
  

 

Proceedings  

Volume 2 

The 2nd  YRU National and International Conference 

on Teaching in Islamic Education  

    (The 2nd YRU-NICTIE) 

 

  

“Islamic Education Towards ASEAN:  

Future and Challenges”  

  

 

   

 

March 11- 12, 2014 

Yala Rajabhat University, THAILAND 

 

 

  
 



Forward 

The Teaching in Islamic Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat 
University (YRU)with officially sponsored by Department  of Teaching in Islamic 
Education has been organizing the  “The 2nd YRU National and International 
Conference on Teaching In Islamic Education”(YRU –NICTIE 2014).This has become 
a good ground for post-graduate students and Islamic scholars to contribute their 
research works. 
 
I would like to express my sincerely thanks to our discussion panelists which came 
from distance with their mind to share their knowledge. The most important 
people I would like to cordially thank are those who involved in organizing and 
arranging this conference. 
 
Regarding to the conference documents, 40 papers presented in this conference 
will be updated and later published as the complete proceeding, which we hope 
that it will be much useful to all researchers and educators. 
 

 

Assist. Prof. Urairat Yamareng 
Chairperson of the YRU-NICTIE 2014 
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   No. S001 

The use of case studies to develop an understanding  on methodology of 
teaching models  for enhancing critical thinking skills for student of Master of 

Education Program in teaching of Islamic Education 

 Urairat  Yamareng  

 ABSTRACT  

 This research aimed 1) to develop and determine lesson plans using 
case-based learning  for enhancing critical thinking teaching skills of 
student of master of education program in teaching of Islamic 
education, 2) to compare the students’ an understanding on 
methodology of teaching models for enhancing critical thinking skills 
between before and after learning through using case-based learning  
and  evaluate their satisfaction towards learning through using case-
based learning. The participants were 15 students of Master of 
Education Program in teaching of Islamic Education  in Yala Rajabhat 
University (YRU).The research instruments were lesson plans, 
performance assessment form and questionnaires on students’ 
satisfaction towards learning through using case-based learning.  The 
data was collected through quasi-experimental research namely one 
group pretest –posttest design. The data was analyzed by percentage, 
E/ , arithmetic mean, standard deviation and t-test. The results were : 

1. There were 4 lesson plans which were developed in this 
research and the  

each lesson plans has 5 processes for activities management  which 
were called  that PCSBC  model. The first process of PCSBC  model is 
preparation,  the secondly is case study-based presentation , the 
thirdly is small group discussion, the fourth is big group discussion and 
the fifth process is construct of new knowledge. Overall efficiency 
(E1/E2) of PCSBC model is  82.15/81.85 which is  higher than standard 
criteria (80/80). 
 2.  The students’ an understanding on methodology of 
teaching models for enhancing critical thinking skills after learning 
through using case-based learning  were higher than before learning 
with statistically significance of 0.05.  
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3. The overall students’ satisfaction towards learning through 
using case-based learning was high level ( x = 4.45, S.D.=0.83). 

 Keywords:  case-based learning, PCSBC model , an understanding on 
methodology of teaching models for enhancing critical thinking skills, 
students’ satisfaction 

 

 
Introduction 

The aims of teaching in Islamic education curriculum on critical thinking and 
creative skills teaching in Islamic education  course focus on practicing  the student to 
understand the methodology of instructional models and to design learning activities 
according to processes of each model. But five years ago for teaching experiences by 
lecture method in this course of the researcher made me know that the traditional 
lecture cannot help the student understand to the methodology of instructional 
models and they cannot design learning activities according to processes of each 
model that they had learned. The researcher thank ,it is important to find the better 
method  for teaching in this course and case-based learning was considered . Because 
case studies are a great way to improve a learning experience, because they get the 
learner involved, and encourage immediate use of newly acquired skills. They differ 
from lectures or assigned readings, because they require participation and deliberate 
application of a broad range of skills. Breslin & Buchanan (2008)  suggests that cased 
studies are a tool “focusing on  the transition between theory and practice”. So this 
research has selected case-based learning for increasing the students’ learning 
achievement on understanding on the methodology of instructional models.  

Literature Review 

Case- based learning is a student-centered approach that can be used 
autonomous learning. Student actively engage with the case studies in some way , 
individually, in groups; in the classroom, as directed study or online.(Backx , 2008)  

Backx (2008) suggests that cased studies can be used in sport , exercise science 
and other disciplines and Breslin & Buchanan (2008)  suggests that cased studies are a 
tool “focusing on  the transition between theory and practice”. In addition, Backx 
(2008) emphasize  that a case  studies approach to learning encourages students to 
share knowledge and information through group work and discussions . 



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 
 

 3 

Sharon Cox (online) emphasize  that case- based learning  are usually based on 
a real-world scenario, based on a real or a realistic situation. Case- based learning  can 
be used to construct different contexts to enable students to explore these important 
behavioral aspects in areas such as hospitality management. In addition , Sharon Cox 
(online) emphasize  that case- based learning  provides a realistic context to illustrate a 
point or provide a context within which to practice applying skills. A case reflects some 
of the complexity of the real-world by retaining a holistic view of a situation. A simple 
case study consists a scenario (the context), a statement of the issues (the focus of the 
case), the task (the open problem) and any resources needed for the task. Additional 
supporting materials (artefacts) such as documents newspaper articles or videos may 
also be provided. 

Patton & Appelbaum  (2003) outline the following approach for conducting a 
case study : 

1. Determine the object of the study. 

2. Select a case relevant to the object of study. 

3. Build initial theory through a literature review. 

4. collect and organize data  

5. Analyze the data and develop conclusions. 

In addition, Sharon Cox (online) suggests  that the method to assess case 
studies work are providing the students detail information about what is expected from 
them in using case study and how to present their findings. 

 

The purposes of this research are: 

1) to develop and determine the efficiency  of an instructional model using 
case Study-based learning for enhancing students of teaching in Islamic Education 
Program on teaching critical thinking skills in Islam education  

2) to compare an understanding  on methodology of teaching models between 
before and after using the instructional model and 4) evaluate the students’ 
satisfaction toward the instructional model. 

 3) to evaluate the students’ satisfaction toward the instructional model. 
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Methodology of Research 

ž  Population 
     The participants were 15 students  majoring in teaching in Islamic Education 
Program in Faculty of Education at YRU in the second semester of academic year B.E. 
2556 

 The research Instruments  
The research instruments were 3 kinds of instruments as follow : 
ž  1.The 4 lesson plans with case studies which has 5 processes of  

learning activities in each lesson plan which were called  that PCSBC  model. The first 
process of PCSBC model is preparation,  the secondly is case study-based presentation 
, the thirdly is small group discussion, the fourth is big group discussion and the fifth 
process is construct of new knowledge. They are conducted  by studying and analyzing 
on models of teaching in several methods, especially  case- based learning model, 
then draft lesson plans with 5 processes of learning activities, then bring it to the 3 
experts on teaching design for evaluation , recommendation and advising on 5 lesson 
plans. Then improve them according to the experts. They recommend that the quality 
of lesson plans has a good level and can be used to teach for improving the students’ 
learning achievement.  
  2. The performance assessment which was conducted by studying and 
analyzing documents on assessment  and evaluation development, then draft the 
performance assessment form with rubric scoring, then bring it to the 3 experts on 
teaching design for evaluation , recommendation and advising and it is considered that 
the quality of the performance assessment appropriate to use to assess the students’ 
case study works. 
  3. The questionnaires on students’ satisfaction towards learning through 
using case-based learning was conducted by studying and analyzing documents on 
satisfaction measurement, then draft the questionnaires form according to 5 rating 
scale form, then bring it to the 3 experts on satisfaction measurement for evaluation 
recommendation and advising and it is considered that the quality of its appropriate to 
use to measure the students’ satisfaction. 
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The data collection  
ž  The data was collected through quasi-experimental research namely one  

group pretest –posttest design as following : 
 
 
 
 

O1 =  Pretest 

X = 4 lesson plans with case- based learning   

O2 =  posttest 

 
The data analysis 
The data was analyzed by percentage, E1/E2 , arithmetic mean, standard 

deviation and t-test 
 
The results of this research 
 The results of this research shown that  

1. The lesson plans for using case-based learning should has 5 steps  for 
learning activities management. They are PCSBC ; P = preparation, C= case study-based 
presentation , S= small group discussion, B= big group discussion and C= construct of 
new knowledge that can be wrote in diagram as follow: 
 

 
 

The each step has mean as follow: 

Small group discussion

Case study-based 
presentation

Construct of new knowledge

Big group discussion

Preparation

O1 X O2 
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P = Preparation is the step which the instructor must be done about case 
studies  such as a scenario, a statement of the issues on methodology of teaching 
models for enhancing critical thinking skills,the task and any resources needed for the 
task. Additional supporting materials (artefacts) such as documents newspaper articles 
or videos may also be provided 

C= Case study-based presentation is the step which the instructor must be 
presented  the case study to the students for studying and analysis. 

S= small group discussion is the step which the instructor must be divided the 
students into the small group for discussion about the case that they received by the 
instructor should give tasks and open questions for this step. 

B= big group discussion is the step which the instructor must be organized the 
class in a large group to share and exchange of  knowledge between the learning 
experiences in small groups on methodology of teaching models for enhancing critical 
thinking skills. This step helps the students to increase their understanding on 
methodology of teaching models for enhancing critical thinking skills. 

C= construct of new knowledge is the step which the instructor must be 
allowed the students think and design learning activities according to the teaching 
models that they had learned  in 2nd -4th  steps by working in individual or in group. 
The instructor are only good facilitator. 

2. The efficiency (E1/E2) of PCSBC model  
 
 
 

Table 1: The efficiency (E1/E2) of PCSBC model 
 
No of Lesson plan E1 E2 E1/E2 Level of efficiency 

1. PBL 82.25 82.45 82.25/82.45 high 

2. 4 MAT 83.12 82.86 83.12/82.86 high 

3. Jigsaw technique 81.38 81.32 81.38/81.32 high 
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4. six hats technique 86.35 85.22 86.35/85.22 highest 

 83.27 82.96 83.27/82.96 high 

 
Table 1 showed that the efficiency (E1/E2) of PCSBC model of every lesson plan 

was high level and the overall efficiency (E1/E2) of PCSBC model is  82.15/81.85 which is  
higher than standard criteria (80/80). 
 2.  The students’ an understanding on methodology of teaching models for 
enhancing critical thinking skills  
 
Table 2: The  students’ an understanding on methodology of teaching models for  

  enhancing critical thinking skills  
 

 2

1x   2

2x  D   2D  t 

896 1,200 632 1,142 18.35* 

α<0.05 
 The table 2 showed that the students’ an understanding on methodology of teaching 
models for enhancing critical thinking skills after learning through using case-based 
learning  were higher than before learning with statistically significance of 0.05. 
 

3. The students’ satisfaction towards learning through using case-based learning  
Table 3 : The level of  students’ satisfaction towards learning through using case- 

   based learning  

 
Items ( Process of PCSBC) x  S.D. Level of satisfaction 

P = preparation 4.42 0.85 high 
C= case study-based presentation  4.45 0.89 high 

S= small group discussion 4.56 0.75 highest 
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B= big group discussion  4.35 0.84 high 

C= construct of new knowledge 4.45 0.83 high 

 x  4.45 0.83 high 

 
Table 3 show that the  students’ satisfaction towards learning through using 

case-based  learning was high level ( x = 4.45, S.D.=0.83). 
 
Conclusion 

ž  Case study-based learning is a  great way to improve a learning experiences  
because  the learner involved and encourage immediately use of newly acquired skills. 
They require participant and deliberate application of a broad range of skills 

Case study-based learning are powerful  and effective teaching tools. They also 
work best practical, applied teaching , so make sure make them appropriately. 
Students as co- creators of learning process in the case method.  The student feel 
enjoyable and can understand well on methodology of teaching models for enhancing 
critical thinking skills in each step of PCSBC which according to Breslin & Buchanan 
(2008)  that suggests that cased studies are a tool “focusing on  the transition between 
theory and practice”, and according to Backx (2008) who emphasize  that a case  
studies approach to learning encourages students to share knowledge and information 
through group work and discussions . 

Future Work 

The lesson plans using case-based learning namely PCSBC model should be  

applied and expanded in other subjects or other teachers. The instructor should be 
prepared several case studies and try to understand them before instruction.          In 
addition, the instructor should be provided the time and opportunities for students’ 
discussion and please emphasize that the motivation is the important thing for PCSBC 
model. 
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   No. S002 

The Personal Characteristics, Work Characteristics, Work Experiences,  
Situation of Unrest and the Teachers Organizational Commitments under 

Primary Education Service Area Office  in   
the Three Southern Border Provinces. 

 Dr.Naowarat Treepaiboon   

  
ABSTRACT 

 

 This purpose of this research aimed to study (1) the personal 
characteristic, work characteristic, work experience, situations of unrest 
and the teachers organizational commitments under Primary 
Education Service Area Office in the three southern border provinces 
and (2) to collect the suggestions. The instrument used in this research 
was the questionnaire with the reliability value of 0.96. The samples 
were 386 teachers under Primary Education Service Area Office in Yala, 
Pattani and Narathiwas province. The statistical used in this research 
were percentage, mean and standard deviation. The result of this 
research revealed that: The teachers organizational commitments as 
whole and all areas excepts were at the rated high level. The 
suggestions were, school administrators should be involved with 
participation processes. The teachers assessing performance should 
consider with a clear and fair criterions. For the situation of unrest in 
the three southern border provinces, the education should be used as 
a tool to solve the problems immediately with the harmonious 
relationship between teachers and the relevant agencies.  
 

 

 Keywords: organizational commitments, personal characteristics, work 
characteristics, work experiences, situations of unrest 

 

 

Introduction 
 

 Teachers are the most important and effective resources of educational 
management to achieve the highest level, so that teachers would be the strong key 
that bring education to the competition and excellence of the today learning society.  

Commitment to the organization is very important for staffs or employees as 
common goals to achieve the quality work. [1] Organizations must retain staffs with trying to 
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create the good attitude to the organization. Organizational commitment was critical to the 
survival and well-being in organizations [2]. 

Factors affecting organizational commitment are personal characteristics, work 
characteristics, work experiences.[3]Employees of organization with different behaviors 
would demonstrate a commitment to the organization with strong reliability[4], 
affection for their work occurs when they feel a strong emotional  attachment  to their 
organization, and to the work that they do, they'll most likely identify with the 
organization's goals and values, and they genuinely want to be there[5], one study in 
which the commitment levels of temporary workers to their agencies were assessed, 
affective commitment was found to be higher than continuance commitment.[6] 
Employees with high levels of continuance commitment also have increased levels of 
role conflict and role ambiguity, as well as low withdrawal cognitions. [7] In such a 
scenario, which must be regarded as lose-lose for employee and organization alike, the 
continually committed employee remains in an uncomfortable position out of need or 
lack of alternatives.[8] 

The three southern border provinces of Yala, Pattani and Narathiwas has a 
population of 1,767,590 people which have greater effect of historical background and 
different characteristics about the diverse racial population, religious and cultural 
descendants. The results of the study about factors that affect the success and barriers 
to education in the three southern border provinces, found that the average academic 
achievement was lower than the national average, and the obstruction caused in part 
by unsafe, beliefs and values that are different and the understanding between the 
government and the community.[9] However, the unrest in the three southern 
provinces that occurs on a daily will impact direct and indirect morale in the 
performance of teachers that affect the quality of education in the three southern 
border provinces. [10] These factors that affected the success of education in the three 
southern provinces, including the safety of life and property, quality of learning policies 
through the organization of education and religious leaders of local communities. 
[10]The findings of the research will help to guide the effective management of the 
school administrators in the situation of unrest in the three southern border provinces. 

 
Research Objectives 

 

 1. To study the personal characteristics, work characteristics, work experiences, 
situations of unrest and the teachers organizational commitments under Primary 
Education Service Area Office in the three southern border provinces. 
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 2. To collect the suggestions about teacher organizational commitments under 
Primary Education Service Area Office in the three southern border provinces.  
 
Research Hypothesis 
 

 The teachers work characteristics, work experiences and the organizational 
commitments under Primary Education Service Area Office in the three southern 
border provinces were at the rated high level. 
 
Research Design and Methodology 

 

1.  Population and Samples 
 1.1 Population:The population used in this research were 12,376 educational 

basic school teachers, academic year 2554  under Primary Education Service Area 
Office  in Yala, Pattani and Narathiwas. 
        1.2 Samples:The samples used in this research were 386 educational basic school 
teachers, academic year 2554, under Primary Education Service Area Office in Yala, Pattani 
and Narathiwas with stratified random and a simple random sampling. Complete 
demographic information is displayed in Table 1. 
 

Table1 Population and Samples 
 

From table 1 the samples of 386 educational basic school teachers were 88 Yala 
teachers, 137 Pattani teachers and 161Narathiwas teachers. 

 
2.  Research instruments 

The research instruments were the questionnaire, included 6 parts 
2.1 Part 1 Demographic information of educational basic school teachers 

under Primary Education Service Area Office  in Yala, Pattani and Narathiwaswere check 
listed questions such as sex, age, education, work time, position, work experience, 
province, school size and expected time to remove. 

No Provinces 
Population Samples 

Big Medium Small Total Big Medium Small Total 

  1 Yala 1,048 892 491 2,431 38 32 18 88 
  2 Pattani 1,779 1,455 568 3,802 64 53 20 137 
  3 Narathiwas 2,202 1,426 816 4,444 80 51 30 161 
 Total 5,029 3,773 1,875 10,677 182 136 68 386 
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2.2 Part 2 Work characteristics of 5 aspects as a rating scale of 5 levels 
consist of 50 items such as the challenges of the challenges of the job, advancement 
opportunities, further participation in the management, the characteristics that are 
correlated and job characteristics are important. 

2.3 Part 3 Work experiences of 5 aspects as a rating scale of 5 levels consist 
of 50 items such as the feeling that they are important, aspect to consider feat their 
attributes towards colleagues, the relationship with colleagues and aspect, reliable and 
dependable organization job, advancement opportunities, the characteristics that are 
correlated and job characteristics are important. 

2.4 Part 3 Organizational commitments of 5 aspects as a rating scale of 5 
levels consist of 30 items such as the presence in the organization, further involvement 
with the organization and organizational  commitments. 

2.5 Part 5 Situations of unrest of 5 aspects as a rating scale of 5 levels 
consist of 10 items. 

2.6 Part 6 the suggestions about teacher organizational commitments under 
Primary Education Service Area Office in the three southern border provinces. 

 

3.  Research instruments Development 
Research instruments Development by conceptual framework and research 

objectives with reviewing the literatures and researches. After checking of the reliable 
of contents, pretested with 50 basic school teachers under Primary Education Service 
Area Office in Yala, Pattani and Narathiwas which were not the samples. The research 
instruments was a Cronbach’s alpha of .86 
 

4.  Data collecting 
Data collecting were from 386 basic school teachers under Primary Education 

Service Area Office in Yala, Pattani and Narathiwas. 
 

5.  Data analysis and Statistics 
The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

Pearson product moment correlation and content analysis. 
 

Research Results 
 

1. Demographic information were 386 educational basic school teachers were 88 
Yala teachers, 137 Pattani teachers and 161Narathiwas teachers. Most are women 
(66.10 %), between the ages of 31-40 (43.78%), with a bachelor's degree (62.69%), have 
more than 10 years experience (52.90%), working as a teacher / professor (73.32%), the 
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period of performance of 5 - 10 years (38.86%), work in large schools. (47.15%) with the 
original settlers as Yala (32.12 %) and expected to move within 4-5 years (25.13%), 
which are shown in Figure 1. 

 
Figure 1 Demographic information 

 
2. The level of the teachers organizational commitments as whole and all areas 

excepts were at the rated high level except the unrest, which was at the  medium 
level, the detailed in figure 2. 

 Figure 2  The level of teachers organizational commitments 
 

3. The level of teachers work characteristics as whole and all areas excepts 
were at the rated high level, the challenges of the challenges of the job was the 
highest excepts and the further participation in the management was the lowest 
excepts, the detailed in figure 3. 
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Figure 3 The level of teachers work characteristics. 
 
4. The level of teachers work experiences characteristics as whole and all areas 

excepts were at the rated high level, their attributes towards colleagues was the highest 
excepts and the aspect to consider feat was the lowest excepts, the detailed in figure 4. 
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Figure 4 The level of teachers work experiences characteristics. 
5. The level of teachers organizational commitments as whole and all areas 

excepts were at the rated high level, the further involvement with the organization was 
the highest excepts and the presence in the organization was the lowest excepts, the 
detailed in figure 5. 

 

 
 

Figure 5 The level of teachers organizational commitments 
 
6. The suggestions were, school administrators should be involved with 

participation processes. The teachers assessing performance should consider with a 
clear and fair criterions. For the situation of unrest in the three southern border 
provinces, the education should be used as a tool to solve the problems immediately 
with the harmonious relationship between teachers and the relevant agencies. 
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Conclusion 
The level of the teachers organizational commitments as whole and all areas 

excepts were at the rated high level except the unrest, which was at the medium 
level, consistent with the findings of Jumnong HLaokongthum [11], the organization of 
education administrators and teachers under the Office of Education Trad and found 
that all aspects of organizational commitment of teachers overall were at the high 
level. Probably as a result of social norms that make teachers feel great feeling to their 
works, it requires a commitment to education because of the appropriate to the duties 
in schools. [10] It was a presence the loyalty educational institution. 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Model  Construction  of   Good Governance Administration of Basic Educational 
Institutions in  The Three  Southern  border provinces 

 จรุณี   เก้าเอี้ยน1 
Dr.Jarunee   Kao-ian 

 

 Abstract  

 This research aims to study state of school administration in three 
southern border provinces; construct the model of school administration 
of Good Governance; and evaluate the model of school administration 
of Good Governance. The study is divided into three phases. First phase 
is dealt with the study of school administration. Twenty-one school 
administrators are selected to participate in this phase. Second phase is 
to construct the model of school administration. In this phase, Del-phi 
technique is used to collect the data. Two directors and vice-directors of 
regional education affairs in three southern border provinces and three 
educators in colleges in three southern border provinces are selected to 
be the participants. Last phase is to evaluate the model of school 
administration of Good Governance. The samples are four hundred and 
fourteen teachers and administrators in schools in three southern border 
provinces. Interview is used to collect the data in the first phase; likert-
scale questionnaire is used to collect the data in the second phase; and 
questionnaire with Frequency, Range between Quartile, Median, 
Percentile, Mean, and Standard Deviation is used to collect the data in 
the last phase. The study yields the following results on the model of 
Basic Educational Institution Administrators and teachers state that it is a 

 

                                                           
1ดร.(การบริหารการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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highly appropriate model and can be a practice in educational 
institutions in three southern border provinces. 

 Keywords : Good Governance   Administration  The Development The 
Three  Southern  Border Provinces 

 

 บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค(์1)เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา ( 2)เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ( 3)ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักธรรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 3 
ระยะคือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจากผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 21 คน ระยะที่2 สร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้เทคนิค เดล
ฟาย โดยสอบถามจากผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในจังหวัดยะลา และนราธิวาส จ านวน 2คน ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 3 คน 
อาจารย์ระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 คน ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 414 คน  

ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลในภารกิจของสถานศึกษา 4 ภารกิจ ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป ใน
แต่ละด้านประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความร่วมมือและหลักความคุ้มค่า ผลการ
ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกข้อและทุกด้าน 

 

 ค าส าคัญ :หลักธรรมาภิบาล    การบริหารสถานศึกษา    การสร้างรูปแบบสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน และเป็นสถานที่
ศึกษาของรัฐบาล จึงจ าเป็นต้องน าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 78 บัญญัติไว้ว่า พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2542 : 2) การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น  เพ่ือให้ได้
คนไทยที่มีคุณภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งดี  เก่ง และมีความสุข  การพัฒนาคนไทยให้มี
คุณภาพต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  และหลัก
ความคุ้มค่า  เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์  และนโยบายในการปฏิบัติ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี , 2542 : 6) ในการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน  
ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุด  ตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ นั่นคือ  ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารขึ้นอยู่กับระบบ
การบริหารงานที่ดีและรูปแบบการบริหารงานว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลมาจัดระบบในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 

 จากการศึกษาพบว่าจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสอยู่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และเป็นพ้ืนที่ ๆ เกิดความไม่สงบและมีความรุนแรงมากส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่
ดังกล่าว  มีครู อาจารย์และนักเรียนที่ก าลังประสบปัญหาในการมาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีประเพณี วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั่นคือผู้บริหารสถานศึกษานอกจากต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหน้าที่หลักตามภารกิจแล้ว
ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องมีความเข้าใจในวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในประเพณี
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงมากใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
ท าให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน  การท าร้ายครู  ท าให้ครูต้องหยุดการเรียนการสอน  หรือสอน
น้อยกว่าโรงเรียนต่าง ๆ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามากอยู่ในระดับท้าย ๆ ของประเทศ  นั่นคือผู้บริหารต้อง
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พิจารณาถึงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนว่าจะท าอย่างไรที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
และมีผลสัมฤทธิ์สูงเหมือนกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ผู้บริหารจึงต้องมีการพัฒนาความเป็นผู้น าทางการ
บริหารและสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาได้โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน , 2546 :23) ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาถ้าสามารถสร้าง
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลก็จะเป็นแนวทางท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถน าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะ
น าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จากปัญหาดังกล่าวในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัย
การบริหารที่มีความเหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม จากการสังเกตพบว่า สถานการณ์และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องน าไปสู่รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่ได้ค าตอบและพบว่า (บรรจง 
เจริญสุข,2552:235 ) การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะบริบทของสังคมพหุวัฒธรรมจึงได้ท าการวิจัยโดยมี
วัตถุประสงค์มีส าคัญ 3 ประการ คือเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสร้างรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษา และเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนบานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการส ารวจเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารของสถานศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณและงานทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ปีโดยใช้ค าถามปลายเปิดแล้วผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อยกร่างเป็น
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 
2 สร้างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi)โดยประมวลค าตอบจากระยะท่ี 1 จัดท าเป็น
แบบสอบถามแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและเลือกข้อที่มีผู้เห็นด้วยไม่ต่ ากว่า 80% มาสร้างเป็นร่างรูปแบบ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับและวิเคราะห์โดยมัธยฐาน ( Median) และหาค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ( Interquartile Range)เลือกเฉพาะข้อที่มีค่ามัธยฐาน 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 
โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแบบร่างส าหรับ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่จริงได้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
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Deviation) สอบถามครูผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจ านวน  414 คนที่มี 
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อย
กว่า 5 ปี แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่1 เป็นแบบส ารวจข้อมูลทั่วไปมีข้อค าถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์  ตอนที่ 2 เป็นร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจของ
สถานศึกษา 4 ด้านและเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ มีข้อค าถาม 
35 ข้อ  การบริหารงานบุคคล มีข้อค าถาม 38 ข้อ การบริหารงานงบประมาณ มีข้อค าถาม 34 ข้อ การ
บริหารงานทั่วไป มีข้อค าถาม 37 ข้อ ลงรหัสและบันทึกในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
for Windows  

 การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามใน
การปฏิบัติงานได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย1.00 -1.49  หมายถึงความเหมาะสมของรูปแบบระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย1.50 -2.49  หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบระดับน้อย  

ค่าเฉลี่ย2.50 -3.49  หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย3.50 -4.49  หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย4.50 -5.00  หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบระดับมากที่สุด  

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่าในจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 21 คน เป็นผู้หญิง ร้อยละ 9.6 
เป็นผู้ชาย ร้อยละ 90.4 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 38.1 ปริญญาโทร้อยละ 61.9 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ขนาดเล็ก ร้อยละ 51.2 ขนาดกลาง ร้อยละ 28.5  ขนาดใหญ่ 
ร้อยละ 14.3  จ าแนกตามจังหวัดที่ปฏิบัติงาน จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 28.5จังหวัดยะลา ร้อยละ 47.7 
จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 23.8  ในระยะที่ 1 เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลผล
การศึกษาพบว่าการบริหารงานวิชาการมีประเด็นของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน จ านวน 81 ประเด็น 
การบริหารงานบุคคล มีจ านวน 86 ประเด็น การบริหารงานงบประมาณ มีจ านวน 89 ประเด็น และการ
บริหารงานทั่วไป มีจ านวน 66 ประเด็น 

ผลการศึกษาในระยะที่ 2 ในจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด พบว่า เพศชาย ร้อยละ 100.0 
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  ร้อยละ 22.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 11.1   
อาจารย์ ร้อยละ 22.2  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ ร้อยละ 33.4 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ร้อยละ 
22.2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 33.3 ปริญญาโท ร้อยละ 11.1 ปริญญาเอก ร้อยละ 
55.6 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ร้อยละ 22.2  



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 
 

 24 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา  ร้อยละ 44.4  ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 33.4ผลการศึกษา พบว่าด้านการ
บริหารงานวิชาการมีจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 37 ข้อไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 ข้อด้านการบริหารงานบุคคล
จ านวน 38 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อด้านการบริหารงานงบประมาณจากจ านวน 37 ข้อ มีจ านวนข้อที่ผ่าน
เกณฑ์ 35 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ข้อ ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า ผ่านเกณฑ์ 36 ข้อ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 2 ข้อเมื่อน ามาหาค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00 ทุกข้อและมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 
1.00 ทุกข้อในระยะที่ 3 เป็นการประเมินรูปแบบจากผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินพบว่าใน
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 414 คน เพศชาย ร้อยละ 36.7 เพศหญิง ร้อยละ 63.3 จ าแนกตามอายุ ต่ า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 10.9 อายุ 31-39  ปี ร้อยละ 42.3   อายุ 40-49 ร้อยละ 26.1  อายุ50 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 20.8 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 53.1 ปริญญาโท ร้อยละ  46.6 ปริญญาเอก ร้อย
ละ 0.2 จ าแนกตามประสบการณ์ด้านการบริหาร ต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 16.9 ประสบการณ6์-10 ปี ร้อย
ละ 48.6   ประสบการณ1์1-15 ปี ร้อยละ 12.1  ประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.5 

การศึกษา พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ ในด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า 
มีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า มีความเหมาะสมในระดับ
มากทุกข้อในด้านการบริหารงานงบประมาณมีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อในด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่ามีความ
เหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุก
ข้อ 

อภิปรายผล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นและรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อประเมินพบว่าครูและผู้บริหารเห็นด้วยกับการน าไปใช้ในระดับ
มากทุกข้อ การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สอดคล้องกับ (บรรจง เจริญสุข ( 2552 : 251)พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวิเคราะห์หลักสูตรและการท าให้ครูเข้าใจในกระบวนการของหลักสูตร (รุ่งรัชช
ดาพร เวหะชาติ ,2550 :29) ที่เป็นอย่างนี้อาจจะเกิดจากผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ปฏิบัติในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามแนวที่เคยปฏิบัติมาคือจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดและ
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หลักเกณฑ์การท างานก็ว่าไปตามบทบาทหน้าที่ของครูโดยไม่มีการมอบหมายงานให้ชัดเจนว่าใคร ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งท าให้สภาพการบริหารยังเกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนส าหรับผู้ปฏิบัติ การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะงานวิชาการเก่ียวข้องกับทุกงาน
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (จันทรานี 
สงวนนาม (2553 :148) 

  การบริหารงานบุคคล พบว่าครูต้องการขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การดูแลเอาใจใส่
จากผู้บริหาร ความโปร่งใสในการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการท างานร่วมกัน เนื่องจากในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงในการก่อการร้ายและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท าให้เกิด
ความไม่ม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้บริหารคือบุคคลที่เป็นที่พึ่งในยามคับขันของครูการสื่อสาร 
การสั่งงานต้องเป็นแบบกัลยาณมิตร (ศิริพงษ์เภาภายน ( 2553 : 59) ถ้าต้องการให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูหรือผู้ร่วมงานให้ผู้ร่วมงานรับรู้ถึง
ความสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณค่าและความม่ันคงในชีวิต (จอมพงศ์ มงคลวนิช( 2554 : 
38) ในการบริหารงานบุคคลมีความส าคัญมากส าหรับผู้บริหารเพราะคนคือปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินการถ้าครูมีความรู้ ความม่ันใจในตัวผู้บริหารประสิทธิภาพของงานก็สูงเช่นเดียวกัน ( 8)โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ของความไม่สงบซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความหวาดระแวงกับปัญหาและไม่มี
ความมั่นคงในชีวิตจะท าให้การท างานไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหรือความมุ่งมั่นในการท างาน 
นั่นคือผู้บริหารต้องสร้างความรู้สึกที่ดีในการท างานและต้องเข้าใจสภาวะของการท างานท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางสังคมต้องเข้าใจในตัวบุคลากรและต้องเป็นที่พ่ึงได้ในยามคับขันและต้องพยายามสร้าง
ความสุขให้เกิดข้ึนในองค์กร 

สภาพการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารยังขาดข้ันตอนในการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมและครูก็ไม่ชัดเจนในขั้นตอนของการด าเนินการ คนที่รู้คือมีหน้าที่โดยตรง นั่นคือใน
กระบวนการด าเนินการ  ครูคือบุคคลที่ต้องรู้กระบวนการ เบิกเงิน รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน คืนเงิน และ
การตรวจสอบการใช้เงิน เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและครูต้องทราบโดยบทบาทและหน้าที่ (จอมพงศ์ 
มงคลวนิช(2554 : 40) การบริหารงานการเงินมีความส าคัญมากเพราะการท างานทุกอย่างต้องใช้เงิน
และบุคลากรต้องรู้จักกระบวนการบริหารจัดการการเงินนอกจากนี้จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
ค่อนข้างน้อยท าให้ยากในการบริหารจัดการ ( (บรรจง เจริญสุข ,2552:235 ) ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการเงินและต้องถ่ายทอดความรู้ให้ครูที่รับผิดชอบรับรู้ส่วนครูที่
เกี่ยวข้องให้รู้ในกระบวนการที่ตนต้องปฏิบัติ  การบริหารงานงบประมาณเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายและระเบียบและสภาพ(วรชาติ สุริวัน ,2554 : 86) 
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ส่วนการบริหารงานทั่วไป พบว่าการดูแลอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้ การจัดสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร การให้ความส าคัญกับเด็กนักเรียน เป็นการบริหารงานที่
หลากหลายมาก ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ นักเรียน อาคารสถานที่ 
ความสัมพันธ์กับชุมชนเพราะงานเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการศึกษา (จันทรานี สงวนนาม 
(2553 :147) การบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่ และการสร้างความรู้สึกดีให้กับสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารเพราะการศึกษาในปัจจุบันมีความหลากหลายและแข่งขันสูงผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคมในการจัดการศึกษา (จตุพร ยอดสง่า (2555  : 35) เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องค านึงถึงความถูกต้องในการท างานและการสร้างความรู้สึกท่ีดีในการท างานร่วมกันของ
ทีมงาน (วลัยพรรณ จิตต์วิญญาณ ,2555 :138)ในการสร้างรูปแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาพบว่ารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการ
บริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติในระดับมากทุกข้อด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มี
ความเหมาะสมน าไปปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ ในด้านการบริหารงานงบประมาณพบว่า มีความ
เหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ ในด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า มีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติทุกข้อ  

เมื่อน าผลของการสร้างรูปแบบให้ครูและผู้บริหารประเมิน ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาภาพรวม 
พบว่าอยู่ในระดับมากนั่นคือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์
ส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นหลักของความรับผิดชอบโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้(ว่าที่ร้อยตรี
ณรงค์ฤทธิ์  เชื่อมาก  และคณะ (2551 : 67)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและ ส่งผลให้ข้าราชการครูเกิด
ความเลื่อมใสต่อผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.  2542 ผู้บริหารถ้าด าเนินการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมก็จะ
น าไปสู่ความร่วมมือของทีมงานท าให้เกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ครู
มองว่าการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (อนุสรา  คุ้มสมบัติ(2549 : 80) 

 การบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในด้านงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากในการบริหารสถานศึกษางานวิชาการ 
เป็นหัวใจของสถานศึกษา เป็นการท างานตามกฎหมายและมีระเบียบของสถานศึกษารองรับ ดังนั้น
ผู้บริหารต้องค านึงถึงกฎระเบียบเป็นหลักจะช่วยให้การท างานของผู้บริหารง่ายและถูกต้องมากขึ้น 
เพราะตัวระเบียบเป็นตัวก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจน (อนุสรา  คุ้มสมบัติ  (2549 : 81)) เมื่อมอง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมี
การก าหนด กฎระเบียบข้อบังคับ  กติกา  ข้อตกลงภายในสถานศึกษาโดยให้ข้าราชการครูได้มีส่วนร่วม
ก าหนด พร้อมมีการชี้แจง  และใช้กฎเกณฑ์อย่างมีความยุติธรรม  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  
และมีความชอบธรรม  ได้รับการยอมรับ  และปฏิบัติตามจากครูได้เป็นอย่างดี (รับขวัญ  ภาคภูมิ  
(2547:83) นอกจากนี้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีความเป็นธรรมสามารถปกป้องคนดีและลงโทษคน
ไม่ดีตัวระเบียบและกฎหมายต้องมีการปรับอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้และได้รับการยอมรับ
จากประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ครูมองว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก (14) 

 การบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาเป็นงาน
ที่ต้องอาศัยคนในการขับเคลื่อนและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกันในการท างานผู้บริหารต้องมีคุณธรรมใน
การบริหารจัดการเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับครูผู้บริหารต้องสร้างความรักความ
สามัคคีของทีมงานและต้องให้ขวัญและก าลังในในการท างานโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นภาวะที่กดดันการท างานของครูและผู้บริหารอย่างมากที่ต้องท างานแข่งกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
โดยไม่คาดคิดพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับของการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก( ส านัก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2542 : 13)  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากข้าราชการครู  โดยยึดมั่นในความถูกต้องมีการส่งเสริมให้ครูน าหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม  เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปกครองบังคับบัญชาข้าราชการเป็นจ านวนมาก  เพ่ือให้ช้าราชการครู อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผู้บริหารจะต้องยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  ด้วยการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการครู  (รับขวัญภาคภูมิ  (2547 : 80) 
นอกจากนี้ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้มีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติและสามารถน าไปสอนนักเรียนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป   (ส านัก
นายกรัฐมนตรี (2542 : 3) 

 การบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก การบริหารงานงบประมาณผู้บริหาร
ต้องท างานให้สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากในปัจจุบันสถานศึกษาไม่ได้ท างานอยู่เฉพาะในสถานศึกษา
แต่มีบุคคลที่เข้ามาเก่ียวข้องและตรวจสอบการท างาน ผู้บริหารต้องโปร่งใสและพร้อมส าหรับการ
ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา (อรุณ ตะหริ (2552 : 53)) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างเปิดเผย  สามารถตรวจสอบได้และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ  มีการแจ้ง
ผลการประเมินในการปฏิบัติงานด้วยความชัดเจน  และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใส
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(เปรมจิต  ศิริวัฒนะตระกูล  และคณะ (2550 : 60) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน และความโปร่งใสได้ตลอดเวลา  (ส านักนายกรัฐมนตรี  
(2542 : 3) 

 การบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารต้องบริหารงานแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมของทีมงานเพ่ือสร้างความสามัคคีและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในการท างานเพราะการ
ท างานในปัจจุบันต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือรับรู้เรื่องต่างๆได้ตรงกัน (รับขวัญภาคภูมิ  (2547 : 80) การ
บริหารงานทั่วไปผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับบุคคลากรเนื่องจากเป็นการบริหารงานที่หลากหลาย
รูปแบบและเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงผู้บริหารต้องอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
(อรุณ ตะหริ    (2552 : 54) ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรท างานเป็นทีม  และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มีส่วนในการบริหารงานทั่วไป และร่วมแสดงความคิดเห็นตัดสินใจและส่งเสริมให้บุคลากร
และชุมชนมีส่วนในการวางแผนการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ  เพราะปัจจุบันการกระจายอ านาจ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ (อนุสรา  คุ้มสมบัติ  (2549 : 81) ผู้บริหารจึงต้องท าตามนโยบาย  
เป็นการบริหารที่ใช้ยุทธวิธีระดมก าลังความคิด  จิตใจให้เกิดพลังทางการบริหาร  (ส านักนายกรัฐมนตรี  
(2542 : 3))เพราะการบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายกว้างขวางและเป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการได้อย่างดี(ธรรมรส  โชติกุญชร  ( 2540 : 280) นอกจากนี้ผู้บริหารกิจการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกิจการอย่างเคร่งครัด  การละเลยไม่ว่าจะเกิดจาก
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  อาจจะน ามาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสถานศึกษาและผู้บริหารคือ
บุคคลที่ต้องรับผิดชอบ(โสมนัส  ณ  บางช้าง ,2554 :48) กระบวนการบริหารจัดการว่าผู้บริหารคือ
บุคคลที่ส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการการบริหารจัดการต้องให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด (Hoy 
and Miskel, 2001:335) ได้กล่าวถึงผู้น าก็คือผู้บริหารว่ามีความส าคัญในการน าองค์การและการสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการท างานระหว่างองค์กรกับชุมชน( Lunenburg and Ornstein, 1999:145) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หลักนิติธรรมคือการท างานตามระเบียบของราชการ  
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการเพราะเป็นหัวใจของสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งเน้นการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หลักคุณธรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักความโปร่งใส 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนได้ทุกขั้นตอน หลักการมี
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ส่วนร่วม ผู้บริหารควรให้ครูและบุคคลากรเข้าร่วมในการก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการท างาน
ของสถานศึกษา หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้กับครูในการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน หลักความคุ้มค่า ให้มีการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน เพราะหาง่ายไม่เป็นภาระกับนักเรียนมากนัก   

 การบริหารงานบุคคล หลักนิติธรรม ผู้บริหารต้องรู้จักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลักคุณธรรม ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักความโปร่งใส ในการท างานผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนก าลังคน
และวางคนให้เหมาะสม หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ ครู นักเรียน ชุมชน กรรมการ
ประจ าสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเพื่อบริหารสถานศึกษา หลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรับผิดชอบงาน หลักความคุ้มค่า ในการพัฒนาบุคคลากรผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงผลที่จะน ามาใช้จริงในการเรียนการสอน การบริหารงานงบประมาณ หลักนิติธรรมผู้บริหาร
และบุคลากรต้องพัฒนาตนเองในด้านความรู้ในการบริหารจัดการงบประมาณอยู่เสมอ หลักคุณธรรม
ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบุคลากร หลักหลักความ
โปร่งใสผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดงบประมาณตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้ หลักการมีส่วน
ร่วมผู้บริหารต้องจัดท าฐานข้อมูลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา หลักความรับผิดชอบผู้บริหารต้อง
ก าหนดนโยบายด้านการใช้เงินให้ชัดเจน หลักความคุ้มค่าผู้บริหารต้องดูแลบุคคลากรที่รับผิดชอบเรื่อง
การเงินให้มีความรู้ในการจัดท างบประมาณการบริหารงานทั่วไป หลักนิติธรรม ผู้บริหารต้องก าหนดสาย
การบังคับบัญชาและภาระหน้าที่ให้ชัดเจน หลักคุณธรรมผู้บริหารต้องเสริมสร้างก าลังใจให้ครูและ
บุคลากรอยู่เสมอ หลักหลักความโปร่งใสผู้บริหารต้องแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้บุคลากร
ได้รับทราบ หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเด็กในการจัด
กิจกรรม หลักความรับผิดชอบผู้บริหารต้องมีการก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคคลากรที่ดีรับ
มอบหมาย หลักความคุ้มค่าสถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 
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ISLAM AND PEACE BUILDING IN MULTI RELIGIOUS AND CULTURAL SOCIETY:  

A CASE STUDY IN YALA, PATTANI AND NARATHIWAT OF THAILAND 
 
 Dr.Muhammadtolan Kaemah  

 ABSTRACT  

  
Recent decades have witnessed the emergence of movements across 
the world in the name of religion, some of which are fuelled by a 
group of political interest in the region and a deep-rooted hatred for 
other faiths and their adherents. The people in this region are distinct in 
terms of religion, culture, ethnicity and language from those in other 
regions of country. Therefore, such differences are important factors in 
the social conflicts in this area. The paper attempts to explore and find 
out the multi religious and cultural relation according to the Islamic 
perspective and influence of Islamic doctrine in daily life of the people 
in the region. The paper focuses on a good relation between 
communities and building peace process in plural society. The study 
found out that the inter-community relation, between Muslim and 
Buddhist community, in Yala, Pattani and Narathiwat sharesits concern 
with the issue of unrest in the region. And plays a very significant role 
to develop society and to builds a mutual understanding and peace 
among adherents of different religions and faiths in the plural society in 
the Southern provinces of Thailand.   
 

