7.  การเกื้อกูลกันอันการเกื้อกูลกันเปนบันไดนําความรักความจริงใจมาสูรูปธรรมและ
ทําความสุขท่ี มีใหชัดเจน เจริญ และม่ันคงยิ่งข้ึนแกตนเองและองคกร ดังนั้นเม่ือเมตตาปราณีตอกัน
แลวก็จงเกื้อกูลกันโดยสมควร การเกื้อกูลกันนั้นเปนท้ังการยอมรับใหเกียรติสรางคุณคาและ 
การสมานกันไวในระบบสัมพันธเชิงสรางสรรคท่ีสําคัญการเกื้อกูลท่ีดีตองตางฝายตางเกื้อกูล มใิช
ฝายใดฝายหนึ่งเกื้อกูลอยูดานเดียวอีกฝายก็รับอยางเดียว เพราะนั่นไมใชความสัมพันธสรางสรรค 
แตเปนการเบียดเบียนท่ีจะลากกันไปสูปญหาระหวางกัน และความลมเหลวในท่ีสุดสวนความเห็น
แกไดถายดวยเปนกิเลส กิเลสไมเคยกตัญูใคร การปรนเปรอกิเลสไมใชการเกื้อกลูท่ีดี ความเก้ือกูล
เอ้ืออาทรกันนั้นเปนคุณธรรมขอหนึ่งของอิสลามเปนคุณสมบัติของ การเปนคนดี เปนลักษณะท่ีทํา
ใหมนุษยมีจิตใจท่ีเอ้ืออาทร ผูท่ีเปนเจาของคุณลักษณะดังกลาวนี้หัวใจของเขาจะมีแตความเอ็นดู
สงสาร เห็นอกเห็นใจใหการชวยเหลือเกื้อกูลแกคนท่ีตกทุกขไดยาก คนท่ีดอยโอกาส ทานนบีมูฮํา
หมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “ผูใจบุญท่ีเอ้ืออาทรเกื้อกูลนั้น ยอมมีความใกลชิดกับอัลลอฮฺ เพ่ือนมนุษย 
จะใกลชิดกับสวรรค และหางไกลจากขุมนรก สวนผูท่ีตระหนี่ข้ีเหนียวนั้นยอมหางไกลจากอัลลอฮฺ 
หางไกลจากเพื่อนมนุษย หางไกลจากสวรรคใกลชิดกับนรก ผูท่ีขาดความรูท่ีมีความใจบุญเอ้ืออาทร
นั้นอัลลอฮฺทรงรักยิ่งกวาผูท่ีเครงครัดในการปฏิบัติอิบาดะห (รายงานโดยติรมีซีย) กัน อัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

242 

والعدوان االثم والتعاونواعلى البّروالتقوى وتعاونواعلى  

 ความวา “และพวกเจาจงชวยเหลือกันในเร่ืองคุณธรรมและความยําเกรง แตพวกเจา
อยาไดชวยเหลือในเร่ืองบาปและเปนศัตรูกัน”  
 8.  ความเปนธรรมตอกัน ความเปนธรรมคือระบบของพระผูเปนเจาแหงความลงตัว
ระหวางบุคคลและระหวางสังคมท่ียังประโยชนสุขทุกฝายไดมากท่ีสุด ความไมเปนธรรมน้ัน 
จักนํามาซ่ึงหายนะแนนอนวันนี้หรือในอนาคต ดังนั้นอยาทําส่ิงใดท่ีไมเปนธรรมดันทุรังในความ 
ไมเปนธรรมลวนกําลังกาวเดินเขาสูหายนะหรือรวมเดินทางควรจะคิดถึงประโยชนสุขทุกฝายเสมอ 
หากหมูคณะใดทําเพื่อประโยชนสุขทุกฝายอยางแทจริงยอมอยูกันดวยความสุขความลงตัวและเจริญ
ยั่งยืน ปญหาหลายอยางหลายประการระหวางบุคคลมักกอตัวมาจากความไมลงตัวท่ีไมปรับแกเกล่ีย
ใหลงตัว การบริหารองคกรก็จะพานพบปญหาระหวางกันไปตลอด บุคคลที่ไมเปนธรรมคือมี
แนวคิดและพฤติกรรมท่ีเบียดเบียนตนเพื่อคนอ่ืน เบียดเบียนคนอ่ืนเพื่อตน เบียดเบียนคนหน่ึงเพื่อ
อีกคนหนึ่ง  เหตุท่ีทําใหคนไมเปนธรรมคือ ความเห็นแกไดมักคิดวาขอใหตนเองไดก็แลวกันสวน
บุคคลอ่ืนจะเปนอยางไรไมสนใจเปนการเอาความตองการของตนเปนตัวต้ังไมสนความตองการ
ของคนอ่ืน ความหลงใหลสําคัญตนหรือสําคัญคนอ่ืนเกินคุณคาท่ีแทจริง ความเหลวไหลพวกนี้
เหมือนแมลงท่ีสมองเล็กท่ีไรความคิด บุคคลใดวาอยางไร หรือใครดีก็เหอเออออวาดีดีไปกับเขา
ดวย พวกนี้ไรแกนสารสติปญญาในตัวเอง เม่ือดวยวุฒิภาวะทางปญญาจึงไมอาจยังความเท่ียงธรรม
อันเปนปญญาช้ันสูงไดเพียงไหลไปตามสถานการณหนึ่งๆ ความกลัวพวกนี้มักหลับหูหลับตาเดิน
ตามหลังคนท่ีไมเปนธรรมท้ังๆ ท่ีรูอยูเพราะความขลาดท่ีจะแกและพัฒนา ความโงพวกนี้ไมเปน
ธรรมเพราะความหลงผิดคิดวาการไดเปรียบคนอ่ืนเปนความฉลาด  คนเหลานี้คือคนท่ีตองหลีกให
ไกลหาไมชีวิตจิตใจจะเสียหาย  
 9.  จัดระบบระเบียบแกชีวิตและองคกร (อัลอิสติกอมะฮฺ) ชีวิตหรือกระบวนการใน
องคกรท่ีไรหลักการปราศจากระบบและขาดระเบียบนั้นจะตองเต็มไปดวยปญหาซํ้าซากวันแลววัน
เลาอยางไรสาระและไมพัฒนา เม่ือพระผูเปนเจาใหเราเกิดมาเปนมนุษยดังนั้นควรบริหารชีวิตและ
องคกรใหดีหาไมจะไมคุมท่ีเกิดมาเปนมนุษย หลักการบริหารที่ดีท่ีคุมคาควรเปนไปตามกระบวนการ 
แหงการยกระดับชีวิตและบุคคลในองคกรมีจิตใจใหสะอาด หลักการบริหารท่ีดีคือการดําเนินไปและ 
อยูรวมกันโดยธรรม เม่ือบริหารงานก็บริหารโดยธรรม เม่ือประกอบธุรกิจก็ประกอบธุรกิจโดย
ธรรม เม่ือปกครองก็ปกครองโดยธรรมเม่ือระบบดีแลวก็ทําตนใหมีระเบียบ และจัดทุกอยางท่ี
รับผิดชอบ หรือท่ีเกี่ยวของใหเปนระบบชัดเจนม่ันคง ดังพระมหาคัมภีรอัลกุรอานไดระบุไววา 
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لذين      ان     :   تعالى     قال     المالئكةأّالتخافواوالتحزنوا                     استقامواتتنّزل         ثم   قالواربنااهللا             ا
توعدون آنتم التى وابشروابالجنة  

