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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานเพื่อ
เชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมการสังคมศาสตรแหงชาติ วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2539 
(มูลนิธิพระดาบส, 2553, หนา 50) ความตอนหนึ่งวา “...แมปจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการกาวหนา
ไปเพียงใดก็ตาม แตปญหาตางๆ ก็มิไดเปล่ียนแปลงไป เพียงแตมีตัวอยางท้ังดีและไมดีปรากฏให
เห็นเดนชัดมากกวาแตกอน ดังนั้น จึงตองมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน ท่ีจะยึดม่ันปฏิบัติม่ันตามแบบอยาง
ท่ีพิจารณารูชัดดวยปญญาแลววาเปนทางแหงความดี ความเจริญ ไมปลอยตัวปลอยใจใหมัวเมาหลง
ผิดไปในทางเส่ือมเสีย พรอมกันนั้นตองมีสติกํากับอยูตลอดเวลาท่ีจะไมใหประพฤติปฏิบัติผิดพลาด 
ดวยความประมาทพล้ังเผลอ เหตุนี้การแกไขปญหาและพัฒนาสังคม นอกจากจะมุงสงเคราะหใน
ดานฐานะความเปนอยูแลว จึงควรจะไดพัฒนาบุคคลเปนขอใหญดวย เพราะถาบุคคลซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของสังคม มีความเขมแข็งและมีสติปญญาท่ีจะพิจารณาเลือกเฟนส่ิงท่ีควรและ
ไมปฏิบัติ  ปญหาตางๆ ในสังคมก็จะบรรเทาลง และสังคมสวนรวมยอมจะมีโอกาสพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดโดยไมยากนัก...” 
 วิภาส  ทองสุทธ์ิ (2551, หนา 1) ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และ 
ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีรุดหนาอยางไมหยุดยั้ง มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศตางๆ ท่ัวโลกมากกวาอดีตท่ีผานมา ประเทศใดท่ีมีการเตรียมพรอม 
ยอมสามารถเผชิญและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ดังนั้นจึงพบวาในเวลานี้และ
ในอนาคตขางหนาประเทศตางๆ กําลังใหความสําคัญตอการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี  
เ พ่ือสร างความแข็งแกรงใหกับประเทศชาติของตนในอันท่ีจะสามารถรองรับกระแส 
การเปล่ียนแปลงตางๆ ของโลกไดทันสถานการณ สอดคลองกับ 
 ไชยวัฒน  คําชู และคณะ (2545, หนา 25) วาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
(Good Government) หรือธรรมาภิบาลนับเปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการบริหารภาครัฐ  
ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ เนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐท่ีเปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูง
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ตามท่ีความตองการ สนับสนุนใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงานแตละระดับ การบริหารงาน
อยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ “ธรรมาภิบาล” จึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของทุกองคกรไมวาจะเปน
หนวยงานราชการหรือเอกชนที่ตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอมของประชาชนและ
ผูบริหารในทุกระดับ (รัฐธรรมนูญ, 2550, หนา 22) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา 78 (4) ระบุวา การพัฒนางานภาครัฐโดย
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
หนวยงานรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
เปนกฎหมายท่ีวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการกําหนดแนวการจัด
การศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษามีท้ังหมด 9 หมวด โดยเฉพาะ
หมวด 6 วาดวยเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรา 47 ระบุใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก จะมีการประเมิน
ท้ังดานผูบริหาร ครู และนักเรียน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดเปนมาตรฐานดาน
ปจจัยตามมาตรฐานท่ี 19 ท่ีระบุวา “ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี” ตองเปน
ผูบริหารที่อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความเมตตา กรุณามีความ
รับผิดชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย มีการครองตนท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับอบายมุข 
ส่ิงเสพติด และ มาตรฐานท่ี 20 ระบุวาผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
เปนผูบริหารโดยมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปล่ียนแปลง มีความเปนผูนํา มีมนุษย
สัมพันธและเปนท่ียอมรับของผูท่ีเกี่ยวของ มีความเปนประชาธิปไตย (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 27) พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนปจจัย
สําคัญและมีบทบาทตอการเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ ในองคกรเปนความคาดหวังของบุคลากรใน
สถานศึกษา และเปนท่ีจับตามองของคนในชุมชน ซ่ึงจะเปนการประชาสัมพันธอยางดีหากผูบริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและมีคุณธรรมประจําใจแลวการบริหารจะไดรับการยอมรับ