 

 Keywords: Multi Religious and Cultural relation, Deep-rooted hatred, 
Peace process, Plural society 
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Arabic language curriculum of Sheik Daud Al-fathani Islamic University,  
Yala, Southern Thailand i 

“A Critical Study” 

 Dr.Muhammadsuhaimi Haengyama, Abdullah Saleh, Idi Hamdi  

 ABSTRACT  

 This study is issue of an Analysis study of the Arabic language 
curriculum in the Arabic language faculty of Sheik Daud Al-fathani 
Islamic University, Yala, Southern Thailand .The objective of this study is 
to review the curriculum used in the university, and also to find out the 
reasons of the students; weakness in learning Arabic subjects in order to 
offer the necessary suggestions and recommendations to amend and 
improve the curriculum. The researcher has made a personal interview 
with the dean of the Arabic language of faculty, some teacher and 
students. The number of teacher is 20 and as for the student 84.  
Eventually, the researcher came up with a number of results, among 
them are: the  curriculum of Arabic language the faculty needs to be 
reviewed   in order to modify it to be suitable with the nature of Arabic 
language teaching at the faculty and to suit the students; the objectives 
of the curriculum are not clear and there is no clear determination of 
general and specific objectives; lack of capable teachers in Arabic 
teaching generally and in Arabic teaching for non Arabic speakers 
specifically, focus on translation and lecture method only, non 
existence of modern teaching instruments such as videos, tapes, 
computers, and so on. In the light of this study's results, the researcher 
has reached a number of recommendations and suggestions to solve 
the problems. Most important of which are, Reformulation in the 
general and specific objectives of Arabic teaching in the faculty to be 
comprehensive and clear; Preparation of teachers to be qualified in 
modern Arabic teaching methodologies, e.g. organizing workshop, 
conferences and forums with this theme; providing modern teaching 
aids. 

 

 Keywords: Arabic language, curriculum, Sheik Daud Al-fathani Islamic 
University 
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 مقدمة

 يف العربية اللغة بكلية العربية اللغة دلنهج حتليلية ميداينية دراسة عن عبارة ىي الدراسة ىذه
 دلنهج والتحليل الوصف البحث ىذا ويتناول. تايالند جنوب اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جامعة
 اللغة تعليم عملية أسس مع وتتفق تتماشى معاصرة منهجية أسس على اجلامعة ىذه يف العربية اللغة

 اللغة منهج مراجعة إىل الدراسة ىذه وهتدف.العربية غري بلغات الناطقة األجنبية البالد يف العربية
 أجل من التحصيل، يف الطلبة ضعف أسباب على الوقوف مع اجلامعة ىذه يف ادلستخدم العربية
 .ادلستقبل يف وتطويره لتحسينو الالزمة والتوصيات االقًتاحاتو النتائج تقدمي

 
 الجامعة عن تاريخية نبذة

. مبكرا إليها اإلسالم وصل اليت آسيا شرق جنوب بالد إحدى ىي تايالند جنوب أو فطاين 
 ادلسلمني إن حيث ادلنطقة، بلدان لتنتشريف العربية والعلوم اإلسالمي الدين تعاليم منها وانطلقت

 يف مهما مكانا احتلت قد العربية اللغة وإن العربية، والعلوم الدين بتعاليم يهتمون أخذوا األوائل
 إىل العربية اللغة يتعلمون فبدأوا كبرية، وعناية اىتماما نالت وإهنا. ادلنطقة ىذه عرب ادلسلمني قلوب
 مركزا العلماء بيوت و وادلصليات ادلساجد باختاذ معينني أشخاص أيدي على الدين تعلم جنب

 بادلسجد التعليم غرار على التعليم نظام إىل تطورت مث احللقات نظام ظهر األيام مرور وبعد. تعليميا
 بشكل التعليم نظم لتطور ونتيجة ، "فندق " باسم احمللي اجملتمع لدي واشتهر ادلكي واحلرم النبوي

 نظام وىو احلديث التعليم  نظام إىل التعليم نظام طوروا التايالندية احلكومة لسياسة وطبقا عام
 أخرى إثر واحدة إسالمية عربية مدرسة إىل" فندق "حتول احلني ذلك ومنذ اإلسالمية العربية ادلدارس

 احللقات نظام على اإلسالمي العريب التعليم فإن ذلك ومع. كلها ادلنطقة ربوع يف انتشرت حىت
 تسعينات يف أيضا ظهرت ذلك مع.  اآلن إىل األوىل مبسريتو حيتفظ اليزال الفندق ونظام وادلساجد

 ىذه تسمية وأما. اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جامعة ومنها إسالمية جامعات ادلاضي القرن يف
 من لكونو العطرة، لذكراه وختليد اجلبارة جلهوده وتقدير فتعظيم الفطاين داود الشيخ باسم اجلامعة
 . ادليالدي عشر الثامن القرن يف الفطانيني العلماء أشهر
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 وأكرب أجل ومن اإلسالمية األمة وعلى دارالسالم فطاين يف ادلسلمني على تعاىل اهلل نعم أكرب دلن إنو
 ادلستوى إىل والًتبوي التعليمي ادلستوى ترقية يف العامل من البقعة ىذه يف ادلسلمني علماء إجنازات
 تسري واليت تايالند جنوب جاال مبدينة اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جامعة فيها أقيمت أن اجلامعي

 على دل إن ىذا. الشريف األزىر جامعة وىي العامل يف إسالمية جامعة وأعرق أقدم منهج على
 اإلسالمية الشريعة حبتمية باإلميان تعمر مازالت اإلسالمية األمة قلوب أن على يدل فإنو شيء

 . العربية اللغة وبأمهية
 الدكتور الشيخ يد على  تأسيسها وكان.  اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جامعة تأسست ىنا من

 احلاج بن باصا شافعي احلاج األستاذ والشيخ  تعاىل اهلل رزتو طاىر زلمد احلاج بن ىارون احلاج
 يف وذلك دارالسالم، فطاين يف الفضالء واألساتذة العلماء من وغريمها تعاىل اهلل حفظو عبدالرزتن

 وما تايالند يف ادلسلمني ألبناء العايل للتعليم وتوفريا ودعما مسامهة  م، 1993 عام مايو شهر أول
 على ادلوافقة دتت وقد.  العربية الدول يف اجلامعية الدراسة دلواصلة حظ ذلم ليس الذين من جاورىا
 ومن ، 01 رقم م20/6/1999 يف جاال بوالية اإلسالمي اجمللس قبل من اجلامعة ىذه شرعية
 .139 رقم م5/7/1999 يف ببانكوك اإلسالم شيخ ومكتب اإلسالمية للشؤون ادلركزي اجمللس

 وكلية العربية اللغة وكلية الدين أصول وكلية الشريعة كلية وىي كليات أربع من اجلامعة ىذه وتتكون
 وفق العربية اللغة وكلية الدين أصول وكلية الشريعة كلية وىي األوىل الثالث الكليات وتسري  الًتبية،
 من نظمها مناىجها تنتهج فهي الًتبية كلية وأما. ونظما ومناىجا أىدافا الشريف األزىر كليات
 يف االلتحاق األربع الكليات ىذه يف للناجحني وميكن. اإلندونسية اجلامعات و الكليات بعض
 األزىر جبامعة ( بكالريوس اي العام للدبلوم ) الرابعة السنة أو ( اخلاص للدبلوم ) الثانية السنة

 .إندونيسيا يف اإلسالمية والكليات اجلامعات بعض أو الشريف
 خاصة السالم دار فطاين يف النشطة الوحيدة األىلية اجلامعة ىي اجلامعة ىذه بأن علما

 يف وكوادر التدريس وىيئة وميزانية، مناىج، حيث من  وذاهتا نفسها على تعتمد اليت عامة وتايالند
 منذ اجلامعة ىذه اجنزت وقد. اآلن حىت التايالتدية احلكومة قبل من ادلعًتفة غري وىي. اجلامعة إدارة

 اإلسالمية العلوم خدمة يف أو وادلسلمني اإلسالم خدمة يف سواء عديدة رلاالت اليوم إىل نشئتها
 كبريا اىتماما نقدم أن منا تتطلب اجلامعة ىذه طرف من الكبرية اإلجنازات وىذه العربية، واللغة
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 احلقيقي وضعها نكشف أن نستطيع حىت العربية اللغة تعليم خاصة فيها التعليمية ادلسرية مبتابعة
 .والوطن واألمة الدين حنو رسالتها أداء يف الطيب ووجهها

 

  الجامعة أهداف

 . واألمة وادلسلمني اإلسالم خلدمة األكفاء الطلبة ختريج- 
 غرس على قادرة تربوية تعليمية مؤسسة يف يتمثل إسالمي صرح بناء يف ادلسلمني آمال حتقيق- 

 .الوطن ألبناء اإلسالمية اذلوية

 صاحل رلتمع إعداد يف وادلشاركة العربية اللغة وتعليم اإلسالمي الدين تعليم مستوى رفع- 
 .واجلماعة السنة أىل بعقيدة متمسك

 .واألمة اإلسالم رسالة زتل على قادر صاحل جيل إعداد- 

 وادلسلمني اإلسالم خلدمة العلمية وادلؤسسات اجلامعات بني والثقافية العلمية الروابط توثيق- 
 .واألمة

 مع والعربية اإلسالمية العلوم رلاالت يف وتشجيعها ونشرىا وتررتتها العلمية البحوث إعداد- 
 .وحفظو اإلسالمي الًتاث جبمع العناية

 
 ونظامها الدراسة ومدة التدريس لغة

 .وإجنليزية ماليوية مواد ماعدا العربية باللغة ادلواد رتيع يف  التدريس  يكون      - 
 .واحدة سنة اخلاص الدبلوم ويف سنوات، 3 العام الدبلوم مرحلة يف الدراسة مدة      - 
 .الشريف األزىر جامعة يف ادلطبق النظام ىو اجلامعة ىذه يف الدراسة نظام      - 
 

 بالجامعة العام التعليم
 ، السنوي النظام وىو الشريف األزىر جامعة يف ادلطبق النظام ىو باجلامعة الدراسة نظام 

 الفصل إىل باالنتقال لو ويسمح جنح الذي والطالب الدراسية السنة آخر يف النجاح تقييم ويكون
 :وىي كليات أربع وللجامعة . الدراسية ادلواد رتيع يف جنح الذي الطالب ىو اجلديد
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  الشريعة كلية

 .الشريعة بكلية الدراسية المواد توزيع
 

 المواد الدراسية العدد
 للسنة األولى

 المواد الدراسية
 للسنة الثانية

 المواد الدراسية
 للسنة الثالثة

 الفقو أصول الفقو الفقو 1
 الفقو ادلقارن الفقو ادلقارن علوم احلديث 2
 تفسري آيات األحكام توحيد النبوات تاريخ التشريع 3
 منهج الدعوة اللغة العربية اللغة اإلجنليزية 4
 أحوال شخصية اللغة اإلجنليزية اللغة العربية 5
 قضايا فقهية تفسري آيات األحكام تفسري آيات األحكام 6
 القرآن الكرمي القرآن الكرمي قاعة حبث الفقو 7
 أصول الفقو الفقو أصول الفقو 8
 أحاديث األحكام أحاديث األحكام توحيد اإلذليات 9
 اللغة العربية قضايا فقهية الفقو ادلقارن 10
 اللغة اإلجنليزية أحوال شخصية قضايا فقهية 11
 قاعة حبث أصول الفقو قاعة حبث الفقو  القرآن الكرمي 12
 قاعة حبث قضايا فقهية قاعة حبث الفقو ادلقارن قاعة حبث أصول الفقو 13

 

 كلية أصول الدين 
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 .الدين أصول بكلية الدراسية المواد توزيع
 المواد الدراسية العدد

 للسنة األولى
 المواد الدراسية
 للسنة الثاثية

 المواد الدراسية
 للسنة الثالثة

 فلسفة قدمية التفسري التفسري 1
 فلسفة إسالمية علوم القرآن علوم القرآن 2
 التوحيد اخلطابة اللغة العربية 3
 منطق قدمي احلديث احلديث 4
 تصوف إسالمي التوحيد علوم احلديث 5
 سرية الرسول ادلنطق التوحيد 6
 احلديث العقيدة والتيارات ادلنطق 7
 التفسري  النظم اإلسالمية القفو 8
 اخلطابة الفقو النظم اإلسالمية 9

 الفقو فلسفة وأخالق الدعوة اإلسالمية 10
 ادلذاىب والتيارات لغة عربية التصوف واألخالق 11
 علوم القرآن علوم احلديث ادللل والنحل 12
 اللغة اإلجنليزية لغة إجنليزية اللغة اإلجنليزية 13
 القرآن الكرمي والتجويد قرآن كرمي وجتويد القرآن الكرمي والتجويد 14
 

 . كلية اللعة العربية

 .كلية الًتبية

 السنة أو ( اخلاص للدبلوم ) الثانية السنة يف االلتحاق األربع الكليات ىذه يف للناجحني ميكن
 والكليات اجلامعات بعض أو الشريف األزىر جبامعة( بكالوريوس أي العام للدبلوم ) الرابعة

 .إندونيسيا يف اإلسالمية
 

 بالجامعة ومنهجه العربية اللغة تعليم
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 أساسيان مصدران مها وكال. الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن لغة ىي العربية اللغة إن 

 حيث من جيدا فهما العربية اللغة يفهم أن ادلسلم على ولذلك واإلنسانية، اإلسالمية العلوم يف
 العربية اللغة كلية يف الدراسي ادلنهج أو التعليم منهج أما. ومقاصدىا ومعانيها وقواعدىا أساليبها
 اللغة كلية عليو سارت الذي الدراسي للمنهج وفقا فيسري اإلسالمية الفطاين دواد الشيخ جبامعة
 أكثرية ألن ونظرا اجلامعي، التعليم دلستوى ومالئم مشول من فيو دلا الشريف األزىر جبامعة العربية
 .األزىرية الشهادات زتلة من الكلية هبذه التدريس ىيئة

 
  العربية اللغة بكلية العربية اللغة تعليم أهداف

 :أمهها التالية لألغراض العربية اللغة كلية يف العربية اللغة تعليم أىداف أن اجلامعة قررت قد 
جعل تعليم اللغة العربية ىدفا ووسيلة لفهم كتاب اهلل تعاىل وسنة رسولو صلى اهلل  -

 . عليو وسلم والعلوم اإلسالمية

دتكني طالب الكلية من معرفة اللغة العربية واستعماذلا بقواعد صحيحة وأساليب  -
 .سليمة

 .دتكني طالب الكلية من القراءة والكتابة والكالم وفهم اللغة العربية بسهولة ويسر -

-  
 العربية اللغة بكلية المخصصة والساعات الدراسية المواد توزيع

 السنة األولى
 

 العدد
 

 المواد الدراسية
 ساعات عدد

 المحاضرات
 األسبوع في

 ساعات عدد
 المناقشات

 األسبوع في

مجموع 
 الساعات

 2 1 1 القرآن الكرمي والتجويد 1
 4 1 3 1النحو  2
 4 1 3 1الصرف  3
 4 1 3 1البالغة   4
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 3 1 2 العروض والقوايف 5
 العصر ) والنصوص األدب تاريخ 6

  (اجلاىلي
2 1 3 

 4 1 3 علم اللغة وادلعاجم 7
 2 1 1 فن كتابة ادلقال 8
 4 1 3 (السرية النبوية ) التاريخ اإلسالمي  9

 3 1 2 (العبادة ) الفقو اإلسالمي  10
 3 1 2 التفسري 11
 3 1 2 التوحيد 12
 2 - 2 اللغة اإلجنليزية 13
 2 1 1 قاعة البحث وادلكتبات 14
 - - - حفظ القرآن الكرمي 15

 
 السنة الثانية

 
 العدد

 
 المواد الدراسية

 ساعات عدد
 المحاضرات

 األسبوع في

 ساعات عدد
 المناقشات

 األسبوع في

مجموع 
 الساعات

 2 1 1 القرآن الكرمي والتجويد 1
 4 1 3 2النحو  2
 4 1 3 2الصرف   3
 4 1 3 2البالغة   4
 3 1 2 علم األصوات 5
 صدراإلسالم )والنصوص األدب تاريخ 6

  (األموي و
2 1 3 
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 2 1 1 أوزان الشعر وموسيقاه 7
 2 1 1 البحث اللغوي 8
 اخللفاء عصر ) اإلسالمي التاريخ 9

  (الراشدين
3 1 4 

 3 1 2 (ادلعامالت ) الفقو اإلسالمي  10
 3 1 2 التفسري 11
 3 1 2 التوحيد 12
 2 1 1 احلديث 13
 2 - 2 اللغة اإلجنليزية 14
 2 1 1 الًتبية اإلسالمية  15
 - - - حفظ القرآن الكرمي 16

 
 السنة الثالثة

 
 العدد

 
 المواد الدراسية

 ساعات عدد
 المحاضرات

 األسبوع في

 ساعات عدد
 المناقشات

 األسبوع في

مجموع 
 الساعات

 2 1 1 القرآن الكرمي والتجويد 1
 4 1 3 3النحو  2
 4 1 3 3الصرف  3
 4 1 3 3البالغة   4
 3 1 2 النقد األديب 5
 األول العباسي )والنصوص األدب تاريخ 6

  (والثاين
2 1 3 

 4 1 3 اللهجات والقراءات  7
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 2 1 1 األدب ادلقارن 8
 3 1 2 (األموية الدولة )التاريخ اإلسالمي  9

 3 1 2 (األسرة واملرياث )الفقو اإلسالمي  10
 3 1 2 احلديث 11
 3 1 2 قاعة البحث البالغي  12
 2 - 2 اللغة اإلجنليزية 13
 3 1 2  طرق التدريس 14
 - - - حفظ القرآن الكرمي 15

 
 أساليب إجراء الدراسة الميدانية التحليلية

 األساسية والبيانات ادلعلومات رتع يف التحليليادليداين الوصفي ادلنهج على الباحث اعتمد لقد      
 الفطاين دواد الشيخ جبامعة العربية اللغة بكلية العربية اللغة تعليم منهج يف احلقيقي الواقع لتشخيص
 :كاآلتية وىي رئيسية أدوات ثالث ادلنهج ىذا يف الباحث ويستخدم. اإلسالمية

 .المالحظة - أ

 الباحث، يستخدمها اليت والبيانات ادلعلومات رتع وسائل من مهمة وسيلة تعترب ىي        
 ىيئة مع وادلستمر ادلتواصل وتعاونو الكلية، ىذه يف ادلرات عدة الباحث تواجد خالل من وذلك

 اخلارجية العالقات ومسؤول الموه الرزتن عبد الفاضل األستاذ الكلية عميد مع خاصة تدريسيها
 . يوسف حسن الفاضل األستاذ والثقافية

 .االستبانات - ب

 الصحيح، موضعها يف وادلعلومات احلقائق على للحصول ادلهمة األدوات احدى ىي        
 أفراد من نسبيا كبري عدد على توزع اليت األسئلة من رلموعة إعداد على االستبانات ىذه وتعتمد

 .الكلية يف العربية اللغة تعليم منهج حول ومعرفتها آرائهم على لالطالع الكلية وأساتذة طلبة

 .المقابلة - ج
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 بعد الباحث يستخدمها اليت والبيانات ادلعلومات رتع وسائل من مهمة وسيلة تعترب ىي        
 مسؤولني مع اذلاتفي واالتصال وادلقابلة بالزيارة القيام خالل من وذلك. واالستبانات ادلالحظة
 العالقات ومسؤول الموه الرزتن عبد الفاضل األستاذ الكلية عميد مع خاصة وأساتذىا بالكلية

 . يوسف حسن الفاضل األستاذ والثقافية اخلارجية
 من الصحيحة والبيانات ادلعلومات رتع ىي الثالث أدوات ىذه استخدام من الرئيسي واذلدف
 .والواقعية اجملدية النتائج إىل الباحث يصل لكي ادلعنية الفئات

 
 

 العينة مجتمع
 أساسني قسمني إىل االستبانات ىذه وتنقسم وحتليلها، االستبانات بإجراء الباحث قام لقد      

 ادلتعلقة ادلهمة األسئلة عدة من االستبانات ىذه وتتكون لطالهبا، وثانيا الكلية ألساتذة أوال
 أسئلة وىي. اإلسالمية الفطاين دواد الشيخ جبامعة العربية اللغة بكلية العربية اللغة تعليم مبنهج

 االستفادة مع بالكلية العربية اللغة تعليم منهج جتاه األساتذة آراء دلعرفة وذلك اإلجابة، متعددة
 ووزعها االستبانات ىذه الباحث وأجرى. وحتسينو ادلنهج ىذا لتقومي ومالحظاهتم مقًتحاهتم من

 من بادلئة 69 ميثل والذي فقط أستاذا عشرون عليها وأجاب. أستاذا وعشرين تسعة على
 وىي. سؤاال وعشرين الواحد من فتتكون  الكلية طالب على ادلوزعة االستبانات وأما.  اجملموع
 آرائهم ومعرفة العربية اللغة تعلم يف وأىدافهم دوافعهم دلعرفة أيضا وذلك اإلجابة، متعددة أسئلة
 أخذ مع الكلية ىذه يف حاليا ادلتبع العربية اللغة تعليم منهج حول

 وقام. فيها العربية اللغة تعليم مستوى شأن من للرفع ومالحظاهتم باقًتاحاهتم االعتبار عني 
 فقط وذتانون أربعة عليها وأجاب طلبة وعشر مائة على ووزعها االستبانة ىذه بإجراء الباحث
- يناير- 4 اخلميس يوم يف أوال االستبانات ىذه أجريت وقد. اجملموع من بادلئة 76 ميثل والذي

 إىل 8،00 الساعة يف اإلسالمية الفطاين دواد الشيخ جبامعة العربية اللغة كلية يف م2007
 ادلالحظة خالل من م2014 عام بداية يف جديد من اإلجراء ىذه إعادة مث. صباحا 12،00

 .وطالباهتا وطالهبا اجلامعة أساتذة مع وادلقابلة
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 العينة مجتمع اختيار معايير
 :كاآلتية وىي. للدراسة العينة اختيار مت خالذلا من معايري عدة ىناك

 ألهنا االستبانات وتوزيع الدراسة إلجراء عينة فقط العربية اللغة كلية حتديد مت -1
 .اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جبامعة العربية اللغة تستخدم اليت األغلبية دتثل

 إلجراء غريىا دون الكلية ىذه يف الثالثة السنة إىل األوىل السنة طلبة اختيار مت -2
 العربية اللغة حول ادلشكالت منبع أو مصدر ألهنا االستبانات، وتوزيع الدراسة
 .الباحث رأي يف وتعلمها

 الدراسة إلجراء غريىم دون فقط العربية اللغة كلية يف األساتذة اختارالباحث -3
 ىذه بطلبة خاصة وجتارب طوبلة خربات من لديهم دلا االستبانات، وتوزيع
 .فيها العربية اللغة تعليم ومنهج الكلية

 اللغة يف ادلتخصصني واحملاضرين األساتدة بعض ادلقابلة إلجراء الباحث اختار -4
 طبيعة حول ومعرفتها آرائهم الستطالع وذلك للمقابلة، غريىم دون فقط العربية

 .الكلية طلبة تواجو اليت اللغوية ادلشكالت

 بادلالحظة، للقيام غريىا دون فقط وفصوذلا العربية اللغة كلية الباحث اختار -5
 ادلشكالت طبيعة حول طلبتها آراء ومعرفة ومالحظتها أحواذلا الستطالع وذلك
 .خاص بشكل العربية اللغة تعليم ومنهج عام بشكل اللغوية

الدراسة نتائج  

 ميكن العربية اللغة كلية يف حاليا ادلعمول العربية اللغة تعليم دلنهج الدراسة نتائج خالل من       
  :                                                         التالية النقاط يف النتائج تلك حتديد

 يتساير حىت ادلناسبة للتعديالت النظر إعادة إىل حيتاج الكلية يف العربية اللغة تعليم منهج إن -1
 .للدارسني ويتناسب بالكلية العربية تعليم طبيعة مع
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 مأخوذ ألنو وبيئتهم الدارسني مستوى مع الينسجم الكلية يف العربية اللغة تعليم منهج إن -2
 .الشريف األزىر جامعة منهج من

 بني والتفريق التوضيح لعدم واضحة وغري ناقصة بالكلية العربية اللغة تعليم أىداف إن -3
 .العامة واألىداف اخلاصة األىداف

 لغري العربية اللغة وتعليم عام بشكل العربية اللغة تعليم رلال يف ادلتخصصني ادلدرسني قلة -4
 .خاص بشكل هبا الناطقني

 مأخوذ ألنو وبيئتهم الدارسني دلستوى مناسب وغري مالئم غري بالكلية الدراسي احملتوى إن -5
 .الشريف األزىر جامعة منهج من

 إىل يؤدي مما وىذا األزىر، مقرر على أساسا يعتمد بالكلية ادلستخدم الدراسي ادلقرر إن -6
 لقلتها ادلناسبة اللغوية والكتب وادلراجع ادلصادر على للحصول ومعاناهتم الدارسني صعوبة
 .وندرهتا

 فصل كل يف العربية اللغة لتدريس مسبقا الثقافة وادلوضوعات الدراسي الكتاب حتديد عدم -7
 .دراسي

 والقراءة والكالم االستماع حيث من األربع اللغوية ادلهارات يركز ال العربية اللغة تعليم إن -8
 .عام تقليدي بشكل تدريسها بل والكتابة

 .وكتابة وقراءة وزلادثة استماعا وممارستها العربية اللغة فهم يف الدارسني مقدرة تدين -9

 يف القدمية التقليدية بالوسائل االعتماد وكثرة احلديثة، التعليمية الوسائل استخدام قلة  -01
 .والتعليم التعلم عملية

 احلديثة الطرئق من أكثر العربية اللغة تدريس يف والًترتة القواعد طريقة تركيزادلدرسني -11
 .  وغريىا التوليفية والطريقة ادلباشرة الطريقة مثل األخرى

 اجلدول إىل نظرا كاف غري العربية اللغة لتعليم واحملدد ادلخصص الوقت إن  -21
  .دراسي فصل كل يف ادلخصص

 .للدارسني ادلنزلية والواجبات التدريبات قلة  -31
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 دلستوى الصحيحة التقديرة حتديد على مساعدة غري ادلتبعة التالميذ تقومي أساليب إن -41
 اللغوية الدراسة مستوى عن حقيقة صورة يعطي ال أيضا وىو  بالكلية العلمي الدارسني حتصيل

 .ادلدروسة للمواد استيعاهبم مدى أو

 .العربية اللغة تعلم على الدارسني دلساعدة اللغوية األنشطة قلة  -51

 .العربية اللغة تعليم يف الدارسني بني الفردية الفروق مراعاة عدم  -61

 درجة تفاوت إىل أدى مما الدراسي ادلنهج إعداد عند الدراسني مستوى مراعاة عدم -71
 .الدارسني بني والسهولة الصعوبة

 .التدريسية واجباهتم أداء يف ادلدرسني دلساعدة ادلعلم دليل توافر عدم -81

 تدريسية كلغة ادلاليوية اللغة ىي العربية اللغة تعليم يف ادلستخدمة التدريس لغة إن  -91
 . احلصة يف

 خاص، بشكل والكلية عام بشكل اجلامعة يف ادلشجعة العربية البيئة وجود عدم  -02
 أو القراءة أو أواحملادثة االستماع يف سواء العربية اللغة الدارسني ممارسة تدين إىل أدي مما وىذا

 . الكتابة

 القرآن فهم مثل الديين الدافع ىي العربية اللغة الدارسني تعلم يف الدوافع أىم إن  -12
 .اإلسالمية والعلوم الشريف واحلديث

 
.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اهلل وصل والمستعان الموفق واهلل  

 

 المصادر والمراجع

 داود الشيخ جبامعة الدراسية ادلناىج م،2005 جاال، اإلسالمية الفطاين داود الشيخ جامعة- 1
(.ط.د جاال، اإلسالمية الثقافة مؤسسة: جاال ) اإلسالمية، الفطاين  

 وأخريا. فيها األساتذة وبعض العربية اللغة كلية ورئيس اجلامعة رئيس مع الباحث مقابلة- 2
.بالكلية الطلبة بعض مع مقابلتو  
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓  

The Used  of Information Technology  for Administration Schools of  
Yala  Primary Education Service Area 3 

 ชริสา  พรหมรังษี 
Charisa  Promrangsi 

 

  
ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were (1) to study the levels in 
used of information technology for administration schools of Yala  
Primary Education Service Area 3, (2) to compare the used of information 
technology for  administration schools of  Yala Primary Education Service 
Area 3 of those with different management positions , experienced 
school administrators and experience in using information technology 
and, (3) to gather up the suggestions in the used of information 
technology for  administration schools of Yala Primary Education Service 
Area 3. Using population in study was 165 school administrators and 
supervisors of Yala Primary Education Service Area 3. The instrument 
employed in data collection was a three-sectioned questionnaire of 
which section 1 question about respondent personal information, section 
2 question about the opinion in the levels in used of information 
technology for administration schools ,and section 3 was an open-ended 
question about suggestions in the used of information technology for  
administration schools. Statistics applied in data analysis were 
percentage, mean and standard deviation of population. The research 
results were found and the followings: 1) For the overall and each 
aspect of used of information technology for administration schools of 
Yala Primary Education Service Area 3 was at high level. 2) The used of 
information technology for administration schools ofYala Primary 
Education Service Area 3 classified by management positions was not 
different but each aspects of budget management was different with the 
hypothesis. For the overall and each aspects of experienced school 
administrators was not different but each aspects of budget management 
was different For experience the used information technology was the 
overall and each aspects  were different 3) Suggestions solving in 
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the used of information technology for administration schools of Yala 
Primary Education Service Area 3 classified by aspects include  
3.1) academic administration aspect: administrator schools should 
include prepare the plans and policies to use information technology to 
update. Prepare of the technical information to complete system and 
the technology used for to evaluation more accurate. 3.2) budget 
management aspect: administrator schools should prepare a budget plan 
to respond the requirements for main focuses on the development of 
information technology. And applied to the budget. Increase accuracy 
and precision and can be used as immediately information for decision. 
3.3) Human resource management : administrator schools should 
development social as learning to be professional and emphasis on 
information technology applied to practice and solution. 3.4) the 
administration aspect: administrator should have a storage system. 
Develop Local Area network (LAN) and internet system to use electronic 
documentation(My-office). Develop videoconferencing systems communication 
of commands to save time and expense of travel. 