 ความวา “แทจริงบรรดาผูมีศรัทธาท้ังหลายไดกลาววา องคอภิบาลของเราคืออัลลอฮฺ 
จากน้ันพวกเขายืนหยัด (มั่นคงกับแนวทางศาสนาอันเท่ียงตรง) แนนอนท่ีสุดมลาอีกะฮฺจะลงมา 
(ปลอบประโลมพวกเขา) โดยพูดวา พวกทานอยาไดหวาดกลัว และอยาไดเศราโศกไปเลย! และ
พวกทานจงปติยินดีเถิดกับสวนสวรรค ซ่ึงพวกทานไดเคยถูกสัญญาไว” (สะยะดะฮฺ โองการที่ 30) 
 10. อยูอยางมีเกียรติและใหเกียรติ คนท่ีมีเกียรติงดงามใหใครๆ นับถือยําเกรงนั้นมิใช
เปนคนที่มีเงินทอง มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูงสงแตอยางใด แตคนเรามักจะนิยมยกยองและให
เกียรติแกคนท่ีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนาช่ืนชมเทานั้นเกียรติศักดิ์ศรีของคนเรามาจากความประพฤติดี 
ประพฤติชอบในทางธรรม 3 อยาง คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต รักษารางกายและการงาน
ใหอยูในกรอบแหงธรรมะคือการไมลักขโมย ไมผิดลูกเมียของผูอ่ืนฯลฯ รักษาปากใหสะอาดดวย
การไมพูดโกหก ใหรายใคร เพอเจอและหยาบคายแข็งกราว ผูบริหารควรรักษาใจใหสะอาดดวยการ
พอใจในส่ิงท่ีเรามี ไมโลภ ไมพยาบาทความสุจริตท้ังทางกาย วาจาและใจ ดวยนี้แหละจะทําใหชีวิต
เปยมดวยบารมีและมากดวยเกียรติอยางสูง ซ่ึงดวยประการดังกลาวนี้เองมันจะนําพาเราสูอาณาจักร
แหงความสุขท่ีแทจริง อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา 