และไดรับความรวมมืออยางดีจากครูและชุมชน การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูบริหารเขาใจหลักการสําคัญของธรรมาภิบาลและนําไปสู 
การปฏิบัติในสถานศึกษา สําหรับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนั้นมีหลักการสําคัญ 6 หลักการ
ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคาซ่ึงใชเปนหลักการทําใหการบริหารงานภายในสถานศึกษาเกิดความสมดุล
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ระหวางฝายบริหาร ฝายปฏิบัติ และผูมีสวนไดสวนเสียผลลัพธท่ีเกิดข้ึนนั้นทําใหผูท่ีเกี่ยวของทุก
ฝายไดรับความสุขและความสําเร็จในการทํางานภายในองคการของตนเกิดความม่ันใจใน 
การบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาเพราะยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมและโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 อิสลามไมไดแยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร (มัสลัน  มาหะมะ, 2555) ไมไดแยก
ระหวางทางโลกและทางธรรม ไมไดแยกระหวางตักวา (ความยําเกรงในอัลลอฮ) กับความรู แตท้ัง
สองจะตองมีความสัมพันธกัน หลักพ้ืนฐานของอิสลามจึงมีความเก่ียวเนื่องกันอยางแยกสวนกัน
ไมไดระหวางทางโลกและทางธรรม จากหลักฐานอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังท่ีทานนบีมูฮํามัด (ซ.ล) ได
กลาวไวความวา “แทจริงแลวความรูนั้นเกิดข้ึนมาดวยกับการศึกษา” หรือ “ทานท้ังหลายจงศึกษาหา
ความรูตั้งแตอยูในเปลจนถึงหลุมศพ” อิสลามสนับสนุนใหทุกคนศึกษาหาความรู เปนการหาความรู
ตลอดชีวิตซ่ึงเปนหนาท่ีของพอแม ผูปกครอง และครูตองใหการสงเสริม นอกจากนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาควรคํานึงถึงการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อใหการศึกษาไดพัฒนา
ไปสูเปาหายท่ีพึงประสงค    
 องคกรสถานศึกษาไมวาจะดําเนินการโดยเอกชนหรือของรัฐมีหนาท่ีใหบริการ
การศึกษาและเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลซ่ึงมีดวยกัน 6 ประการตามท่ีกลาวมาแลวมาบูรณาการใชใน 
การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาท้ังนี้เพื่อเปนประโยชนใน
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการบริหารและการตัดสินใจมีความ
ถูกตองกอประโยชนสูงสุดตอผูมารับบริการ รวมท้ังจะสามารถลดความขัดแยงท้ังตอผูมารับบริการ
และบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดีการรับรูหลักการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการการศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2546, หนา 3) 
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคือสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวเนื่องกับหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนดานศาสนาและจริยธรรมที่มีการเรียนการสอน
ท้ังสามัญและศาสนา ดังนั้นการดําเนินงานไมวาจะเปนดานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนแลว 
ผูบริหารจะตองนําหลักคําสอนในศาสนามาใชในการบริหารจัดการองคกรอีกดวย การบริหารงาน
ในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคแหงเทคโนโลยีแหงการเรียนรู สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
สถานศึกษาจําเปนตองปรับสภาพใหทันตอโลกในยุคโลกาภิวัฒนนี้ การนําหลักธรรมคุณธรรมใน
ศาสนามาปฏิบัติยอมเปนแบบอยางท่ีดีแกตนเองและผูใตบังคับบัญชา อนึ่งหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
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ความหมายคลายคลึงกับสวนหน่ึงของหลักศาสนาอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรีอันไดแกหลักกฏหมาย (อัชชะรีอะฮฺ) หลักคุณธรรม (อัลอิหฺ
ซาน) หลักความบริสุทธ์ิใจ(อัลอิคลาส)หลักการมีสวนรวม (ซูรอ) หลักความรับผิดชอบ(อัลอมา
นะฮ) และหลักความพอเพียง(หลักอัชชะรีอะฮฺ (หลักกฎหมาย) เปนหลักธรรมท่ีมีความสอดคลอง
กันเปนอยางดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงค สามารถนํามาใชในการพัฒนา
สถานศึกษาองคกรทางการศึกษาไดเปนอยางดี 
 จากเหตุผลดังกลาวและดวยเนื่องจากผูวิจัยมีสถานะเปนผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงถือเปน
หนาท่ีตองมีความรับผิดชอบในอนาคตขององคกรกับการบริหารสถานศึกษาที่เปนภาระหนักและ
ถือวาเปนองคกรท่ีใกลชิดตอการท่ีจะสามารถนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใหเกิดประโยชนไดอยาง
ยิ่งยวด ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาหลักธรรมาภิบาลในแนวทางศาสนาอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางใน 
การพัฒนาปรับปรุงสงเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในสถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
และผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีหรือผูสนใจอ่ืนๆสามารถนําขอมูลและขอเสนอแนะไปปรับ
ใชเพื่อเปนประโยชนแกเยาวชนโดยสวนรวมตอไป 
 