 Keywords: information technology,schools administration, Yala  
Primary EducationService Area 3 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามตัวแปร ต าแหน่งบริหาร 
ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา และ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และ ( 3) ประมวลข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  ประชากรที่
ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายงาน ของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ านวน 33 โรง  
รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม 3 ตอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากประชากรได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( µ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) ของประชากรและการเปรียบเทียบรายคู่ ผลของการศึกษา พบว่า ระดับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ผลการ
เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 3  จ าแนกตามตัวแปร ต าแหน่งบริหาร 
พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีด้านการบริหารงานงบประมาณ
แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรประสบการณ์บริหารสถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านมีด้านการบริหารงานงบประมาณที่มีความแตกต่างกัน  ส่วนตัวแปร
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ ควรมีการ
จัดท าแผนและนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย จัดท าระบบข้อมูลทาง
วิชาการให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการ
วัดผลประเมินผลให้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น  2) ด้านบริหารงานงบประมาณ  ควรจัดท า
แผนการใช้งบประมาณ ให้ตอบสนองความต้องการของฝ่ายงานหลักที่เน้นจุดพัฒนาใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ด้านงบประมาณ เพ่ิมความถูกต้องและ
แม่นย า และสามารถน ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจได้ทันท่วงที 3) ด้าน
บริหารงานบุคคล  พัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้น
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา  4) 
ด้านบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบเครือข่าย
ภายใน ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้
งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( My-office) และควรเสนอให้สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  พัฒนาระบบการประชุมทางไกล เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร สั่งการ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 

 

 
บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสาร และการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสภาพชีวิตทั้งทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีการรับรู้สิ่งใหม่ และ
เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้เร็วมาก จึงท าให้เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาคนและสังคม ทั้งในด้านการวางแผน 
การตัดสินใจ การด าเนินการและการปฏิบัติงานในโรงเรียน[1]  ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เห็นความส าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน รู้จักพัฒนาตนเอง 
เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ ทัศนคติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้
เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการถ่ายทอดความรู้ จัดการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[2]  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ใน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2555 – 2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 3  พบว่า ด้านเทคโนโลยีขัดข้องไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย คิดค้นนวัตกรรมทาง
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การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังท าได้น้อย และด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ การบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพได้รับข่าวสารล่าช้า โรงเรียนบางแห่งขาดผู้บริหารเป็นระยะเวลานานเกินไป มีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารท าให้ระบบการบริหารขาดความต่อเนื่อง[3] จึงมีความจ าเป็นในการศึกษา
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารการศึกษา ในการวางแผนการ
จัดระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่จะส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยหรือทรัพยากรด้านการบริหารใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้าน
คุณภาพการศึกษามากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งบริหาร ประสบการณ์บริหาร
สถานศึกษา และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3   
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ที่มี       
ต าแหน่งบริหาร  ประสบการณ์บริหาร และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างกัน มีระดับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3  ผู้ศึกษาขอเสนอวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
       1.  ประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 จ านวน 33 โรง  จ านวน  165  คน   
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป สอบถามเกี่ยวกับ ต าแหน่งบริหารประสบการณ์บริหาร สถานศึกษา  และ
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 50 ข้อ โดยมีขอบเขตด้านการบริหารสถานศึกษาใน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาเป็นค าถาม
แบบปลายเปิดรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการศึกษาและวัตถุประสงค์การวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
จ านวน 50 คน และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค[9] ปรากฏความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นในแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  0.89 ด้านบริหารงานงบประมาณ 0.86  ด้าน
บริหารงานบุคคล 0.88 และด้านบริหารงานทั่วไป 0.87 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง แล้วไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลในประชากร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามจากผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
จ านวน 165 ฉบับ หลังจากเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา [5] การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยการใช้สถิติพ้ืนฐาน
ในการพรรณนาเพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของประชากรและวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อธิบายโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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 2.  สถิติเชิงอนุมาน [6] การใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ [7] การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 165 คน พบว่า เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 20 เป็นหัวหน้าฝ่ายงาน คิดเป็นร้อยละ 80  มีประสบการณ์บริหารสถานศึกษาระหว่าง 5-10 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.70  และมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง 5-10 ปี มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.90  
 

2. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านบริหารงานทั่วไป  
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานวิชาการและด้านบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
 
 
ที ่

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา 

N = 165 ระดับ 
การใช้ 

 
ล าดับ µ 𝜎 

1. ด้านบริหารงานวิชาการ 3.66 .35 มาก 3 
2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 3.37 .66 ปานกลาง 4 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 3.79 .55 มาก 2 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป   4.00 .42 มาก 1 
 รวม 3.71 .48 มาก  

 
3. ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  พบว่า 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งบริหาร มีระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่งบริหาร   

ที ่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา 

ต าแหน่งบริหาร 
ผลการ 

เปรียบเทียบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน 
µ 𝜎 ระดับ µ 𝜎 ระดับ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.95 .49 มาก 3.59 .27 มาก ไม่แตกต่าง 
2. ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.58 .76 มาก 3.32 .63 ปานกลาง แตกต่าง 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.03 .50 มาก 3.72 .54 มาก ไม่แตกต่าง 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  4.13 .35 มาก 3.96 .43 มาก ไม่แตกต่าง 
 รวม 3.92 .41 มาก 3.65 .38 มาก ไม่แตกต่าง 

 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์บริหารสถานศึกษา 
พบว่า มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาท้ังภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์บริหาร  

ที ่
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา  
ผลการ 

เปรียบเทียบ 
ต่ ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

µ 𝝈 ระดับ µ 𝝈 ระดับ µ 𝝈 ระดับ 
1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.64 .34 มาก 3.63 .33 มาก 3.76 .43 มาก ไม่แตกต่าง 
2 ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.24 .58 

ปาน
กลาง 

3.38 .67 
ปาน
กลาง 

3.56 .72 มาก แตกต่าง 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.73 .51 มาก 3.80 .54 มาก 3.82 .60 มาก ไม่แตกต่าง 
4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.88 .42 มาก 4.04 .41 มาก 4.06 .41 มาก ไม่แตกต่าง 

 
รวม 3.62 .36 มาก 3.74 .39 มาก 3.80 .46 มาก ไม่แตกต่าง 

 
 3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม ไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและ
รายด้าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที ่
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการ 

เปรียบเทียบ 
ต่ ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

µ 𝜎 ระดับ µ 𝜎 ระดับ µ 𝜎 ระดับ 
1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.56 .32 มาก 3.71 .36 มาก 3.64 .36 มาก ไมแ่ตกต่าง 
2 ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ 
3.28 .53 

ปาน
กลาง 

3.48 .70 
ปาน
กลาง 

3.25 .65 
ปาน
กลาง 

ไม่แตกต่าง 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.61 .48 มาก 3.84 .57 มาก 3.79 .54 มาก ไม่แตกต่าง 
4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.92 .44 มาก 4.09 .42 มาก 3.88 .42 มาก ไมแ่ตกต่าง 

 
รวม 3.60 .35 มาก 3.78 .41 มาก 3.64 .40 มาก ไม่แตกต่าง 

 
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีดังต่อไปนี้ 
  4.1 ด้านบริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดท าแผนและนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย จัดท าระบบข้อมูลทางวิชาการให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ เพ่ือการวัดผล
ประเมินผลให้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 
  4.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ  ควรจัดท าแผนการใช้งบประมาณให้ตอบสนองความต้องการ
ของฝ่ายงานหลักที่เน้นจุดพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ด้านงบประมาณ 
เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย า และสามารถน ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจได้ทันท่วงที  
  4.3 ด้านบริหารงานบุคคล   ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ 
เน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา  
  4.4 ด้านบริหารงานทั่วไป   ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน 
ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My-office) และควรเสนอให้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
พัฒนาระบบการประชุมทางไกล เพื่อการติดต่อสื่อสาร สั่งการ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ทั้งภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
ยกเว้นด้านการบริหารงานงบประมาณ  สอดคล้องกับชุติกาญจน์  นกเด่น  [1] ได้ศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ชิณกรณ์ แก้วรักษา [2] ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารเทศ
เพ่ือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า มีความพร้อมในการบริหารงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้ง 4 ด้าน 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่ช่วยให้ผู้บริหาร  สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือท าการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด อาจเนื่องมาจากเพราะสถานศึกษาได้
ด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ที่ตอบรับกลยุทธ์ของการพัฒนา
ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563( ICT2020) โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
ทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง มีความม่ันคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วน
ต่างๆ ได้ [8] 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  ที่มีต าแหน่ง
บริหาร  ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา  และ ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างกัน มี
ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องสอดรับจากนโยบายและกลยุทธ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ และมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาทุกฝ่ายงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับ สมเจตน์รัตนสุวรรณ [9] ที่ได้ศึกษาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ก าหนดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารโดยวิธีการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร และก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการอบรมสัมมนา   
สอดคล้องกับผลการวิจัยของขนิษฐา  ชัชวาล [10] ที่พบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก คือ ด้านการจัดการและดูแล
ระบบ ซึ่งกิ่งกาญจน์  โนนศรีชัย  [11] มีความเห็นว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญมากขึ้น จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยตรง และก าหนดหน้าที่การท างานของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน ในการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3ได้แสดงความ
คิดเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดท าแผนและนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการวัดผลประเมินผลให้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น ด้าน
บริหารงานงบประมาณ  ควรจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ให้ตอบสนองความต้องการของฝ่ายงานหลัก
ที่เน้นจุดพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ด้านงบประมาณ เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย า 
รวมถึงสามารถน ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและใช้ในการตัดสินใจได้ทันท่วงที ในด้าน
บริหารงานบุคคล ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา และด้านบริหารงานทั่วไป 
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
ทั่วถึง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( My-office)และ
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เสนอให้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  พัฒนาระบบการประชุมทางไกล 
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร สั่งการ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
และผู้ที่เก่ียวข้องในการศึกษาครั้งนี้ ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพ่ือการศึกษาใน
ครั้งนี้ ที่จะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพ่ือพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 

The Relationship Between Leadership Styles and the Administration of Schools 
Administratorsunder Narathiwat Primary Educational Service area Office 

  

นิสริน  เทพลักษณ์ 
Nisrin Thepluk 

 

 

Abstract 
 

 The objectives of this research there were  (1) the level of leadership 
styles of the school administrators under Narathiwat primary educational 
service area office (2) the level of administration of the school administrators 
under Narathiwat primary educational service area office (3) the 
relationship between leadership style and the management of school 
administrators under Narathiwat primary educational service area office.  
 The population in this research includes teachers under Narathiwat 

Primary Education Service Area office, academic year 2556, a sample of 
368 teachers using stratified random and a simple random sampling.  
 

The analysis revealed that  
 

 1. The level of leadership styles of school administrators under 
Narathiwat primary educational service area office overall are at high 
level. When considered each style of leadership found that related and 
integrated leadership scored at high level, meanwhile separated and 
dedicated leadership styles scored moderate.  
 2. The finding indicated the high level of administration of overall 

school administrators under Narathiwat primary educational service area office.  
 3. The relationship between leadership styles and the school 

administrators under Narathiwat primary educational service area office 
were generally appear to be positively correlated but non-statistically 
significant. The analysis showed moderate statistical relationship for 
related and integrated leadership with the effectiveness. However, the 
result indicated non-statistical relationship between dedicated and 
separated leadership with the effectiveness. 

 

 Keywords: leadership styles, administration of schools administrators, 
Narathiwat Primary Educational Service area 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา  (1) ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  (2) ระดับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการบริหารงานของผู้  บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ปีการศึกษา 2556 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
368 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

 

ผลการวิจัย พบว่า    

 

 (1) ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบ
ผู้น าพบว่า ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์
และแบบมุ่งงานอยู่ในระดับปานกลาง    
       (2) ระดับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    
 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผู้น าแบบมุ่งประสาน
และแบบมุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ
ปานกลาง ส่วนผู้น าแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับต่ า และผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานในระดับต่ า 
 

 

 ค าส าคัญ :   แบบผู้น า  ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

 

 
  บทน า 
 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  [1] สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในสังคมท่ีมี
ภารกิจในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสังคมหรือชุมชนที่มาขอรับบริการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
มาตราที่ 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการน าคน  และจูงใจให้ผู้ร่วมงานทุก
คนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอกระบวนการที่ผู้บริหาร
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สถานศึกษาสามารถใช้อิทธิพลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  นั้นเรียกว่า  
“ภาวะผู้น า (Leadership) [2]   
 ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าจน
ท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพ  เห็นได้ชัดเจนจากเยาวชนไทยยัง
เรียนโดยใช้วิธีท่องจ า วิเคราะห์และแก้ปัญหาเอง 
ไม่เป็น  ขาดความคิดสร้างสรรค์  แต่ในทางตรงกันข้ามผู้น าที่มีความสามารถอาจจะมีผลท าให้เปลี่ยน
ลักษณะของผู้ร่วมงานให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความขยันขันแข็งและช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ
ได ้
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2555 – 
2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสพบว่าการบริหารงานด้านวิชาการ 
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินภายในในระดับพอใช้มีจ านวนมากวิชาการ  ผู้เรียนขาดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ นักเรียนอ่าน
เขียนไม่ได้ มีค่อนข้างมากให้ผลส่งให้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2555 ต่ ากว่าเกณฑ์ [3]การบริหารงานบุคคล ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชา
ที่สอน  ครูยังไม่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนื่องจากขาด
ความรู้และงบประมาณ   ระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ทักษะและความสามารถเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย [4]    การบริหารทั่วไป
ขาดระบบขาดการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรม  ขาดแหล่ง
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมีน้อย น าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อย[5]   
 จาก สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ผู้ศึกษาขอเสนอวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
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1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร 
                 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4,587 คน  
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2556 จ านวน 368 คน  
        2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
แบ่งขอบเขตด้านเนื้อหาออกเป็น 2 ด้าน คือ  
 2.1 แบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 4 แบบ ตามแนวคิดทฤษฎีของ เรดดิน ได้แก่ ผู้น า
แบบมุ่งเกณฑ์ (Separated) ผู้น าแบบมุ่งงาน (Dedicated) ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ (Related) ผู้น าแบบมุ่ง
ประสาน (Integrated) 
           2.2 การบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 39 ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
        3. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบผู้น า 4 แบบ ตามแนวคิดทฤษฎีของ เรดดิน  ประกอบด้วย ผู้น า
แบบมุ่งเกณฑ์ ผู้น าแบบมุ่งงาน ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์  ผู้น าแบบมุ่งประสาน  
 3.3 ตัวแปรตาม  ได้แก่ การบริหารงานสถานศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย  การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire)  แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ( Check  List) สอบถามข้อมูล
สอบถามเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน ขนาดของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทีป่ฏิบัติหน้าที่  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  scale) 5 ระดับ 
สอบถามเกี่ยวกับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .85 

   ตอนที่ 3 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ
สอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จ านวน 84 ข้อ  มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .93 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่1 โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และน าผลการวิเคราะห์
เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
    1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับ แบบผู้น าของผู้บริหาร และแบบสอบถามตอนที่ 3 
ระดับการการบริหารงานของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายด้านและรายข้อ แล้วน าไปแปลผล 
     1.3 หาความสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  [6] 
(Pearson’s Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่า งแบบผู้น ากับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
 
ผลการวิจัย 

 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนราธิวาส 
 

ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
 1. เพศ 

  1.1 ชาย                                                
  1.2 หญิง 

 
136 
232 

 
37.00 
63.00 

รวม 368 100.0 
 2. อายุ 

        2.1  ต่ ากว่า 30ปี 
 2.2  30 – 50 ปี 
        2.3  มากกว่า 50 ปี 

 
22 
229 
117 

 
6.00 
62.20 
31.80 

รวม 368 100.0 
 3. ประสบการณ์ในการท างาน 

   3.1  ต่ ากว่า 10 ปี 
   3.2  10 – 20 ปี 
     3.3  มากกว่า 20 ปี 

 
133 
112 
123 

 
36.20 
30.40 
33.40 

รวม 368 100.0 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 4.  ขนาดของสถานศึกษา 
      4.1  ขนาดเล็ก 
      4.2  ขนาดกลาง 
        4.3  ขนาดใหญ่ 

 
64 
229 
75 

 
17.40 
62.20 
20.40 

 รวม 368 100.0 
 5.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

          5.1  สพป.นธ.1 
          5.2  สพป.นธ.2 
          5.3  สพป.นธ.3 

 
152 
137 
79 

 
41.30 
37.20 
21.50 

รวม 368 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 368 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-50 ปีร้อยละ 62.20 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ36.20 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาดกลาง  คิดเป็น 
ร้อยละ 62.20 และส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 
คิดเป็นร้อยละ 41.30  

  
 ตอนที่  2 ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
 

ตารางท่ี 2 ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
แบบผู้น า 

ของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์ 3.19 0.54 ปานกลาง 4 
2. ผู้น าแบบมุ่งงาน  3.24 0.52 ปานกลาง 3 
3. ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ ์
4. ผู้น าแบบมุ่งประสาน 

4.00 
3.95 

0.53 
0.51 

มาก 
มาก 

1 
2 

รวม 3.60 0.13 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับแบบผู้น าพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายแบบของผู้น าพบว่า แบบผู้น ามุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00) และ( X  = 3.95) 
ตามล าดับ ส่วนแบบผู้น ามุ่งเกณฑ์และมุ่งงานอยู่ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.24) และ ( X  = 3.19)  
ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  

 

ตารางท่ี 3 ระดับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.04 0.06 มาก 4 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.17 0.06 มาก 1 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.17 0.13 มาก 1 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.08 0.07 มาก 3 

รวม 4.12 0.40 มาก  

 
จากตารางที่ 3 พบว่า   ระดับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนราธิวา ส  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่  การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ( X  = 4.17)  การบริหารงานทั่วไป    
( X  = 4.08)  และการบริหารงานวิชาการ ( X  = 4.04)  ตามล าดับ 

 

 ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนราธิวาส   

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบผู้น า/การ
บริหารงาน 

มุ่งเกณฑ์ 
 

มุ่งงาน 
 

มุ่งสัมพันธ์ 
มุ่ง

ประสาน 
งาน

วิชาการ 

 

งานงบ 
ประมาณ 

 

งานบุคคล 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

รวม 

มุ่งเกณฑ์ 1         
มุ่งงาน . 683** 1        
มุ่งสัมพันธ์ -.004 178** 1       
มุ่งประสาน .142** .319** .788** 1      
วิชาการ .133* .181** .506** .564** 1     
งบประมณ .094 .125* .491** .505** 703** 1    
งานบุคคล .048 .115* .500** .519** .667** .787** 1   
งานทั่วไป .005 .101 .480** .493** .733** .711 .740** 1  

รวม .07 .131* .494** .520** .346** .304** .296** .270** .304** 
 

          จากตารางที่ 4 พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง       
(r = .304)  เมื่อพิจารณารายแบบพบว่าด้านผู้น าแบบมุ่งประสานและมุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( r =.520)และ(r= .346) 
ตามล าดับ ส่วนความสัมพันธ์ผู้น าแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมี
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นัยส าคัญท่ีระดับ .05  ในระดับต่ า (r = .131) และผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานในระดับต่ า (r = .07) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 1.ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเข ตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนราธิวาสในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบผู้น าพบว่า  แบบ
ผู้น ามุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) และ( X = 3.95)   แต่ในส่วนแบบผู้น ามุ่ง
เกณฑ์และมุ่งงานอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.24) และ ( X = 3.19)  จึงกล่าวได้ว่าระดับผู้น าใน
ภาพรวมที่อยู่ในระดับมากเพราะระดับผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานอยู่ในระดับมากจนท าให้
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงตามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลสุริยา กรรณสูตร [7]   ที่ได้ศึกษาพบว่า แบบ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  แลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริชัย พลับพิบูลย์ [ 8] ที่ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม  อยู่ในระดับมาก   สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เจริญชัย  บรรเลงรมย์ [9] ที่ได้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้อ านาจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แบบผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  ได้ถูกก าหนดคุณสมบัติ ในการเข้าสู่ต าแหน่งโดยครุ
สภาไว้อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2456 กล่าวคือ  ต้องมี
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ด้านการปฏิบัติงาน  และ ด้านการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพฉะนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาจะเข้าสู่ต าแหน่งจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการ
สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมาก  มี
ความพร้อมทางด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  พฤติกรรมการเป็นผู้น า และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ต่างๆ  
 2. ระดับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ( X = 4.17) การบริหารงานทั่วไป ( X = 4.08) และการ
บริหารงานวิชาการ ( X = 4.04)  ตามล าดับ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลสุริยา กรรณสูตร  [7] ที่ได้ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารินดา  ตอหะ  [2] ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการประเมินสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกพบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่ผ่านการประเมินเกือบร้อยละร้อย  แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของงานแต่ละงานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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 3.จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง (r = .304) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านผู้น าแบบมุ่งประสานและมุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( r =.520)และ(r= .346) ตามล าดับ ส่วนความสัมพันธ์ผู้น าแบบมุ่งงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  ในระดับต่ า ( r = .131) และ
ผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานในระดับต่ า (r = .07) 
 ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางแทนที่จะมีความสัมพันธ์กันในระดับมากนั้น  อาจเป็นเพราะในการปฏฺบัติงานตามภารกิจและ
ขอบข่ายงาน 4 ด้านของสถานศึกษานั้น ทุกด้านมีการก าหนดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนมีการวางแผน  
การปฏิบัติตามแผน  การติดตามควบคุมก ากับและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร จึงส่งผลให้การท างานในสถานศึกษาทุกด้านปฏิบัติได้ในระดับมากใกล้เคียงกัน  แต่
ในเรื่องแบบผู้น านั้น แบบผู้น าของเรดดินที่น ามาสอบถามในการวิจัยทั้ง 4 แบบมีความแตกต่างกัน บาง
แบบผู้น ามีการปฏิบัติในระดับมาก บางแบบผู้น ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อแบบผู้น าทุกแบบ
ปฏิบัติไม่อยู่ในระดับเดียวกันจึงน่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่คล้อยตามในระดับเดียวกันด้วย  ดังจะเห็น
ได้ว่าด้านผู้น าแบบมุ่งประสานและมุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์ผู้น าแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับต่ า และผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับต่ า เป็นต้น  
 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ระดับแบบผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนรายแบบผู้น าพบว่า 
ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์และมุ่งงานอยู่ในระดับ     
ปานกลางส่วนระดับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น า
กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนราธิวาส        
ทั้งในภาพรวมและรายด้านเป็นไปในเชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าแบบผู้น าที่อยู่ในระดับมากและประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับมากเช่นกัน
นั้น  กลับมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานอาจไม่เป็นเหตุเป็นผลคล้อยตามกันทุกประการ แต่อย่างไรก็ตาม  ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแบบผู้น าเป็นของตนเอง  จึงควรเลือกเป็นผู้น าแบบ        
มุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานเป็นหลักเพราะเป็นแบบผู้น าที่ได้ท้ังงานและคนสูงในเวลาเดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็
ควรน าสถานการณ์มาพิจารณาด้วยเสมอ  
 2. การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในระดับมาก อาจจะมาจากหลายๆปัจจัยและถือว่า
การบริหารงานทั้ง 4 ด้านมีประสิทธิผลในการบริหารดีแล้ว ส่วนแบบผู้น าของเรดดินที่ใช้อยู่อาจไม่เป็น
เหตุเป็นผลคล้อยตามกันทุกประการ แต่แบบผู้น าก็ถือว่ามีความส าคัญต่อผลการบริหารงาน  ดังนั้น แบบ
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ผู้น าที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบันจึงถือว่ายังเหมาะสมอยู่และควรแสวงหาแบบผู้น าที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้นมาใช้ในการบริหารในโอกาสต่อไป 
 3.จากผลการวิจัยระดับความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ามุ่งเกณฑ์และมุ่งงานกับการบริหารงาน ทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ามุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสาน
กับปการบริหารงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ฉะนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการบริหารแบบมุ่งสัมพันธ์และมุ่งประสานเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้มากที่สุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 

Independent Study Title: The school Administrators’conflict management Based 
on School Teacher and Staffs Opinion Yala Primary Education Service Area 2 

 สุลาวรรณ์  ด าริใจจริง   
Sulawan  Damrijaijing    

 

 

 ABSTRACT  

  The objectives of this research were (1) to study conflict 
management level of school administrators in views of teachers and 
educational personnel under the jurisdiction of Yala Primary Educational 
Service Area Office 2, (2) to compare the conflict management of school 
administrators in views of teachers and educational personnel under the 
jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 2 as 
distributed by variables of gender, work experience, and school size, and 
(3) to compile and summarize the suggestions about conflict 
management of school administrators in views of teachers and 
educational personnel under the jurisdiction of Yala Primary Educational 
Service Area Office 2.  The sample group of this study included 301 
teachers and educational personnel under Yala Primary Educational 
Service Area Office 2.  The instrument used in data collection was a 
questionnaire of which reliability was .82.  The statistics applied in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The results of the research were as follows. 

1. The conflict management of school administrators in 
views of teachers and educational personnel under the jurisdiction of 
Yala Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level in 
overall view: that is, two aspects with averages at a high level were 
conflict management with participation and conflict management with 
consent whereas three aspects with a moderate level were conflict 
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management with competition, conflict management with avoidance, 
and conflict management with reconciliation. 

2. The comparisons of conflict management level of school 
administrators in views of teachers and educational personnel under the 
jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 2, distributed 
by gender, showed no difference whether in separate aspects or in 
overall while for those distributed by work experience indicated no 
difference in overall except the aspect of conflict management with 
competition, and regarding conflict management comparisons distributed 
by school size, there was no difference in overall view except for aspect 
of conflict management with competition which was found not different. 

3. Compilation of suggestion in conflict management of 
school administrators in views of teachers and educational personnel 
under the jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 2 as 
distributed by separate aspects came out that: (1) fairness and neutrality 
were necessary when conflicts among teachers and educational 
personnel occurred, and disputing parties should be urged to take note 
of opinions of others, and that administrator should temporize so that 
disputants would be cautiously thoughtful, (2) administrators should 
induce both parties to better understanding the standpoints of each 
other and encourage them for effective thinking and new conception of 
the groups, (3) sometimes, conflicts should be managed with avoidance 
– no participations and administrators should withdraw themselves and 
not get involved, (4) conflict management with consent should be 
expressed for common interests and better interpersonal relationship 
while reconciliation should be done to lower quarrelling, and (5) conflict 
management with reconciliation could cease the problems and satisfy 
both parties in case administrators scrutinized well on the disputing 
issues.  

 Keywords: The conflict managemen,  school Administrators, Yala 
Primary Education Service Area 2 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 (2) เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต 2  จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ประสบการณ์
ในการท างาน  และขนาดของสถานศึกษาท่ีต่างกัน และ (3)  ประมวลข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะ การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จ านวน 3 01 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .8 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ของกลุ่มตัวอย่าง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า  t – Test และ ค่า F – test      

 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
และบุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  มี 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยความร่วมมือ และด้านการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยการยินยอม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มี 3 ด้านได้แก่ การ
จัดการความขัดแย้งด้วยการแข่งขัน การจัดการความขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยง และการ
จัดการความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม 
  2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2 จ าแนกตามเพศท้ังภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการจัดการความ
ขัดแย้งด้านการแข่งขัน และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านการจัดการความขัดแย้งด้านการแข่งขัน พบว่าไม่แตกต่างกัน  
      3. ผลการประมวลข้อเสนอแนะการ จัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2   โดยจ าแนกรายด้านคือ (1)  ควรมีความยุติธรรม
และเป็นกลางเมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดขัดแย้งและควรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืนบ้าง .เมื่อเกิดความขัดแย้งผู้บริหารควรประวิงเวลาให้
คิดออย่างรอบคอบ (2) ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงจุดยืนของ
กันและกันได้มากขึ้นและส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเกิดความคิดและ
แนวทางใหม่ๆ  (3) การจัดการความขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยง เมื่อเกิดปัญหาบุคลที่เกิด
การขัดแย้งควรจะหลีกเลี่ยงโดยการไม่ร่วมมือ และไม่เห็นด้วยถอนตัวจากเหตุการณ์
ผู้บริหารก็ไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องด้วย  (4)การจัดการความขัดแย้งด้วยการยินยอม
ผู้บริหารควรยินยอมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้
ดีขึ้นและ เกิดความทะเลาะเบาะแว้งน้อยลงการจัดการความขัดแย้งด้วยการ
ประนีประนอม และ (5) การจัดการความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม สามารถยุติ
ปัญหาได้และสร้างความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย  ผู้บริหารควรน าปัญหาทั้งสองฝ่ ายมา
พิจารณา 

 ค าส าคัญ : การจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2 

 

 
บทน า 

มนุษย์มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องการให้ตน
ประสบความส าเร็จจากสิ่งที่ตนคาดหวัง จึงน าไปสู่การแข่งขันในรูปแบบต่างๆความขัดแย้งในการท างาน
เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นการแย่งชิงต าแหน่ง ความคิดเห็นไม่ตรงกันเมื่อคนต้องต่อสู้กันให้ได้ ในสิ่งที่ตน

ต้องการน าไปสู่การขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ
บริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบว่า  ในสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญมากกับการจัดการความขัดแย้ง
และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เข้าใจถึงความขัดแย้งที่ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่เลือกใช้ ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การจัดการความขัดแย้งในการ
บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องเผชิญและเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการการจัดการความ
ขัดแย้งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้เรื่องการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต 2  
จ าแนกตาม เพศ  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกัน  

3. เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะของครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  

สมมติฐานการวิจัย      

ครูและบุคลากร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  ที่มีระดับความ
คิดเห็น จ าแนกตาม เพศ  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2   มีดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้  คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556  จ านวน 1,201 คนกลุ่ม
ตัวอย่างการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2  จ านวน 68 โรงเรียน จากจ านวนประชากร 1,201 คน ค านวณจากการใช้สูตร
ยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 301  จากนั้นท าการสุ่มแบบวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ  ( Stratified 
Random Sampling) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม  จ านวน  1  ฉบับ  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ ประสบการณ์
ในการท างาน  และขนาดโรงเรียน ลักษณะค าถามท่ีใช้เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 
 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับวิธี การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 วิธี ดังนี้ คือ  การแข่งขัน  การร่วมมือ  การ
หลีกเลี่ยง  การยินยอม  และการประนีประนอม 
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 1.  ติดต่อขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา        
ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยะลาเขต 2 เพ่ือขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  รวบรวมแบบสอบถามโดยไปขอรับจากผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ด้วยตนเอง 

4. ตรวจสอบ ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนน าไป
วิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์  แล้วน ามาจัดระบบข้อมูลลงรหัส  และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อค านวณหาค่าสถิติ  ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าความถ่ี  และร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ส าหรับการวิเคราะห์การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ถือว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่
ในช่วงใด  แสดงว่า  ใช้การจัดการกับความขัดแย้งอยู่ในระดับนั้นทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์  (Best)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สูตร 
 2.  ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )   วิเคราะห์ความคิดเห็น  

3. ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือตรวจสอบการกระจายของคะแนนจากสูตร 
4. ค่า t – test เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 

กลุ่มข้ึนไป  
5. ค่า f – test เป็นสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
 
 

ผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 
 

 75 

ตารางท่ี 1  จ านวนร้อยละของครู  และบุคคลากรทางการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามเพศ  และ 
               ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน 

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 

180 
121 

 

59.8 
40.2 

รวม 301 100.0 
2. ประสบการณ์การท างาน 

ต่ ากว่า  10 ปี 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

 

211 
90 

 

70.1 
29.9 

รวม 301 100.0 
3.  ขนาดของสถานศึกษา 

  โรงเรียนขนาดเล็ก 
  โรงเรียนขนาดกลาง 
  โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

45 
232          
24 

 

15.0 
77.1                   
8.0 

                        รวม 301 100 
  

 จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 301  คน จ าแนกเป็นเพศหญิง 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 เพศ ชาย 180 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน ต่ ากว่า 10 ปี มีจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ  70.1  และตั้งแต่ 10 ขึ้นไป มีจ านวน  90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 เมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0  โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวน  232 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 และโรงเรียนขนาดใหญ่มี
จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
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ตารางที่ 2  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2  จ าแนกตามเพศ 

การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหาร 

ชาย 
n = 180 

หญิง 
n = 121 t sig 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

x  ( SD ) x  ( SD ) 

1.  การแข่งขัน   
2.  การร่วมมือ 
3.  การหลีกเลี่ยง 
4.  การยินยอม 
5.  การประนีประนอม 

3.05 
3.78 
2.79 
3.37 
3.36 

.27 

.24 

.31 

.23 

.28 

3.13 
3.78 
2.80 
3.40 
3.40 

.27 

.22 

.33 

.22 

.31 

-2.378 
-.053 
-.327 
-1.100 
-1.194 

.945 

.366 

.730 

.578 

.416 

ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

รวม 3.27 .26 3.30 .27 -1.010 .607 ไม่แตกต่าง 

 

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2   
จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ผลปรากฏว่า ภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ตารางท่ี 3  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   ตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน 

 

การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหาร 

ต่ ากว่า 10 ปี 
n = 211 

10 ปีขึ้นไป 
n = 90 t Sig 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

x  ( SD ) x  ( SD ) 
1.  การแข่งขัน   
2.  การร่วมมือ 
3.  การหลีกเลี่ยง 
4.  การยินยอม 
5.  การประนีประนอม 

3.08 
3.81 
2.79 
3.37 
3.36 

.28 

.23 

.32 

.24 

.29 

3.09 
3.73 
2.82 
3.41 
3.42 

.23 

.24 

.31 

.21 

.30 

-.415 
2.495 
-.730 
-1.120 
-1.403 

.061 

.744 

.566 

.331 

.926 

แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

รวม 3.28 .27 3.29 .26 -6.163 .525 ไม่แตกต่าง 
 

จากตารางที่ 3   แสดงให้เห็น การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   จ าแนกตามตัว
แปรประสบการณ์ในการท างาน  ผลปรากฏว่า ภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการแข่งขันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตารางที่ 4  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

การจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหาร 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
F sig 

ผลการ 
เปรียบ 
เทียบ 

คู่ที ่
แตกต่าง 

x  ( SD ) x  ( SD ) x  ( SD ) 

1.  การแข่งขัน   
2.  การร่วมมือ 
3.  การหลีกเลี่ยง 
4.  การยินยอม 
5.  การประนีประนอม 

3.00 
3.78 
2.46 
3.32 
3.37 

.20 

.31 

.20 

.16 

.16 

3.10 
3.78 
2.85 
3.38 
3.36 

.29 

.22 

.30 

.25 

.31 

3.12 
3.94 
2.94 
3.51 
3.56 

.27 

.17 

.26 

.16 

.22 

2.495 
5.629 
38.483 
5.532 
5.141 

.084 

.004 

.000 

.004 

.006 

ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

- 
(1,3)(2,3) 
(1,2)(1,3) 
(1,3)(2,3) 
(1,3)(2,3) 

ค่าเฉลี่ย 3.18 .10 3.29 .14 3.41 .14 24.50 0.00 แตกต่าง (1,2)(2,3)(1,3) 

 

               จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็น การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2  จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  ผลปรากฏว่า ภาพรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ ส่วนด้านการแข่งขันไม่แตกต่างกัน  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2 

ตารางที่ 5  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา   เขต 2     

วิธีการแข่งขัน x  S.D. ระดับ 

1. การแข่งขัน 
2. การร่วมมือ 
3. การหลีกเลี่ยง 
4. การยินยอม 
5. การประนีประนอม 

3.07 
3.80 
2.80 
3.38 
3.40 

0.27 
0.24 
0.32 
0.233 
0.92 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.29 0.27 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5  พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก   ( x  = 3.29)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมากที่สุด  คือ วิธีการร่วมมือ  ( x  = 3.80)   รองลงมาคือ
วิธีการประนีประนอม  ( x  = 3.40) วิธีการยินยอม  ( x  = 3.38) วิธีการแข่งขัน  ( x  = 3.07) และวิธีการ
หลีกเลี่ยง ( x  = 2.80)  ตามล าดับ 

สรุปผลการค้นคว้าอิสระ 

 1.  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  เมื่อจ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง  
121 คน คิดเป็นร้อยละ   40.2  เพศชาย 180 คน คิดเป็นร้อยละ  59.8   เมื่อจ าแนกตามตัวแปร
ประสบการณ์ในการท างาน  ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ  70.1 ตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ  29.9 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 77.1 ขนาดเล็ก ร้อยละ 15 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 8 
ตามล าดับ 

 2. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ สรุปไดด้ังนี้ 

  2.1 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2    ด้วยวิธีการ
แข่งขันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 

  2.2 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2    ด้วยวิธีการ
ร่วมมืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

  2.3 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2   ด้วยวิธีการ
หลีกเลี่ยงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง  

  2.4 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2    ด้วยวิธีการ
ยินยอม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

  2.5 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ด้วยวิธีการ
ประนีประนอมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
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 3. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  จ าแนกตามตัวแปร เพศ 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

 3.1 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 3.2 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน   มีความ
คิดเห็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแข่งขันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 3.3 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน   มีความ
คิดเห็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
และบุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  มี 5ด้าน
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การแข่งขัน 
4.1.1 ผู้บริหารควรมีความยุติธรรมและเป็นกลางเมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา

เกิดขัดแย้ง 
4.1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 

    4.1.3 เมื่อเกิดความขัดแย้งผู้บริหารควรประวิงเวลาให้คิดออย่างรอบคอบ 
4.2 การร่วมมือ 

4.2.1 ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงจุดยืนของกันและกันได้มากข้ึน 
4.2.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเกิดความคิดและแนวทางใหม่ๆ 

4.3 การหลีกเลี่ยง 
4.3.1 เมื่อเกิดปัญหาบุคลที่เกิดการขัดแย้งจะหลีกเลี่ยงโดยการไม่ร่วมมือ และไม่

เห็นด้วยถอนตัวจากเหตุการณ์ 
4.3.2 ผู้บริหารไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องด้วย 

                  4.4 การยินยอม 
4.4.1 ผู้บริหารควรยินยอมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
4.4.2 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลดีขึ้น 
4.4.3 เกิดความทะเลาะเบาะแว้งน้อยลง 

4.5 การประนีประนอม 
4.5.1 สามารถยุติปัญหาได้และสร้างความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย 
4.5.2 ผู้บริหารควรน าปัญหาทั้งสองฝ่ายมาพิจารณา 
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อภิปรายผล 

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  วิธีการจัดการความขัดแย้ง  ด้วยวิธีการแข่งขัน  
วิธีการร่วมมือ  วิธีการหลีกเลี่ยง  วิธีการยินยอม  และวิธีการประนีประนอม  มีการใช้อยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม  รัตนสังข์  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการจัดการกับความขัดแย้งของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า   (1) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  จากการศึกษาพบว่ากรณีปัญหาส่วนใหญ่มา
จากครูผู้สอนเป็นอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือนักการภารโรง  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้าน  
นักเรียน  ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับ  สาเหตุความขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากความ
ขัดแย้งภายในตัวบุคคลเอง  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ความ ขัดแย้งระหว่างกลุ่มและความขัดแย้ง
ระหว่างองค์กร  (2) วิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์  จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง  จ านวน  10  วิธี  คือการ
เอาชนะ  การร่วมมือ  การประนีประนอม  การหลีกเลี่ยง  การปรองดอง  การผสมผสาน  การยอมตาม  
การเผชิญหน้า  การบังคับและการไกล่เกลี่ย  (3) การจัดล าดับวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัด อุตรดิตถ์  จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารใช้วิธีการ
ร่วมมือเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ  การเผชิญหน้า  การประนีประนอม  การไกล่เกลี่ย  การบังคับ  
การผสมผสาน  การเอาชนะ  การหลีกเลี่ยง  การปรองดอง และการยอมตามเป็นอันดับสุดท้าย 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เพราะผู้บริหารเรียนครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการความขัดแย้ง  ซึ่งเป็น
ปัญหาในการขับเคลื่อนองค์กร  และต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด  เพราะความขัดแย้งสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  จึงต้องหาวิธีการจัดการความขัดแย้งเป็นประจ า 

2.วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยะลาเขต 2 จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีต่างกัน 
สามารถสรุปผล ดังนี้ 

   2.1 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันสาเหตุความขัดแย้ง 
จ าแนกเป็นรายด้านสาเหตุที่เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคลอันดับแรก คือ 
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วิธีการท างาน รองลงมา คือ ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ในการท างาน ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
อันดับแรก คือ มนุษย์สัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร รองลงมา คือ การสื่อสารล่าช้า ข้อมูลบกพร่อง 
บิดเบือน ด้านสภาพขององค์การอันดับแรกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไป รองลงมา ความขาดแคลน
ทรัพยากร  ผลการวิเคราะห์วิธีการจัดการความขัดแย้ง พนักงานท าความสะอาดใช้ การจัดการความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการยอมให้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการร่วมมือ  ผล
การวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศ อายุ ที่แตกต่างกันมีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน สาเหตุ
ความขัดแย้งด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล ด้านการปฏิสัมพันธ์ในการท างานและ ด้านสภาพองค์การ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับวิธีการจัดการความขัดแย้ง 

        ผลการวจิัยเป็นเช่นนี้ เพราะจรงิแล้วไม่ว่าเพศจะแตกตา่งกันแตไ่ม่มีใครอยากเจอความ
ขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเป็นบ่อเกิดของความไม่เข้าใจกัน และจะท าให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
มากมายจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวในหน้าที่การงานได้  ปัจจุบันการท างานร่วมกันระหว่างเพศ
เดียวกันและเพศตรงข้ามมีความจ าเป็นมาก  และอาจเป็นผลมาจากปัจจุบันไม่ว่าเพศใดก็ได้รับการศึกษา
และการปลูกฝังคุณธรรมมาอย่างเท่าเทียมกัน 
     3.วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  รูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน   
มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  เพราะทุกคนก็ต้องท างานร่วมกันคนที่ท างานอยู่ก่อนแล้วก็มีหน้าในการที่จะฝึกสอนงาน
ให้กับผู้ที่เพ่ิงเข้ามาท างานใหม่  ส่วนคนที่เพ่ิงเข้ามาท างานใหม่ก็ไม่อยากท่ีจะมีปัญหากับคนที่ท างานอยู่
ก่อนแล้ว  จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งท่ีไม่แตกต่างกัน  

กิตติกรรมประกาศ  
 

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2  ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
หาแนว เพ่ือพัฒนาความ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2   ให้ดีขึ้น 
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 Abstract  

 The purposes of this research were 1) to construct and find out the 
efficiency of  instructional kit regarding normal activity integrated with 
Islamic teaching for moral development  guidance that is suitable for 
primary schools using curriculum of intensive Islamic study;   2)  to 
compare the result of moral development before and after using the 
integrated instructional kit and; and 3) to evaluate the satisfaction level 
of students regarding the guidance activity conduct by using the 
integrated instructional kit. 

The research samples werespecific 20 students studying at 
prathomsuksa 3 of  Banbukesudo school, Bacho district, Narathiwat 
province, for academic year 2012. The employed research instruments 
were integrated instructional kit, test, moral behavior questionnairesand 
student satisfaction on the kit questionnaires. Analysis of data by finding 
efficiency value of each kit  (E1/E2) onstandard75/75. Statistics used for 
data analysiswere mean, standard deviation, and t - test dependent. 

Research findings revealed that 1) the efficiency value of the kit 
was76.0/79.5which was higher than the specified standard at75/75  2) 
before and after using the integrated instructional kit, the morality of 
the prathomsuksa 3 students was found a significant difference at  level 
.01, the value was increased  in every aspects of the morality 
concerned such as relationship building, accountability, sacrifice, 
cleanness, unity and honesty; and 3) the satisfaction level of students 
regarding the guidance activity conduct by using the integrated 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ

instructional kit were found at very high. 