{ 13 الحجرات سورة {اتقاآم عنداهللا اآرمكم ان  
 ความวา “แทจริงผูมีเกียรติท่ีสุดในหมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺคือ ผูมีความยําเกรงอัลลอฮฺ
ท่ีสุดในหมูพวกเจา” (อัลหุุร็อตโองการที่ 13) 
 11. อยูอยางมีภูมิคุมกันใจ ความจริงจิตใจจะไมเจ็บปวดเปนทุกขมากเลยถาบุคคลมี
ธรรมเปนวัคซีนภูมิคุมกันกิเลสตางๆ ท่ีจะมาสรางเช้ือโรคแหงความทุกขใจแกชีวิตและการงาน 
บุคคลหรือฐานะผูบริหารควรใครครวญพินิจพิจารณาอยูเปนเนืองนิจวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกดุนยา
แหงนี้ลวนตองพินาศแตกสลาย ชีวิตและทุกส่ิงเกิดมาอยูบนโลกนี้ตองมีวันแกชรา มีวันเจ็บปวย  
มีวันตายจากโลกน้ีไป บุคคลยอมพบเจอกันก็มีวันจากพราก บุคลใดเคยทําไมดีวันหนึ่งก็ยอมไดรับ
ผลตอบแทนแหงการกระทําของตนอาทิ เชน ถูกโยกยายหรือถูกปลดจากตําแหนงหนาท่ีก็ไมเราควร
ปวยทางใจหรือไมทุกขมากเพราะทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้ไมแนนอน จีรังและไมมีอะไรเปนท่ีของ
เราไดตลอดไป เม่ือมีภูมิคุมกันทางใจเม่ือมีอะไรมากระทบใจใหออนแอก็จะไมออนไหวไดเลย 
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา 

واالآرام ذوالجالل رّبك وجه ويبقى عليهافان من آل  
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 ความวา “ทุกส่ิงท่ีอยูบนพื้นแผนดินยอมเสียหายท้ิงส้ินและคงเหลือเปนอมตะอยู
เพียงองคอภิบาลของเจา ผูทรงเกรียงไกรและทรงเกียรติ” (อัรเราะหมานโองการท่ี 26) 
 12. อยูอยางคิดดีตอผูอ่ืน บุคคลท่ีมีความสุขใจเสมอนั้นมิใชคนท่ีมีเงินมีทองมากมาย
หรือมีความสําเร็จสูงในชีวิต แตเปนคนท่ีมีจิตใจอันสะอาดใสบริสุทธ์ิอยูเปนนิจอันเนื่องมาจาก
ความคิดดีตอผูอ่ืนอยูตลอดเวลา จิตใจจึงเปนเสมือนกระจกใสไมมัวหมอง ไมมีฝุนละอองเกาะจับ
เราจะคิดดีตอผู อ่ืนได  ถาผูบริหารมีความเมตตาอยู ในใจกลาวคือ  มีความปรารถนาดีตอ
ผูใตบังคับบัญชา อยากเห็นเขามีความสุขหรือมีการพัฒนาท่ีดี ผูบริหารจะคิดดีตอผูอ่ืนไดนั้นจะตอง
มีจิตใจกรุณาท่ีคิดสงสารอยากชวยเหลือใหเขาไมมีทุกขไมวาจะเปนคนหรือสัตวก็ตาม เม่ือคนอ่ืน
เปนสุขแลวผูบริหารก็ควรจะมีจิตใจเบิกบานยินดีไปกับเขา เพราะฉะน้ันความคิดท่ีดีจะทําใหใจสงบ
เยือกเย็นไมมีความรอนดวยริษยา หรือดวยความเห็นแกตนอีกเลย พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไว 
ความวา “ศรัทธาชนท้ังหลายจงออกใหหางไกลจากการสงสัย (การคาดเดา) เพราะการคาดเดา
บางอยางเปนบาป และพวกเจาอยาสอดแนม และบางคนในหมูพวกเจาอยาไดนินทาใสรายอีก 
บางคน คนหนึ่งในหมูพวกเจาชอบหรือท่ีจะกินเนื้อพี่นองของเขาท่ีตายไปแลว แนนอนพวกเจา
เกลียดชังมัน และพวกเจาพึงยําเกรงอัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺทรงอภัยโทษและทรงเมตตายิ่ง” 
(อัลหุญรอต โองการที่ 12) 
 13. อยูอยางอัตภาพ หมายถึง อยางธรรมชาติของตนหรือสภาพของตนและฐานะ 
ความเปนอยูเฉพาะตนหมายถึง ทํางานหาเงินไดเทานี้ก็ควรใชแตเทานี้ในการเล้ียงดูตัวเองหรือ
ครอบครัว ไมพยายามใชจายในส่ิงท่ีไมจําเปนจนเกิดการสรางหน้ีสินเกินตัวการมีความสุขตาม
อัตภาพคือ อยูไดอยางเปนสุขในขอบเขตของเงินตามท่ีหามาไดโดยสุจริตและใชจายเงินน้ันในทาง
ท่ีถูกท่ีควรในการเลี้ยงชีพและแบงปนทําทานตามสมควรความสุขตามอัตภาพคือ ควรอยูไดอยาง
อบอุนใจที่ไมมีหนี้สินหรือความทรมานจากความอยากไดในส่ิงท่ีเกินกําลังหรือคิดท่ีจะหาเงินมา
ในทางทุจริตวิธี ถาบุคคลหรือผูบริหารอยูอยางเปนสุขตามอัตภาพไดก็จะมีความสุขไดอยางแทจริง  
เพราะเปนความสุขมิวาจะยากจนอยางไร ถาคิดวาอยูตามอัตภาพของตนและทําจิตใจใหหางไกล
ทุกขกังวลที่พระเจาประทานมาให อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา 