ปญหาการวิจัย 
 
 มีปญหาการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  ระดับความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลัก
อิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีเปนอยางไร  
อยูระดับใด 
 2.  ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูระดับใด 
 3.  ระดับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูระดับใด 
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วัตถุประสงคการวิจัย      

  
 1.  เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ 
การบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรี             
 2.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 
 3.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 
 1.  ระดับความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลัก
อิสลามของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรีเปน
บวกและอยูในระดับมาก 
 2.  ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม            
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 3.  ระดับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                    
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ 
การบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรีโดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังไดแก ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2555 จํานวน 51 โรงเรียนๆ ละ 
15 คน รวมจํานวน 765 คน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

6 

 1.2  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโรงเรียน โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling ) 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 สุมจํานวนโรงเรียน รอยละ 
70  ของประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวน 36 โรงเรียนข้ันตอนท่ี 2 สุมผูบริหารโรงเรียนรอยละ 50 
ไดผูบริหารโรงเรียน 8 คน รวมกลุมตัวอยางผูบริหาร ได 288 คนของประชากร ซ่ึงสูงกวาตารางการ
เลือกกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krajcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) และยอมรับได  
 2.  ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ผูวิจัยกําหนดสาระสําคัญของการศึกษาไวดังนี้ 
 2.1  ดานเนื้อหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใชแนวคิดของสํานักนายกรัฐมนตรี 
(2542, หนา 1) การบริหารตามหลักอิสลามตามหลักคําสอนในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน และฮาดิษ
คือส่ิงศาสดาไดกระทําหรือยอมรับเปนเปนตัวอยางไว (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2514, หนา 2-
10) 
 2.2  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรดังนี้ 
 2.2.1  ตัวแปรท่ี 1 (Variable 1) ไดแก หลักธรรมาภิบาล 6 หลักตามแนวคิดของ
สํานักนายกรัฐมนตรี (2542, หนา 1) ประกอบดวย 
 2.2.1.1  หลักนติิธรรม 
 2.2.1.2  หลักคุณธรรม 
 2.2.1.3  หลักความโปรงใส 
 2.2.1.4  หลักความมีสวนรวม 
 2.2.1.5  หลักความรับผิดชอบ 
 2.2.1.6  หลักความคุมคา 
 2.2.2  ตัวแปรท่ี 2 (Variable 2) ไดแกหลักการบริหารตามหลักอิสลามตามทฤษฎี
ของหลักคําสอนในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮาดิษคือแบบฉบับของทานศาสดาท่ีกระทําเปน
แบบอยางไว ประกอบดวย 
 2.2.2.1  หลักกฎหมาย (อัชชะรีอะฮฺ) (الشريعة)   
 2.2.2.2  หลักคุณธรรม (อัลอิหฺซาน) ( ن االحسا )   
 2.2.2.3  หลักความบริสุทธ์ิใจ (อัลอิคลาส) (اإلخالص) 
 2.2.2.4  หลักการมีสวนรวม (อัซซูรอ) (شورى) 
 2.2.2.5  หลักความรับผิดชอบ (อัลอมานะฮ) (ٱلَۡأَماَنَة) 
 2.2.2.6  หลักความพอเพียง (อัลกินาอะฮ) (القناعة) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 ในการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
ตามหลักอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
 