 Keyword :  Integration of  Guidance Activity,  Islamic Teaching,  Morality 
Development 

 

 บทคัดย่อ  

         การวจิัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
แนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2555 จ านวน  20  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแต่ละชุด (

21 EE ) ตามเกณฑ์ 75/75 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ที (t-test dependent)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลัก
ค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งชุดมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
76.0/79.5  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้คือ 75/75  2) ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้นทุกด้าน ซึ่งได้แก่ 
ด้านความรับผิดชอบความเสียสละ ความสะอาด  ความสามัคคี  และความซื่อสัตย์  
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด 

 

 ค าส าคัญ :การบูรณาการกิจกรรมแนะแนวหลักค าสอนของศาสนาอิสลามพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึก และปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ก าหนดไว้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส าหรับสถานศึกษาที่มีผู้เรียน  นับถือศาสนาอิสลาม จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งได้
มีการจัดท าเอกสารการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น 
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
        นอกจากการจัดการเรียนการสอนสาระอิสลามศึกษาดังกล่าว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชน 
โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ศาสนาที่เข้มข้ึน จึงได้ประกาศใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีความพร้อมและเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา หรืออิสลามศึกษาแบบเข้ม เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร จะ
ได้รับวุฒิการศึกษาท้ังด้านสามัญและศาสนา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 
        การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา จะตอ้งจัดบรูณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวชี้วัดในบางสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่อาจใช้
ร่วมกันในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 
        การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรสามัญ เป็นกิจกรรมทีส่่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้รูจ้ักตนเอง 
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ดารัตน์  ยินดีพบ (2548  : 72 - 78) 
และสุมณฑาสวนผลรัตน์ (2550 : 63 - 64) พบว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวสามารถท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
หลักสูตรอิสลาม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี โดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมี
คุณภาพ เช่น การเข้าค่าย การอบรมหลังละหมาด การฝึกปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึก
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
        กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีจ่ะช่วยให้บรรลจุุดเน้นดงักล่าวเพราะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รู้จักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนสามารถวางแผนการ
เรียนอาชีพรวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคมสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
        อยา่งไรก็ตาม จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนทีใ่ช้หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบ
เข้มพบว่าการจัดกิจกรรมการแนะแนวของหลักสูตรสามัญและอิสลามต้องใช้เวลาในการจัด รวมทั้งใช้ผลการ
ประเมินร่วมกันนั้น ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะ
แนวของครูส่วนใหญ่มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมถึง เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพบว่าการท่ีนักเรียนไม่ให้
ความร่วมมือ และขาดความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองนั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น การจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นครูเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่าท่ีควร ขาดสื่อการ
เรียนรู้ที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และผู้สอนขาดความรู้ทางด้านอิสลามศึกษาท่ีจะบูรณาการกับการ
จัดกิจกรรมแนะแนวที่จัดให้นักเรียน 
        เพ่ือให้บรรลตุามจุดมุง่หมายของหลักสูตร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดการสอนที่เป็นชุดกิจกรรม
บูรณาการกิจกรรมแนะแนวปกติกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ครูผู้สอนมีสื่อที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีการ   บูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนวปกติกับ
หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครูเพราะชุดกิจกรรมเป็นแผนการสอนที่
ช่วยให้ครูได้รับความสะดวกสบายในการสอนช่วยให้ครูด าเนินการสอนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกันและยังท าให้ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของ
ผู้เรียนเพราะเป็นการน าเอาสื่อการสอนหลายประเภทมาใช้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  (เสาวนีย์สิกขาบัณฑิต , 
2528 : 291-292) เป็นสื่อประสมที่รวมกันเป็นชุดวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบกันขึ้นและใช้กระบวนการกลุ่มช่วย
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา  (ชาญชัยอินทรสุนานนท์ , 2539 : 39) และเพ่ือแก้ปัญหา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองดีข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
และด ารงตนอยู่ในวิถีแห่งอิสลามอย่างมีความสุข  และส่งผลให้ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวดีขึ้นได้ 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบูรณาการกิจกรรมแนะแนวกับหลักค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม  โดยระบุแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลาม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) =  75/75  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมระหว่างก่อนเรียนและหลังของเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  
ต าบลบาเระใต้  อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20  คน จากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการ
กับหลักค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใช้สถิติทดสอบค่าที ( t-test แบบ Dependent)  3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลัก
ค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใช้สถิติค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  ต าบลบาเระใต้  อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่1) ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  2)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนมี 2 แบบ ประกอบด้วย  2.1) แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอนอิสลาม  2.2) แบบ
ประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้าน ความรับผิดชอบ
ความเสียสละความสะอาด  ความสามัคคี  และความซื่อสัตย์และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการ กับหลักค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแบบ
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ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วหา
ค่าความเชื่อม่ัน ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลาม
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 5 ครั้งครั้งละ 1  ชั่วโมง จ านวน  3 วันณห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอโดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลอง และสังเกตพฤติกรรมหลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมอีก 2 ครั้ง
หลังจาก 1 และ 2 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6 ขั้นตอนดังนี้1. ขั้นทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลัก
ค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อจะได้ทราบว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักค าสอนอิสลามด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากน้อยเพียงใดจากนั้น
ครูประจ าชั้นและผู้วิจัยตอบแบบประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน2. ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียนผู้วิจัยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆตามแผนการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  3. ขั้นกิจกรรมผู้วิจัย
ชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามกฎกติกาและวิธีปฏิบัติกิจกรรม4. ขั้นสรุปผู้วิจัยให้นักเรียนสรุปเรื่อง
ที่เรียนเพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญ 5. ขั้นทดสอบความรู้หลังเรียน ผู้วิจัย ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะ
แนว คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค าสอนอิสลาม 6. ขั้นประเมินผลการน าไปใช้ชุดกิจกรรม  ครูประจ าชั้น
และผู้วิจัยตอบแบบประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนหลังจากได้รับการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมอีก 2 ครั้งหลังจาก 1 และ 2 สัปดาห์  เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมนักเรียน 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การบูรณาการกิจกรรมแนะแนวกับหลักค าสอนอิสลามเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับ
หลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้มผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีการน าหลักค าสอนของศาสนาอิสลามมาบูรณา
การโดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 5 ชุดกิจกรรมย่อย เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ  ความสะอาด ความ
สามัคคี และความซื่อสัตย์ โดยแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ค าชี้แจง จุดมุ่งหมาย แนวคิด สื่อ  
เวลาที่ใช้  ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม และภาคผนวก มีค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากับ 
76.00/79.50 และเมื่อพิจารณาแต่ละชุดกิจกรรม พบว่า ชุดกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ผู้เรียนสามารถท า
คะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 75.00, 75.50, 75.50, 76.50 และ 77.50  ตามล าดับ และคะแนนหลังเรียน
ร้อยละ 79.50, 76.00, 80.50, 79.00 และ 82.50ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75  2) ผลจากการวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้จากการทดสอบและประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลาม
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เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พบว่าคะแนนคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนที่ได้จากการประเมิน
พฤติกรรมก่อนเรียนมีคะแนนรวมทั้งหมด 1,632 และคะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมด 1,878 เมื่อน าผลมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเท่ากับ 246 จากการทดสอบค่าที นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มี
คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .013)  ผลจากการวิเคราะห์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมด้านเนื้อหาสาระอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.38, S.D. = 0.86)ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.58)
และด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50)แสดงว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว
บูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากตามความ
คิดเห็นของผู้เรียน ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ในการสร้างชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และปฏิบัติตนตามแบบอย่างของนบีมุฮัมหมัด มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่า
ของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (สุ
รางค์โค้วตระกูล,2552 : 72) และผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของสิริวรรณ  ศรีพหล (255 1: 24-29)โดยการปรับพฤติกรรมที่ใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก การใช้ตัวแบบ 
การแต่งพฤติกรรม การชี้แนะ การลงโทษ การควบคุมตนเอง ศึกษาแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมด้วยการ
ปรับพฤติกรรมของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์   (2546 : 291-292) ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแนะแนว การสร้างสื่อประกอบการแนะแนวโดยการสร้างชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ซึ่งสุรีรัตน์วิไล
รัตน์ (2537 : 63) ได้สร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ และกัลยดา  ถนอมถ่ิน (2553 : 89) สร้าง
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ดารัตน์  ยินดีพบ (2548 : 73-75) 
และสุมณฑาสวนผลรัตน์  (2550 : 63-64) ได้สร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน จึงจัดได้ว่าชุดกิจกรรมเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถน ามาใช้ประกอบ
กิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้ันตอนการสร้าง และส่วนประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว
ของทิศนาแขมมณี (2553 : 10-12) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรม แนะแนวบูรณาการกับหลักค า
สอนอิสลาม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดจากนั้น ผู้วิจัย ได้น าผล
คะแนนจากแบบทดสอบและจากการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมก่อนเรียนรวมทั้งหมด 
1,632 และคะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมด 1,878 เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเท่ากับ 
246 จากการทดสอบค่าที ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับ
หลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ  .01 แสดงว่าชุดกิจกรรม แนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ท าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของดา
รัตน์  ยินดีพบ (2548  : 73-75)ที่พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 2  มีคุณธรรมและจริยธรรมก่อนและหลังเรียน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 โดยมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ และความสามัคคีเพ่ิมข้ึนหลังจากการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและสุมณฑาสวนผลรัตน์  (2550 : 63-64) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบว่าก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนช่วงชั้นที่  3 มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .01 โดยมี
คุณธรรมและจริยธรรมด้านความมีวินัยด้านความรับผิดชอบด้านความสามัคคีด้านความเสียสละด้านความ
ซื่อสัตย์และด้านความกตัญญูกตเวทีเพ่ิมข้ึนทุกด้านจากการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรม แนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระมี
ประโยชน์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมเน้นคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐานเพื่อให้บุคคลด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการจัดกิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้ขั้นศึกษาตัวอย่างมากที่สุด  ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนพึงพอใจต่อการแจ้ง
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนมากที่สุด และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อขั้นประเมินผลการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้สอนสามารถน าชุดกิจกรรม แนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลามเพ่ือ พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในด้านอื่นที่สอดคล้องกับเนื้อหาในชุด
กิจกรรมได ้

2. ในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการกับหลักค าสอนอิสลาม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ครูผู้สอนควรศึกษาค าชี้แจงคู่มือครูคู่มือนักเรียนวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนตลอดจนควรจะเตรียมสื่อ
อุปกรณ์ใบงานใบความรู้แบบฝึกหัดจัดสถานที่และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอนทุกครั้ง 

3. การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว บูรณาการกับหลักค าสอนอิสลาม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ครูผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาและสามารถท่ีจะปรับเนื้อหาในการท ากิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับ
ข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง 
ผู้มีพระคุณท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีความ
เมตตาในการให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการ วิจัย ตลอดจนการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้สมบูรณ์ท่ีสุด ท่านที่สอง คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชษฐม่าเหร็ม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีก
ท่านที่สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยเหลือและให้ข้อคิดต่าง ๆ ขอขอบคุณ ดร.อับดุลฮากัมเฮ็งปิยา  
ดร.ซัมซู สาอุ และอาจารย์อับดุลรอยะ  บินเซ็ง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือพร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอบคุณนายนรินทร์  นิมอ  ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านบูเกะสูดอที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ทดลองและเก็บข้อมูล  ขอบคุณคณะครูที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง รวมทั้งเพ่ือนทุกคนที่คอยให้ค าแนะน า เป็นก าลังใจตลอดมา 
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   บทคั ดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงภาวะผู้บริหารและการบริหารงานวิชาการอิสลาม
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันซึ่งเป็น
โลกของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจการเมือง 
วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมถึงการสื่อสาร การเปิดเสรีทางธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการศึกษามากข้ึน ความต้องการ
และความคาดหวังต่อการศึกษาสูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง ผู้บริหารต้องตระหนักด้านการบริหารงานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อท าให้สถานศึกษาของ
ตนเองบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 

 ค าส าคัญ : ผู้บริหาร , การบริหารงานวิชาการ , อิสลามศึกษา , โลกาภิวัฒน์    

 ABSTRACT 
 

 

 The article discusses about the management and how to administer the 
academy to reflect the changes of today's world, Globalization has 
affected the society, Economy, politics, and information technology, this 
has make the World Wider so that we can do Business with other 
countries. This sets High Expectation for us,and itmotivates us to be more 
educated. The Managers of Islamic schools must adjust to the Demands 
of the students In order for the managers to meet with the 
Demands;they must have high-quality education. So that they can 
achieve their educational goals. 

 

 Keywords : management, administration, Islamic Studies, Globalization  



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 

 93 

 

บทน า 
ในปัจจุบันประเทศมุสลิมส่วนใหญ่มีระบบการศึกษาอยู่สองระบบ ที่ได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวาง ทั้งสองระบบดังกล่าวนี้วางอยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม 
(Traditional System) บางครั้งจะเรียกว่า “ระบบการศึกษาศาสนา (Religious System) การศึกษาใน
ระบบนี้จะเน้นหนักในเรื่องศาสนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาต่ออัลลอฮ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและน า
ศาสนามาเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิต นอกจากนั้นให้ยอมรับว่าว ะหยูเป็นแหล่งที่มาของความจริงแท้ท้ัง
มวล ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ (Modern System) เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาเซคคิวลา (Secular) ที่แยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร การศึกษาในระบบนี้จะไม่
ยอมรับว่าวะหยูคือแหล่งที่มาของความรู้แต่จะยอมรับความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มาจากสมมุติฐานต่าง 
ๆ ที่ได้รับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น  

อิสมาแอ ลุตฟี  จะปะกียา และ มัสลัน มาหะมะ  (online: 2557) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาว่าปัจจุบันการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย เรามี
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมและระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ บางสถานศึกษาการศึกษาก็จะมีทั้งสอง
ระบบ แต่จะเป็นอิสระต่อกัน เช่น ในกรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในช่วงเช้าจะเป็นระบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิมโดยจะสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว ส่วนในตอนบ่ายก็จะเป็นระบบการศึกษา
แบบสมัยใหม่ วิชาที่สอนเป็นวิชาสามัญ แม้ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางโรงได้ใช้
หลักสูตรแบบบูรณาการแล้วก็ตาม  

มูหามัดรูยานี บากา และอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2552) ได้กล่าวว่าโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประสบปัญหาด้านวิชาการและการบริหารจัดการเนื่องจากการ
ใช้สองหลักสูตรแยกจากกัน จึงท าให้ผู้เรียนต้องใช้เวลาเรียนมากกว่าปกติเป็นสองเท่า มีความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหาที่ใช้ให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ตลอดจนเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ทางโรงเรียนที่ต้องจ้างบุคลากรครูเป็นจ านวนมาก ทั้งบุคลากรสายสามัญและบุคลากรสายศาสนา ซึ่งท า
ให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาและบริหารจัดการ 

ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มี
คุณภาพและให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ต้องอาศัยการบริหารงานวิชาการ  และการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการเพราะการบริหารงานวิชาการ คือกระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้บริหาร กระบวนการ
ดังกล่าวได้แก่ การวางแผน การจัดระบบ โครงสร้าง และการก าหนดบทบาทหน้าที่ การจัดด าเนินงาน
วิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และการนิเทศภายใน
เพ่ือให้งานวิชาการมีคุณภาพ 

 
ก ารบริหารงานวิชาการอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวั ฒ น์ 
 พิทยา แสงแผ้ว  (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าว่าภาวะผู้น า ( leadership) ถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งและมีส่วนต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว หากองค์กรใดมีผู้น า  (leader) หรือ
ผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญฯลฯ องค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น ก็จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี 
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายในการที่จะด ารงอยู่ในโลก ท่ามกลาง
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กระแส  การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ( globalization) ความอยู่รอดของประเทศชาตินั้น ต้องอาศัย
องค์ประกอบที่หลากหลาย และไม่สามารถท่ีจะแบ่งมอบหรือระบุให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบ  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) กล่าวว่าการบริหารเป็นได้ท้ังศิลป์ ศาสตร์และวิชาชีพ กล่าวคือ กรณี
ที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึง ทักษะและความรู้ที่แต่ละบุคคลได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมาย
หนึ่ง โดยทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นอาจเกิดจากการฝึกฝนหรือการท างาน   
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2535) กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า : “การ
บริหารสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับการปรับปรุงการพัฒนา การเรียนการ
สอนให้้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 สุมิตร  นุกร คุณนา (2523) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การบริหารงานวิชาการ หมายถึงกิจการทุก
อย่างภายในโรงเรียนที่ก่อให้้เกิดการเรียนรู้ และการศึกษาของเด็กให้้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมวิชาการในโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนนั่นเอง 
  ภิญโญ  สาธร (2526) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิ  
ภาพสูงสุด 
 กมล  ภู่ประเสริฐ (2545) ได้ให้้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหา รที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสู่งสุดของภารกิจของสถานศึกษา 
 โรเบิร์ต เอส ฟีสต์ (Robert S. Fiste, 1957) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไว้ว่าการ
บริหารวิชาการ เป็นหน้าที่ที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบทางวิชาการ เริ่มตั้งแต่ก าหนดปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน โดยค านึงถึงบุคคลในอาชีพต่างๆของชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งการ
ประเมินผลโปรแกรมการศึกษาอย่าต่อเนื่อง และกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ตลอดจนการ
วัดผลเพ่ือติดตามการเรียนการสอน ให้การเรียนการสอนด าเนินงานไปด้วยดี 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดและ
ทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างในสถานศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น การบริหารจึงเป็น
กิจกรรมส าคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ีสามารถท าให้งานวิชาการเกิดการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียน เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาเพราะ

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ท่ีงาน
ด้านวิชาการเพ่ือเป็นการสร้างเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของนักการศึกษาท่ีกล่าวไว้ ดังนี้ 
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พนัส  หันนาคินทร์ (2524) ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจ       
ของโรงเรียนเป็นชีวิตจิตใจของสถานบันทีเดียวส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้ชีวิต 
สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น 

ภิญโญ  สาธร  (2526) กล่าวว่า “ความจริงผู้บริหารการศึกษาคือครูใหญ่่ทุกคน ควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรกเพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้น
เตือนครูให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531) ได้ให้ความส าคัญของงานวิชาการว่า 
งานที่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาต้องด าเนินการในโรงเรียน มีอยู่ 6 งาน งานวิชาการเป็นงานที่
ส าคัญที่สุด ส่วนงานอื่น ๆ เป็นงานที่สนับสนุนในการด าเนินงานวิชาการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิด
ดังกล่าวสอดคล้อง   กับไพโรจน์  ชูช่วย (2532) ที่กล่าวไว้ว่า  “งานวิชาการเป็นงานส าคัญอันดับแรก
และมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้้บริหารจะต้องปฏิบัติงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นงานที่ส าคัญของโรงเรียน เป็นหน้าที่หลัก
ของโรงเรียนที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เพราะเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียนผู้บริหาร
ต้องสนใจและเข้าใจเป็นอย่างดี ที่จะสร้างผู้้เรียนให้้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณสมบัติตามหลักสูตรที่ก าหนด เพื่อน าไปใช้้ในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไปได้ เป็นอย่างด ี

 
หลักการบริหารสถานศึกษา 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารสถานศึกษาว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจะได้ค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 
 1.   มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของ
สถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงานจัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสม 
 2.  ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงานการบริหารงานทุกประเภทย่อมต้องมีเทคนิควิธีการ 
ขั้นตอนและกระบวนการ งานที่ท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดี 
 3.  มีการประเมิลผล  เมื่อได้ด าเนินกิจการใดควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผล เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีขึ้นการท างานที่ขาดการประเมินผลจะไม่ช่วยในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
สภาพปัจจุบันและปัจจัยต่างๆของระบบการศึกษา 

จากการที่ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อแนวโน้มของการจัดศึกษาโดยทั่วไปในอนาคต 
สามารถที่จะสรุปได้  5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัย สภาพปัจจุบัน แนวทางจัดการศึกษา 
ด้านเทคโนโลย ี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการ

ก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงาน
ในอนาคต  

การศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

ด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อตลาดแรงงานและ ตลาดการศึกษา 
เนื่องจากการก าหนดลักษณะของแรงงานท่ี
ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจ ใหม่ จะแข่งขันกัน
ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัย
และพัฒนา 

การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ 

ด้านระบบ
ราชการการ 

การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไป 
อย่างยากล าบาก เนื่องด้วยระบบราชการ
เป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล่า ช้าในการ
ประสานงาน 

ผู้บริหารและสถานศึกษาขาดการคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการ 

ด้านการเมือง การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะ
ส าเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการเมือง
มากกว่าแนวทางและวิธีการ 

ส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือ
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

ด้านวัฒนธรรม ขาดความร่วมแรงร่วมใจ คนในสังคมจึงมอง
การศึกษาว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับ
ตนเอง 

จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อมูล สรุปจาก : สันติ  บุญภิรมย์. (2553). 
 

แนวโน้มการศึกษาที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 

แนวโน้มด้านบวก 
1. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ านวนมาก          
2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากข้ึน           
3. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากข้ึน     
4. ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา 
5. โอกาสรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น   
แนวโน้มด้านลบ 
1. การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา          
2. การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด          
3. การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ           
4. การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ           
5. การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ          

 
สรุปได้ว่าการจักการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต้องการ การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม การกระจายงบประมาณท่ีเป็นธรรม ปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศโดยความร่วมแรงร่วม
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ใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก็
ควรให้สอดคล้องกับการท างานของสมองของผู้เรียนและมีคุณภาพท่ีใช้งานได้ เช่น อาจจัดโครงการที่มุ่ง
พัฒนาครูอาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คน
ดี อยากเข้ามาเป็นครู และสร้างความม่ันใจ และม่ันคงในอาชีพครูมากข้ึน เช่น ปฏิรูปการฝึกหัดครู 
ปฏิรูปการคัดเลือกการท างานแบบส่งเสริมความพอใจและความก้าวหน้าของครูด้วย 

 
แนวคิดของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 

การคิดเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งส าหรับผู้บริหาร การคิดแต่ละรูปแบบจะ
เหมาะกับงานแตกต่างกันซึ่งผู้บริหารต้องมีรูปแบบการคิด 10 มิติ ดังนี้ 

รูปแบบการคิด หลักการของการคิด สรุปกระบวนการคิด 
การคิดเชิงกลยุทธ ์ -ก าหนดเป้าหมาย 

-วิเคราะห์และประเมินสถานการณ ์
-การหาทางเลือกกลยุทธ์ 
-การว่างแผ่นคู่ขนาน 
-การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง 
-การลงมือปฏิบัต ิ
-การประเมิน 

เป็นการคิดที่มีการวางแผนเตรียมการ
ท างานและลงมือปฏิบัติ ศึกษาผล
พร้อมการพัฒนาเพื่อการวางแผนใน
อนาคตและสามารถพยากรณ์
สถานการณ์ในอนาคตได้  

การคิดเชิงวิเคราะห์ -หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลที่ได้รับ 
-ใช้หลักการตั้งค าถาม 
-ใช้หลักการแยกแยะความจริง เช่นแยกความ
จริง กับความเชื่อ 
 

เป็นปัจจัยเบื้องต้นของผู้บริหารใน
การจ าแนกแยกแยะสิ่งที่จ าเป็นและ
ส าคัญส าหรับการบริหาร เพื่อให้การ
บริหารจัดการประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

การคิดเชิงสังเคราะห์ เลือกเฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้โดยเลือก
ขอบเขตที่ชัดเจน 

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการ
คิดวิเคราะห์ คือหลังจากท่ีแยก
องค์ประกอบต่างๆและน า
องค์ประกอบมาสังเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อเป็นการแนวทางในการบริหาร
ต่อไป 

การคิดเชิงอนาคต -มองอย่างองค์รวม ( holistic approach ) 
-หลักความต่อเนื่อง ( continuity ) การ
คาดการณ์ในอนาคตต้องคาดการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
- หลักการอุปมา ( analog ) 
- หลักการจินตนาการ ( imagination ) 
- หลักดุลยภาพ ( equilibrium ) 

เป็นกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยความ
ต่อเนื่องและการมองอย่างมีระบบ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบันและแนวโน้นในอนาคต 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ -ฝึกถามค าถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่  ๆ
-อย่าท้ิงความคิดใดๆจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไร้
ประโยชน ์
- การพัฒนาเทคนิคช่วยคิดสร้างสรรค์ 

เป็นกระบวนคิดที่แปลกใหม่ ไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในกรอบ แต่อยู่ใน
กรอบคุณธรรมจริยธรรม การคิด
สร้างสรรค์จะพัฒนาช้ินงานใหม่ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
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การคิดเชิงเปรียบเทียบ -ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบ 
-ก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบ 
-แจกแจงรายละเอียดของแต่ละเกณฑ ์
-เปรียบเทียบและตอบวัตถุประสงค ์

-เป็นการคิดเพื่อวิเคราะห์ อธิบายและ
แก้ปัญหาในการบริหารจัดการ 
-ในการเปรียบเทียบต้องก าหนด
ประเด็นให้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการจัดการศึกษา
ได้  

การคิดเชิงมโนทัศน ์ -การเป็นนักสังเกต 
-การตีความ 
-การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลเดิม 
-การปรับกรอบมโนทัศน์ใหม ่
-การรับกรอบแนวคิดใหม่ทั้งหมด 
-การสร้างมโนทัศน์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 

-เป็นการคิดรวบยอด มองสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันแล้วน าไปใช้ในอนาคต 
-ผู้บริหารเป็นคนออกความคิดแล้วส่ง
ต่อให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาไปด้วยกัน 

การคิดเชิงประยุกต์ -หลักการทดแทนคุณสมบัติหลัก 
-หลักปรับสิ่งเดิมให้เข้ากับสถานการณ ์
-หลักหาสิ่งทดแทน 

เป็นการคิดโดยการมองจากสิ่งท่ีมีอยู่
เดิมและปรับใช้กับกับสภาพแวดล้อม
ใหม ่

การคิดเชิงวิพากษ์ -ตั้งค าถามว่า ใช่หรือไม่ใช่ พร้อมหาค าตอบ 
-เตรียมใจในการได้ค าตอบว่า อาจจะจริงหรือไม่
จริง 
-เตรียมค าถามและค าตอบเพื่อให้เหตุผลในสิ่งที่
เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นท่ี
อาจจะมีความแตกต่างในด้านความ
คิดเห็นจึงต้องมีการพูดคุยโดยอาศัย
หลักการและเหตุผล 

การคิดเชิงบูรณาการ -ตั้งแกนหลัก หรือหาความส าคัญของเหตุการณ ์
-หาความเช่ือมโยงกับแกนหลักหรือเหตุการณ์
หลัก 
-วิพากษ์เพื่อเกิดการบูรณาการครบถ้วน 

เป็นการคิดโดยมองภาพรวมของ
เหตุการณ์และผู้บริหารต้องปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน 

ที่มาของข้อมูล : สรุปจาก จารุณี เก้าเอ้ียน (2556) เทคนิคการบริหารงานวิชาการใสถานศึกษา : กล
ยุทธ์และแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดทั้ง 10 มิติ มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับผู้บริหารในการคิด ไตร่ตรอง หาวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมหรือรู้จักด าเนินชีวิตอย่างมีกลยุทธ์ ท าให้ผู้บริหารสามารถปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของความเป็นจริงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาของตน 

 
คุณลักษณะผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 

ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถ
ปรับตัวให้ เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2549) ได้เสนอคุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการต่อการน าไปสู่การเป็นผู้น าที่
มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งประกอบด้วย 

1. การคิดแบบโลกาภิวัฒน์ (Thinking Globally) 
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2. เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Appreciating Cultural Diversity) 
3. พัฒนาความช านาญทางด้านเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy) 
4. การสร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร(Building Partnerships and Alliances) 
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า (Sharing Leadership) 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร  (2549) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ดังนี้       

มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ( vision) สามารถที่จะ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถท่ีจะวิเคราะห์
สถานการณ์ (analyze situations) เพ่ือก าหนดแผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
นโยบายได้อย่างเหมาะสมไวต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นความสามารถในการจัดระบบสื่อสารให้
ได้ผลความสามารถ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร 

อาศัยหลักการบริหารแล้ว ผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณสมบัติภาวะผู้น าทางการศึกษาท่ีแสดง
ความเป็นมืออาชีพชั้นสูง มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านบริหาร มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ กล้าเปลี่ยนแปลง มีความคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ มอง
สรรพสิ่งแบบองค์รวมที่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ มีการพัฒนา ซึ่งเป็นคุณสมบัติภาวะ
ผู้น าทางการบริหารการศึกษา ในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น 

1. สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถาบันการศึกษา 
2. สามารถท าให้ทีมงาน และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของบุคลากรและเชิญชวนให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กว้างไกล และรู้จักเลือกใช้กลยุทธ์ที่ทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีศักยภาพในการจัดการระบบงาน เพื่อควบคุมให้ทันการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น  

 ในการบริหารการศึกษาสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ ผู้บริหารการศึกษาต้องเก่งคน เก่งงาน เก่ง
ความคิก โดยอาศัยทักษะดังนี้ 

1. ทักษะทางด้านเทคนิค คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในวิชาชีพที่รับผิดชอบ  
2. ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ คือรู้จักอยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
3. ทักษะทางด้านความคิด คือ ความสามารถของผู้บริหารในการคิดพิจารณา วินิจฉัย และ

ด าเนินการจัดการ 
         จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมืออาชีพทางการศึกษาในยุคโลกาวิวัฒน์จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารหลายๆด้าน เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับยุคสมัย
และก้าวทันการศึกษาท่ีมีการปฏิรูปอยู่เสมอ 
         เพราะฉะนั้นผู้บริหารอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ก็เช่นกัน จะต้องมีภาวะผู้น าทางการศึกษา
และความเป็นนักบริหารการศึกษา และสามารถน าหลักการสองอย่างนี้มาประสานให้มีความสัมพันธ์กัน
ในการบริหาร ผู้บริหารอิสลามศึกษาจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายที่ยากต่อการแก้ไข บาง
ปัญหาขาดความชัดเจนหรือไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการอิสลามศึกษา ดังนั้น ผู้บริหาร
อิสลามศึกษา จึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการสอนอิสลามศึกษา รู้จักการประสานงานเพื่อ
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สนองความต้องการให้เป็นไปตามความคาดหมายและสอดคล้องกับทรัพยากร ด้วยการใช้พลังอ านาจ
และอิทธิพลอย่างยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีภาวะผู้น า
ทางการศึกษาเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ก้าวทันการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ยั่งยืน 
 
สรุป 
 จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับผู้บริหารและการบริหารงานวิชาการอิสลามศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคแหล่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องตระหนักดังนี้ คือ 

1.การเตรียมพร อมเชิงรุกตั้งแต่วันนี้ แนวโน้มโลกาภิวั ฒน์มีทั้งผลดีและผลไม ดี ซึ่งหลีกเลี่ยงได 
ยาก แต่ การจะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้พร้อมสภาพโลกาภิวั ฒน ได  จ าเป็น 
ต องเตรียมพร อมในเชิงรุกตั้งแต่วันนี้ โดยหาทางเข้าไปใช้ประโยชน สูงสุดที่จะมาถึงและหลีกเลี่ยงหรือ
บรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

2.การก าหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า จะไปทิศทางใดจึงจะสามารถแข่งขันและพัฒนาการสอนอิสลาม
ศึกษาให้เจริญก้าวหน้าได้ ในสภาพยุคโลกาภิวัฒน์ 

3.การก าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การก าหนดทิศทางในการพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล เพ่ือรองรับกับกระแสโลกาภิวัฒน ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของตลาดโลก มิใช่เป็นการเปิด
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนหรือเปิดตามความพร อมของสถานศึกษา  

4.เป้าหมายหลักคือพัฒนาผู้เรียนอิสลามศึกษาให้ คิดเป็นและมีคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้พร อมรับต่อสภาพโลกาภิวั ฒน ได  คือ การพัฒนา
ผู้เรียนให้คิดเป็น เพราะแม้จะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปในทิศใดก็ตาม และมีสิ่งที่เข ามากระทบทั้งท่ีพึง
ประสงค์ และไม พึงประสงค์ผู้เรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์ไตร ตรองตีความ และเลือกตัดสินใจได อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

5.ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ จากผลการศึกษาหลายเรื่องค้นพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
พัฒนาการศึกษาให้พร อมรับสภาพโลกาภิวั ฒน  คือ ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา. 

6.การเตรียมความพร อมของแต่ละกลุ่มสาระจะมีส่วนที่ต่างกัน สถานศึกษากลุ่มต่าง ๆ จะได รับ
ผลกระทบจากสภาพโลกาภิวั ฒน ในบางส่วนคล้ายกัน และบางส่วนต่างกัน ดังนั้นการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาให้ สามารถรองรับต่อสภาพโลกาภิวั ฒน  อาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกันด้วย 
ดังนั้น จึงควรมีการระบุให้ชัดเจน เพ่ือสามารถน าไปใช้ ในการด าเนินการภาคปฏิบัติได  

7. การมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่ายการพัฒนาแนวทางการจัดการอิสลามศึกษาให้สอดคล้องและพร 
อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน  จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
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Dawah online : A study using media metarials to spread islam religion in the institute of pondok Darul 
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 บทคัดย่อ  

 เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม ขุมชน สถาบัน  หรือแม้แต่บุคคลเป็นไปอย่างไร้พรมแดนในมิติที่
หลากหลาย รวดเร็ว  และบ่อยครั้ง  ดังนั้นบทบาทของปอเนาะและบทบาทของผู้เรียนในปอเนาะ ต้องเปลี่ยนไปเพ่ือปรับให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  โดยที่สมาชิกในสังคมต้องได้รับการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิด  ความรู้  และทักษะที่
หลากหลาย  เพื่อเป็นปัจจัยพัฒนาตนเองและสังคม  โดยเฉพาะในทางการศึกษาศาสนา  บุคลากรต้องเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดของตนเองในสังคม  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการจัดการตามอัธยาศัย และการสร้างพหุเชาว์ปัญญากับผู้เรียน  
ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาในยุคนี้ 

 

 ค าส าคัญ : สถาบันการศึกษาปอเนาะ   การจัดระบบ   โลกาภิวัฒน์    

 ABSTRACT 
 

 

 The purpose of this research  was to teach Islamic scholars to apply various teachnological skill in the Globalization Era 
with different cultures so that scholars in traditional schools can connect to the world without limitation and delay . 
The scholars of   traditional schools  could adapt according to current situations  so  that these  scholars  can ubtain  
new fatwah  such  as  Islamic  view  on  cloning .  therefore  the management  of traditional schools  in  this 
globalization era  is crucial/important to succeed. 