المسرفين اليحّب إّنه والتسرفوا واشربوا وآلوا  

 ความวา “และพวกเจาจงกินและจงดื่มและพวกเจาจงอยาฟุมเฟอย แทจริงพระองค
ไมทรงรักบรรดาผูฟุมเฟอย” (อัลอะอฺรอฟโองการที่ 31) 
 14. อยูอยางมีเมตตาธรรม ปจจุบันในสังคมมีการเขนฆาทํารายกัน ดวยเพราะทุกวันนี้
มนุษยเราขาดหลักเมตตาธรรมในจิตใจอยางนาวิตกนักและมีจิตใจที่โหดเหี้ยมกันมากข้ึน เชนฆา
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ชีวิตคนอยางงายดายเปนเพราะไมรูจักความเมตตาและใหอภัยตอกัน มนุษยมีความคิดแตจะตอง 
ห้ําหั่นฆาฟนกันใหตาย ยอมไมไดเห็นศักดิ์ศรีเปนสําคัญโดยตนเองจะตองเปนผูชนะ ถาเราเปดใจ
ใหกวางคิดแตส่ิงดีๆปรารถนาใหคนอื่นมีความสุขเรียกวาผูนั้นมีเมตตาธรรมในจิตใจ ถาบุคคลใด
โกรธแลวรูจักระงับความโกรธไมอาฆาตผูกใจเจ็บอยางนี้คือความเมตตา บุคคลใดมีจิตใจเมตตาได
มากก็จะตองเปนคนท่ีมีจิตใจปลอยวางใหมากโดยควบคุมความโกรธใหอภัยเปนหรือมีจิตใจแผ
ความเมตตาไมวาจะคิด พูด หรือจะกระทํา ความมีเมตตาจิตนี้มิเพียงแตจะสรางสุขใหชีวิตแตยังเปน
อานิสงสหนึ่งและสงเสริมบารมีแกเราเองอีกดวย ดวยเหตุดัง กลาวอิสลามไดเชิดชูความหมายของ
เมตตาธรรมท้ังในแงทฤษฎีและวิถีปฏิบัติ ดวยการปลูกฝงความรูสึกแหงมนุษยธรรมท่ีดีท่ีสุด นั่นคือ
ความปรารถนาดีตอมนุษยท้ังหมดและปลูกสํานึกใหเห็นความสุขของผูอ่ืนมากกวาความสุขสวนตน 
ดังอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา 