                       ตัวแปรท่ี 1             ตัวแปรท่ี 2 

                     (Variable1)             (Variable 2) 

 
 
   

 
   
  
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อใหเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยาม
คําศัพทเฉพาะท่ีเปนคําหลักๆ ไวดังนี้ 
 กรุงเทพมหานครและนนทบุรีหมายถึงสถานท่ีท่ีผูวิจัยกําหนดทําการวิจัยเ ร่ือง
ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ในครั้งนี้   
 การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใหประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพโดยการใชหลักการ และวิธีการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินการนั้น 

 

หลักธรรมาภิบาล 

(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542, หนา 1) 
 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

การบริหารตามหลักอิสลาม 

(สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2514, หนา 1-1173) 
 

1. หลักกฎหมาย (อัชชะรีอะฮฺ) (الشريعة)   
2. หลักคุณธรรม (อัลอิหฺซาน) ( ن االحسا )   
3. หลักความบริสุทธ์ิใจ (อัลอิคลาส) (اإلخالص) 

4. หลักการมีสวนรวม (อัซซูรอ) (شورى) 
5. หลักความรับผิดชอบ (อัลอมานะฮ) (ٱلَۡأَماَنَة) 
6. หลักความพอเพียง (อัลกินาอะฮ) (القناعة )   
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 ความสัมพันธ หมายถึง เกี่ยวเนื่องสอดคลองระหวางขอความหนึ่งกับอีกขอความหนึ่ง 

 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
เปนการกระทําในเชิงบวกหรือคุณความดีท่ีสามารถส่ือความหมายถึงกันได ภายใตวัตถุประสงค
และการปฏิบัติรวมกันคือความเปนธรรม ความรับผิดชอบ ความรวมมือ ความเสมอภาค ความ
โปรงใส และการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ียั่งยืนของครอบครัว 
ชุมชน องคการท้ังภาคราชการและธุรกิจเอกชนจนถึงสังคมโดยสวนรวม หลักพื้นฐานของ 
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีประกอบดวยหลักพื้นฐาน  6 ประการ  (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2542, หนา 1)  
 หลักนิติธรรม หมายถึง มีประกาศเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน ถูกตองตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การดําเนินการอยู 
บนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติมีการใหความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 
มีการระบุการลงโทษท่ีชัดเจน มีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรรับผิดชอบตามภาระหนาท่ีอยาง
ชัดเจน สงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาตนเองและยกยองชมเชยแกบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีตอ
องคกรและผูรวมงาน ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม มีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ปฏิบัติหนาท่ีตอบุคลากรดวยความสุภาพออนโยนวาจาท่ีไพเราะ ดูแลเอาใจใส สรางขวัญกําลังใจ 
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญหาและสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในรูปแบบตางๆ มี
มนุษยสัมพันธดีเปนกัลยาณมิตรเปนตัวอยางท่ีดีในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ความยุติธรรมและ
บุคลิกภาพ 

 หลักความโปรงใส หมายถึง มีการจัดระบบติดตามตรวจสอบดานตางๆ มีขอมูล
สารสนเทศเปนปจจุบันเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและเขาใจงาย และมีการทํางานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมประจําป รายการดําเนินงานในรอบป รายงานผล
การรับและจายในโรงเรียนเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจัดทํารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําปเสนอตอผูเกี่ยวของและสาธารณะชนดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึนในปถัดไป 