 

 Keywords : traditional schools  globalization    

ค าน าปอเนาะจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
สถาบันการศึกษาปอเนาะเป็นอัตลักษณ์ของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งอยู่เคียง

คู่มากับจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด  ปอเนาะในอดีตเกิดมาจากความรู้  อุดมการณ์และความ
เสียสละของโต๊ะครู โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ
สืบทอดมรดกอันล้ าค่าให้แก่ลูกหลานมุสลิม นั่นคือ ศาสนาอิสลาม     จนกระทั่งปอเนาะได้กลายเป็นวิถี
ชีวิตของพ่ีน้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากนั้นสถาบันปอเนาะยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ
มุสลิมทั่วประเทศไทย   
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ในอดีต สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงมาก มีนักศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศมาศึกษาหาความรู้กันอย่างมาก  เป็นที่รู้จักว่าปัตตานีในสมัยนั้นคือระเบียงของนครมัก
กะ สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิมในระยะแรกมีการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว ใช้ภาษา
มลายูท้องถิ่นเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบทอดศาสนาเป็นหลัก การจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันปอเนาะมิได้เขียนหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่จ ากัดเวลาเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีการวัดผลการศึกษาท่ีเป็นระบบเหมือนกับโรงเรียนในปัจจุบัน ไม่มีชั้นเรียน 
อุปกรณ์ท่ีสอนจะมีเพียงกีตาบ (หนังสือเรียน) อย่างเดียว 

แต่ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันในด้านสังคม  เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมกันอย่างสูง  มีการใช้องค์ความรู้มาขับเคลื่อนสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมกันค่อนข้าง
รุนแรง นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดและง่ายขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนของสถาบันปอเนาะให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่นักบริหาร
การศึกษาควรให้ความส าคัญไม่แพ้ไปกับด้านอ่ืนๆ  ในความเป็นโลกาภิวัตน์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ผู้บริหาร
สถาบันปอเนาะ ต้องมีเชาว์ปัญญาในด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  และการ
เรียนรู้ที่สูงรู้จักใช้เทคโนโลยีในทางท่ีถูกต้อง  เพราะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน 
สามารถใช้ในการดะวะฮ ผู้อ่ืนและให้ความคิดเห็นในประเด็นปัญหาร่วมสมัยกับบรรดาอูลามะในโลกได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นการบริหารจัดการต้องเน้นย้ าในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างเร่งด่วน  เพราะ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมในยุคนี้รวดเร็วมาก 
 
บทบาทการศึกษาของปอเนาะจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ในปี ค.ศ. 1532 การศึกษาอิสลามได้มีการพัฒนาเป็นระบบขึ้น จากการที่ได้มีการเรียนการสอน
ในราชวังและมัสยิด มาเป็นการศึกษาระบบปอเนาะ ค าว่า “ปอเนาะ” มาจากค าในภาษาอาหรับว่า  
“ฟุนดุก” (فندق) ซึ่งมีความหมายว่าสถานที่พักแรมชั่วคราว  (A.Malek, 1994) กล่าวคือจะมีการสร้าง
เพิงเล็กๆรอบๆบริเวณบาไลหรือบ้านโต๊ะครูส าหรับเป็นที่พักชั่วคราวของผู้ที่จะมาเรียนเรียกเป็นส าเนียง
ภาษามลายูปัตตานีว่า “ปอเนาะ” และปอเนาะในปัตตานีถือเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการอิสลามของ
ภาคองค์กรประชาชน โดยมีการร่วมมือระหว่างบุคคลสามฝ่ายด้วยกันคือ ฝ่ายโต๊ะครูหรือต่วนฆูรู ผู้ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการอิสลามจะมีหน้าที่สอนหนังสือ ฝ่ายชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่จะ
มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการจัดสรรสถานที่เพ่ือสร้างปอเนาะ อีกท้ังยังช่วยสร้างบาไล
และบ้านให้แก่โต๊ะครู ตลอดจนให้การดูแลและคุ้มครองโต๊ะครูอีกด้วย และสุดท้ายฝ่ายนักศึกษาที่จะมา
ศึกษาเล่าเรียนกับโต๊ะครูซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักศึกษาแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างปอเนาะ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยที่โต๊ะครูจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะโต๊ะครูจะได้รับซะกาตหรือการบริจาคจากชาวบ้านอยู่แล้ว จึงเป็นการเพียงพอที่จะ
ด ารงชีวิตและท าหน้าที่ในการสอนหนังสือ 

รุ่ง แก้วแดง (2511)  “สถานศึกษาท่ีใช้ศึกษาศาสนามีหลายประเภทเช่น ปอเนาะ มัสยิด บาไล 
และบ้านของผู้มีความรู้ทางศาสนา ในบรรดาสถานสอนศาสนาเหล่านี้ปอเนาะเป็นสถาบันการศึกษาท่ี
ได้รับความนิยมจากประชาชนมากกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เนื่องจากมีการสอนที่ดีและสอนเป็น
ประจ ามากกว่าสถานสอนศาสนาประเภทอ่ืนๆ” 
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ปอเนาะแห่งแรกในประวัติศาสตร์ปัตตานีคือปอเนาะสะนอ โดยมีฟะกีฮฺวันมูซา บิน วันมุหัมมัด
ศอลิหฺ เป็นผู้ก่อตั้งในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 16 (ประมาณปี ค.ศ.1532)  ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี  18 มี
ชาวอาหรับที่มาจากหัฎเราะเมาต์ ประเทศเยเมน มีชื่อว่าเชคอุษมาน เป็นตัวแทนส่งออกและสั่งสินค้าท่ี
พ านักอยู่ในปัตตานี ท่านมีบุตรสามคน คนโตเป็นทวดของเชคดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ  อัลฟะฏอนีย์ คน
กลางเป็นทวดของเชคอะหฺมัด  บิน มุหัมมัดเซน อัลฟะฏอนีย์ และคนเล็กสุดเป็นบุคคลที่ก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาปอเนาะท่ีกวาลอบือเกาะฮฺ ( Kuala Bekah) ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าปัตตานี และ ณ 
ปอเนาะแห่งนี้เองที่เชคดาวูด บิน อับดุลลอฮฺอัลฟะฏอนีย์ เริ่มต้นการศึกษาศาสนาอิสลามของท่าน
ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (พีรยศ ราฮิมมูลา, 2545) 

ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 19 การศึกษาอิสลามในปัตตานีก็ยังยึดระบบปอเนาะอยู่เช่นเดิม 
ยิ่งกว่านั้นยังได้รับความนิยมจนกระทั่งจ านวนของปอเนาะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท าให้ปัตตานีกลายเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาอิสลามท่ีส าคัญและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปอเนาะในปัตตานีในยุคนี้
ไม่อาจทราบจ านวนที่แน่นอนได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2504 ตรงกับปี  ค.ศ.1961 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะบังคับให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปอเนาะมาจดทะเบียน ปรากฏว่ามีปอเนาะมาขอจดทะเบียนเป็นจ านวน 82 แห่ง และมีผู้มาขอจด
ทะเบียนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และต่อมาในปี  พ.ศ.  2509 ตรงกับปี  ค.ศ.1966 มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด
นโยบายให้แปรสภาพปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ประกิจ ประจนปัจจนึก , 2516) 
หลังจากท่ีรัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงการด าเนินกิจการปอเนาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือความ
สะดวกต่อการควบคุมให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
อีกท้ังยังได้มีการจัดระบบการศึกษาใหม่ด้วยการเพ่ิมการเรียนวิชาสามัญเข้าไปในหลักสูตรอีกด้วย จาก
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ท าให้การศึกษาในระบบปอเนาะเดิมต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่  

การศึกษาที่ในตอนแรกใช้บาไลหรือบ้านโต๊ะครูเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนมา
เป็นห้องเรียนสี่เหลี่ยมมีโต๊ะเก้าอ้ีซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากต่อมาในช่วงปลายของศตวรรษท่ี 
19 คือในปี พ.ศ. 2532 ตรงกับปี  ค.ศ. 1989 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บริหารสูงสุด และได้มีแบ่งการส่วนราชการออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชา
อิสลามศึกษา และส านักงานวิชาการและบริการชุมชน ส าหรับภาควิชาอิสลามศึกษาก็แบ่งออกเป็นสาม
แผนกด้วยกันคือ แผนกวิชาอิสลามศึกษา แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม และแผนกวิชากฎหมายอิสลาม 
(นิเลาะ แวอุเซ็ง , 2540) หลังจากนั้นในวันที่ 20 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาด้วยกันคือ กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม กลุ่มวิชาชะรีอะฮ์ และกลุ่มวิชาอุศูลุดดีน (บัณฑิตวิทยาลัย , 2541) 
และในปีการศึกษา  พ.ศ. 2541 วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 2 
กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาชะรีอะฮ์ (กฎหมายอิสลาม) และกลุ่มวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนา) ในหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (1)  ถือได้ว่าวิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของภาครัฐแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่เปิดท าการสอนวิชากฎหมายอิสลามทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สมเจตน์ นาค
เสวี, 2547) 
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ต่อมาในปี  พ.ศ.  2541 ตรงกับปี  ค.ศ.  1998 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตให้
จัดตั้งวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี  4/2541 ลงวันที่ 3 เมษายน 2541 โดยมีมูลนิธิเพ่ือการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้เป็น
ผู้รับใบอนุญาต และได้ก่อตั้งวิทยาลัยบนเนื้อที่ 70 ไร่ ณ 203/3 หมู่ที่ 7 ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา และในวันที่ 28 กันยายน 2546 ตรงกับปี  ค.ศ.2003 วิทยาลัยอิสลามยะลาได้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่
บนเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ณ หมู่บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอิสลาม
ยะลาได้ด าเนินจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยแบ่งออกเป็นสองคณะกับอีกสี่สาขาวิชาได้แก่ 
คณะอิสลามศึกษา ซึ่งมี 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ  (นิติศาสตร์อิสลาม) และสาขาวิชาอุศูลุดดีน 
(หลักการศาสนาอิสลาม) และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี 2 สาขาวิชาเช่นกัน ได้แก่ 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในสาขาวิชาชะรีอะฮฺหรือนิติศาสตร์อิสลาม
นี้เอง ได้มีการบรรจุรายวิชาที่เก่ียวกับฟิกฮฺเป็นหมวดวิชาเฉพาะอยู่หลายวิชาด้วยกัน เช่น ฟิกฮฺเบื้องต้น 
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ กฎหมายครอบครัวอิสลามเป็นต้น (วิทยาลัยอิสลามยะลา, 2000) 
 
การดะวะฮ์ออนไลน : การดะวะฮ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

การดะวะฮ์โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก นักดา
อียฺต้องรู้จักใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออิสลามมากท่ีสุด 
การดะวะฮ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

1. ต้องยืนอยู่บนแนวทางท่ีถูกต้องและปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูล 
2. ต้องค านึงถึงจรรยามารยาท มีความสุภาพอ่อนโยน ไม่ใช้ค าพูดที่รุ่นแรงหรือสร้างความเสื่ยม

เสียให้กับผู้อื่น 
3. ต้องเรียนรู้ทักษะการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ และต้องอาศัยวิธีน าเสนอในรูปแบบ

ต่างๆอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาต้องไม่มากเกินไปและให้ได้ใจความมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิกฮฺ ชะ
รีอะฮฺอะกีดะฮฺ และค าฟัตวา และจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะน าเสนอ เพ่ือความชัดเจน
และความถูกต้อง 

4. ต้องหลีกห่างจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดความแตกแยก เห็นแก่พวกพ้อง และแนวความคิดที่หลง
ผิด 

5. ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และชี้แจงถึงแนวความคิดท่ีผิดๆ 
6. ต้องให้ความรู้ตรงตามความต้องการและตามความเหมาะสมของผู้รับ สิ่งส าคัญคือต้องให้

ความรู้ที่เป็นพื้นฐานก่อนแนวความคิดการดะวะฮ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
แนวความคิดการดะวะฮ์ในสื่อออนไลน์ 

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่างมากในด้านการศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนเราไปแล้ว อินเตอร์เน็ตมีทั้งสิ่ง
ที่ให้ประโยชน์และให้โทษปะป่นกันไป ดังนั้นจ าเป็นส าหรับนักดาอียฺที่จะใช้โอกาสตรงนี้ให้เกิดประโยชน์
ในการดะวะฮ์อิสลามให้ได้มากท่ีสุด ส าหรับแนวคิดในการดะวะฮ์ในสื่อออนไลน์ควรค านึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. สร้างเว็บไซต์เก่ียวกับอิสลาม และท าให้เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม 
2. สร้างเว็บไซต์เฉพาะเด็ก ผู้ใหญ่ และสตรี เพ่ือความสะดวกและง่ายดายในการท างาน 
3. สร้างโปรแกรม ระบบงานต่างๆ ลิงค์วิดีโอ และการโพสต์ในรูปแบบที่น่าสนใจ 
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4. สร้างกลุ่มท างานและผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ทั้งในด้านงานเขียน งานแปล คลิปเสียง 
บรรยาย รูปภาพ และรูปแบบของการดะวะฮ์ 

5. ใช้สื่อต่างๆในการประกาศให้ผู้คนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์อิสลาม ไม่จะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร 
หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ 

6. บอกเป้าหมายของการท างานให้ชัดเจน ทั้งในด้านของรูปแบบและแผนผังของรายการ เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ติดตาม 

7. ให้ผู้รู้เข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การแปล การ
บรรยาย และการตอบปัญหาทางรายการ 

8. ต้องระวังในช่วงการสนทนาถาม-ตอบ โดยเฉพาะกับสตรี ระวังค าฟัตวาและสิ่งที่จะก่อให้เกิด
การเข้าใจแบบผิดๆ และจะต้องละท้ิงสิ่งที่คลุมเครือต่างๆ 

9. ต้องใช้ค าพูดและส านวนง่ายๆ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายดายของผู้ติดตาม 
10. ต้องรักษาจรรยามารยาทและอดทนในการท างาน 
11. ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ และจะต้องบอกถึงเว็บไซต์ต่างๆท่ีพยาม

จะท าลายศาสนาอิสลาม 
12. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับอิสลามในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์เสียง แผ่นซีดี คลิปวิดีโอที่เป็น

อุทาหรณ์ เตือนใจและให้ข้อคิด 
13. ข้อมูลต่างๆต้องแปลออกมาหลายๆภาษา ให้ครอบคลุมมากที่สุด เช่น อังกฤษ อาหรับ 

มาลายู ฝรั่งเศส เป็นต้น 
14. ใช้อีเมล์ (Email) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการส่งข้อมูลความรู้ต่างๆ และต้องระวังใน

เรื่องการให้ข้อมูลที่เก่ียวกับเตาฮีด ฟิกฮฺและชีวประวัติ 
15. ต้องให้ความส าคัญกับเยาว์ชนมุสลิมในหมู่วัยรุ่น โดยสั่งใช้ในสิ่งที่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่

ดี 
16. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาในด้านการท างานดะวะฮ์ เมื่อได้รับความรู้แล้วให้น าไปเผยแพร่

กับผู้อ่ืนต่อๆไป 
17. จัดโครงการอบรมบุคลากรที่ท างานดะวะฮ์ในเว็บไซต์ต่างๆ หรือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

สัมมนาวิชาการในด้านการวางแผนและพัฒนาศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและร่วมกันแก้ไข้
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานดะวะฮ์ 

 
กรณีศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแผ่ศาสนสถาบันปอเนาะดารู้ลมูฮาญีรีน  ที่ตั้ง112/1 ม.6 ต.
บ้านนอก  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
ชีวประวัติโตะครูฮะญีอิสมาแอ สือปันญัง 

ชื่อเดิมคือ อิสมแอ  บิน อุมัร หรือท่ีรู้จักในนามบาบอแอ สือปันญัง เกิดที่บ้านดูซงสือปันญัง  
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณยี่สิบกิโลเมตร เป็นลูกชายคน
เดียวในจ านวนพีน้องสามคน ได้รับการศึกษาครั้งแรกท่ีโรงเรียนประถมประจ าหมู่บ้านดูซงสือปันญัง เมื่อ
ท่านอายุได้สิบสีปีท่านได้ถูกส่งให้ไปศึกษากับท่านโตะครูฮะญีอับดุลลาตีฟ  และนอกจากนั้นท่านก้อยัง
ได้รับให้การศึกษาจากโตะครูฮะญีอับดุลเราะมาน ในวิชาศาสตร์ต่างเช่น อรรถธิบาย (ตัฟซีร) 
ฮาดิสศาสนบัญญัติ นาฮู และอ่ืนๆอีกมากมาย   เมือท่านอายุได้ ยีสิบเอดปี ท่านได้ไปศึกษากับท่านโตะ
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ครูฮะญีอับดุลกอดีร สะก า ที่รู้จักในนามผู้มีความรู้ในเรืองของวิชาเตาฮีด (เอกภาพ) จนกระท้ังถึงอายุได้
สามสิบปี รวมอายุที่ท่านศึกษากับโตะครูฮะญีอับดุลกอดีร สะก าเก้าปี  ตอนที่ท่านศึกษาอยู่กับโตะครู
ฮะญีอับดุลกอดีร ท่านไม่เพียงแต่ให้ความรู้กับลูกศิษย์ในรั้วสถาบันเดียวกัน ทว่าท่านยังได้ออกไปให้
ความรู้และท าการสอนแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงแล้วจนถึงปัจจุบันเช่นที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลาใน
วันอาทิตย์ (ยีสิบเอ็ดป)ี และท่ีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์(ยีสิบสองปี)เมือท่านอายุได้ยีสิบเก้าปี
ท่านได้แต่งงานกับหลานของโตะครูฮะญีอับดุลกอดีร ชื่อว่าซอบารียะ บินตี อับดุลอาซิซ(ผู้แต่งหนังสือ 
มีซบาฮุล มุนิร) และมีลูกด้วยกันห้าคน  (ชายสองคน หญิงสามคน)  หลังจากนั้นเมื่อท่านอายุได้สามสิบ
เอ็ดปีท่านไดไ้ปศึกษาอยู่ที่มักกะ ประเทศซาอุดิ อาระเบียเป็นเวลาเจ็ดเดือน 

ในปี1993หลังจากท่ีท่านได้กลับจากมักกะแล้วท่านได้เปิดปอเนาะครั้งแรกที่บ้านกูบัง อีกัน 
จังหวัดนราธิวาส ที่รู้จักในนาม ปอเนาะดารู้ลมูฮาญีรีนในเวลานั้นเช่นเดียวกันท่านก้อได้รับเชิญให้ไป
สอนที่รัฐกลันตัน ในมาเลเซียด้วยในที่สุดปี  1998 ปอเนาะของท่านก็ได้ย้ายมายังบ้านเกิดของท่าน ที่
บ้านดูซงสือปันญัง  จนกระท้ังถึงบัดนี้  ในตามเวลาปกติทุกวันท่านจะสอนและบรรยายให้ความรู้แก่ลูก
ศิษย์ของท่านที่มาจากหลายพ้ืนที่ด้วยกันทั้งในและนอกประเทศเช่นมาเลเซีย กัมพูชา พม่า โดยได้รับ
การศึกษาฟรีไม่ต้องมีการจ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้น  ในเวลานี่ลูกศิษย์ของท่านที่อยู่ในปอเนาะมีอยู่ด้วยกัน
ประมาณสามร้อยกว่าแบ่งเป็นหญิงหนึ่งร้อยคน และชายสองร้อยคนมีการเรียนการสอนตลอดทั้งปีเว้น
แต่ในช่วงกลางเดือนซะบานจนถึงกลางเดือนเซาวาลซึ่งปอเนาะจะท าการปิดเป็นเวลาสองเดือน และปิด
วันรายออิดดีล  อัดฮา หนึ่งสัปดาร์และเดือนรอบีอุลเอาวัลอีกหนึ่งเดือนนอกจากนี้ท่านยังได้เป็นนักเขียน
หนังสือในจ านวนหนังสือท่ีท่านได้แต่งข้ึนมาได้แก่ มีซาน อัดดูรอรี  มาวาอิซอัล อีมานฮีกัม ยาวี  และอ่ืน
อีกมากมายทั้งในตัฟซีร  ฮาดีซ และกอวาอีด นอกจากนี้ท่าได้ยังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักฟัต
วาในชมรมอุลามะฟาตอนีอีกด้วย 

 
แนวคิดการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแผ่ศาสนาของสถาบันปอเนาะดารู้ลมูฮาญีรีน 

จากการให้สัมภาษณ์ของโตะครูบาบอฮะญีอิสมาแอว่าในระยะแรกยังไม่มีแนวคิดอะไรในการจะ
เอาสื่อออนไลน์มาท าเป็นเครื่องมือในการดะวะฮ์เพราะว่ายังไม่ถึงเวลา ประกอบในขณะนั้นโตะครู
อนุญาติให้ใช้ได้เฉพาะการอัดเสียงในเทปบันทึกเสียงเท่านั้น แต่เวลาต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญมากข้ึน
ประกอบกับมีการเรียกร้องจากลูกศิษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่หางไกลจากสถาบันปอเนาะพากัน
เรียกร้องให้การบันทึกการเรียนการสอนลงในแผ่นซีดี ต่อมาได้มีการเสนอให้โตะครูสร้างเว็บไซด้ข้ึนมา 
เพ่ือที่ลูกศิษย์ที่อยู่หางไกลทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ต่อมาในในปี  2003 จึงได้มีการเผยแผ่การเรียนการสอนลงในเฟ สบุกของโตะครูข้ึนชื่อว่า  
babaismailsepanjang โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาท่ี
อยู่ในทุกสารทิศสามารถเข้าแหล่งเรียนรู้และวิชาการได้อย่างใกล้ชิดขึ้น  ซึ่งในขณะนั้นบรรดาลูกศิษย์
ของโตะครูฮะญีอิสมาแอในทุกสารทิศสามารถที่จะติดต่อและเรียนกับโตะครูฮะญีอิสมาแอได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้นในทุกวิชา   

 



The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 

 107 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปภาพที่ปรากกบนเฟซบุ๊กของโตะครูบาบออิสมาแอ 
วิธีการ 

ส าหรับวิธีการนั้นลูกศิษย์ที่จะเรียนรู้กับโตะครูฮะญีอิสมาแอได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 
และหลังจากที่ได้เรียนวิชาหนึ่งวิชาใดจบลงแล้ว ก็จะต้องมาขออนุญาตอีญาซะฮ์  ถือได้ผ่านการเป็นลูก
ศิษย์ของโตะครูและสามารถท าการสอนผู้อ่ืนต่อไปได้ ซึ่งวิธีการนี้บรรดาลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศท้ังที่ก า
หลังศึกษาในประเทศอียิปร์หรือซาอุดีอาระเบีย สามารถติดตามการเรียนการสอนของโตะครูบาบออิสมา
แอได้อย่างใกล้ชิด  
 
ผล 

จากการให้สัมภาษ ณ์ของคุณเฟาซี ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากโตะครูฮะญีอิสมาแอให้สามารถท าสื่อ
มิเดียออนไลน์ลงในยูทบูว่าคณะนี้มีผู้ติดตามการเรียนการสอนของโตะครูผ่านยูทูบกว่าสีแสนคนแล้ว ซึ่ง
นับว่าเป็นที่หน้าสนใจยิ่งว่า  ผู้คนให้ความสนใจกับการติดตามการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นี้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้ยังไม่นับผู้ให้การติดตามผ่านเฟสบุกและบล็อกเกอร์อีกด้วย 

 
อุปสรรค 

ส าหรับอุปสรรคนั้นตั้งแต่เริ่มท านั้นยังไม่เคยปรากฏ 
 
สรุป 

ผลการศึกษารูปแบบการใช้สื่ออนไลน์มาใช้ในการเผยแผ่งานดะวะฮ์ของโตะครูบาบออิสมาแอ 
พบว่า  การเผยแผ่งานดะวะฮ์ของโตะครูบาบออิสมาแอ มีแนวความคิดและความมุ่งหมายเพ่ือสืบทอด
องค์วิชาความรู้ที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณกาล ที่มุ่งเผยแผ่วิชาทางศาสนาไปทั่วโลก  มีศิษย์คือคูณ
เฟาซีเป็นผู้ออกแบบและสร้างสื่อต่างๆออกมาสู่ผู้สนใจ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของการสร้าง
สื่ออนไลน์นี้  การน าสื่อออนไลน์มาใช้ในการเผยแผ่งานดะวะฮ์จึงเป็นเสมือนเครื่องมืออันทันสมัยใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและขยายปริมาณการติดต่อสื่อสารเพื่อเผยแผ่
ศาสนาและวิชาการในวงกว้างได้ทั่วโลก  โดยมุ่งให้ผู้สนใจทุกคนได้รู้จักหลักค าสอนของศาสนา  ได้เข้าถึง
ศาสนาซึ่งเป็นการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง  และสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนแก่โลกได้อย่างถูกต้องตรง
ทาง โดยไม่ต้องถูกจ ากัดด้วยระยะทาง  กาลเวลา  สถานที่  และสภาพดินฟ้าอากาศแต่อย่างใดการใช้
สื่ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนนับว่าได้รับผลดีเป็นอย่างสูงและในเวลาอีกไม่ช้าข้างหน้าจะมีการ
ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของลูกศิษย์เป็น
หลัก 
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
The Development of Learning Resources to Learn Islamic Studies Effectively 

 

 รอกายะ ดาลี 
Rokaya Dali 

 

 บทคัดย่อ  

 กระบวนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญ
ในสังคมการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามและมีความต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามท่ีถูกต้องและมี
คุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและท าให้การเรียนการสอน
อิสลามศึกษาเป็นสิ่งที่ง่ายและไม่น่าเบื่อหน่าย 

 

 ค าส าคัญ : แหล่งเรียนรู้   อิสลามศึกษา      

 ABSTRACT 
 

 

 The learning process of Islamic studies is the most important in the three 
southern provinces in Thailand, the majority of the populations are 
muslin and they want their children to learn Islam effectively and 
correctly. Therefore, managing the learning resources is one way to help 
increase the effectiveness in learning Islamic education, so that Islamic 
studies teaching will be easy and interesting.   

 

 Keywords : learning resources, Islamic studies  

อิสลามศึกษากับแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้สอนเป็น

ส าคัญคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ท าโดยผู้สอนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างเรียนจะเป็นกิจกก
รมที่ก าหนดโดยผู้สอนและไม่มีการเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเท่าที่ควร และผู้สอนอิสลามศึกษา
ส่วนใหญ่จะท าการสอนแบบเดิมๆ คือ เน้นการสอนแบบบรรยายและท่องจ าซึ่งเป็นบรรยากาศการเรียน
การสอนที่จ าเจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง นอกจากนี้การ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแบบเดิมท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อหลักการศึกษาในยุคแห่งการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่จัดให้มีข้ึน
นั้นจะต้องมีความสอดคล้องและต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถได้
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
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เพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีที่ต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนรู้อิสลามศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีความเป็นสากลมากข้ึน ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาและผู้สอนอิสลาม
ศึกษาจะต้องท าการศึกษากลยุทธิ์และวิธีการสอนแล้วน ามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาโดยในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาดังกล่าวควรมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ผู้สอนอิสลามศึกษาต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ซึ่งอิสลามสนับสนุนให้มุสลิมทุกคนแสวงหาความรู้ น าความรู้
ที่ได้มาเผยแพร่และท าการสอนในสิ่งที่ตนเองรู้แก่คนที่ไม่รู้ และในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งการเรียนรู้จากสถานที่จริงและลงมือปฏิบัติจะท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของการ
เรียนรู้และในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาสถานศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน สามารถบูรณาการ
การเรียนการสอนอิสลามศึกษากับวิชาความรู้ต่างๆซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนควบคู่กันไปท าให้
การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อหน่าย 

นิยามของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 

ได้ก าหนดไว้ว่ารัฐจะต้องจัดให้มีการส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือน าทฟรัพยากรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2553)  

จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและสามารถเชื่อมโยงได้ในหลายมิติ และท าหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และศึกษาต่อสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
แล้วในสถานศึกษาและชุมชนเป็นหลัก ไม่เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ แต่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่
มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545) และกรมสามัญศึกษา ( 2544) ได้ให้ความหมายของ
แหล่งเรียนรู้ว่าหมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการ และประสบการณ์ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง  
ต่อเนื่อง จากแหล่งต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

ดังนั้น แหล่งเรียนรู้จึงหมายถึง  สถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล  ข่าวสาร ความรู้ คน 
สิ่งของ สถานที่ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้ความรู้เฉพาะตัวและเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ใหม่
ให้แก่บุคคลทุกระดับทุกเพศและทุกวัยที่สนใจจะเรียนรู้  นอกจากนี้ยังสามารถน ามาจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มีความรู้  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นแหล่งให้ความรู้ที่แต่ละบุคคลต้องการแสวงหา สามารถ
หาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต้นก าเนิดเฉพาะด้านและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ความรู้อื่น
ได้อย่างหลากหลาย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบตลอดชีวิต ตามอัธยาศัย
และความสนใจ นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งสร้างความรู้และประสบการณ์  

กรมวิชาการ ( 2545) กล่าวว่าประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ 
สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการคิด ได้แก่ การคิด
ไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิดย่างมีวิจารณญาณตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้เร็วขึ้น ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและกระบวนการ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์
การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันของผู้เรียน เป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้เชื่อมโยงกัน เกิดการเรียนรู้วิธีการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม เชื่อมโยงความรู้ที่อยู่
ไกลตัวผู้เรียนให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดังนั้น แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้
โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าควรใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ใดให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ า และสิ่งแวดล้อมที่มีรอบตัว  
2. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 

และผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนได้ 
3. แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษา 
 อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ( 2554) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มีความส าคัญมาก 
สถานศึกษาจึงควรพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งมีแนวทางใน
การด าเนินงานตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
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แหล่งเรียนรู ้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงาน 
1.แหล่ง
เรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แหล่ง
เรียนรู้
ภายนอก
โรงเรียน 

ประเภทบุคคล 
- ผู้เรียน 

 
 
 
- ผู้สอน 

 
 
 
ประเภทสถานท่ีหรือ
ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องเรียน 
 
 
- ห้องปฏิบัติการ

ต่างๆ 
 
 
- ห้องสมุด 

 
 
- บุคคล หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
- สถานท่ี 
 
 
- ธรรมชาติ 

 
- จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สามารถท า

หลังจากการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ซึ่ง
จะเป็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกัน 
- จัดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เนื่องจากผู้สอนเป็น

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีความรู้ 
ความสามารถ และความถนัดท่ีต่างกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กร 

 
 
- จัดให้มีป้ายนิเทศ จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ มุมอ่านหนังสือ

ยามว่าง ติดป้ายค าขวัญหรือสุภาษิตที่จ้องการปลูกฝังค่านิยมที่ดีไว้ท่ี
ผนังห้อง 
- จัดให้มีบริการเสริมแก่นักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และเจต

คติ โดยมีตารางให้บริการที่ชัดเจนเพื่อผู้เรียน ผู้สอนสามารถ
วางแผนเลือกใช้ได้ตามความสนใจ 
- รวบรวมสื่อต่างๆ ให้หลากหลายมากข้ึน เช่น สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เทป วีดิทัศน์ สไลด์ สื่อมัลติมิเดีย เป็นต้น 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลผู้มีภูมิปัญญาโดยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและผู้รู้ ประสานงาน วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดท า
แผนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ส ารวจและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
-  ส ารวจและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

 
สรุปจากอุไรรัตน์ ยามาเร็ง ( 2554) ท าให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนรู้

อิสลามศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก โดยสถานศึกษาควรด าเนินการให้มีการ
พัฒนาปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งมีวิธีด าเนินการ
ดังนี้ 

 1. แหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาภายในโรงเรียน ได้แก่ 
 1.1 ผู้สอนอิสลามศึกษา  เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาที่ส าคัญมากเพราะผู้สอน

อิสลามศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอิสลาม ซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้ ประสบการณ์ 
และความถนัดที่แตกต่างกัน หากมีการจัดโอกาสให้บุคลากรดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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ความรู้ที่แต่ละคนได้รับก็เพ่ิมทวีคูณ ส่งผลดีต่อหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรด้วยกันอีกด้วย 

 1.2 ห้องเรียน  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาได้ โดยการจัดท ามุม
พักผ่อนหรือมุมหนังสือในห้องเรียนโดยท าการสอดแทรกวัฒนธรรมที่เป็นอิสลาม เช่น ดุอาอ์ และหนังสือ
นิทานที่เก่ียวกับวิถีชีวิตตามแบบฉบับอิสลาม โดยหนังสือดังกล่าวควรเป็นหนังสือท่ีเด็กให้ความสนใจ 
เช่น หนังสือนิทาน เรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องหลักธรรมค าสอนในอิสลาม เป็นต้น อาจมีป้ายค าขวัญหรือดุอาอ์
ที่ต้องการปลูกฝังค่านิยมที่ดีติดไว้ที่ผนังห้องก็ได้ 

 1.3 ห้องสมุด สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาได้โดยการจัดท ามุมหรือ
โซนอิสลามศึกษาในห้องสมุดโรงเรียน  ซึ่งเป็นมุมท่ีจัดให้มีไว้เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
อิสลาม ควรมีหนังสือที่หลากหลาย เช่น หนังสือเกี่ยวกับศาสนประวัติ หลักจริยธรรม ความรู้เรื่องการ
ละหมาด เป็นต้น นอกจากหนังสือควรมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วีดิทัศน์ สไลด์ และสื่อมัลติมีเดียที่
เกี่ยวกับอิสลาม  
—   1.4 ห้องละหมาด ควรพัฒนาและการจัดการห้องละหมาดให้เป็นห้องละหมาดท่ีมีชีวิต 

โดยการปรับโฉมห้องละหมาดให้มีบรรยากาศเชิญชวนและดึงดูดให้เข้าใช้มากข้ึน เช่น สร้างความสะดวก
แก่ผู้ใช้  เป็นห้องที่สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ เน้นการรักษาความสะอาด เป็นต้น 
—  2. แหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ 

2.1 มัสยิด มัสยิดเป็นองค์กรที่ส าคัญยิ่งในอิสลาม  พระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของมัสยิดไว้ว่า มัสยิด หมายถึง  สถานที่ซึ่งมุสลิม
ใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ  และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม  ใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งมัสยิดผู้สอนสามารถท าได้โดยการพานักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง 
เช่น การพานักเรียนไปท าการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด จะท าให้นักเรียนรู้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการบรรยายคุตบะห์ที่ท าการบรรยายโดยอิหม่ามประจ ามัสยิด 
นอกจากนี้ผู้สอนอาจจะขอความร่วมมือต่อคณะกรรมการประจ ามัสยิดเพื่อท าการสาธิตในเรื่องที่
นักเรียนสนใจ เช่น การสาธิตการอาบน้ าศพ และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการทดลองอาบน้ าศพซึ่ง
วิธีนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2.2 บุคคล  หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ที่จะสามารถบรรยาย สร้างชิ้นงานหรือผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ อิหม่าม ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลนี้ เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
บุคคลผู้มีภูมิปัญญาในท้องถิ่น ซึ่งเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมีความหมายต่อการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอิสลาม เช่น ในเดือนมุ
ฮัรรอมจะมีประเพณีการกวนอาซูรอในส่วนนี้ผู้สอนอาจจะพานักเรียนไปศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าวซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้เรื่องการกวนอาซูรอแล้วยังได้รับความรู้เรื่องวัฒนธรรม
อิสลามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย 

2.3 สถานที่หรือสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน  อิสลามเป็นศาสนาที่ให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งที่ดีและมุสลิมทุกคนควรถือปฏิบัติ การพานักเรียนออกไปส ารวจสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวจะท าให้
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นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ถูกต้องตามแบบฉบับ
อิสลาม นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการอิสลามศึกษากับวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้มากข้ึน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้สนุกสนาน มีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อหน่าย  
 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
กรณีศึกษาโรงเรียนพัฒนศาสตร์ อ. ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี 

การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษารายวิชาภาษาอาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าการสอน
โดยนางสาวนูรอารีนา อาวัม ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอาหรับนี้ ครูผู้สอนจะ
เริ่มต้นบทเรียนโดยการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยการสอบถามเก่ียวกับเรื่องที่จะท าการสอน 
เมื่อทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนแล้วครูผู้สอนจะท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยการแบ่งกลุ่มนั้นจะ
แบ่งแบบคละระหว่างนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนในจ านวนที่เท่าๆ กัน จากนั้นครูจะ
ให้นักเรียนไปค้นหาค าศัพท์ที่ติดอยู่จากสถานที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนแล้วให้นักเรียนท าการ
บันทึกลงในสมุดแล้วน ามาเสนอในชั้นเรียน ซึ่งการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้นี้ช่วยให้นักเรียนสามารถ
จดจ าค าศัพท์ได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่อครูพูดค าศัพท์ภาษาอาหรับนักเรียนจะโต้ตอบและเข้าใจความหมาย 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
สรุป 

การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาปัจจุบันมิใช่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญอีกต่อไป  
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยายอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้
ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนท าให้การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
และไม่น่าสนใจ แต่การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนรู้อิสลามศึกษา
เป็นสิ่งที่น่าสนใจและช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้การน าผู้เรียนไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานที่จริงและบุคคลที่มีความรู้มีการลงมือปฏิบัติจะท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษามีความสนุกสนาน ผู้เรียนเองก็รู้สึกมีความสุขและไม่รู้สึกจ าเจกับการเรียนรู้หลักการและหลักธรรม
ทางศาสนา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ยังเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้อิสลามศึกษา
ของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมตามทัศนะอิสลาม 
Academic leadership : Factors effecting participation in 

management following The Islamic Way 
 

 แวสูรอยดา ยามา 
Waesuroida Yama 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการท่ีผู้น าค านึงถึง คือ แรงจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพลัง
ที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมและวิธีการในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด นอกจากานี้ การตัดสินใจ เป็นการลดความขัดแย้ง การต่อต้าน 
และแสวงหาแนวทางท่ีทุกฝ่ายยอมรับ ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานในการบริหารจัด
งานวิชาการและเป็นตัวก าหนดภาวะผู้น าอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

 

 ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ การมีส่วนร่วม    

 ABSTRACT 
 

 

 The academic management has to focus morally on 
Motivation, to stimulate the power, behavior, and the method 
of working, in order to reach their goal. Besides the decision 
making it reduces the arguments and negative response. It 
also helps us find the solution that everyone concurs on. 
Based on the academic managing, it shows that the manager 
has power and is in control so that it can reach the goal it 
wants. 

 

 Keywords : Academic leadership,  The participation in 
management 

 

บทน า  
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย 

และหน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนโดยตรง คือ สถานศึกษา การ
ที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดี กระบวนการ
ส าคัญจะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการดีได้ คือ การบริหารวิชาการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่งชาติ , 2543) การบริหารจัดการในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการบริหารวิชาการ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ กลุ่มการบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ทั้งสี่กลุ่มมีความส าคัญใน
การพัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญและเป็นงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม การศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวความคิดการปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาจะต้องน าหลักสูตร 
แกนกลางมาจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับสาระการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นท่ีสถานศึกษา
เป็นผู้ก าหนดงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความคิด ที่ให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการปฏิบัติจริง งานเกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียนที่หันมาเน้นการประเมินตาม สภาพจริง ไม่เน้น
การใช้ข้อทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ด้านที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งโดยรวมเรียกว่างานวิชาการ (กมล ภู่ประเสริฐ , 
2545)  

จากความส าคัญดังกล่าวผู้น าทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสวมบทบาทภาวะ
ผู้น าโดยการแสดงความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามลักษณะที่เสริมบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ท างาน
ร่วมกัน ด้วยความไว้วางใจ ให้ความเคารพกันอย่างสนิทสนมและเป็นกันเอง ต้องสร้างอิทธิพล ชักจูง
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้น าต้องอ านวยการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพราะผู้น าเป็น
เสมือนหลักชัยในการด าเนินงาน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา (ธร สุนทรายุทธ, 2551: 528) เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ โดยเสนอความคิดเห็น ร่วมกันท า ร่วมกันตัดสินใจ 
ร่วมกันประเมินผล อันก่อให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เพิ่มความไว้วางใจ สร้างความเป็น
ประชาธิปไตย ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและน าไปสู่เป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  
และการรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเป็นกุญแจส าคัญท่ีผู้น าทางวิชาการควรมีความรู้และน าไป
ปฏิบัติตาม เพราะปัจจัยดังกล่าวสามารถน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

 

ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สโตเนอร์และฟรีแมน (อ้างใน สุเทพ พงศรีวัฒน์, 2545) กล่าวถึงภาวะผู้น าว่า เป็นกระบวนการ

ของการชี้แนะลิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในกลุ่ม 
ดูบริน DuBrin (อ้างใน สุเทพ พงศรีวัฒน์, 2545) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มี

อิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
จรุณี เก้าเอ้ียน ( 2556) ให้ความหายของภาวะผู้น าว่า การสื่อสารถ่ายทอดให้ทราบถึงคุณค่า

และศักยภาพของตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเตรียมการ สั่งการ หรืออ านวยการ และ
การใช้อิทธิพล 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของภาวะผู้น า คือ ความมีศักยภาพที่ท าให้เกิด
ความศรัทธา ความนับถือ ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อมั่น ความสนับสนุน เพ่ือท าให้การด าเนินการหนึ่งๆ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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  ภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) 
1. ภาวะผู้น าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาผู้น าทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล และส่วนส าคัญท่ี

จะท าให้การบริหารงานมีความเติบโตก้าวหน้า 
2. ความมีภาวะผู้น าของผู้น าทางวิชาการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
3. ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวไกลเพียงใด หากขาดซ่ึงภาวะผู้น าก็ไม่สามารถน า

สถานศึกษาสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เพราะภาวะผู้น าสามารถที่จะพัฒนาอย่างทุ่มเทและต้องท างาน
อย่างหนักด้วย 

 

บทบาทและหน้าที่ผู้น าทางวิชาการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ให้พระบรมราโชวาทเก่ียวกับบทบาทของผู้น า
ไว้ว่า การท างานทุกอย่างต้องมีส่วนเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กับผู้อื่นเสมอ จึงต้องรู้จักท าตัวให้ใจ
กว้าง เห็นความส าคัญของผู้อื่นเท่ากับความส าคัญของตนเอง และพึงเข้าใจเสมอว่าการประสานงานต้อง
ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวก มิควรแย่งประโยชน์ แย่งความเห็นชอบกัน หากแต่ปรองดองด้วยความเต็มอกเต็ม
ใจและเข้าใจ โดยหวังผลส าเร็จร่วมกันเป็นสิ่งส าคัญกว่าสิ่งอื่นใด (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2556) 

บทบาทภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการ สถานศึกษา  ในที่นี้จะแบ่งอย่าง
ออกเป็น 4 ประการ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 2547) ได้แก่ 

1) บทบาทเป็นผู้ก าหนดแนวทางหลัก  
บทบาทผู้น าในการก าหนดแนวทางหลักควรก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาท

ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน 
นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการ
สนับสนุนและความมุ่งม่ันจากเพ่ือนร่วมงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้
ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ ( Mission) วิสัยทัศน์ ( Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความ
แตกต่างและผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถท าให้ทุกคนมี
แรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย 

2) บทบาทเป็นผู้สร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล  
ในการสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน

นั้น หลังจากผู้น าได้มีการการสร้างแผนหลักแล้ว ผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการ
ท างาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว 

3) บทบาทเป็นผู้มอบอ านาจ  
การมอบอ านาจจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่
สมาชิกของกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดย
ผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์การ 

 

http://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Mission&action=edit&redlink=1
http://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Vision&action=edit&redlink=1
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4) บทบาทผู้เป็นตัวแบบ  

ภาวะความเป็นผู้น าที่ประสบผลต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้น าที่รู้หน้าที่และบทบาทในการ
ท างานของตนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจะมัดใจเพ่ือนร่วมงานได้ ผู้น ายังต้องมีคุณสมบัติของ
ผู้น าที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะกับความรู้
ความสามารถ เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ หาก
ปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม ลักษณะที่กล่าวถึงผู้เขียนมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานใหญ่ที่สุดระบบ เป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษา 
(อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ดังนั้นบทบาทภาวะผู้น าทางการบริหารงานวิชาการในการก าหนดแนวทาง
หลัก การสร้างระบบการท างาน การมอบอ านาจ และการเป็นตัวแบบจึงเป็นปัจจัยหลักในการ
ก าหนดการบรรลุผลเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
  ธงชัย สันติวงษ์  (2543) ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆภายใต้เป้าหมาย และนโยบายที่มอบหมายให้ไว้ 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543)  ให้ความหมายว่าเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วม

ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับผิดชอบ และร่วมมือกันในการพัฒนาปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
สมเดช สีแสง  (2547) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

ภายในขอบเขตหน้าที่ของตน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม การที่ผู้น าทางวิชาการใช้การจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
งานที่ได้รับผิดชอบให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 

หลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การสร้างบรรยากาศการท างานแบบ
ประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซึ่งจะท าให้เกิดการเข้าใจปัญหาในงาน นอกจากนี้การให้รางวัลด้วยการให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย เป็น
เหมือนแรงกระตุ้นส าคัญให้เกิดพลังในการท างาน เมื่องานที่ได้ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ คนท างานย่อมมี
ความภาคภูมิใจ จากหลักการสามารถสรุปแนวทางการมีส่วนร่วมไว้เป็นข้อๆดังนี้  (ธร สุนทรายุทธ 
2551) 

1. เป็นการท างานในบรรยากาศประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ 

2. เชื่อว่า มนุษย์มีข้อจ ากัดด้านร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ และสังคม จึงไม่
สามารถกระท าคนเดียวให้ส าเร็จได้ นอกจากการร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาข้อจ ากัดดังกล่าว 

3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความผูกพัน 
ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