المفلحون هم فأولئك نفسه يوقشّح ومن خصاصه بهم ولوآان انفسهم على ويؤثرون  

 ความวา “และพวกเขาเห็นแกสุขของผูอ่ืนกอนตัวของพวกเขาเองถึงแมพวกเขา
ตองการมัน และผูใดท่ีไดรับการปกปองใหพนจากความตระหนี่ในตัวเขา พวกเขาเหลานั้นคือ 
ผูประสบความสําเร็จ” (อัลกุรอานบทอัลอัซรุ) และอิสลามไดกําชับใหเราทุกคนมีเมตตาธรรม
แมกระท่ังกับสัตว ดังท่ีมีรายงานจากทานศาสดาวา “ประตูสวรรคไดเปดรับชายผูหนึ่งท่ีตักน้ําให
สุนัขท่ีกําลังกระหายใหดื่มและนรกไดเปดประตูรับหญิงนางหนึ่งท่ีขังแมวไว ไมยอมใหมันกิน
อาหาร” บรรดาอัครสาวกแปลกใจพากันถามวามีผลบุญสําหรับการทําดีกับสัตวดวยหรือ ทานรอซูล 
(ซ.ล.) ตอบวา “ใชทําดีกับทุกชีวิตท่ียังมีหัวใจเตนอยูนั้นมีผลบุญ” จากหลักอิสลามดานความมี
เมตตาธรรมจึงไมตองสงสัยเลยวาความหมายแหงมนุษยธรรมเหลานั้นจะซึมซาบเขาไปในตัวของ
มนุษย และสะทอนใหเขาเห็นถึงคุณคาแหงเมตตาธรรมระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน 
 15. อยูอยางรูวิธี การคลายทุกขจิตใจบุคคลจะไมเจ็บปวยเปนทุกขมากถามีธรรมเปน
วัคซีน ภูมิคุมกันกิเลสตางๆท่ีจะมาสรางเช้ือโรคแหงความทุกขใจใหแกชีวิต ทุกส่ิงทุกอยางในโลก
นี้ลวนมีอันตองสลายส้ิน คนเราเกิดมาตองมัวันแกชรา มีวันเจ็บปวย มีวันตายจากโลกน้ีไปเมื่อวัน
หนึ่งเราถูกโยกยาย หรือถูกปลดจากตําแหนงหนาท่ีเราก็จะไมปวยทางใจ เราจะไมเปนทุกขมาก
เพราะเรารูดีอยูแลววาไมมีอะไรเปนของเราตลอดไป เม่ือเรามีภูมิคุมกันทางใจอยูแลว อะไรก็จะมา
กระทบใจเราใหออนแอ ออนไหวไมไดเลยคนท่ีรูวายาเสพติดเปนส่ิงไมดีตอใหเขาอยูในกลุมเขาก็
จะปฏิเสธและไมมีวันลองเสพยาอยางเพื่อนๆอยางนี้ก็เรียกวามีภูมิคุมกันท่ีดี เม่ือเรารูสึกเปนทุกขก็
จะจมอยูกับความรูสึกนั้นไมได เพราะจะมองไมออกเลยวาท่ีจริงนั้นอะไรเลาเปนสาเหตุของทุกข
นั้น 
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 16. อยูอยางมีปญญาดี ผูบริหารหรือทุกคนท่ีเกิดมาอาศัยอยูบนโลกใบนี้มิใชวาเกิด
มาแลวมีแตความฉลาดปราดเปร่ืองท่ีติดตัวมา แตจะตองลับคมปญญาใหเฉียบแหลมโดยการ
แสวงหาความรูไมมีคําวาสายเกินไปแมวาจะมีอายุเทาใด ความรูอันไพศาลหลากหลายสุดแทแตจะ
ขวนขวายแสวงหามันโดยไมมีท่ีส้ินสุดไมวาดานใดก็ตาม เม่ืออยากรูก็ใหไตถามอยากลัวจะเสียหนา
ถึงความไมรูจะหมายถึงความโงเขลาในความหมายท่ียอมเปนคนโง 2-3 นาทีแลวกลายเปนคนฉลาด
ท่ีดีกวาตองโงเขลาในเร่ืองนั้นๆไปจนช่ัวชีวิต บุคคลหรือผูบริหารที่ชอบไตถามผูใตบังคับบัญชา
เปนคนท่ีรักการเรียนรูเพื่อตองการรูปญหาตางๆ ในการแกไขเปนบุคลิกของคนใฝรูแกปญหา และ
คนท่ีใฝรูนี้แหละคือคนท่ีมีปญญาดี มีความรอบรูกวางขวาง มีความคิดความอานลึกซ้ึง ซ่ึงสามารถ
ดูแลการดําเนินงานองคกรใหมีราบร่ืนและไรปญหาไดเปนอยางดีกัน อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวใน
พระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา “พวกทานจงถามผูรู หากพวกทานไมรู” และจากคําส่ังสอนของศาสดา
วา “พวกทานจงแสวงหาความรูตั้งแตอยูในเปลจนกระท่ังถึงหลุมฝงศพ” 
 17. อยูอยางระงับความโกรธ บุคคลหรือในฐานะผูบริหารมิอาจตัดอารมณรัก โลภ โกรธ 
หลง ดีใจและความเสียใจเชนบุคคลท่ัวๆไป แตจําเปนตองรูจักกลวิธีท่ีจะระงับความโกรธที่มีแตจะ
ทําใหยิ่งเปนทุกขคนท่ีใชอารมณฟุมเฟอยเปนคนท่ีอดทนนอยท่ีอะไรนิดอะไรหนอยก็ไมอดทน 
และความไมอดทนนี้เองยอมจะนํามาซ่ึงความทุกขทรมานแกตนเองและกระทบตอการบริหารท้ังยัง
จะตัดหนทางแหงความเจริญกาวหนาอีกดวย ถาผูบริหารรูจักฝกจิตใจใหมีความอดทนระงับยับยั้ง