 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจ มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเขามามี 
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และวางแผนการจัดการศึกษามีการ 
วางแผนการประชุม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน  การรายงานและติดตามผล 
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มีการสัมพันธกับองคกรภายนอกในการพัฒนาโรงเรียน ยอมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
พรอมนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไข จัดประชุมครูเปนประจําและตอเนื่อง 
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบ การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง สงเสริมการทํางานเปนทีม รวมท้ังความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระทําของตนเองยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข กําหนดมาตรฐานภาระงานใหแกครูบุคลากรไดรับผิดชอบออกคําส่ังมอบหมายงาน
ในหนาท่ีเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหบุคลากรไดถือปฏิบัติอยางถูกตอง 
 หลักความคุมคา หมายถึง มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืนมีการสนับสนุนใหนําวัสดุท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหม 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 การบริหารตามหลักอิสลาม หมายถึง การยอมรับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในฐานะผูมีอํานาจ
สูงสุด ผูทรงกรรมสิทธ์ิและเอกสิทธ์ิอันสมบรูณของอํานาจสูงสุดนี้ และเปนความจําเปนแกมุสลิม
ทุกคนท่ีจะตองยอมรับและมีความม่ันใจในหลักการขอนี้โดยดุษฎี และใครผูใดท่ีปฏิเสธในหลักการ
ขอนี้เขาคือผูปฏิเสธประกอบดวย 
 หลักกฎหมาย (อัชชะรีอะฮฺ) (   الشريعة)  หมายถึง การปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตจัดระเบียบตามหลักการยึดม่ันและหลักจริยธรรมอิสลาม ยึดม่ัน
กฎหมายอิสลามท่ีมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเปนแมบท มีการกําหนดสิทธิหนาท่ีอยางมีดุลยภาพและ
ใหความเปนธรรมสมเหตุสมผลตอผูรวมงาน 
 หลักคุณธรรม (อัลอิหฺซาน) ( ن   االحسا    ) หมายถึง หลักคุณธรรมความดีท้ังปวงซ่ึง
ครอบคลุมการงานท่ีดีตางๆ ปฏิบัติตามคําส่ังหามและเช่ือฟงพระองคอัลลอฮ (ซ.บ) ปฏิบัติตอ
ผูรวมงานดวยวาจาท่ีไพเราะ สุภาพออนโยน มีเจตนาดีตอผูรวมงาน  มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีความขยัน อดทน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีสรางความสมัครสมาน  
รักใครปรองดองในองคกร 
 หลักความบริสุทธ์ิใจ (อัลอิคลาส) (    اإلخالص) หมายถึง การทํางานเพ่ือหวังความโปรด
ปรานจากพระองคอัลลอฮ (ซ.บ) เทานั้น มีความจริงใจตอผูรวมงาน ใหความชวยเหลือแนะนําดวย
ความบริสุทธ์ิใจ มีความโปรงใสพรอมใหตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะชน มีการจัดทําแผน
งบประมาณอยางถูกตองเพื่อใชจายในหนทางของอัลลอฮ (ซ.บ)   
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 หลักการมีสวนรวม (อัซซูรอ) (  شورى) หมายถึง ใหเกียรติผูเขารวมประชุมและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมมือกันทํางานเพื่อรักษาบทบัญญัติของศาสนาไว ใชกระบวนการ
ปรึกษาหารือในการนําไปสูมติท่ีประชุมใหทุกฝายไดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา ยอมรับมติท่ีประชุมหรือเสียงขางมากถึงแมจะไมเห็นดวยก็ตาม 
 หลักความรับผิดชอบ (อัลอมานะฮ) (    َٱلَۡأَماَنة) หมายถึง ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ี
ตองรับผิดชอบเปนอยางดี รักษาเวลาในการทํางานตามกฎระเบียบท่ีไดกําหนดไว มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอหนาท่ี และระมัดระวังการละเลยและละท้ิงหนาท่ี มีการมอบหมายงานในหนาท่ี
เปนไปตามความเหมาะสมเพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตอง มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีมีตอพระผูเปนเจา
และบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี 
 หลักความพอเพียง (อัลกินาอะฮ) (   القناعة) หมายถึง ผูบริหารประพฤติตนในแนวทางท่ี
ดี ลดละส่ิงไมดี ประพฤติตนตามหลักศาสนาอิสลามมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยางประหยัด
และใชอยางคุมคาท่ีสุดมีการสรางจิตสํานึกในเร่ืองความประหยัด แกบุคลากรภายในโรงเรียนรูจัก
ความพอดีและความเหมาะสมในการใชจาย 
 หลักการทับศัพทภาษาอาหรับท่ีใชในการวิจัยเลมนี้ อางอิงจากราชบัณฑิตยสถาน 
(2554) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
ตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

 2.  ไดทราบถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม 
 3.  ไดทราบถึงการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีในภาพรวม                                                                                   
 4.  ไดแนวนโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

 5.  สามารถนําผลการวิจัยไปใชขยายผลการวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ 
การบริหารตามหลักอิสลามในทางการศึกษาตอไป 

 