  

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารงานวิชาการแบบส่วนร่วมได้ดังนี้ 
(จอมพงศ์ มงคลวานิช, 2555) 
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1. การระดมแนวคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลาย รอบรู้ และมากด้วยประสบการณ์ จะท าให้
การบริหารงานวิชาการ หรือการพิจารณาแนวทางแก้ปัญหามีความหลาหลายเป็นไปอย่ารอบคอบ ถี่
ถ้วน 

2.  การมีส่วนร่วมจะท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมี
อ านาจมากเกินไป อันจะน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียต่อโรงเรียน 

3.  การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เป็นการขจัดปัญหามิให้ด าเนินการใดๆ  ที่มีผลต่อกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่าย 

4. ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการประสานงานที่
ดี 

5. การรวมตัวของบุคลากรเป็นเครือ จะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม 
งานต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย เพระทุกจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของงานนั้นๆ 

อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมไม่น้อยเลยทีเดียวจะเห็นได้ชัดเจนในโองการและหะดิ
ษมากมายที่ได้กล่าวถึง ดั่งในซูเราะห์ฏอฮาโองการที่ 32 อัลลลอฮฺ  (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)  ได้ตรัสไว้
ความว่า : 

 

"และให้เขา (ศาสดาฮารูน) มีส่วนร่วมในกิจการของฉัน (ศาสดามูซา) ด้วย" 
  

 ค าว่าส่วนร่วมในท่ีนี้หมายถึงการปรึกษาหารือ ดังนั้นโองการนี้ได้แสดงถึงความส าคัญของการ
ปรึกษาหารืออันเนื่องมาจากศาสดามูซาได้ขอพรจากพระเจ้าให้ศาสดาฮารูนซึ่งเป็นน้องชายของพระองค์
ให้ช่วยได้เป็นที่ปรึกษาในกิจการการงานต่างๆ และหลักฐานจากหะดิษศาสดา  ท่านศาสดาทรงเป็น
แบบอย่างของการปรึกษาหารือ ซึ่งอัครสาวกของท่านออกมายอมรับ เช่น อบูฮูรอยเราะฮฺกล่าวไว้ ความ
ว่า : 
 

  "ไม่มีใครที่จะปรึกษาหารือกับสาวกของเขามากกว่าท่านศาสดา (ซ.ล.)"               
         บันทึกโดย อิหม่ามอะ
หมัด  
 

จะเห็นได้ว่า ศาสดามีการด าเนินการปรึกษาหารือ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมในด าเนินการถือเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดอย่างเข็มแข็ง 

  
องค์ประกอบหลักของการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ 
 Dewey (1965) เป็นบุคคลส าคัญในการเสนอแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยกับการศึกษาโดย
ประยุกต์แนวคิด หลักการประชาธิปไตยกับมนุษยสัมพันธ์เข้าด้วยกัน   John Dewey มองว่าการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตร์นั้น เป็นการบริหารมุ่งแต่ผลก าไรมากกว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยผู้น าทาง
วิชาการจะเข้มงวด ครูและนักเรียนจะต้องท าตามค าสั่ง ซึ่งต่างจากการบริหารแบบประชาธิปไตยจะท า
ให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานของครูในทางที่ดี 
การศึกษามีคุณภาพ นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครูและชุมชน ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ผู้น าควรให้ความส าคัญมากเช่นกัน 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดให้ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีองค์ประกอบส าคัญในการในการ
มีส่วนร่วมดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงองค์ประกอบหลักในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ (ธร สุนทรายุทธ, 2551) 

  

 จากภาพจะเห็นได้ว่า การมีส่วนรวมบริหารงานวิชาการท่ีมีผลต่อมาตรฐานและคุณภาพของ
นักเรียน คือ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การปกครอง ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

1. สถานศึกษา ผู้บริหารหรือผู้น าทางวิชาการควรมีวิสัยทัศน์ ใจกว้าง ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

2. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้นคณะกรรมสถานศึกษา ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพ่ือเป็นแรงผลักดัน
ให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของงานบริหารงานวิชาการท่ี
จะต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ยังต้องมีการร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมจัด
การศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

4. หลักสูตร ถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการศึกษา คือ ต้องได้มาตรฐานสากล มีความยืดหยุ่น 
เทียบโอนผลการเรียนได้ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ต้องเป็นผู้ร่วมกันพัฒนา โดยค านึงถึงสภาพปัญหา สอดคล้องกับภูมิปัญญาของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ นอกจากนี้การวัดผลต้องเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ต้องสอดคล้องการเรียนการสอน   

องค์ประกอบในการมีส่วนร่วมทางบริหารงานวิชาการท่ีผู้น าจะต้องให้ความส าคัญเพ่ือร่วมเสนอ
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในการบริหารเพื่อพาผู้เรียนไปยังเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างคล้องตัว 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลในทัศนะอิสลาม        
ภาวะผู้น าทางการบริหาร งานวิชาการ นอกจากจะต้องมีความสามารถในงานที่ ปฏิบัติ มี

คุณลักษณะที่ดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว สิ่งส าคัญประการ
หนึ่งของผู้น า ก็คือ ควรมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดังกรอบแนวคิดต่อไปนี้ 
 

นักเรียนมีมาตรฐาน                   
และมีคุณภาพ 

สถานศึกษา 

หลักสูตรสอดคล้อง 

กับความต้องการของ
ชุมชน 

การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เอกชน 
องค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่เป็นตัวก าหนดภาวะผู้น า  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 (สรุปจาก จรัส อติวิทยาภรณ์ 2554) 
 

 จากภาพแสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจและการจูงใจ ของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานวิชาการและเป็นการแสดงถึงการมีภาวะ
ผู้น าอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการจูงใจและการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานมาอย่างยาวนานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การตัดสินใจ (Decision Making)  
 อิสลามในให้ความส าคัญกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกจากตัวเลือกต่างๆ  

เป็นสิ่งที่ผู้น าควรเข้าใจและให้ความส าคัญ  การตัดสินใจท าให้การบริหารงานวิชาการดีข้ึน เพราะการ
วางแผน การจัดทีมงาน การสั่งการ การให้ความร่วมมือ และการควบคุม ล้วนแต่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
(ศิริพงษ์ เศาภายน, 2553 : 155)  การตัดสินใจจึงเป็นการแสดงความเป็นภาวะผู้น าที่เปรียบเสมือนหัวใจ
ของการบริหารงาน ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจของผู้น าจะมีอยู่ในแทบทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของ
การท างาน ซึ่งหมายถึงครึ่งหนึ่งของการไปถึงเป้าหมาย ของกลุ่มและของสถานศึกษา สอดคล้องกับการ
ตัดสินใจอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์ อัล-บากอเราะฮ. โองการที่ 268  ความว่า : 

  

  “ชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนที่ดีในสิ่งที่เขาได้แสวงหา และชีวิตนั้นจะได้รับการลงโทษ
ในสิ่งที่เขาได้แสวงหาเช่นกัน” 
จากโองการจะเห็นได้ว่าอิสลามได้ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจเป็นเหมือน

การตัวก าหนดบุคคลจะได้รับการตอบแทนที่ดี หรือบทลงโทษ ในซูเราะห์ อันนัมลฺ โองการที่ 32 ที่องค์
อัลลอฮฺ ซ.บ. ได้ตรัสไว้ความว่า :  

  

 “พระนาง  (พระราชินีบิลกีส ซึ่งปกครองเมืองสะบะ)  ทรงกล่าวว่า โอ้หมู่บริพาร
ทั้งหลาย จงให้ข้อชี้ขาดแก่ฉันในเรื่องของฉัน  ฉันมิอาจตัดสินในกิจการใดๆ จนกว่าท่านจะ
อยู่ร่วมด้วย” 

จากโองการข้างต้น ค าว่า “ข้อชี้ขาด” หมายถึงการขอค าปรึกษาหารือ ซึ่งพระราชินีบิลกีส 
ปกครองเมืองสะบะ ได้ขอให้ค าปรึกษาจากข้าราชบริพารของนางก่อนตัดสินใจ จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจ
เป็นสิ่งส าคัญของภาวะผู้น าในการบริหารงานเพื่อการให้การมีส่วนร่วมและพากลุ่มหรือไปสู่เป้าหมายที่
ได้ร่วมการวางไว้ 

แรงจูงใจ การตัดสินใจ 

ภาวะผู้น า 

การมีส่วนร่วม 



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 

 123 

ภาวะผู้น าในการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับความ
เชี่ยวชาญซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับและให้ความร่วมมือ อีกประการหนึ่งคือการดึงดูดใจซึ่งเป็นเหมือน
เหตุผลทางอารมณ์ อิทธิพล ถือเป็นพรสวรรค์เฉพาะตัว (จรัส อติวิทยาภรณ์ 2554: 275) โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ (กิติพันธ์ รุจิรกุล, 2529 และกวี วงศ์พุฒ, 2539 อ้างใน สันติ บุญภิรมย์, 2552 : 256) 

1) การตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ท้ังที่เป็นประสบความส าเร็จและประสบความล้มเหลว
ควบคู่กัน เมื่อครั้นที่ต้องตัดสินใจ ผู้น าควรน าวิธีที่ประสบผลส าเร็จมาแล้วใช้กับการท างานในบรรจุบัน 

2) การตัดสินใจโดยการสังเกต เพราะการสังเกตเป็นวิธีการหนึ่งของบุคคลที่มีความสนใจใน
วิธีการท างานของบุคคลอื่นแล้วน ามาสร้างสมเป็นความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 

3) การตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก  เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้น าสามารถตัดสินใจท าในกรณีที่เป็น
งานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ ์

4) การตัดสินใจโดยวิธีการวิทยาศาสตร์ เป็นการตัดสินใจที่เป็นกระบวนการขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ            มีระเบียบแผน ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่นสูงสุด 

การตัดสินใจของผู้น าจะอยู่บนพื้นฐานของหลักการใดๆนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการเลือก
ของผู้น าที่แสดงออกถึงความเป็นภาวะผู้น า ซึ่งจะน าผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมและ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกัน 

2. การจูงใจ (Motivation)  
 การจูงใจเป็นวิธีการที่อิสลามได้ปลูกฝั่งศรัทธา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงขับท่ีมีอิทธิพล 

ก่อให้เกิดการกระท าของพลังในบุคคลที่มีอยู่ได้แสดงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ด้วย
การกล่าวชื่นชม การส่งเสริม การให้เกียรติ และการให้รางวัลตอบแทนส าหรับผู้ที่กระท าปฏิบัติในสิ่งที่
อิสลามประสงค์ และมีเกณฑ์การลงโทษผู้ที่ได้ปฏิเสธ ดั่งโอการหนึ่งที่ได้ไว้ในซูเราะฮฺอัล-กอซอซ โองการ
ที่ 84 ความว่า :  

 

  “ผู้ใดน าเอาความดีมา เขาก็จะได้รับความดียิ่งกว่า และผู้ใดน าความชั่วมา บรรดา
ผู้กระท าความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบแทน นอกจากที่พวกเขาได้กระท าไว้” 

 

ซูเราะฮฺอัล-อังกาบูต โองการที่ 7 ความว่า : 
 “และบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งกลายนั้น แน่นอนเราจะลบล้างความชั่วทั้งหลาย
ของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาสิ่งที่ดียิ่ง ซึ่งพวกเขาได้กระท า
ไว้” 

 จากโองการข้างต้นชี้ชัดเจนว่า อิสลามได้สอนให้มีการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะการจูงใจ
สามารถเปลี่ยนซึ่งพฤติกรรมบุคคล ซึ่งลักษณะของแรงจูงใจ จะแสดงออกได้โดยลักษณะพฤติกรรม
หลายทิศทางข้ึนอยู่ กับบุคคลและธรรมชาติแห่งความต้องการแห่งบุคคล โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ตามความปรารถนา ความคาดหวัง และจุดหมายต่างๆของตนเอง ดังนั้นผู้น าทางวิชาการ
ต้องมีความสามารถในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  แสดง
ได้ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพแสดงการจูงใจของผู้น าทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย  (สันติ บุญภิรมย์, 2552) 
 
สรุป 
  ภาวะผู้น าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาผู้น าทางวิชาการให้มีประสิทธิผล และเป็นสิ่งส าคัญ
ในการส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจหรือไม่ ทั้งนี้ยังเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้มีความเติบโตก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
  การมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้มีการระดมแนวคิดจากบุคคลที่มี
ความหลากหลาย รอบรู้ และมากด้วยประสบการณ์  ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้
บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป ทั้งนี้ยังเป็นการขจัดปัญหามิให้ด าเนินการใดๆ  ที่มีผลต่อกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการประสานงานที่ดี และเป็นการ
รวมตัวของบุคลากรเป็นเครือ จะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม งานต่างๆให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการท่ีผู้น าค านึงถึง คือ แรงจูงใจ เป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดพลังที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมและวิธีการในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
นอกจากานี้ การตัดสินใจ เป็นการลดความขัดแย้ง การต่อต้าน และแสวงหาแนวทางท่ีทุกฝ่ายยอมรับ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานในการบริหารจัดงานวิชาการและเป็นตัวก าหนดภาวะผู้น าอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด 
 

การจูงใจ 

เป้าหมาย พฤติกรรม 

 

ผู้น าทาง
วิชาการ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 
Development Activities learners with short courses of Islamic studies 
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 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นจะเน้นในการเรียนการสอนเป็นภาคปฏิบัติ
มากกว่าภาคทฤษฎี โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมนักเรียน ที่
เป็นชุมนุม เนื่องจากนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถในการปฏิบัติศาสนกิจ
และไม่เข้าใจในหลักการศรัทธาต่อผู้อภิบาลอย่าง ท่องแท้ ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางในจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติศาสนกิจและฝึกให้มีความเข้าใจในหลักการศรัทธาต่อพระผู้
อภิบาลอย่างแท้จริง ซ่ึงน าสู่การเป็นบ่าวที่ดีและยอมจ านนตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ และ
น ามาซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแบบฉบับของมุสลิมที่ดี 

 

 ค าส าคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น  

 ABSTRACT 
 

 

 This article discusses the technical development of activities for learners 
with short courses of Islamic studies. This short course will focus on the 
study of Islamic teaching practically rather than theoretically . Seminar is 
organized by the teachers to develop the students because students are 
unable to practice Islamic religion and do not believe the pastoral 
concepts adequately. The authors therefore proposed development of 
activities for learners with short courses of Islamic studies to help 
students become aware of the ministry, and training to understand the 
true of the Lord Deputy . To lead to a great devotee and surrendered 
their faith . And bring about desired characteristics typical of good 
Muslims . 

 

 Keywords : Development Activities learners  short courses of Islamic  
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บทน า 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ . 2551 ที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนทางป ฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย และมีจิตอาส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญา ใน
การใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อยู่อย่างเท่าทันในทุกรอบด้าน และ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะพร้อมมีสมรรถนะทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 จากความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สามารถให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศักยภาพด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะกับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนใหญ่นักเรียนจะนับถือศาสนาอิสลาม 
ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารควรตระหนักให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เป็นคนดีตามแบบฉบับของมุสลิม เนื่องจากค าว่า "อิสลาม" เป็นค าภาษาอาหรับ ซึ่ง
แปลว่า การยอมจ านน การปฏิบัติตามและการนอบน้อม นั้นคือเป็นศาสนาแห่งการนอบน้อม ยอมจ านน
ต่อพระผู้อภิบาลคือ "อัลลอฮ" เพียงผู้เดียว ดังนั้นคนมุสลิมทุกคนจะต้องยอมจ านน และจะปฏิบัติตามค า
บัญชาของพระองค์เพียงผู้เดียว มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นในจริยธรรมอันสูงส่งแห่งอิสลาม โ ดยการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลักการอิสลาม 5 ประการและหลักศรัทธา 6 ประการเพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตส านึกอัน
จะน ามาซึ่งการเกื้อกูลร่วมกันในสังคม 
 ศาสนาอิสลามประกอบด้วยหลักป ฏิบัติซึ่งเป็นศาสนาที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
และหลักศรัทธาที่มุสลิมทุกคนต้องศรัทธามั่น ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาคือครรลองในการด ารงชีวิต
ในฐานะบ่าวที่ดี ที่มีความย าเกรงต่ออัล ลอฮฺ แต่จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนทุกวันนี้พบว่า มีมุสลิมบางคน
ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา  เพราะการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นต้องรู้
ทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติพร้อมกัน ส่วนในเวลาเรียนตามปกตินั้นส่วนมากจะมีการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติเนื่องจากระยะเวลาในการเรียนการสอน ที่จ ากัด ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติโดยพร้อมกันฝ่าย งานหลักสูตรและการสอนควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยหลักสูตร อิสลามศึกษา ระยะสั้นในด้านการปฏิบัติศาสนกิจและหลักศรัทธาข้น เพื่อสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจและหลักศรัทธาได้ถูกต้องตามบทบัญ ญัติที่ถูกบัญญัติใว้ในอัลกุรอาน
และอัลฮาดิษของท่านศาสดามูฮัมหมัด 
 
ความหมายและความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2544 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มี
ความหมาย มีคุณค่า ในการพัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝั่งคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับตัว และปฏิบัติตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติ 
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 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า เป็นการปฏิบัติด้วยตนเอง 
คือ เป็นชุดของการปฏิบัติการต่างๆท่ีมีการเตรียมการ หรือวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติยังเกิดผล
ตามท่ีคาดหวังไว้ โดยลักษณะกิจกรรมที่ดี ต้องน าไปสู่การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกอย่างมีอิสระทางด้านความคิด กระตุ้นอยากเข้า
ร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นกันเอง มีความหลากหลายในรูปแบบกิจกรรม 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้  8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สาคัญได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการทางาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  เกิดทักษะการทางาน  และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 ความส าคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ก าหนดแนว
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มี
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีการส่งทั้งผลดีและผลเสียในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ
ด้านรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลาย  ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  

มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง  มีจิตส านึกในธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  ให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิงปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท า  หน้าที่แนะแนว
ให้ค าปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและพัฒนาตนสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
 2.  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยตนเอง  มีระเบียบวินัยเป็นผู้ตามที่
ดี รู้จักแก้ปัญหา และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้
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ปฏิบัติด้วยตนเองทุกข้ันตอน  ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์   วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการ
ท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรม ลูกเสือ – เนตรนารี โครงงาน ฯลฯ 
 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบความดีงามและความเสียสละต่อสังคม  การมีจิตสาธารณะ  เช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง  

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการดังนี้ 1) จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด
และความสามารถของผู้เรียน 2) บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ฝึกให้คิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 4) จ านวน
สมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 5) มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 6) ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ  มีครูเป็นที่ปรึกษา   7) 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 8) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  โดยวิธีการที่หลากหลาย  และสอดคล้องกับ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและ1ต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน 
 สรุปได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการดังนี้ คือ ต้องก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมเป็น
รูปธรรม ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพตาม
ความสนใจ  ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและคุณวุฒิ และเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วน
ร่วม โดยเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ดังนั้นด้วยหลักการของกิจกรรมและลักษณะของกิจกรรมข้างต้นผู้เขียนเลือกการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นในกิจกรรมชุมนุม เพราะกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องมี
ความสนใจ ความถนัดในเรื่องท่ีต้องการศึกษาและร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
 
ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ โดยมีขอบข่ายดังนี้  1)  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึนในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
สามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 )  เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต
ที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  3)  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและ
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ส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 4 )  เป็น
กิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพื่อ
เสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม (วราภรณ์ พิพูธสกุล, 2553) 
 สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเกื้อกูล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขว้างขึ้น เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดตามความจ าเป็นหรือ
สงใจของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 
เป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2551 มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน    มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มี
ทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข    มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้  1) ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญ ทั้งวิชาการและ    วิชาชีพอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น 2) ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  มองเห็น
ช่องทางในการสร้างงาน  อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 3) ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง 
ๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ  4) ผู้เรียน
พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม  5) ผู้เรียนมี
จิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 วราภรณ์ พิพุธสกุล ได้กล่าวเป้าหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า เพื่อมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หลักสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มี
เนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง      ซึ่งมีนักการ
ศึกษาได้อธิบาย  และให้ความหมายการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 ชมพันธุ์   กุญชร  ณ  อยุธยา (2540 ) ได้อธิบายความหมายของ หลักสูตรว่า  มีความแตกต่าง
กันไปตั้งแต่ความหมายที่แคบสุดจนถึงกว้างสุด  ซึ่งสามารถจ าแนกความคิดเห็นของนักการศึกษาท่ีได้ให้
นิยามความหมายของหลักสูตรแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มใหญ่ๆ   ได้ดังนี้   1) หลักสูตร   หมายถึง   แผน
ประสบการณ์การเรียน   นักการศึกษาท่ีมีความคิดเห็นว่า   หลักสูตร หมายถึง   แผนประสบการณ์การ
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เรียนนั้น   มองหลักสูตรที่เป็นเอกสารหรือโครงการของการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาไว้วางแผน
ไว้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้   หลักสูตรตามความหมายนี้ หมาย
รวมถึง  แผนการเรียนหรือรายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดให้เรียนรวมทั้งเนื้อหาวิชาของรายวิชาต่างๆ กิจกรรม
การเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนความคิดเห็นของนักการศึกษากลุ่มนี้ ไม่
รวมถึงการน าหลักสูตรไปใช้หรือการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง  2) หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์การ
เรียนของผู้เรียน  ที่สถาบันการศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วย  จุดมุ่งหมาย  เนื้อหา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผล 
          รุจิร์  ภู่สาระ  (2545) ได้อธิบายความหมายของหลักสูตรว่า  หมายถึง  แผนการเรียน 
ประกอบด้วยเป้าหมาย และจุดประสงค์เฉพาะที่จะน าเสนอและจัดการเนื้อหา  รวมถึงแบบของการเรียน
การสอนตามจุดประสงค์ และท้ายที่สุดจะต้องมีการประเมินผลของการเรียน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า  หลักสูตร หมายถึง  แนวการจัดประสบการณ์ และ/หรือ เอกสาร 
ที่มีการจัดท าเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
 ความส าคัญของหลักสูตรที่มีต่อการจัดการศึกษานั้น  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวตรงกันว่า 
หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา    ทั้งนี้  ธ ารง  บัวศรี  (2532) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมี
ความส าคัญ เพราะหลักสูตรเป็นส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร   ควรได้รับ
การฝึกฝนให้มีทักษะในด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย   จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างไร 
          นอกจากนี้ สุมิตร   คุณานุกร ( 2536)  กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรว่าหลักสูตรมี
ความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องชี้น าทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา   เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
          นอกจากนี้ ปฎล   นันทวงศ์ และไพโรจน์   ด้วงวิเศษ (2543)  สรุปความส าคัญของหลักสูตรว่า 
หลักสูตรมีความส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพตามท่ีพึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
          จากความส าคัญของหลักสูตรข้างต้น สรุปว่า หลักสูตรมีความส าคัญ เพราะหลักสูตรเป็น
เอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ์    เป็นส่วน
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปปฏิบัติ   เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

 
หลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 

หลักสูตรระอิสลามศึกษาระยะสั้น  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในโรงเรียน เป็นหลักสูตรที่เป็นการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในกรอบสาระการเรียนรู้ ที่ส านักเขตการศึกษามี
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บทบาทในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอิสลามศึกษา โดยเน้นการ
เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง  ที่นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะการปฏิบัติศาสนากิจไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
หลักการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 
 การจัดหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ คือ เน้นการปฏิบัติศาสนกิจเป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ที่ก าหนดให้จัดการศึกษาเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม  จึงก าหนดหลักการของหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ
ศาสนกิจและหลักการศรัทธาคือ 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติศาสนกิจพ้ืนฐาน
ในฐานะมุสลิมที่ดี ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอาน 2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาด้านการ
ปฏิบัติศาสนกิจและหลักการศรัทธาอย่างมีคุณภาพ และสามารถในไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได้ 3) 
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีและ 4) เป็นหลักสูตรที่ใช้สื่อทีหลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน 
 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 

หลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการปฏิบัติศาสนกิจและหลักการศรัทธามุ่ง
พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี เคร่งศาสนา  มีทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจ ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะฮฺ ปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัด  และมีเจตคติท่ีดีต่อศาสนาและหลักการศาสนา จึงได้ก าหนดจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนดังนี้ 1)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องตามท่ีได้บัญญัติไว้
ในอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ 2) มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติศาสนกิจ ถูกต้องตามบทบัญญัติเกิดความ
คงทนและศรัทธาในศาสนาน าหลักการศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 3) มีความสามารถและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติ เคร่งในศาสนา รักท่ีจะปฏิบัติศาสนกิจตามท่ีได้บัญญัติไว้
และ 4) มีความศรัทธามั่นต่อหลักศรัทธา มีใจบริสุทธิ์ และไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะฮ 
 
โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 

ในปัจจุบันโรงเรียนที่ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นนี้ คือ โรงเรียน
ดารุสสาลาม ตันหยงมัส ซึ่งโรงเรียนดารุสสาลาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยนายหะยีดาโอ๊ะ บอ
ตอ ตั้งอยู่ที่ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขต
พ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต3 เปิดสอนหลักสูตรวิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายควบคู่การเปิดสอนหลักสูตรศาสนา   ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน   4,784 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้
มีการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นมาเป็นเวลา  3-4 ปีมาแล้วและจากผล
ที่ได้ใช้พบว่านักเรียนมีการเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่างดีมาก 
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โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะส้นจาก 

     โรงเรียนดารุสสาลาม ตันหยงมัส 

    ผังมโนทัศน์ของหลักสูตร 

 

                                                                                                      ตอฮาเราะฮฺ ( ความสะอาด )      

 

                                        ฟิกฮฺ 
                                             ( ศาสนบัญญัติ ) 
 

         อีบาดะห์ ( ปฏิบัติศาสนกิจ ) 

 

การช าระสงิสกปรก ( นายิส) 

นายิสเบา ( น า้ปัสวะเดก็ชาย) 

นายิสหนกั ( หมาหม)ู 

 

การละหมาดฟัรฎ ู

- ค าอา่นในละหมาด 

- รุก่นละหมาด 

- สนุตัละหมาด 

- มกัรูฮฺละหมาด 

การละหมาดสนุตั 

- ละหมาดรอวาติบ 

- ละหมาดฮายตั 

- ละหมาดตฮัยดุ 

- ละหมาดศพ 

การอาบน า้ละหมาด 

- รูก่นอาบน า้ละหมาด 

- สนูตัอาบน า้ละหมาด 

การเอียะติกาฟ 

- มารยาทอยูใ่นมสัยิด 

- นียตัเอียะติกาฟ 

- หลกัการเอียะติกาฟ 
การละหมาดในการเดินทางไกล 

- หลกัการ 
- กอซรั ( ยอ่ ) 
- ยามะ ( รวม )                          

การจดัการศพ 

- บทบญัญตัิ 
- การหอ่ศพ 

- การอาบน า้ศพ 
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 เตาฮิตอัลอัซมาอุและอัลซีฟาต                         เตาฮีตอุลูฮียะฮฺ 

 

 

 

            อัล-อากีดะฮฺ 

                                                                                   ( หลักศรัทธา ) 
 

 

เตาฮีตรุบูบียะฮฺ 

 

การตัง้ภาคีตอ่อลัเลาะฮฺ 

- นิยาม/ ความหมาย 

- ประเภท 

- สาเหต ุ

- โทษ 

การกลา่วค าปฏิญาณ 

( อลั-ซาฮาดาไตน์ ) 
 

การสิน้สภาพการเป็นมสุลมิ 

- นิยาม/ ความหมาย 

- สาเหต ุ

- โทษ 

ความหมายและการถือปฏิบตั ิ

- อิสลาม 

- อีหมาน 

- อิฮฺซาน                                

หลกัศรัทธาพืน้ฐาน 

- ตอ่อลัเลาะฮฺ 

- ตอ่มาลาอีกะห์ 

- ตอ่รอซูล 

- ตอ่คมัภีร์ 
- ตอ่วนักียามะฮฺ 

- ตอ่กฎสภาวะกาล 

ทอ่งจ าช่ือของอลัเลาะฮฺ  
ทัง้99 ช่ือ 
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อธิบายโครงสร้างหลักสูตรระยะสั้นอิสลามศึกษา 

 จากโครงสร้างหลักสูตรที่แสดงไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการใช้หลักสูตร
อิสลาม ระยะสั้นจะต้องเรียนสองส่วนด้วยกันนั้นคือ ด้านรายวิชาศาสนบัญญัติจะเป็นเรื่องเก่ียวกับ
การศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง การอาบน้ าละหมาด และการละหมาด ฟัรฎู ละหมาดสุนัต ประเภท 
ของละหมาดสุนัต  ละหมาดในการเดินทางในโอกาสต่างๆ และสาเหตุที่ท าให้การด าเนินการละหมาด
เสีย ศึกษาวิธีปฏิบัติเอียะตีกัฟในมัสยิด ประเภทของ เอียะตีกัฟ การเคารพมัสยิด และศึกษาถึงการ
จัดการศพ การห่อศพ การอาบน้ าศพ ตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆในทัศนะของอิสลาม วิธีท าความสะอาด 
ชนิดน้ าที่สามารถใช้ในการท าความสะอาด ศึกษาถึงเลือดของ สัตรี ประเภทของเลือด ระยะเวลา 
ลักษณะเฉพาะของเลือดในแต่ละประเภท เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้
ในอัลกุรอานได้ถูกต้อง และอยู่ในสังคมในฐานะบ่าว ของอัล ลอฮฺอย่างมีความสุข ส่วนที่สองทางด้าน
หลักการศรัทธาซึ่งจะเป็นศึกษาหลักการศรัทธาพื้นฐานของการเป็นมุสลิม ความหมาย ความส าคัญ ของ
การกล่าวค าปฏิญาณ ศึกษาประเภทของการตั้งภาคีต่ออัล ลอฮฺสาเหตุ และ โทษ การสิ้นสภาพการเป็น
มุสลิม ศึกษาความหมาย และ หลักการของอิสลาม อีหม่าน อิฮฺซานเพ่ือยึดมั่นใน ศรัทธาและการเป็น
มุสลิมที่ดี เป็นคอลีฟะฮฺที่ดี อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 
กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสตรอิสลามศึกษาระยะสั้น 
 จากการศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ และจุดมุ่งหมายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นดังกล่าวท าให้ได้ กรอบแนวคิดในเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้น ดังนี้ 

   

   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

     

 

หลกัสตูร
อิสลามศกึษา
ระยะสัน้

กลุม่สาระ
ศาสนาอิสลาม

กลุม่สงัคม
ศกึษาและ
จริยธรรม

กลุม่ภาษา

เป้าหมาย/คุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบอิสลาม 
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จากรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นทางผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียนต้องค านึงถึงข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  คือ 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ที่ผู้บริหารหรือบุคลากรในโรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายในด้านกิจกรรม โดยต้อง
ค านึงถึงบริบทและสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และควรเป็นกิจกรรมที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงและสามารถตรวจสอบและประเมินผลในสภาพจริงใด้ (เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์,  2549) 2) ในการ
เลือกกิจกรรมในส่วนของหลักสูตรอิสลามศึกษาผู้บริหารสามรถเลือกสาระการเรียนรู้ที่มีอยู่ในหลักสูตร
ขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวางไว้ เช่นในกลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย อัลกุ
รอานละตัฟซิร อัลฮาดิษ อัลฟิกฮฺ และอัลอากีดะฮฺ ส่วนกลุ่มสาระสังคมศึกษาและจริยธรรม 
ประกอบด้วย อัตตารีคกับอัลอัคลาค และส่วนที่สามกลุ่มสาระภาษา ประกอบด้วย ภาษาอาหรับกับ
ภาษามลายู และ 3) เมือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องค านึงถึงเป้าหมายที่สามารถสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้ตามแบบอิสลามเนื่องจากมุสลิมที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับสังคมและ
พระผู้อภิบาลด้วยการเป็นบ่าวที่มีความศรัทธามั่นในหลักศาสนาอิสลาม 

สรุป 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นสามารถสรุปได้ว่าการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรอิสลามระยะสั้นเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีควร
ให้ความส าคัญและจัดข้ึนในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมและให้ความตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติอี
บาดะห์ (ท าความด)ี ต่อพระผู้อภิบาล 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับหลักการหรือบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามนั้นจะช่วยสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีต่อนักเรียนทั้งแปดด้าน ช่วยปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมและเป็นมุสลิมที่มี
ความตระหนักในหลักการปฏิบัติทางศาสนกิจอย่างเคร่งครัดซึ่งน าไปสู่การเป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวที่ดีของ
พระองค์อัลลอฮฺทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
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 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ดังนั้นครูอิสลามศึกษาจึงตระหนักถึงความส าคัญของการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
เปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก teacher centered สู่ child centered เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้
และเจตคติของผู้เรียนสู่ทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 ค าส าคัญ : นวัตกรรมการศึกษา   อิสลามศึกษา  

 ABSTRACT  

 The academic paper discusses  the  development of Islamic studies 
teacher teaching and learning by using innovative education to 
encourage the students to think critically and creatively teacher of 
Islamic studies should emphasize the important of using innovative 
education and change the format from teacher centered to child 
centered .This will enhance positive attitude towards learning 
amongst the learners. 

 

 Keywords : Education Innovation ,  Islamic Education  

         

บทน า 
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ยุคปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักวิชาการทุกฝ่ายต่างก็ตื่นตัวที่จะพัฒนางาน

ด้านการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนต่างก็พยายามที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา พบว่ารูปแบบที่น ามาใช้มากที่สุดคือ การสอนแบบบรรยาย 
อธิบาย และการท่องจ า แต่แนวทางการจัดการเรียนการสอนในอิสลามจะพบว่าไม่ได้จ ากัดไว้ด้วยเพียง
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่เน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ค านึงถึงความเหมาะสม
ของผู้เรียนและไม่ขัดกับหลักการของศาสนา 

จารุวัจน์ สองเมือง (2556) ได้กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน การน าสื่อ
มาใช้อย่างชาญฉลาดจะเป็นกระบวนการส าคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการจัดการเรียนการ
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สอนอิสลามศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาน าพาผู้เรียนไปยังเป้าหมายส าคัญของ
การศึกษา” เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนนั้นครูเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน ครูจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา ส่งเสริม รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการ
จัดการเรียนการสอง

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ครูผู้สอนต้องพยายามคิดค้น 
ต้องรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆและมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมประเภท Multimedia สามารถจัดท า
สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและใช้
เทคโนโลยีได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้อิสลามศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียนต่อไป จากแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 24 (2) และ(3) ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ไว้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 
นิยามและความหมายของนวัตกรรม

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ดังนี้ 
 นวัตกรรม หรือ นวกรรมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 แปลว่า “การ
ก่อสร้าง ” วงการศึกษาน าค านี้มาใช้ในความหมายของ “การท าขึ้นใหม่ ” หรือ “สิ่งที่ท าข้ึนใหม่ ” ซึ่ง
ได้แก่ แนวคิด ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ซึ่ง
ได้รับการคิดค้นและจัดท าข้ึนใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493; อ้างอิงจาก ทิศนา แขมณี, 2545) 

ทิศนา แขมมณี (2545)  ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นสิ่งที่ท าขึ้นใหม่ซ่ึงอาจจะมีอยู่ใน
รูปของความคิดหรือการกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2542) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าการน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามา
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิม เพื่อให้ผลดียิ่งขึ้น 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการเรียนการสอนว่า คือสื่อการ
สอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการผลิต การทดลองใช้ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้ว
จึงน าไปใช้จริงอย่างได้ผล 

จากค านิยามข้างต้นสรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ การคิดสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆซึ่งอาจอยู่ในรูป
ของความคิด หรือการกระท า ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ปัญหาให้เกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเมื่อน านวัตกรรมมาใช้ในวงการศึกษาจึงเรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา”  

ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  (Educational Innovation) จึงหมายถึง การน าสิ่งใหม่ๆ 
แนวคิดวิธีการ การกระท าและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น ซึ่งได้ผ่าน
การทดลองและวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัย มาใช้ในการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จมีคุณภาพและประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน
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ความส าคัญของนวัตกรรมต่อศึกษา 
2.1 เพ่ือให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
2.2 เพ่ือพัฒนาทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือแก้ไขทางการศึกษาในปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจ านวนผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆข้ึนมา 
2.4 เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง 
2.5 เพ่ือช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอน ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 อิสลามมีจุดประสงค์ในการท าให้การศึกษานั้นทันสมัย มีความก้าวหน้าไปในทางที่ดี ขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อิบรอฮิมหะยีสอิ  (2554) ได้กล่าวว่า “องค์กรไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่ควรท าอะไร
ซ้ าๆเหมือนวันที่ผ่านมา จะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนามีความก้าวหน้าไปในทางท่ีดีเสมอ จะต้องมี
วิสัยทัศน์ และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้”  ดังค าพูดของอีมามอาลี กล่าวว่า 

 اإىل فهو دينه الزايدةيف يرى مل فهوملعون،ومن يومه من أ فضل أ مسه اكن فهومغبون،ومن يوماه تساوى من( : )ع )قاالالإمامعيل
(                                احلياة من خريهل فاملوت النقصان اإىل اكن النقصان،ومن  

คือ ผู้ที่ท าให้สองวันของเขาเท่ากัน เขาคือผู้ที่ถูกโกง ผู้ที่ท าเมื่อวานของเขาดีกว่าวันนี้ เขาคือ ผู้
ที่ถูกสาปแช่ง ผู้ที่ไม่รู้จักเพ่ิมพูนแก้ตัวเอง เขาคือ ผู้เข้าสู่การขาดทุน ผู้ที่เข้าสู่การขาดทุน การไม่มีชีวิตอยู่
ย่อมดีกว่าการที่เขามีชีวิตอยู่
 
เกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรม 
 การที่จะพิจารณาว่า วิธีการ หลักการ แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นๆเป็นนวัตกรรมหรือไม่ มี
เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

3.1. นวัตกรรมจะต้องแปลกใหม่จากที่ได้ปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือ
บางส่วน อาจเป็นของเก่าใช้ไม่ได้ผลในอดีต แต่น ามาปรับปรุงใหม่ เป็นของปัจจุบันให้ดีขึ้น 

3.2. การประดิษฐ์คิดค้นอาศัยวิธีระบบอย่างมีข้ันตอนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ 
กระบวนการและผลลัพธ์  

3.3. มีการทดลองใช้ ปรับปรุง พิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่า "สิ่งใหม่"นั้นจะ
ช่วยแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือได้  

3.4. สิ่งนั้นยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพียงแต่มีการ
น าไปทดลองใช้ในบางกลุ่ม ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

ถ้าวิธีการ หลักปฏิบัติ แนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมนั้น ใช้ได้ผลดี ได้รับการเผยแพร่
และยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้นไม่ถือว่าเป็น นวัตกรรมแต่จะ
เปลี่ยนสภาพเป็นเทคโนโลยีอย่างเต็มที่เช่น การใช้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ในสมัยหนึ่งจัดว่าเป็น
นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆนิยมใช้ สภาพของนวัตกรรมจึงหมดไป 
ขอบข่ายของนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.1 การจัดการเรื่องการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆและเทคนิคต่างๆที่ใหม่ๆไม่เคยใช้มาก่อน 
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4.2 การพัฒนาสื่อใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
4.3 การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในระบบการเรียนการสอน 
4.4 วิธีการในการออกแบบหลักสูตรใหม่ๆ 
4.5 การจัดการด้านการวัดผลแบบใหม่ๆ 

 
สาเหตุการเกิดขึ้นของนวัตกรรมการศึกษา 

  5.1 การเพ่ิมปริมาณของผู้เรียน 
  5.2 การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  5.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

 
เป้าหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 

  6.1 เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีวางไว้ 
  6.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น  
 
  
 
 
 
 