อารมณโทโสโมโหใหผอนเบาลงไดก็จะสามารถรับมือกับเร่ืองยากๆได อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว
ในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา “บุคคลใดท่ีคลอยตามอารมณของเขาเอง เขาจะตองพบกับความ
ตกตํ่าในชีวิต”  
 18. อยูกับธรรมชาติแหงการสรางสรรคของพระเจา  การที่บุคคลหรือผูบริหารนําพา
ตนเองไปอยูกับธรรมชาติจะเปนการชวยใหจิตไดผอนคลายและสวยงามมากข้ึน การนําตนเองให
อยูกับธรรมชาติบางนั้นคืออยูในท่ีสงบกับใบไมใบหญาท่ีมีเสียงนกกาเสียงน้ําท่ีมีแวดลอมดวย 
สายลม ทิวเขาหรือแมกไมท่ีมีแตจะใหความสุขใหความเปนจริง ซึงไมมีส่ิงปรุงแตงมาทําใหเราเกิด
ความอยากไดอยากมีเกินขอบเขตท่ีเปนจริง ดังกลาวเปนธรรมชาติแหงการสรางสรรคของพระองค
ผูสรางสรรพส่ิงจะทําใหจิตใจมีความสงบ เม่ือจิตสงบกายก็จะสงบจนไมเกิดกิเลสอันเปน 
ความอยากตางๆ แมแตความทุกขปญหาในการงานในใจก็จะหมดส้ินไปกัน อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงตรัส
ไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา “แทจริงในการสรางบรรดาช้ันฟาและแผนดินและการท่ีกลางวัน
และกลางคืนตามหลังกันนั้น แนนอนยอมมีหลายสัญญาณสําหรับผูมีปญญา” (อาลิอิมรอนโองการ
ท่ี 190 ) 
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 19. อยูอยางไมวาง ชีวิตทุกคนท่ีเกิดมาอยูบนโลกใบน้ีถาไมอางถึงสุขภาพท่ีออนแอไมมี
เร่ียวแรงหรือเจ็บปวยไมแข็งแรงจําเปนตองใชชีวิตใหคุมคา ในวันหนึ่งๆตองมีหนาท่ีอยางนอยก็มี
หนาท่ีรดน้ําตนไมในตอนเชาและเย็น ถาหากวาแกชรามากแลวจิตใจของคนเราจะตองไดคิดไดจํา
สมองตองไดทํางานและรางกายควรตองไดเคล่ือนไหวน่ีเปนอุบายหนึ่งท่ีจะทําใหรางกายแข็งแรง 
และเม่ือมีเร่ืองท่ีจะตองทําหากปลอยใหจิตใจวางมากเกินไปรางกายจะยิ่งไรเร่ียวแรงและจะยิ่ง
เจ็บปวยไดงาย บุคคลท่ีจิตใจวางเกินไปก็จะหาเร่ืองตางๆมาครุนคิดใหเปนกังวลสําหรับบุคคลท่ีหา
อะไรทําเสมอๆ ใจไมวางก็จะมีความทุกขนอย แตจะเกิดความสุขใจกับส่ิงท่ีไดจับไดทําอยางตั้งใจ
นั้นอีกดวย 
 20. อยูอยางลุกมานสอนลูก อันท่ีจริงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาก็คือความจริงคือ 
สัจธรรม คือความถูกตอง ถาพอแมสอนลูกดวยหลักธรรมคําสอนทางศาสนาก็เทากับวาเราสอนลูก
ดวยความจริง และสอนดวยความถูกตอง ผูเปนพอเปนแมจะตองไมเล้ียงลูกดวยกิเลสและไมตามใจ
ลูกอยางผิดๆ นั่นแหละคือไมใชกิเลสสอนลูก ถาเราอยากใหลูกสบายนั่นก็คือจิตใจ (นัฟซู) กิเลส
ของเราท่ีคอยตามใจลูกทุกอยางจนลูกโตข้ึนเปนคนที่ทําอะไรไมเปนและอยากไดอะไรก็ตองได 
เพราะไมเคยเรียนรูถึงเหตุผล ความเหมาะสมและไมเคยทําอะไรดวยตัวเอง การที่ลูกของเรากาวราว
หรือข้ีขลาดและออนแอนั่นลวนแตเปนเพราะการเล้ียงลูกดวยกิเลส ถาพอแมสอนลูกใหมีระเบียบ
วินัยใหเกรงใจผูอ่ืนใหคิดดีทําดีเรียกวาเล้ียงลูกดวยหลักธรรมคําสอนทางศาสนาท่ีจะหลอหลอม
ดวยคุณธรรมจริยธรรมเปนภูมิคุมกัน ซ่ึงความถูกตองและความเปนจริงนั้นจะไมมีวันทําใหลูก
ลมเหลวในชีวิตไดเลย อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานในบทลุกมานซ่ึงใช
ในเร่ืองการสอนลูกวา “โอลูกเอย เจาอยาไดตั้งภาคีใดๆ ตออัลลอฮฺ เพราะแทจริงการต้ังภาคีนั้นเปน
ความผิดอยาง มหันตโดยแนนอน, โอลูกเอย แทจริง (หากวาความผิดนั้น) มันจะหนักเทาเมล็ดผัก
สักเมล็ดหนึ่ง มันจะซอนอยูในหินหรืออยูในช้ันฟาท้ังหลายหรืออยูในแผนดิน อัลลอฮฺก็จะทรงนํา
มันออกมา แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเมตตาผูทรงรอบรูยิ่ง, โอลูกเอยเจาจงดํารงไวซ่ึงการละหมาด, 