 
ภาพแสดงถึงเป้าหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
ลักษณะของนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการสอนอิสลามศึกษา 

นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการสอนอิสลามศึกษามีลักษณะ
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  

7.1 เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนสภาพจริง 
7.2 เป็นนวัตกรรมที่ส าเร็จรูป ได้รับการยอมรับ และอ านวยความสะดวกในการใช้ 
7.3 เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนและยากจนเกินไป ราคาไม่แพง ง่ายและสะดวกในการน าไปใช้  
7.4 เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม เห็นผลที่เกิดจากนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน 
7.5 สามารถน าไปใช้และทดสอบได้ 
7.6 เป็นนวัตกรรมที่ไม่ขัดกับศาสนา 

 
 
 

องค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรม 
 ประพนธ์  ผาสุกยืด (2547) ได้เสนอองค์ประกอบที่จ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คือ  

 สื่อ   
 รูปแบบ/เทคนิคการเรียนการ

สอน 
 

 

ใหม่ 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนสูงขึ้น 
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1. เวลา 
นวัตกรรมการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่มี เวลาเพราะถ้าไม่มีเวลา การเรียนรู้ก็ไม่เกิดหรือ

เกิดข้ึนได้ยากไม่มีเวลาส าหรับใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือสรุปบทเรียนใดๆ  
  2. โอกาสหรือเวที 
       โอกาส หรือเวที จะต้องจัดให้มีไว้ ใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่นการจัดประชุม

รูปแบบต่างๆ หรือเป็นการรวมตัวของคนท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน หรือท างานด้านเดียวกันจะท าให้ได้
มุมมองที่ค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องสร้าง บรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนี้ด้วย โดยที่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายอันเดียวกัน  

 3. ไมตรี 
 นอกจากมี เวลา มีเวทีแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี ไมตรี คือต้อง มีใจให้แก่กันและกันด้วย  
นวัตกรรมการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้จึงจ าเป็นต้องอาศัยใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ที่หลั่งไหลเข้า
มา และต้องไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆ ไม่อคติ มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัจจุบัน เห็นทุกอย่างในลักษณะที่ 
“ใหม่หมด สดเสมอ” เพราะสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นนั้นเป็นครั้งแรก ไม่ซ้ ากับสิ่งที่ได้เกิดไปแล้วในอดีต เป็น
ความรู้สึกท่ีตื่น ชื่นบาน ที่ต้องการแบ่งปัน และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
 จากองค์ประกอบข้างต้น สรุปได้ว่า นวัตกรรมการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง  
3 ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ นั้นก็คือ เวลา โอกาส ไมตรี  
 

 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรม 
 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา 
 นวัตกรรมการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสื่อการสอนและ
ประเภทวิธีการจัดการเรียนการสอน/รูปแบบ/เทคนิคการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา

ไมตรีโอกาส
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การผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนนั้น มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือบทเรียนได้อย่างกระจ่าง ชัดเจน สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรอิสลามศึกษาและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนข้างต้น สามารถน าเสนอกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้ 2T 3I TI Model 
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 

ที่ ประเภทของ
นวัตกรรม 

ตัวอย่าง แนวทางการพัฒนา 

1 ประเภทสื่อการสอน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนการ์ตูน 
 เอกสารประกอบการสอน 
 ชุดฝึกทักษะการอ่าน 
 คู่มือการเรียนรู ้
 เกมส/์ บทละคร /  
 บทเพลงอนาซีต 
 ชุดสื่อ VDO, CD, VCD  
 ฯลฯ 

1. การพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อาหรับของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษา
ตอนปลายชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนดารุสสลาม 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอาหรับ
(รุสดี เปาะอาแซ,2555) 
2.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษา
มลายู ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้
ชุดฝึกอ่าน(อับโดรอสัก มะลาเฮง,2555) 
3.การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
เชิงบูรณาการเนื้อหาระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อิสลามศึกษากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เรื่อง ดาราสาสตร์และอวกาศ(คอ
เละ มอลอ,2556) 
 

2 

ประเภทวิธีการ
จัดการเรียนการ
สอน/รูปแบบ/
เทคนิคการสอน 

 การสอนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)   

 การสอนด้วยรูปแบบซิปปา 
(CIPPA Model)  

 วิธีสอนแบบบทบาทสมมุต ิ(Role 
Playing)  

 การสอนแบบให้ลองผอดลองถูก 
(Trial and Error) 

 วิธีการสอนโดยใช้หมวก 6 ใบ 
 ฯลฯ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง คุณค่าของ
การละหมาด โดยใช้เทคนนนิคแบบจิก
ซอว์ (หัสนีย๊ะห์ แมรอเบะ, 2555) 
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    แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้รูปแบบ 2T 3I TI Model 
 

รูปแบบ 2T 3I TI Model มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
1. วิเคราะห์ (Tahlil Mashakil) 

 ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Tahdid Ahdaf) 
 เมื่อครูได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแล้วก็ตั้งเป้าหมายและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

3. ก าหนดกรอบแนวคิด (Ithar mafahim) 
 เมื่อได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วครูควรศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการแนวคิดทฤษฎี
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนและน ามาผสมผสานกับ
ความคิดและประสบการณ์ของตนเองก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขึ้นเพื่อจัดสร้าง
เป็นต้นแบบนวัตกรรมข้ึนเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. สร้างนวัตกรรม (Ibtikar) 
 เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดท านวัตกรรมชนิดใดครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการจัดท านวัตกรรมชนิด
นั้นๆ อย่างละเอียด และส าหรับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ต้องมีการ
พัฒนาเครื่องมือตามวิธีการทางวิจัยด้วยการสร้างต้นแบบนวัตกรรมจะต้องน าไปทดลองใช้เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 5. ทดลองใช้นวัตกรรม (Istikhdam) 

การทดลองภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินการทดลองใช้นวัตกรรม
กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งการทดลองนั้นถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือหาข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขการ
ทดลองภาคสนามก็เป็นการทดลองโดยเป็นการน าไปใช้จริงก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมผู้สอนควรแนะน าผู้เรียน

2.Tahdid Ahdaf 

1.TahlilMashakil 

3.Ithar mafahim 

5.Istikh dam 

4.Ibtikar 

6.Takyim 

7.Intishar 

นวัตกรรม

การเรียนการ
สอน 

- สื่อ 
- รูปแบบ/
เทคนิค 

 

นักเรียนมี
คุณภาพและ

ประสิทธิ 
ภาพของการ
จัดการเรียน

การสอน 

นักเรียนขาด
คุณภาพ    

และประสิทธิ 

ภาพของการ
จัดการเรียน

การสอน 
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ให้เข้าใจวิธีเรียนเสียก่อนและให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและเมื่อใช้นวัตกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการ
ทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

6.ประเมินคุณภาพของนวัตกรรม (Takyim) 
 ครูผู้สอนต้องประเมินผลการใช้ของนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรม 

7. เผยแพร่นวัตกรรม (Intishar) 
เมื่อนวัตกรรมนั้นมีคุณภาพแล้สามารถเผยแพร่เพื่อบริการให้ใช้กันแพร่หลายต่อไป10.สรุป  
การคิดสร้างสรรค์ หรือวิธีการใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในวงการศึกษา เรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษา 

หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อได้ศึกษานิยาม ความหมายแล้ว สองค านี้เป็นค าเดียวกัน ใช้แทนกันได้ 
ปัจจุบันมักจะเอ่ยถึงค านี้มาก ตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครู หรือการจัดท าผลงานทาง
วิชาการก็มีค าถามกันว่า มีนวัตกรรม อะไรใหม่ๆบ้าง นับว่าเป็นจุดเด่นหรือเป็นหัวใจส าคัญในการ
พิจารณาผลงานต่างๆ นวัตกรรมทางการศึกษา จะไม่ว่า สื่อ รูปแบบการเรียนรู้ หรือเทคนิคต่างๆท่ีครู
น ามาใช้ไม่ใช่เพียงเป็นเครื่องมือ หรือวิธีการที่ครูใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเพ่ือใช้ประกอบการ
บรรยาย อธิบายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น เร็วขึ้นเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งยังท าให้ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้อีกด้วย 

 นวัตกรรมการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย วิถีคิด ที่ออกนอกกรอบเดิมๆที่เคยท ามา
การสร้างนวัตกรรมจะเริ่มด้วยการตั้งโจทย์โดยใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงเป็นหลัก และมีความต้องการ
ที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น นับจาก นักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่เป็น เขียนไม่ได้ ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้นจากปัญหาดังกล่าว ครูอิสลามศึกษายุคปัจจุบันควรมีความ
กระตือรือร้น ใส่ใจในการพัฒนาวิชาชีพของตน โดยการสร้างหรือผลิตนวัตกรรมชนิดต่างๆเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก้ผู้เรียน 
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รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา :  
แนวทางการสร้างสรรค์วิถีชีวิตมุสลิม 

The Decision patterns of the school administrators  :  
Creative approach to the Muslim way of life 

 

 ตูแวนะ อีแต 
Tuwaena I-Tae 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
เสนอแนวทางการการพิจารณาทางเลือกที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของ อิสลาม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุายเพ่ือให้การตัดสินใจได้รับความยอมรับ สามารถ
น าไปใช้กับวิถีชีวิตมุสลิม ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจมีหลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบมี
ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง จากการให้ค านิยามการตัดสินใจพบว่าการตัดสินใจเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบคือ เปูาหมาย  (goal) ทางเลือก  
(choices) การตัดสินใจ  (decisions) ด้วยขั้นตอนดังกล่าวท าให้การตัดสินใจมี
ความรอบคอบ ถูกต้อง สอดคล้องเป็นประโยชน์กับทุกฝุายอย่างแท้จริง 

 

 ค าส าคัญ : รูปแบบการตัดสินใจ    ผู้บริหารสถานศึกษา    วิถีชีวิตมุสลิม  

 ABSTRACT 
 

 

 This academic article discusses about Decision Making of the 
school administrators by following the Muslim way of life, with the 
aim to let everyone participate in the decision making and agree 
with the Muslim way of life. There are many different ways, 
but each way has it’s differences. In order to be successful 
we must use these 3 keywords which are aim/purpose, 
choices and decisions. When we use these 3 keywords it 
makes the decision patterns perfect, complete, correct, and 
benefits both sides. 
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บทน า 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางข้อก าหนดต่างๆ และมีอ านาจในการตัดสินใจ  
(จันทรานี สงวนนาม,  2553) ดังนั้นหากการตัดสินใจใช้อ านาจโดยขาดประสบการณ์ ด าเนินการตาม
แนวคิดและความเชื่อของตนเองและขาดความเข้าใจในสิ่งต่างๆแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบริหารงาน
โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาการสอน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 การตัดสินใจมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการบริหาร
ของผู้บริหาร ดังนั้นในการตัดสินใจที่ดีจะต้องค านึงถึงเปูาหมายเป็นส าคัญ ผู้บริหารที่ดีจึงต้องรู้ว่าเมื่อใด
ตนเองจะต้องตัดสินใจเอง  และเมื่อใดจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีโอกาสช่วย
ตัดสินใจ หรือเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะ
ในบริบทที่ต่างกันน าไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะด้านความหลากหลายทางความเชื่อ หลัก
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2553)เนื่องจากจังหวัดชายแดนใต้ของไทยเป็น
พ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่รู้จักในแง่ของดินแดนแห่งการเรียนรู้อิสลาม ประชากรมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ผลจากการส ารวจปัญหาการบริหารการศึกษาไทยระดับผู้ปฏิบัติใน
สถานศึกษาของสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารงาน ไม่ว่างานด้านบริหารและวิชาการ  ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ  ความขัดแย้งใน
สถานศึกษา (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2556) และไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน (สันติ บุญภิรมณ,์  2552) มีผล
ให้นักวิชาการ ผู้น าชุมชนและบุคคลหลายวงการให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รื้อฟ้ืนบทบาทในการจัดการศึกษา
ของตน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางการศึกษา เสนอแนวทางให้โรงเรียน
น าหลักการค าสอนของศาสนาอิสลามมาให้เรียนรู้ปฏิบัติพัฒนาตนเอง ซึ่งมีหลักการส าคัญในการสร้าง
โรงเรียนตามวิถีชีวิตมุสลิมที่ถูกต้อง คือมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา สังคม 
จิตใจและปัญญา มีเปูาหมายการพัฒนาเยาวชนที่ชัดเจน มีหลักการบริหารจัดการโดยอาศัยหลักการ
ปฏิบัติหลักศรัทธา มีหลักคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชน มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
(มันศูร อับดุลลอฮฺ, มปพ) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญก็คือสถานศึกษา มัสยิด  และ
ชุมชนจะต้องมีความเก้ือกูลสัมพันธ์กัน  (อับดุลลอฮฺนาศิหอุลวาน,  2553) ในการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความรอบรู้ มีความศรัทธาและกระท าความดี โดยให้ความพยายามดังกล่าวสามารถทุ่มเทปฏิบัติด้วย
วิธีการโดยตรงและวิธีการโดยทางอ้อม(ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (นิคม อินตะวงค,์ 2555) 
 
นิยามของการตัดสินใจ 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้อย่างหลากหลาย  เช่น ฮอยและมิสเกล  (1991) 
ให้ความหมายการตัดสินใจว่า เป็นการตกลงใจว่าจะกระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ  ซึ่งต่างจากกอร์ 
และไดสัน (1964) ที่ให้ความหมายการตัดสินใจไว้ว่า  เป็นการเลือกทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีหลายทาง 
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เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดและดรัคเกอร์ (1970) ให้ความหมายการตัดสินใจว่า หมายถึง
การพิจารณาและคัดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่หลากหลายเพื่อทางเลือกท่ีดีที่สุด 

นอกจากนี้นักวิชาการด้านการบริหารของไทยหลายท่านได้กล่าวถึงการตัดสินใจในความหมายที่
คล้ายกันคือ ธร สุนทรายุทธ  (2550) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจว่าเป็น การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่ง
คาดหวังว่าเป็นทางที่จะน าสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ โดยถือเอาเกณฑ์จากการแก้ปัญหาได้ และท าให้สามารถ
ด าเนินไปสู่เปูาหมายได้  สอดคล้องกับการให้ค านิยามของ นิรมล กิติกุล (2542) ว่าการตัดสินใจ คือการ
เลือกทางท่ีดีที่สุดจากทางเลือกตั้งแต่สองทางข้ึนไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามเหตุผล และได้ผลตาม
เปูาหมายมากที่สุด   ส่วนสุนทร วงศ์ไวศยวรรณ  (2538) ให้ความหมายการตัดสินใจว่า คือกระบวนการ
ค้นหาทางเลือกต่างๆ  ประเมินทางเลือกนั้น แล้วเลือกหรือไม่เลือกวิธีการด าเนินการที่ดีท่ีสุดหรือเป็นไป
ได้มากที่สุดจากบรรดาทางเลือกที่หลากหลายนั้น 

จากการให้ค านิยามข้างต้น การตัดสินใจจึงหมายถึง กระบวนการพิจารณาทางเลือกตั้งแต่สอง
ทางเลือกข้ึนไป เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีถูกต้อง เหมาะสมและดีที่สุด สอดคล้องตามเปูาหมายที่ก าหนด 
และหากการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ควรมีหลักการส าคัญที่ไม่
ควรมองข้ามคือการตัดสินใจในสินใจโดยการเลือก ทางเลือกท่ีสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ  หลักศรัทธา  
และคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 

ข้อสังเกตจากกค านิยามมีประเด็นหลักท่ีมีความเห็นเหมือนกันสามด้านคือ ในเรื่องของ
เปูาหมาย   ทางเลือก และการตัดสินใจ ส าหรับทางเลือกนั้นมีนักวิชาการท่ีให้นิยามได้อย่างน่าสนใจว่า 
นอกจากจะเป็นการเลือกจากทางเลือกที่หลากหลายแล้ว หากทางเลือกนั้นมีเพียงทางเลือกเดียวก็มี
แนวทางปฏิบัติคือการเลือกกระท าหรืองดเว้นกระท า ดังนั้นในการตัดสินใจควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
เพราะการตัดสินใจมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในแง่ของการน าไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่
หน่วยงานขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่จะคอยควบคุมและอ านวยการให้เหมาะสมกับงาน 

 
ผู้บริหารสถานศึกษากับหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนองค์การและการที่
ความคิดเห็นถูกรับฟัง จะส่งผลให้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนส าคัญในการบริหาร  การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่
การตัดสินใจร่วมกันอย่างมีคุณค่าและความชอบธรรม ซึ่งต้องเป็นการเปิดให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มิได้
มีไว้เพียงให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น   
 เมื่อการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  มีเหตุผลและชอบธรรมก็สมควรน าไปปฏิบัติใน
ทางตรงข้ามกันหากผู้บริหารเห็นว่าการตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมนั้นไม่เหมาะสม  ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถในการอธิบายบนพ้ืนฐานของเหตุผลและความชอบธรรมที่จะเลือกการตัดสินใจนั้น  โดย
สังคมส่วนใหญ่ยอมรับในกระบวนการมีส่วนร่วมพบว่าการแจ้งเพ่ือทราบ  เป็นการตัดสินใจโดยให้การมี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด  ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมมีผลต่อการให้ความยอมรับจากบุคลากร และชุมชนอีก
ด้วย  เพราะการท างานที่ให้ผู้มีส่วนร่วมมีโอกาสตัดสินใจจะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ
ยินดีปฏิบัติตาม  รวมถึงการตกลงยอมรับด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
 การมีส่วนร่วมมีประโยชน์การตัดสินใจหลายด้านคือท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทาง
มีความหลากหลาย ถี่ถ้วน  รอบคอบ เพราะเป็นการระดมความคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ความรู้และประสบการณ์  มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  ปูองกันการใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้องที่
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อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานศึกษาและกระทบต่อผู้เรียน  มีการประสานงานที่ราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  ให้ความยุติธรรมในการด าเนินงานต่อทุกฝุาย  ท าให้งานบริหารเป็นไปตามเปูาหมายที่
วางไว้ อันจะน าไปสู่พลังและความเข้มแข็งขององค์กร (จอมพล มงควนิช, 2554) ดังนั้นการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ จึงถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้
องค์การสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  (วีระยุทธ ชาตะกาญน์,  2555) ซ่ึง
หลักการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาโดยทั่วไป จะด าเนินการตัดสินใจโดยใช้หลักการดังนี้ 

1. การตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ ซึ่งเป็นเป็นผลจากการตัดสินใจที่ผ่านมา น ามาเป็นแนวทาง
เป็นการตัดสินใจที่เคยได้รับการยอมรับ หรือส่งผลดีในสถานการณ์ในอดีต 
 2. การตัดสินใจโดยการสังเกต เป็นวิธีการเรียนรู้การท างานของบุคคลอื่นแล้วน าความรู้ แล้วมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนน ามาใช้ในโอกาสที่ต้องตัดสินใจ 
 3. การตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก เป็นการตัดสินใจในการท างานโดยที่งานนั้นเป็นงานใหม่
ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ท าให้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่จะมีผลคือหากลองท าแล้วถูกต้องก็เป็น
ประสบการณ์ท่ีด ีแต่ถ้าผิดพลาดก็จะส่งผลความเสียหายต่อตนเอง องค์กร สถานศึกษา 

4. การตัดสินใจโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ  
เนื่องจากมีกระบวนการและข้ันตอนที่เป็นระบบ  น าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดได้ 
 หลักการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถให้
ผู้ร่วมงานได้พบเห็น  และเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์พัฒนา  ลักษณะงานที่มีความ
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีขอบข่ายในการบริหารงานในลักษณะดังนี้  

1.งานประจ า   เป็นงานที่เก่ียวข้องกับระเบียบ  ได้แก่งานธุรการ  การเงินวัสดุครุภัณฑ์  งาน
สารบรรณ และเอกสารชั้นเรียน เป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจประจ า 

2.งานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนหรือบุคลากรใน
โรงเรียน  การตัดสินใจในงานด้านนี้  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้เสรีภาพแก่เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแสดงออก  และส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้น าในการท างานร่วมกัน 

3.งานเกี่ยวกับการประนีประนอมเป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  อาจจะ
เป็นด้านบุคลากรหรือการปฏิบัติงานก็ได้  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหายุทธวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาให้ได ้

 
รูปแบบการตัดสินใจของนักวิชาการ 
 การตัดสินใจเป็นการเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกที่หลากหลาย  ไปสู่การวางแผนของ
องค์การ  การมีความรอบคอบจะส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ(ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 
2553) การที่จะเป็นผู้บริหารที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีหลักการ ความ
เข้าใจ  และข้อมูลที่ดีเพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ  เพ่ือ
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงได้สรุปรูปแบบการตัดสินใจของนักวิชาการท่ีส าคัญดังนี้ 
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ตารางที่ 1: แสดงรูปแบบการตัดสินใจของนักวิชาการ 

ทีม่า: สรุปจากธร  สุนทรายุทธ (2550), ภารดี  อนันต์นาวี (2551) 
การตัดสินใจที่ผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการที่ผิดพลาด   แต่คนส่วนใหญ่มักต าหนิที่

ผลการตัดสินใจ  ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากความอคติหรือล าเอียงที่เข้าไปมีอิทธิพลในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการตัดสินใจ  จึงจ าเป็นที่จะต้องระวังจากการถูกครอบง าด้วยความรู้สึกดังกล่าวอคติหรือล าเอียง
นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คืออคติหรือล าเอียงเพราะรัก ชอบ อคติหรือล าเอียงเพราะเกลียด
ชัง อคติหรือล าเอียงเพราะไม่รู้ อคติหรือล าเอียงเพราะความกลัวการตัดสินใจที่เกิดจากความอคติเหล่านี้
จะมีลักษณะ การน าประสบการณ์มาลองผิดลองถูก เช่นนึกถึงเฉพาะเหตุการณ์ที่ตนสนใจ การละเลย
ข้อมูลที่ตรงประเด็น ยึดเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ  การยืนยันในสิ่งที่ต้องการจะเห็นมากกว่าสิ่งที่
ควรจะเป็น ยึดมั่นในความคิดครั้งแรก คาดการณ์ว่าคนอื่นคงเข้าใจเหมือนเรา ดังนั้นสิ่งที่ควรค านึงถีงใน
การตัดสินใจมากท่ีสุดคือ มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถน าไปปฏิบัติได้ คือไม่ขัดต่อนโยบาย
ขององค์การ กฎหมาย  และระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม เน้นการ
กระจายอ านาจให้แก่ส่วนต่างๆขององค์การและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  (ภารดี  อนันท์นาวี,  2552) 
โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละ
ด้านรับฟังความคิดเห็น และร่วมแก้ปัญหาต่างๆในสถานศึกษาอย่างมีระบบ  (นภดล ธนะวงศ์,  2555) 
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อนงาน และการจัดการ
สถานศึกษาให้มีความพร้อมเพ่ือต้อนรับสมาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ (ทรงภพ ชุ่มวงศ,์ 2556) 
 

 
รูปแบบ 

 
นักวิชาการ 

ขั้นตอน 
1 2 3 4 5 

1. แบบด้ังเดิม ฮอยและมิสเกล การก าหนด
ปัญหา 

การค้นหา
ทางเลือก 

การประเมิน
ทางเลือก 

ท าการ
ตัดสินใจ 

การปฏิบัติ
ตามการ
ตัดสินใจ 

2.แบบการบริหาร เฮอร์เบรด ซิมอน ระบุปัญหา วิเคราะห์
ความยุ่งยาก
ใน
สถานการณ์ท่ี
จ าเป็น 

ก าหนด
เกณฑ์เพื่อ
แก้ปัญหา 

พัฒนารูปแบบ
หรือกลยุทธ์
การด าเนินงาน 

วางแผน
ปฏิบัติเม่ือ
ตัดสินใจแล้ว 

3.รูปแบบการ
เพิ่มขึ้น 

ฮอยและมิสเกล ตั้ง
วัตถุประสงค์ 

ยอมรับส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทางเลือก
และผลลัพธ์ 

วิเคราะห์
สถานการณ์ท่ี
เป็นอยู่ 

เปรียบเทียบ
ทางเลือก 

4.แบบผสมผสาน นักวิชาการ
แพทย์ 
(Etzioni) 

ศึกษานโยบาย ตัดสินใจ ค้นหา
ทางเลือก 

วิเคราะห์
ข้อมูลท่ีขาด
หาย 

การ
เปรียบเทียบ 

5.แบบถังขยะ โคเฮน วิเคราะห์
ปัญหา 

เสนอ
แนวทาง
แก้ปัญหา 

ตัดสินใจ ประเมินการ
ตัดสินใจ 

ปรับปรุงการ
ตัดสินใจ 
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แนวทางการสร้างสรรค์วิถีชีวิตมุสลิม 

จากการศึกษาการตัดสินใจพบว่ามีรูปแบบการตัดสินใจที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 
สอดคล้องตามบริบทของแต่ละลักษณะงาน สถานที่ หรือการน าไปประยุกต์ใช้ ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พ้ืนที่ทีม่ีความหลากหลายทางแนวคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ยึดมั่นในหลักการอิสลามอย่างเหนี่ยวแน่น มีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงผลการตัดสินใจที่จะส่งผล
ต่อความพึงพอใจด้วยรูปแบบการตัดสินใจที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
ของตนมีความเหมาะสมกับบริบทในด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  (เพชรรัตน์ กรรณิการ์ , 2555) 
สามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ ตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ดังนี้ 
 

 
ที่มา: พัฒนาจากแนวคิดของ กอร์และไดสัน ( 1964), ดรัคเกอร์  (1970), ฮอยและมิสเกล  

(1991), ธร  สุนทรายุทธ (2550), สุนทร วงศ์ไวยวรรณ (2538), นิรมล กิติกุล (2542) 
จากรูปแบบการตัดสินใจข้างต้น  สามารถด าเนินการโดยผ่านกระบวนการและข้ันตอนดังนี้ 
1. ขั้นก าหนดเปูาหมาย 

เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  ซึ่งมีหลักการ
ในการก าหนดเปูาหมาย  คือ มีความชัดเจนภายใต้กรอบของจุดมุ่งมายของการจัดการศึกษา   หลักสูตร
แผนปฏิบัติงานประจ าปี    
         2.   ขั้นทางเลือก 
  -เสนอทางเลือก    
  - พิจารณาทางเลือก 
ในขั้นของการพิจารณาทางเลือกจะต้องมีการวางเกณฑ์ หรือก าหนดกรอบไว้ดังนี้ 
 2.1 ไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม    

เป้าหมาย

ทางเลือก

การตัดสินใจ
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 2.2 มีความเหมาะสม   ความถูกต้อง   
 2.3 การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องดังกล่าวมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกัน 
 2.4 การประเมินผลทางเลือก ว่ามีความสอดคล้องกับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
หรือไม่ในข้ันนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือทางเลือกท่ีสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ หลักศรัทธา  และคุณธรรม
จริยธรรม   

3.  ขั้นการตัดสินใจ   
เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส่งผลต่อทุกฝุาย และมีผลต่อการใช้อ านาจสั่งการ   หรือข้อก าหนด  

เปูาหมายส าคัญส าหรับขั้นตอนนี้คือการได้รับการยอมรับ   ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือความสอดคล้อง
ของทางเลือกกับเปูาหมายที่วางไว้    
แนวทางการสร้างสรรค์วิถีชีวิตมุสลิม  โดยใช้รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีประโยชน์
ต่อทุกฝุายดังนี้ 

1. ต่อผู้บริหาร การตัดสินใจจะเป็นที่ยอมรับและในทางจิตวิทยาท าให้ผู้บริหาร ไม่รู้สึกว่าตนต้อง
สูญเสียอ านาจในการตัดสินใจ 

2. ต่อครู ได้มีโอกาสร่วมเสนอและพิจารณาทางเลือก      
3. ต่อผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนอย่างแท้จริง 
  

ตัวอย่างการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจ  
กรณีศึกษา : การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 

จากการศึกษารูปแบบข้างต้นสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ  หลักศรัทธา และคุณธรรมจริยธรรม     สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดได้   ให้ทุกคนมีส่วนในการพิจารณาทางเลือกด้วยความเต็มใจ
โดยไม่สูญเสียอ านาจในการตัดสินใจ 

 
 
 

ที ่  
เป้าหมาย 

 
ทางเลือก 

 
การตัดสินใจ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก -กิจกรรมการขับร้องเพลงลูกทุ่ง 
-การเล่านิทาน 

การเล่านิทาน 

2 เพื่อให้ผู้เรียนมีไหวพริบ -การกินวิบาก 
-เกมเหยียบลูกโปุง 
-เก้าอี้ดนตรี 
-เกมต่อสมบัติ 

 
เกมต่อสมบัติ 

3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพ 
 

-การท าบายศรี 
-การท ากระทง 
-การท าขนมชั้น 

 
การท าขนมชั้น 
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สรุป 

ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมรู้จักแสวงหาวิธีการฝึกทักษะ และความสามารถในการบริหารงาน
ของตน รู้จักน าการตัดสินใจไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยหลักของการมีความรู้ที่แท้จริง  มี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักการส าคัญในการตัดสินใจคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การร่วมพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายภายใต้เกณฑ์หรือข้อก าหนดที่ตกลงร่วมกัน  ให้ได้มาซ่ึง
ทางเลือกที่มีความเหมาะสม  ถูกต้อง  สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ หลักศรัทธา  หลักคุณธรรมจริยธรรม
ตรงตามเปูาหมายที่ต้องการ  โดยได้รับการยอมรับจากทุกฝุาย 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้วยรูปแบบการตัดสินใจ 
เพ่ือการสร้างสรรค์วิถีชุมชนมุสลิม    เป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของบทบาทและหน้าที่ที่จะส่งผล
โดยตรงต่อผู้ที่เก่ียวข้องต่อการรับการบริการทางวิชาการของสถานศึกษา  สร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจ   แก้ไขความผิดพลาดและปูองกันความขัดแย้ง ที่อาจ
เกิดข้ึนในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้   
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การบูรณาการระหว่างวิชาสามัญกับศาสนา : แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู 
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Integration between subjects with religion : Approaches to teaching for 
teachers Islamic private school 
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 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม โดยใช้การสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ศาสนากับวิชาสามัญ ซึ่งเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน โดยเริ่มจากก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ก าหนดเนื้อหาย่อย วางแผนการสอน ปฏิบัติการสอน และการประเมินปรับปรุง
พัฒนาการสอน  

 

 ค าส าคัญ : การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ , แนวทางการจัดการเรียนรู้ , 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

 

 ABSTRACT 
 

 

 This study stated on lesson planning models for teachers in Islamic 
private schools which utilizes instructional integration between Islamic 
and general academic departments. This instructional approach was 
applied in teaching and learning plans of content-duplicated subjects. 
Learning objectives, sub-content determination, lessons planning, 
teaching, and teaching assessment and development were initially 
started. 

 

 Keywords : Instructional Integration between Islamic and general 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นพื้นที่พิเศษที่มี

ความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทยในด้านโครงสร้างของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นของตนเอง เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น
การด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่จึงวางอยู่บนรากฐานของศาสนาอิสลามในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานที่ศึกษาแห่งหนึ่งที่ประชาชนในพื้นท่ีนิยมส่ง
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บุตรหลานเข้าไปศึกษา เนื่องจากมีการสอนศาสนาควบคู่สามัญ ส่งผลท าให้มีการใช้หลักสูตรสอง
หลักสูตร นั่นคือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช  2546 เป็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน 16 รายวิชา กล่าวคือ วิชาสามัญ 8 รายวิชา ประกอบด้วย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ส าหรับวิชาศาสนา 8 รายวิชา ประกอบด้วย อัลกุรอาน
และตัฟซีร อัลฮะดีษ อัลฟิกฮฺ อัลอากีดะฮฺ อัลตารีค อัลอัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู ผลจาก
การสอนที่มากเกินไปท าให้โรงเรียนประสบปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านเวลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูฮ ามัด บิลหะยีอาบูบากา ( 2548) พบว่าเวลาและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากเกินไป ซึ่งเนื้อหาทั้งสองหลักสูตรมีเรื่องที่เก่ียวข้องซ้ าซ้อนกัน ควรปรับ
ให้เป็นเนื้อหาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นวิธีการแก้ปัญหาขั้น
พ้ืนฐานนั่นเอง  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย : การสอนแบบบูรณาการ  
การจัดการเรียนการสอนที่ดีต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูตามจุดประสงค์อย่างมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดนจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการอย่างมีระบบ ขั้นตอน มีวิธีการที่
สอดคล้องกับปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม และนโยบายของรัฐ ตลอดทั้งมี
ปรัชญาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวกับการเรียนรู้รองรับ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ว่า หมายถึง สภาพหรือลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ตามหลักปรัชญา หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อต่างๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดนอาศัยวิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนต่างๆเข้าไปช่วยท าให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ 

จอยส์และวีล (Joyce and Weil, 1986) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่า เป็น
การน าแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เก่ียวกับการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบให้เห็นความสัมพันธ์
ของล าดับขั้นของการสอน ปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน ปฏิกิริยาของครูต่อพฤติกรรมของนักเรียนและ
สิ่งสนับสนุนการสอนอื่นๆ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นโครงสร้างแบบแผนที่ได้จากการศึกษาปรัชญา ทฤษฏี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ น ามายึดถือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอน ที่สามารถน า
ผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ 

ปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่มากมาย ซึ่งมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ส าหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 23 ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และมาตรา 24 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดย  
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1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3) จัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย

ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
จากเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนจะต้องยึดหลักการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนสอดคล้องกับวิถีอิสลามท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ ไม่ค านึงว่าความรู้นั้น
เป็นความรู้ทางโลกหรือทางธรรม เพราะความรู้ในอิสลามเป็นความรู้แบบบูรณาการ แต่ในการแสวงหา
ความรู้นั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับวะฮฺยี(วิวรณ์) (อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ขวัญฤดี เกิดทรัพย์ (2553) กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เทคนิคการสอนโดยเน้น

ความสนใจ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน การผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่างๆ
อย่างสัมพันธ์กัน เป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนและยังสามารถน าความคิดรวบ
ยอดไปสร้างเป็นหลักการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 

อรทัย มูลค าและสุวิทย์ มูลค า ( 2542) กล่าวว่า การบูรณาการอาจพิจารณาได้เป็นสองนัย 
ความหมายโดยทั่วไป หมายถึงการท าให้สมบูรณ์ ส่วนความหมายทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 
หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตร คือ การเรียนการสอน
ที่เนการบูรณาการที่ระดับเนื้อหาวิชาที่เก่ียวพันกัน แต่หลักสูตรเน้นบูรณาการที่รายวิชาโดยตรง ก่อนที่
จะไปแยกก าหนดเป็นหน่วยที่จะจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ได้จ าแนกผลแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้บูรณาการเป็นตัวแปรได้ดังนี้ 
หลักสูตร การเรียนการสอน ผล 
บูรณาการ บูรณาการ ดีที่สุด 
ไม่บูรณาการ บูรณาการ ด ี
บูรณาการ ไม่บูรณาการ พอใช้ 
ไม่บูรณาการ ไม่บูรณาการ ต้องปรับปรุง 
   ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน (อรทัย มูลค าและเพื่อน, 2542) 
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 ดังนั้น การบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิชา
ต่างๆที่มีความส าพันธ์เกี่ยงข้องกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ยังสามารถขจัด
เนื้อหาสาระที่มีความซ้ าซ้อนกัน ช่วยลดภาระการเรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้อีกด้วย 

ประเภทของการบูรณาการ 
อรทัย มูลค าและสุวิทย์ มูลค า ( 2542) กล่าวว่า การบูรณาการหลักสูตรและการสอนแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบคือ 
1. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการสร้างหัวเรื่องข้ึนมาแล้วน าเนื้อหาจากวิชาต่างๆมา

โยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้น ซึ่งบางครั้งก็อาจเรียกวิธีการบูรการแบบนี้ได้ว่าสหวิทยาการแบบ
มีหัวข้อหรือบูรณาการที่เน้นการน าไปใช้เป็นหลัก 
การก าหนดหัวเรื่อง ได้แก่ การสร้างหัวเรื่อง โดยมีหลักในการก าหนดหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 

(1) เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและมีโอกาสได้เลือกเรียน 
(2) เป็นเรื่องที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้หลายวิชาหรือหลายกลุ่มประสบการณ์ 
(3) เป็นเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วและสอดคล้องกับชีวิตจริงและมี

ความหมายต่อผู้เรียน 
(4) เป็นเรื่องที่มีแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคิดอย่างหลากหลายและเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น กับความรู้ที่เป็นสากล 
(5) เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับรุดับความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนา

ผู้เรียนรอบด้าน การตั้งชื่อต้องทันสมัยและน่าสนใจ ยั่วยุให้ผู้เรียนอยากรู้อยาก
เรียน 

2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) เป็นการน าเรื่องท่ีต้องการที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดแทรกไว้ในวิชาต่างๆหรือบูรณาการเน้นเนื้อหาของวิชาเป็นแกนแล้วน า
สิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนไปสอดแทรกในวิชาแกนดังกล่าว ซึ่งบางครั้งเราอาจเรียกวิธี
การบูรณาการแบบนี้ว่าการบูรณาการที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548) ได้แบ่งการบูรณาการเป็นสองรูปแบบ 
1. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระ หมายถึงการบูรณาการสาระต่างๆภายในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เข้าด้วยกัน เช่น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถบูรณาการสาระท้ัง 5 เข้า
ด้วยกัน โดยใน 1 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยทุกสาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 
2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การดู การพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และสาระท่ี 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

2. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง การบูรณาการสาระการเรียนรู้หลายๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เช่น การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระภาษาไทย ในสาระท่ี 
2 การเขียนกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในสาระท่ี 1 ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยให้นักเรียนจัดท า
โครงงานเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและท ารายงานสรุปเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองท า  

กิตติ รัตนภาษี  และคณะ ( 2550) ได้สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่
นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดไว้เป็น 3 รูปแบบดังตาราง 
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รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ประเภท ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
1. จ าแนกตามจ านวนผู้สอน 1.1 ผู้สอนคนเดียว 

 
 

-น าเนื้อหาสาระวิชาอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงสอดแทรกในวิชาที่ตนเอง
เป็นผู้สอน 

1.2 การบูรณาการแบบคู่ขนาน 
(ผู้สอนสองคนขึ้นไป) 
 

-ผู้สอนวางแผนการสอนร่วมกัน มุ่ง
สอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/
ปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชา ต่าง
คนต่างสอนในวิชาของตน 

1.3 การบูรณาการแบบสอนเป็น
ทีม 

-ผู้สอนร่วมกันวางแผนการสอน/
ร่วมกันสอนเป็นคณะ/ทีม ก าหนด
หัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหา
ร่วมกัน ร่วมกันสอนและมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนท าร่วมกัน  

2. จ าแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

2.1 ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ภายในวิชา) 
 

-เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในวิชา
เดียวกันเข้าด้วยกันให้เป็นหัวข้อ
เรื่อง/หน่วยการเรียนรู้ 

2.2 ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (ระหว่างวิชา) 

-เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในหลาย
รายวิชาเข้าด้วยกันให้เป็นหัวข้อ
เรื่อง/หน่วยการเรียนรู้ 

3. จ าแนกตามประเภทของ
การบูรณาการ 

3.1 แบบสหวิทยาการ 
 
 

 

-สร้างหัวเรื่อง/หน่วยการเรียนรู้
ขึ้นมา แล้วน าเนื้อหาสาระจาก
รายวิชาอื่นๆมาเชื่อมโยงกับหัวเรื่อง
ดังกล่าว 

     3.2 แบบพหุวิทยาการ -เน้นเนื้อหาของวิชาเป็นแกน แล้ว
น าสาระการเรียนรู้ที่ต้องการสอดให้
เกิดแก่ผู้เรียนไปสอดแทรก 