โอลูกเอยและจงใชกันใหกระทําความดีและจงหามปรามกันใหละเวนการทําความช่ัว, โอลูกเอยและ
เจาจงอดทนตอส่ิงท่ีประสบกับเจา แทจริงนั่นคือสวนหนึ่งจากกิจการท่ีหนัก แนนม่ันคง, โอลูกเอย
และเจาอยาหันแกม (ใบหนา) ของเจาใหแกผูคนอยางยโส และอยาเดินไปตามแผนดินอยางไร
มารยาท แทจริงอัลลอฮฺมิทรงชอบทุกผูหยิ่งจองหองและผูคุยโวโออวด และเจาจงกาวเทาของเจา
พอประมาณและจงลดเสียงของเจาลง แทจริงเสียงท่ีนาเกลียดยิ่งคือเสียง (รอง) ของลา” (ลุกมาน
โองการท่ี 5-18) 
 21. อยูอยางรูหาทรัพย มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาอาศัยอยูบนโลกใบนี้ถึงจะขยันทํางานแต
ไมรูวิธีรักษาทรัพยหรือรักษาเงินไว มิใชวาหาเงินไดมากมายเทาใดก็คงจะมีวันสรางฐานะใหมั่งค่ัง
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รํ่ารวยได เม่ืออยากจะรํ่ารวยเงินทองก็ตองมุงม่ันทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง การรูจัก
ประมาณตนวาหาเงินไดเทาใดควรจะเก็บออมหรือจายมากนอยเทาใดและสรางรายไดเพิ่มเทาใด 
หากอยากรวยดวยความประสงคของพระเจาอยากมีฐานะม่ังค่ังแลวแตถาขาดความขยันหม่ันเพียร
ตอหนาท่ีการงานก็คงจะไดแคคิด แตคร้ันเม่ือทํางานหาเงินไดแลวก็ตองรูจักรักษาทรัพยของตนใหดี
ดวยการรูจักประหยัดไมใชจายฟุมเฟอยรูจักคบเพ่ือนดีๆ ไมชวนกันเท่ียวเสเพล บุคคลใดท่ีรูจักขยัน
ทํางานหากินและรูจักเก็บรักษาเงินทองทรัพยมรดกของตนไว ยอมกลายเปนคนม่ังค่ังไดในเร็ววัน
โดยมิตองหาทางลัดท่ีทุจริตแตอยางใด 
 22. อยูอยางไมประมาท คนท่ีประมาทคือคนท่ีใชชีวิตอยางไมระมัดระวังตรองให
รอบคอบหรือไมมีสติในการกําหนดรูหรือควบคุมตนเองคิดจะพูดอะไรก็พูดออกไปไมตรองวาควร
พูดหรือไมหรือเม่ือพูดไมดีก็กลัวทําใหเขาโกรธเปนการสรางศัตรูใหกลับมาทํารายตนในภายหลัง
ไดอยางนี้เรียกวาอยูอยางประมาท บุคคลหรือผูบริหารใดมีเงินนอยแตอยากไดของราคาแพงก็ไปกู
ไปยืมเงินเขามาซ้ือหาของราคาแพงเกินตัวในวันขางหนาก็จะเปนทุกขเพราะตองหาเงินมาใชหนี้ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนการใชชีวิตโดยประมาทท้ังส้ิน การจะทําอะไรโดยหยุดคิดต้ังสติเตือนและก็ 
เช่ือตัวเองและคําเตือนคนรอบขางหรือผูใตบังคับบัญชาบาง ถาอยูอยางใสใจชีวิตไมเผลอละเลยก็จะ
อยูอยางไมประมาท องคกรก็จะหางไกลจากทุกขภัยอันตรายท้ังปวงกัน อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว
ในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิดและทุกชีวิตจะ
พิจารณาดูวาอะไรบางท่ีตนไดเตรียมไวสําหรับวันพรุงนี้” (อัลอัชรฺโองการท่ี 18) ดังกลาวความสุขก็
เหมือนทุกส่ิงในโลกเมื่อสรางข้ึนมาแลวก็ตองรักษาใหดี หากไมรักษาความสุขก็เหมือนคนท่ีไม
รักษารางกายท่ีสุดแลวก็จะออนแอหรือเจ็บปวยไดโดยงาย ความสุขท่ีออนแอก็เปนความสุขคุณภาพ
ต่ําท่ีไมอาจพัฒนาสูคุณคาอ่ืนๆ ได เม่ือสรางความสําเร็จแลวไมท้ิงขวางรักษาดวยดีดั่งรักษาทรัพย
แหงดวงใจจึงจะไดประโยชนจากความสําเร็จเต็มท่ี ดังนั้นการแสวงหาและสรางความสําเร็จของ
บุคคลจึงตองยอนกลับไปหาผูท่ีสรางมนุษยคือ อัลลอฮฺ ซ่ึงทรงสรางมนุษยและทรงสรางท้ังหมดท่ี
เปนวิถีของมนุษยท้ังจิตใจรางกายและอวัยวะตางๆเพ่ือท่ีจะประกอบข้ึนมาใหไดเปนคนอยางแทจริง 
เพราะฉะน้ันจึงเปนเร่ืองละเอียดออนและลึกซ้ึงหากบุคคลคิดแตเพียงแสวงหาความสําเร็จโดยท้ิง
ความศรัทธาตออัลลอฮฺไวขางหลัง ซ่ึงมีแตจะทําใหบุคคลผูนั้นไดรับความสําเร็จอยางฉาบฉวยใน
ตอนตนและชีวิตในบ้ันปลายจะพบความทุกขยาก ดังท่ีอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกุรอานวา 

ضنكا معشة له فإّن ذآرى عن اعرض ومن  

 ความวา “ใครก็ตามหากวาหันหลังไมสนใจท่ีจะรําลึกถึงฉัน อัลลอฮฺจะใหเขามีชีวิต
ท่ีคับแคบ และสับสน” (ตอฮาโองการที่ 124 ) ปจจุบันเราเปนคนท่ีใชชีวิตอยางฟุมเฟอยกับเร่ืองไร



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

249 

สาระและตระหน่ีถ่ีเหนียวในเร่ืองท่ีเปนประโยชน แตเราจะโทษใหเปนความผิดของสังคมแวดลอม
หรือท่ีทําใหทุกวันนี้ขาดความสุขมีแตความทุกขและความวาวุนใจรุมเรามิหยุดหยอนจิตใจของเรา
เองตางหากท่ี ปลอยใหความทุกขกัดกินจนกอตัวและอยูอยางถาวร แมแตชีวิตในปจจุบันวันนี้ก็มิ
อาจลืมตาอาปากหรือแกไขปญหาในหนาท่ีการงานได นับประสาอะไรกับการคิดถึงวันพรุงนี้ท้ังๆท่ี
พรุงนี้ของเราทุกคนก็คือวันท่ีเหลืออยูบนโลกนี้เทานั้นจึงควรใชชีวิตในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการงาน
อยางไมประมาท  
 การปลอยใหทุกวันของเราลวงผานไปอยางไรคาหาความสุขและความสําเร็จท่ีจริง
แทไมได จนตราบช่ัวชีวิตยอมเปนความสูญเสียอยางใหญหลวง การใชชีวิตท่ีเหลืออยูใหมี
ประโยชนท่ีสุดท้ังตอตนเองและผูอ่ืนในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางไมประมาทและปราศจากการ
ยึดติดท้ังทางกายและทางความคิดยอมทําใหทุกเวลานาทีตอจากนี้คุมคา และที่สําคัญคือบุคคลนั้น
จะคนพบวาแทจริงแลวสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสูส่ิงท่ีดีกวาไดโดยไมมีคําวาสายเกินไป 
ความสุขและความสําเร็จอยางสุงสุดและยั่งยืนในงานท่ีปฏิบัติเปนยอดปรารถนาของมนุษย เพราะ
นั้นถือเปนทรัพยที่เลิศกวาทรัพยท้ังปวงถือเปนเสนชัยท่ีประเสริฐกวาเสนชัยท้ังปวง ถามีใครสักคน
ถามทานวาชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรหรืออะไรคือจุดมุงหมายของชีวิตคําตอบของแตละคนคงแตกตาง
กันออกไป ผูวิจัยคิดวาเพื่อผูปรารถนาความสุขและความสําเร็จในหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา
ท้ังหลายพึงจะตองไดรูวิธีสรางความสําเร็จใหตนเองและมอบความสุขใหกันและกัน ทานศาสดา 
มูฮําหมัด (ซ.ล.)ไดกลาววา “และสําหรับรางกายของเจานั้นเปนหนาท่ีซ่ึงเจาตองดูแลมัน” ขอวิงวอน
ตอเอกองคอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดโปรดใหหลักการของอิสลามเปนบันไดท่ีจะกาวเดินไปสูความสุขและ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารอยางแทจริง 
 การเตรียมตัวเยาวชนในโลกแหงอาเช่ียนท่ีตองมีความสนใจและตระหนักถึงผลท่ี
เกิดข้ึน ท้ังในเชิงประโยชนท่ีไดรับและขอควรระวังจากสังคมยุคใหมจะสะทอนความเปนสังคม 
พหุวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน การเรียนรูของยุคใหมจึงจําเปนตองปรับท้ังกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติ 
ท่ีจะตองตระหนักถึงความเปนชาติ ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู การเรียนรูยุคใหมควรเปนไป 
อยางมีเปาหมาย อยางคนรูเทาทันสถานการณ พัฒนาความเปนคนมีวินัย มุงเนนความสามารถในการดํารงชีวิต
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ควรพัฒนาตนเองใหแนใจวาสามารถที่จะทํางาน
กับผูคนตางวัฒนธรรมไดท้ังในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกันและควรสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศ ตองเพ่ิมทักษะทางดานภาษาอ่ืนให
สามารถส่ือสารไดใหมากข้ึน ดังกลาวดังนั้นผูบริหารสมควรอยางยิ่งท่ีจะนําหลักอิสลามไปใชเพื่อ
ความเจริญกาวหนาท้ังตนเองและองคกรท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเปนทางเลือกใหแกเยาวชนมุสลิมในการตอนรับเพื่อนเยาวชนท่ี
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มีอุดมการณเดียวกันในการเร่ิมใชชีวิตแหงการรวมตัวเปนหนึ่ง (AEC) 2558 ตอไปอีกนานแสนนาน
ดวยความประสงคของพระผูเปนเจา 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ 
ระหวาง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กับการบริหารตามหลักอิสลามของของโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีดังนี้ 
 1.1  ควรวางนโยบายพัฒนาผูบริหาร ผูใตบังคับบัญชาท่ียังมีประสบการณนอยให
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมาประยุกตใชใหมากข้ึน 
 1.2  สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรในองคกรใหมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง
ศาสนาหรือจัดกิจกรรมเขาคายอบรมศาสนธรรม 
 1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไดรับการพัฒนาตนเองใหมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาอิสลามพรอมท้ังไดมี 
การปฏิบัติจริง เพื่อท่ีจะไดนําไปครองตน ครองคนและครองงาน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชพื้นท่ีในการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปควรนําผลการวิจัยไปใชดังนี้ 
 2.1  ควรขยายผลการวิจัยนําไปใชกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเปล่ียน
พื้นท่ีศึกษาวิจัยเปนส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตหรือจังหวัดอ่ืนตอไป 
                 2.2  ควรนําหลักธรรมอิสลามท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชกับ
ผูบริหารและบุคลากรโดยเปล่ียนองคกรอ่ืนตอไป 
                2.3  ควรทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการนําหลักอิสลาม และหลักธรรมาภิบาลมาใช
กับผูบริหารและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 