ตารางที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

การบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและสามัญ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับสอนวิชาสามัญ และหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546 ส าหรับสอนวิชาศาสนา อันเนื่องมาจากการใช้สองหลักสูตรดังกล่าวท าให้ต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งหมด 16 รายวิชา คือ วิชาสามัญ 8 รายวิชา ประกอบด้วย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การ
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งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และวิชาศาสนา 8 รายวิชา ประกอบด้วย อัลกุรอาน
และตัฟซีร อัลฮะดีษ อัลฟิกฮฺ อัลอากีดะฮฺ อัลตารีค อัลอัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู จะจัดการ
เรียนการสอน 9 คาบต่อสัปดาห์ ผลจากการสอนที่มากเกินไปท าให้โรงเรียนประสบปัญหาในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านเวลาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยอิบรอเฮง สาและ (2555) พบว่าเป็นการแยกส่วนระหว่าง
สองหลักสูตรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นภาระส าหรับนักเรียนที่ต้องเรียนหนักและต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทั้งสองหลักสูตรตามมารตฐานของแต่ละหลักสูตรและมีความซ้ าซ้อนในด้านการจัดการเรียนการสอนที่
นักเรียนต้องเรียนซ้ าในหน่วยที่มีเนื้อหาเหมือนกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของมูฮ ามัด บิลหะยีอาบูบากา 
(2548) พบว่าเวลาและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมาก
เกินไป ซึ่งเนื้อหาทั้งสองหลักสูตรมีเรื่องที่เก่ียวข้องซ้ าซ้อนกัน ควรปรับให้เป็นเนื้อหาเดียวกัน เนื้อหา
สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานนั่นเอง 

จากการศึกษาความหมาย รูปแบบและข้ันตอนการสอนแบบบูรณาการดังกล่าว สามารถท่ีจะ
น ามาปรับใช้กับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาศาสนากับวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม โดยมีรูปแบบและขั้นตอนดังนี้ 

รูปแบบการบูรณาการวิชาศาสนากับวิชาสามัญ 
           การบูรณาการวชิาศาสนาและวิชาสามัญ เป็นการบูรณาการระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ นัน่
คือ การบูรณาการสาระการเรียนรู้หลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของคอ
เละ มอลอ (2555) ที่มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ 
และงานวิจัยของอันวา ดาตู (2555) ที่มีการพัฒนาเอกสารการสอนบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักอิสลาม ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ดีข้ึน ช่วยลด
การสอนในเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกันและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากการบูรณาการในวิชาดังกล่าว
แล้ว ยังสามารถน ามาบูรณาการในวิชาศาสนากับวิชาสามัญอ่ืนได้อีกมากมายดังนี้ 

1. การบูรณาการวิชาฟารออิด(การจัดการมรดกในอิสลาม) กับวิชาคณิตศาสตร์  
วิชาฟารออิด เป็นวิชาเกี่ยวกับการจัดการมรดกในอิสลาม การแบ่งมรดกอันเป็นสิทธิของแต่ละ

คนที่จะได้รับ เช่น ในกรณีที่บิดาเสียชีวิต ลูกชายจะต้องได้รับมรดก 2 ส่วนและลูกผู้หญิงได้มรดก 1 ส่วน 
ซึ่งในการได้มาซึ่งส่วนของมรดกดังกล่าวจะต้องมีการค านวณโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
บวก ลบ คูณ และหาร  

2. การบูรณาการวิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) เรื่องความสะอาดกับวิชาสุขศึกษา 
ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับความสะอาด เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการ

ศรัทธา ความสะอาดเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งของวิชาฟิกฮฺ ก่อนที่จะปฏิบัติศาสนกิจใดๆ ร่างกายต้อง
ปราศจากนะญิส (สิ่งสกปรก) ทั้งมวล เช่นเดียวกับวิชาสุขศึกษาท่ีสอนเรื่องความสะอาดของร่างกาย 

3. การบูรณาการวิชาภาษามลายู เรื่องโครงสร้างของประโยคกับวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษามลายูกลางเป็นภาษาหลักของประเทศมาเลเซียซึ่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ  

จึงได้รับอิทธิผลด้านภาษา โครงสร้างและรูปแบบของประโยคมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ เช่น 
รูปแบบของประโยคค าถามปลายเปิด 5W1H และค าถามปลายปิด Yes/No Question จะคล้ายกับ
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ภาษามลายูที่มีค าถามปลายเปิด คือ apakah, bilakah, di manakah, kenapakah, siapakah และ
ค าถามปลายปิด ya/tidak 

4. การบูรณาการวิชาอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ เรื่องการก าเนิดของมนุษย์  
อัลกุรอานเป็นวิทยปัญญาจากอัลลอฮฺประทานลงมายังประชาชาติทั่วโลก ซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าว

เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการสร้างมนุษย์ และพัฒนาการของมนุษย์ดังปรากฎในซูเราะฮฺอัลอะลัก 
และซุเราะฮฺอัลมุอฺมีนูน อายัตที่ 12-14 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเอง      
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาสามัญกับศาสนา 

ก่อนที่จะท าการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญ ผู้สอนจะต้องการศึกษา
หลักสูตรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่มีความเก่ียวข้องกัน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเรื่องหรือ
ปัญหาหรือความคิดรวบยอดในการสอน 

1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการศึกษาจุดประสงค์ของวิชาหลักและวิชารองที่จะน ามา
บูรณาการ และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอน ส าหรับหัวเรื่องนั้นๆ เพื่อการวัดและ
ประเมินผล 

2. ก าหนดเนื้อหาย่อย เป็นการก าหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องย่อยๆ ส าหรับการเรียนการสอนให้สนอง
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

3. วางแผนการสอน เป็นการก าหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ คือ สาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 

4. ปฏิบัติการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผลส าเร็จของการสอนตามจุดประสงค์ ฯลฯ โดยมีการบันทึกจุดเด่น จุดด้อยไว้ส าหรับการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

5. การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน เป็นการน าผลที่ได้บันทึก รวบรวมไว้ในขณะ
ปฏิบัติการสอน มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญสามารถที่จะท าได้ในทุก

สาระการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยจะต้องด าเนินการสอนตามข้ันตอนเพ่ือความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
จะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแรงในการขับเคลื่อนการบูรณาการดังกล่าวให้
ประสบความส าเร็จเร็วยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาครูอิสลามศึกษา: การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา 
The Improvement of Islamic Teachers: Classroom environment from a 

Psychological Perspective 
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 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาครูอิสลามศึกษา โดยการสร้าง
บรรยากาศชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูสอนอิสลามศึกษาจึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา โดยปรับบุคลิกภาพความ
เป็นครูให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักค าสอนของอิสลาม ปรับพฤติกรรมการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนที่
หลากหลาย และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อรายวิชาและผู้สอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 

 ค าส าคัญ : การพัฒนาครูอิสลามศึกษาบรรยากาศชั้นเรียน จิตวิทยา  

 ABSTRACT 
 

 

 The purpose of this research is to improve Islamic Teachers by 
using psychology in classroom effectively to ensure students’ 
success. Therefore Islamic teachers must emphasize the 
psychological method of teaching in classroom environment by 
adjusting attitude towards the Islamic principles and adjust the 
method of teaching so that students can succeed. There are many 
techniques to manage the classroom to build good relations 
between teachers and students so that students can succeed and 
have positive attitude towards the teacher and subject. Thus, 
increasing the students’ academic achievement. 
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บทน า 
 สุมน  อมรวิวัฒน์ (2530) ได้สรุปผลการวิจัย เรื่องสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษาไว้ สรุปได้ว่า บรรยากาศชั้นเรียนต้องมีลักษณะทางกายภาพที่อ านวยความสะดวกต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝุรู้และศรัทธาต่อการเรียน

นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียน ความรักและศรัทธาที่ครู
และนักเรียนมีต่อกัน การเรียนที่รื่นรมย์ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรียนได้ดีบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่ผู้เรียนรู้สึก
สบายใจ อบอุ่น เป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมี
ความอิสระในการกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน ดังนั้นการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน
ทางด้านจิตวิทยา เป็นการจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียน ที่ปราศจากความ
กลัว วิตกกังวล ให้เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เร้าความสนใจ ท าให้กิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญการจัดการศึกษา
ในแต่ละยุคสมัยจะข้ึนอยู่กับแนวคิดหรือความเชื่อว่าผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างไรเช่น ผู้สอนต้องการให้ห้องเรียนเงียบสงบ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจเรียน และมุ่งอยู่กับการ
ท างานตรงหน้าให้เสร็จ ซึ่งบางครั้งห้องเรียนสงบเรียบร้อยอาจท าให้ผู้เรียนบางคนไม่มีความสุข และอาจ
เกิดปัญหาการหนีโรงเรียน เป็นต้น หรือครูผู้สอนบางคนอาจมุ่งให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการท างานในลักษณะของการร่วมมือกันภายใน
กลุ่ม หรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มห้องเรียน ลักษณะเช่นนี้ย่อมมีความคลื่นไหวมีเสียงพูดคุยกันดัง
พอสมควร จึงแตกต่างจากห้องเรียนประเภทแรก ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดการชั้นเรียนอย่
างไรนั้น ครูผู้สอนอิสลามศึกษาควรส ารวจหรือพิจารณาความเชื่อของตนเองว่ามุ่งให้ผู้เรียนอยู่ในชั้นเรียน 
ด้วยความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม และการเรียนรู้ในรูปแบบใด และมีแนวทางการด าเนินการจัดการในชั้น
เรียนของตนเองอย่างไร 

อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2546)การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านจิตใจ จะช่วยสร้าง
ความรู้สึกให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของ
การสร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข นักเรียนจะเกิด
ความรู้สึกเช่นนี้ได้ ขึ้นอยู่กับ “ ครู” เป็นส าคัญในการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยานั้น ครูอิสลาม
ศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจ หลักการแนวคิดการจัดการชั้นเรียน เพ่ือที่สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเข้าถึงกระบวนการจัดชั้นเรียนต่อผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน (The Kounin Model) 

สุรางค์ โคว้ตระกูล  (2548) นอกจากความเข้าใจของครูเก่ียวกับบรรยากาศของห้อง เพื่อเอ้ือ
การเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว  พฤติกรรมของครูในขณะที่สอนนักเรียนก็มีส่วนในการรักษาบรรยากาศของ
ห้องเรียน  เพ่ือเอ้ือการเรียนรู้  มีนักจิตวิทยาหลายท่านที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้   โดยเฉพาะ
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ผลการวิจัยที่ออกมาคล้ายคลึงกันมาก  ( Konini .1970 ; Good and Brophy . 1978.1980  ;Emmer 
& Evert son 1981 ; Evert son & Emmer. 1982) 

การศึกษาของ Konin เกี่ยวกับบรรยากาศของห้องเรียน ที่เอื้อการเรียนรู้  พบว่าพฤติกรรมของ
ครูส าคัญมาก  ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอ้ือการเรียนรู้ มักจะมีครูที่มีความสามารถ  และมีพฤติกรรม
ดังต่อไปนี้ 

1. ครูจะต้องเป็นผู้ที่ทราบความเคลื่อนไหวของห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ทราบว่านักเรียนแต่ละ
คนท าอะไรบ้าง มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อมีเหตุที่จะก่อกวนความสงบของห้องเรียน ครูก็ตัดไฟแต่ต้น
ลมได้ Konin เรียกคุณสมบัติอันนี้ว่า With- it-Noses หรือมีความรู้สึกไวต่อบรรยากาศในห้องเรียน 

2. ครูเป็นผู้ที่สามารถท่ีจะดูแลชั้นเรียนได้ท่ัวถึง เป็นต้นว่า ถ้าครูก าลังอธิบายให้นักเรียนคนหนึ่ง 
และได้ให้นักเรียนอีก 3 คน  ท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อยู่หน้าห้องเรียน โดยใช้กระดานด า ส่วน
นักเรียนที่เหลือท างานอยู่บนโต๊ะของตนเอง ถ้านักเรียน 2 ใน 3 คน ที่ก าลังท าแบบฝึกหัดเลขท่ีกระดาน
ด าเล่นกันแทนที่จะท างาน ครูที่ควบคุมห้องเรียนจะได้เห็นเหตุการณ์และสามารถท่ีจะห้ามนักเรียนที่
ก าลังเล่นอยู่ให้หยุด และขณะเดียวกันครูก็สามารถกลับมาอธิบายงานได้อย่างปกติ 

3. ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถท่ีจะรักษาระดับความสนใจ และความใส่ใจในบทเรียนที่ครูก าลัง
สอนอย่างราบรื่น ( smoothness) โดยสามารถท่ีจะเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ  ที่ครูสอนโดยไม่รบกวน หรือ
ท าลายความสนใจของนักเรียน ครูจะต้องมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของนักเรียน เช่นเมื่อครูสังเกตว่า 
นักเรียนไม่สนใจในสิ่งที่ครูก าลังสอนครูก็อาจจะเปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนเทคนิคในการสอน  เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนมีความใส่ใจในบทเรียน   บางครั้งพฤติกรรมของครูเองเป็นสาเหตุให้นักเรียน หวั่นไหว 
และไม่สนใจในบทเรียน เป็นต้นว่า  ครูไม่สอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือครูยอมให้นักเรียนชักจูงครู
ออกนอกเรื่องบทเรียนที่ก าลังสอน  โดยการถามค าถามท่ีไม่ตรงกับสิ่งที่ครูก าลังสอน และครูตอบค าถาม
โดยลืมว่า  ตนก าลังสอนเรื่องอะไรอยู่ 

4.ครูเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
และวิชาที่เรียน (Viet) มีความกระตือรือร้นในเรื่องที่ตนสอน และพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพ่ือ
ไม่ให้พูดสิ่งที่ซ้ าๆ เป็นประจ า ครูบางคนมีพฤติกรรมที่ผู้สังเกตการสอน คือ นักเรียนจะทายได้ว่า  จะท า
อะไร อาจจะท าให้เกิดการเบื่อหน่าย  ไม่สนใจและไม่กระตือรือร้น  เป็นต้นว่าเมื่อเข้าห้องเรียน ครูก็จะ
เริ่มประโยคที่เหมือนกันทุกวัน เป็นต้นว่า ให้นักเรียนทุกคนเอาหนังสือออกมา  เปิดหน้า...  และเม่ือจบ
บทเรียนก็จะใช้วิธีการจบแบบเดียวกันทุกวัน 

5. ครูควรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดซ้ าซาก และหยุมหยิมเก่ียวกับการสั่งงาน ให้นักเรียนท า
หรือให้นักเรียนประกอบกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อสิ่งที่นักเรียนต้องการ หรือคาดหวังที่จะท าให้เกิดข้ึนเร็วๆ 
เช่น ก่อนที่จะให้นักเรียนออกไปพัก ครูบางคนหลังจากท่ีบอกให้นักเรียนหยุดท างานเก่ียวกับบทเรียน 
เก็บหนังสือแล้วดูความเรียบร้อยบนโต๊ะ  และปล่อยให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ ท าให้เสียเวลา
พักของนักเรียน และท าให้นักเรียนมีความรู้สึกทุรนทุราย ไม่มีความสุข เพราะครูแย่งเวลาที่นักเรียนชอบ
ไปโดยเปล่าประโยชน์ 

6. ครูจะต้องระวังที่จะไม่ท าโทษหรือคาดโทษนักเรียนคนใดคนหนึ่งอย่างไม่มีเหตุผลแล้วเป็นผล
กระทบกระเทือนต่อนักเรียนทั้งชั้น จนนักเรียนทั้งชั้นไม่มีความสุขจนท างานไม่ได้  คุณสมบัติข้อนี้เป็น
ต้นเหตุให้ (Konin) สนใจท าการศึกษาเก่ียวกับระเบียบวินัยและควบคุมห้องเรียน ท่านได้เล่าว่าในขณะที่
ท าการสอนนิสิตในมหาลัยแห่งหนึ่ง มีนิสิตผู้หนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์และไม่ฟังท่าน จึงคาดโทษไว้ว่า คราว
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ต่อไปถ้านิสิตคนใดคนหนึ่งน าหนังสือพิมพ์มาอ่านในห้องเรียนจะไม่ให้เรียน การคาดโทษของท่าน ท าให้
นิสิตทั้งชั้นไม่พอใจและมีการพูดกันถึงการคาดโทษ ท าให้การสอนเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น การคาดโทษ
จากพฤติกรรมของนิสิตเพียงคนเดียว แต่ท าให้เกิดความกระส่ ากระสายของนักเรียนทั้งห้อง เรียกว่า 
Ripple Effect  

ดังนั้นการศึกษาถึงหลักการและแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน จะช่วยก าหนดกรอบใน
การปฏิบัติงานของครูอิสลามศึกษาที่มีต่อผู้เรียนได้ดีการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้าน
จิตใจ จะช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ ซึ่งครู
ควรมีบทบาทดังนี ้

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

ภาพประกอบ ดัดแปลงจากแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2530) 
 

แนวคิดการจัดบรรยากาศชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยาที่น าหลักค าสอนศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งซึ่ง
เป็นบทหะดีษวจนะท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด และอัลกุรอ่านคัมภีรศาสนาอิสลามมาบูรณาการเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของครูอิสลามศึกษาที่มีต่อผู้เรียน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
บุคลิกภาพของครูที่ดี 

นักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้ 
สุรางค์ โคว์ตระกูล (254 8) กล่าวถึงความหมายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่นักจิตวิทยาคือ 

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตน
ก าลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคงเส้นคงวาพอสมควร ซึ่ง สถิต  วงศ์สวรรค์ (2544 ) กล่าวถึง
บุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายนอก ภายใน และ
ปัจจัยต่าง ๆ อันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นและเกศินี  สุทธาวรางกูล (2543) ได้ให้ความหมาย
บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกนึกคิดและลักษณะนิสัย ซึ่งท าให้บุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

จากค านิยามข้างต้น บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้นจึงเป็นผลรวมของพฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ บุคลิกภาพของครูที่ดี 
ประกอบด้วยบุคลิกภาพ 4 ด้านใหญ่ๆ คือ  

1. บุคลิกภาพทางกาย ประกอบด้วย  

บุคลิ
กภา
พ 

ครู 

พฤติ
กรรม
การ
สอน 

การ
ปกคร
องชั้น

เรียน 

ปฏิสั
มพัน

ธ ์

บรรยากาศชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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- ด้านกายภาพ เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยาอาการ ลักษณะท่าทางที่สง่างาม การแต่งกายที่
เหมาะสม กิริยามารยาทท่ีดี เป็นต้น   

- ด้านวาจา เช่น การพูดด้วยถ้อยค าที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม ถูกกาลเทศะ คล่องแคล่ว 
ไพเราะอ่อนหวานและพูดจามีสาระ มีเหตุผล ดังหะดีษท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) 

ความว่า “ค าพูดของท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ .ล.) นั้น เป็นค าพูดที่เป็นวรรคเป็นตอน ทุกคนที่
ฟังจะเข้าใจ” (บันทึกโดยอบู ดาวูด) 

2. บุคลิกภาพด้านอารมณ์ เช่น การควบคุมอารมณ์ได้ดี การสนใจผู้เรียน การมีอารมณ์ขัน ไม่
เคร่งเครียดจริงจังจนเกินไป มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ยิ้มแย้ม และร่าเริงอยู่เสมอ เป็นต้น 

3. บุคลิกภาพด้านสังคม เช่น มีความเป็นผู้น า ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ความ
มีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีการวางตัวที่เหมาะสมใน
สังคม เป็นต้น   

4. บุคลิกภาพด้านสติปัญญา เช่น การมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า มีการตัดสินใจที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้รอบตัวดี เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด
รอบคอบ มีความรู้ในรายวิชาที่สอนด้านวิจัย คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีความรู้ด้านเทคนิค
การสอน การวัดผลประเมินผล เป็นต้น 

2. พฤติกรรมการสอนของครู 
อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2546) พฤติกรรมการสอนของครูมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่

นักเรียน เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ ของครู ในการสอนครูต้องใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรียนและบท เรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ เจตคติ และทักษะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
พฤติกรรมของครูควรเป็นดังนี้ 
          2.1   ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้วาจา ใช้
ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริมแรงให้ทั่วถึง
และเหมาะสม 
          2.2   เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน แสดง
ให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนรู้ 

2.3 ผู้สอนต้องพูดจาสุภาพ เรียบร้อย และปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะและ
ตักเตือนผู้เรียน เล่าแบบอย่างที่ดีของท่านศาสนทูต มูฮัมมัด (ซ .ล.) ซึ่งครอบคลุม ทั้งค าพูด การกระท า 
และการยอมรับของท่านให้พวกเขาฝึกฝนและปฏิบัติตามแบบอย่างดังกล่าว ดังที่พระองค์อัลลอฮตรัส 

ความว่า “โดยแน่นอน ในศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ .ล.) ของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามส าหรับพวก
เจ้าแล้วส าหรับผู้ที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺและร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก ” (อัลอะหฺซาบ : 
21) 
          2.4    ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การให้ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ใช้ความ รู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้ผลงาน
น ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตน เอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้น ครูควรค านึงถึงความยาก
ง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ เป็นการ
สร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเข้าไปดูแลกระตุ้นให้นักเรียน
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ช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รีบชี้แนะ หรือบอกวิธีการแก้ปัญหา
ตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
          2.5    ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้าและ
แสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแก้ปัญหา แบบแสดง
บทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์การเรียน 
ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับบทเรียน 
ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรียน  

3. เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู 
          เทคนคิหรอืวิธีการท่ีครูใช้ปกครองชั้นเรยีนมีสว่นส่งเสรมิในการสร้าง บรรยากาศทางจิตวิทยา 
กล่าวคือ ถ้าครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีทุกคน
ยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกท่ีรักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ นักเรียนจะ
เกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยาก
มาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีความส าคัญต่อการสร้าง บรรยากาศ
ทางจิตวิทยาด้วย 
          ในการปกครองชั้นเรยีน ครูควรยึดหลักตอ่ไปนี้ 
          3.1 หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรม แก่นักเรียนทุกคนโดยทั่วถึง 
นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามค าอบรมสั่งสอนของ
ครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งครูจ าเป็นต้องมีความยุติธรรมต่อผู้เรียน ดังที่พระองค์อัลลอฮ
ตรัสความว่า 

"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม จงเป็นพยานเพ่ืออัลลอฮฺและแม้ว่าจะ
เป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเอง หรือผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม หากเขาจะเป็นคน
มั่งมีหรือคนยากจน อัลลอฮก็สมควรยิ่งกว่าเขาทั้งสอง ดังนั้นจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝุต่ าในการท่ี
พวกเจ้าจะมีความยุติธรรมและหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผินหลังให้ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้อย่างถ่ีถ้วน
ในสิ่งที่พวกเจ้ากระท ากัน" (สูเราะฮฺ นิสาฮฺ /135) 
          3.2 หลักความเมตตา ครูทุกคนควรยึดหลักความเมตตาในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะท า
ให้นักเรียนมีความเคารพรักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วยซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่ดีของท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ .ล.)ดังหะดีษที่
กล่าวว่า 

ความว่า “ท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ .ล.) นั้น เป็นคนมีเมตตา ซึ่งทุกคนที่มาหาท่าน (เพ่ือขอสิ่ง
ใด) ท่านจะให้สัญญาแก่เขา และท่านจะมอบให้แก่เขา ถ้าหากท่านมีสิ่งนั้นอยู่” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์) 
          3.3 หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน เป็น
วิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียนท าได้หลายวิธี จิตรา 
วสุวานิช (2531) ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
                 1. ครูจะต้องรู้จักนักเรียนในชั้นทุกคน รู้จักชื่อจริง ชื่อเล่น ความสนใจของเด็กแต่ละคน 
เป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพ่ีน้องกี่คน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคน 
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                 2. ครูจะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น หมั่นถามความ
เป็นไปของพ่ีน้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่ว่าเด็กเป็นอะไรในข้อ 1 แต่รู้ข่าว
คราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นด้วย 
                 3. ครูจะมอบเวลาของตนเพ่ือเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่ เวลาเย็นหลังเลิก
เรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพ่ือช่วยเด็กท่ีต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ว่าต้องการขอค าปรึกษา 
ต้องการขอค าแนะน าในการหารายได้พิเศษ ครูจะต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กได้ตลอดเวลา 
                 4. ครูจะต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการกระท าของครูจะต้อง
สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์
ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิ่งจ าเป็น การจับต้องตัวบ้าง จะเป็นสื่อน าให้เด็กรู้สึกถึงความใกล้ชิดสนิท
สนม 

3.4 หลักชูรอ คือ การปรึกษา โดยอาศัยครูเป็นที่ปรึกษา คอยให้ค าปรึกษา ครูควรให้
ความส าคัญต่อนักเรียนเท่าเทียมกัน ให้ความเสมอภาค ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น 
ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้าง ยินดีรับฟังความเห็นของทุกคน ดังที่พระองค์อัลลอฮตรัส ความว่า 
“และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมาย
แด่อัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย” (อาลิ อิมรอน 159) 

4. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
           ปฏิสมัพันธ์ (interaction) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 
ฝุาย โดยต่างฝุายต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ประดินันท์  อุปรมัย (2523) ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี 3 
ลักษณะ ได้แก่ 

4.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี 
หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้
ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการท ากิจกรรม บรรยากาศ
ภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี 
           4.2  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีความสมัครสมานสามัคคี รัก
ใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ นักเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้น ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ปกครองดูแล
นักเรียนได้ท่ัวถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ถูกต้อง 
นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซาบและซับเอาสิ่งที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ 
เมื่อนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นส่วนสร้างเสริมให้
เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในห้องเรียน 

4.3 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน อาจเป็น
การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เป็นต้น ทั้งหมดนี้มี
อิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเช่นกัน 
          พรเพ็ญ สุวรรณเดชา ( 2532) ได้กล่าวถึงผลดีของการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาที่ดีต่อกันไว้สรุปได้
ดังนี้ 
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          1. การแสดงออกทางวาจาด้วยดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
          2. ช่วยให้การเรียนได้ผลดี เพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจกัน 
          3. ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ หรือท าความเข้าใจบทเรียนและกล้าแสดงความ
คิดเห็นโดยไม่หวาดกลัวครู 
          4. ช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจในตัวครู มีเหตุผล 
          5. ช่วยให้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นได้ 
          6. ช่วยสร้างบรรยากาศที่อ้ืออ านวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการเรียนรู้ เป็นไป
ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
          การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจานั้นควรใชอิ้ทธิพลทางอ้อม ( Indirect Influence) ซึ่งหมายถึง 
พฤติกรรมทางวาจาที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียน ครู
ชมเชยสนับสนุนให้ก าลังใจ ครูยอมรับหรือน าความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ ครูถามเพ่ือให้นักเรียนตอบ 
ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง  (Direct Influence) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดงฝุาย
เดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครูวิจารณ์ฝุายเดียว ฯลฯ ดังนั้น ครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจาโดย
ใช้อิทธิพลทางอ้อม เพื่อส่งผลดีต่อการเรียนการสอนอิสลามได้ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่
น้องมุสลิมด้วยกัน ดังหะดีษกล่าวว่า 

ความว่า  ท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “คนมุสลิมคือพ่ีน้องของคนมุสลิม เขาต้องไม่
ทารุณและไม่หมิ่นประมาทต่อเขา และผู้ใดที่ช่วยเหลือธุระของพ่ีน้องของเขา อัลลอฮฺก็จะช่วยเหลือธุระ
ของเขา ผู้ใดที่ปลดเปลื้องหนึ่งความล าบากแก่คนมุสลิม อัลลอฮฺจะปลดเปลื้องแก่เขาหนึ่งความล าบาก
จากความล าบากอันมากมายในวันกิยามะฮฺ และผู้ใดที่ปกปิด(ความบกพร่องของ)คนมุสลิม อัลลอฮฺก็จะ
ปกปิด(ความบกพร่องของ)เขาในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)   
 
สรุป  

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง
ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในการด าเนินประจ าวัน การ
จัดบรรยากาศชั้นเรียนนั้น มีทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา การจัดบรรยากาศชั้นเรียนทางด้าน
กายภาพนั้น จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนการจัดตกแต่งในชั้นเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริม
ความรู้ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนการสอนและเกิดความศรัทธาในครูผู้สอน ดังนั้น 
ครูสอนอิสลามศึกษาจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา โดยปรับ
บุคลิกภาพความเป็นครูให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักค าสอนของอิสลาม ปรับพฤติกรรมการสอนให้
ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2546)การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้าง
คุณลักษณะนิสัยของการใฝุรู้ใฝุเรียน  การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซึ่งบุคคลส าคัญที่จะสร้างบรรยากา
ศการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดข้ึนดังกล่าวได้นั้น คือ ครูผู้น าทางแห่งการเรียนรู้นั่นเอง  
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ครูอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพของครูอิสลามศึกษา 
Teachers of Islamic Education in the 21st Century: Problems and Potential   

 Development of Teachers of Islamic Education 

 ซูไรดา แอทอง 
Suraida Ae-Thong 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้ กล่าวถึง สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพของครูอิสลาม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา สู่การพัฒนาให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูอิสลามศึกษาในด้านทักษะ (Skills)  และท่ีขาดไม่ได้
ก็คือ การพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Characteristics) ตามแบบฉบับของ
ท่านศาสนฑูต มูฮัมหมัด (ซ.ล.)  ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
จริยธรรม มีจุดยืนและยึดมั่นในหลักค าสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตบนโลกนี้และโลกหน้าอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็
ตาม 

 

 ค าส าคัญ : ครูอิสลามศึกษา   ศตวรรษท่ี21  ปัญหาและแนวทางการพัฒนา   ทักษะ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 ABSTRACT 
 

 

 The article discusses the problems and developments of teachers of 
Islamic Education in the 21st century. Teachers are the key factor in 
driving the curriculum of Islamic Education and must develop a skill to 
follow current situations that emphasize on the development of Islamic 
Education which is indispensable. Teachers must develop the desired 
characteristics of the Prophet Muhammad (pbuh). Both of these factors 
contribute to the students' knowledge and ethical position and uphold 
the tenets of Islam. This will guide students even though the world 
keeps on changing. 

 

 Keywords : Teacher of Islamic Education 21st Century Problems and 
Potential Development, characteristics, skills 
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บทน า 
 การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในศตวรร ษที่ 21 ที่มีปัญหาอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นตัว
แปรที่ส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนอิสลามศึกษามัดจะไม่ประสบความส าเร็จตามที่หลักสตรูได้วางไว้ 
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวนี้มีหลายประการ เช่น ครูมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากการสอน ครูมีความรู้
ด้านศาสนาน้อย ครูขาดความรู้ด้านไอซีที ตลอดจนครูใช้วิธีการสอนไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคเหล่านี้ผู้เขียนเสนอวิธีการแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูอิสลามในหลาย
ด้าน และท่ีส าคัญที่สุดในการแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวคือ ครูอิสลามศึกษาจะต้องเริ่มต้นพัฒนาตัวครู
เองเป็นอันดับแรก พร้อมๆกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยกัน 
ความส าคัญของครูอิสลามศึกษา 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 อธิบาย ค าว่า ครู นั้นมาจากรากศัพท์ภาษา
บาลี ว่า “คุรุ – คร”ุ หรือจากภาษาสันสกฤตว่า “คุร”ุ ในความหมายที่เป็นค านาม แปลว่า “ผู้สั่งสอน
ศิษย์หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และในพจนานุกรมทางการศึกษา หรือ 
Dictionary of Education ของกู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของครูไว้ว่า ครู  คือ บุคคลที่มี
ประสบการณ์หรือมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สามารถช่วยท าให้บุคคลอื่นๆ เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาก้าวหน้าได้  
 ครู คือ หัวใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ครูมิเคยยิ่งหย่อนลด
ความส าคัญ ลงเลย ถึงแม้ว่า ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากก็ตาม  
แต่การท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้นั้นมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งกว่า เพราะความรู้ของอัลลอฮฺมีมากเกินค า
บรรยาย กระบวนการเรียนรู้ก็จึงยังขาดครูหรือผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่ได้ ครูอิสลามศึกษา
ยังมีบทบาทในการประพฤติตนตนดี ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เสมือน แม่พิมพ์และกระจกเงา 
ที่จะคอยชี้แนะ แนะน า ตักเตือนศิษย์ให้ตั้งอยู่ในความดี (ยนต์, 2553) ไม่ท าสิ่งที่ผิดหลักบังคับบัญชา
ของพระองค์ อัลลอฮฺ ครูจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีมานะบากบั่น มัธยัส อดออม ไม่เห็นแก่ความ
เจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากเกินไป  
 ในภาษาอาหรับ ค าว่าครูอิสลามศึกษาสามารถนิยามได้ไว้ดังนี้   

)  ُم َد ِّر ُم   มูดัรริส) : ผู้ถ่ายทอด 

)  ُم َد ِّر ُم   มูอัลลิม) : ผู้ถ่ายทอดความรู้ (ความรู้ทางศาสนา และความรู้ทางโลก) 

 ผู้อบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย : (มูอัดดีบ)  ُم َد ِّر يُم  

)  ُم َد ِّر    มูร็อบบี) : ผู้อบรมบ่มนิสัย 

 จะเห็นได้ว่า ครูอิสลามศึกษาพึงมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และสังคม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานแห่ง
จริยธรรมอันประเสริฐที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า ซุบฮานะฮุวะตะอาลา และเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่ง
เน้นให้ปฏบัติแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้น ดังนั้น จรรยาบรรณของครูอิสลามศึกษาจึงประมวลมาจากอิสลาม 
เพราะอิสลามนั้นเป็นคุณธรรมความดีที่มาจากผู้เป็นพระเจ้าที่ได้ทรงก าหนดไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เป็น



       The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 

 177 

คุณธรรมที่มีความจ าเริญ มีพลังอันมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติและยังประมูล
จากคุณธรรมจริยธรรมและแบบอย่างการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) จากการสืบทอดของปวง
ปราชญ์ ผู้ทรงคุณธรรม ครูอิสลามศึกษาจึงมีต้นแบบแห่งวิถีจรรยาบรรณอันเป็นสัจธรรมบริสุทธ์มีวิทย
ปัญญา (ฮิกมะฮฺ) ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานมาให้ปฏิบัติเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับและได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญ  (อิบรอเฮมและอิสหาก, 2556) 
 ดังนั้น อาชีพครูในอิสลามถือว่าส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประชาชาติอิสลาม แต่ก่อนจะพัฒนาประชาชาตินั้น ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นสมบูรณ์แบบ 
ประพฤติตนดีให้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น พัฒนาเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณค่าและสมบูรณ์
ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ดุนยาวี (ความรู้ในการใช้ชีวิตในโลกนี้) และความรู้อุครอวี (ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในโลกหน้า) เพราะท้ังสองอย่างนี้จะต้องควบคู่กันไป เพ่ือให้มุสลิมนั้นสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และสันติ   
 
ปัญหาและอุปสรรคของครูอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 จากสภาพความเป็นจริง ครูในยุคปัจจุบันไม่เพียงแค่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพียงอย่าง
เดียว แต่ครูจ าเป็นที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นต่อทุกฝ่ายที่
จะต้องให้ความช่วยเหลือการศึกษาไทย จากการส ารวจสถิติปัญหาและอุปสรรคครูไทย ปี พ.ศ. 2556 
ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พบว่า ครูจะพบอุปสรรคกับการรับ
ภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมากที่สุด  
 
 
 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาวิจัยของสุนทร ปิยะวสันต์ เรื่องการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา 
พ.ศ. 2523 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือ โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้หลั กสูตร
ค่อนข้างน้อย แต่ปัญหาที่ประสบมากได้แก่งบประมาณไม่เพียงพอ  บุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่เพียงพอ ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ขาดการนิเทศติดตาม ครูไม่
เห็นความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน  สถานที่มีจ ากดและขนาดไม่พอเหมาะกับขนาด
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คุณลกัษณะ

(Characteristic)

ทกัษะ

(Skills) 

จ านวนนักเรียน ความรู้พื้นฐานของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก และจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหามีมากเกินไป (สุนทร ปิยะวสันต์, 2532)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับการศึกษาในจังหวดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ป.) ได้สรุปถึงสภาพ
ปัญหาของครูอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา ไว้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากครูอิสลามศึกษามีความรู้
ทางศาสนาต่ า ประมาณ 70% ตามด้วย การวางตัวของครูที่ไม่เหมาะสม เช่น ความประพฤติไม่
เหมาะสมตามหลักการอิสลาม การแต่งกายไม่เรียบร้อยตามที่ศาสนาได้บัญญัติไว้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ของหลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่างเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู งบประมาณเพ่ือด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ การวัดผลและการ
ประเมินผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดและเป็นตัวแปรในคุณภาพของการศึกษา
มากที่สุดคือ ครู เพราะลักษณะต่าง ๆ ของครูมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน (สมศักดิ์ ขจรเจริญกุล , 
2531) 
 จากข้อมูลเบื้องต้น จึงสรุปได้ว่า ครูอิสลามศึกษามักจะเจอปัญหากับการจัดเรียนการสอน ซึ่งครู
มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาอิสลามศึกษา ดังนั้นครูอิสลามศึกษาจึงต้องปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถเผชิญหน้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษา        
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกียวกับการพัฒนาศักยภาพครู 
 ทัศนีย์ ศุภเมธี (2525) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาอาจารย์ไว้ว่า หมายถึง การช่วยให้ครู 
อาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานรับรู้เทคนิคต่าง ๆ 
ในด้านการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเสริมให้อาจารย์มีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพทางด้าน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ได้ดีขึ้นให้มีการตื่นตัวต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
 บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูล  (2536) กล่าวว่า การพัฒนาคณาจารย์เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีช่วยให้
คณาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและประสบการณ์  รวมทั้งปรับปรุงเจตคติและเทคนิคต่าง  ๆ 
ในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิต  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องก าหนดเป็นนโยบาย
ของสถาบัน ที่จะเอ้ืออ านวยให้คณาจารย์ได้มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ที่ดีที่มีต่อผู้เรียนและสถาบัน 
 จากความหมายของการพัฒนาครูดังกล่าว  ประมวลได้ว่าการพัฒนาครูอิสลามศึกษา นอกจาก
จะต้องมีทักษะด้านต่างๆแล้ว ยังต้องสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวครูเอง เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งแบบอย่างของครูมีผลต่อการปฏิบัติของผู้เรียน 
 ดังนั้นครูอิสลามศึกษาในศตวรรษท่ี 21ควรที่พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อม ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนโดยเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูอิสลามศึกษาดังนี้  
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จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูอิสลามนั้น จะต้องพัฒนาในด้าน

ทักษะ และคุณลักษณะของครูอิสลามศึกษา 
ทักษะครูอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มุ่งหวังให้การศึกษาอิสลามมีคุณภาพ โดยอาศัยความมีศักยภาพของครูเป็นหลัก 
 ครูอิสลามศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างอุมมะฮ์ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนความรู้
ของอัลลอฮฺไปสู่ผู้เรียน เมื่อพูดถึงศตวรรษที่  21 บทบาทของครูอิสลามศึกษาได้เปลี่ยนไปจากการ
บรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว มาท าหน้าที่เป็นผู้แนะน า ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และแก้ปัญหาให้แก่
ผู้เรียน จึงเกิดวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นครูอิสลามศึกษาจึงต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ดังนี้  
 

ทักษะครูอิสลามศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

ขอบข่าย 

1. เนื้อหา (Contents)  ความแม่นย าในเนื้อหา 
 สามารถบูรณาการหลักสูตรกับอิสลามศึกษา เช่น การบูร

ณาการการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยกับอิสลามศึกษา 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information 
Technology) 

กิดานนท์ ( 2548:7)ได้เสนอถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูไว้ดังนี้ 
 การบริหารจัดการ เช่น การท าตารางการจัดการเรียนรู้ 
 การสอน เช่น การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ด้วย

โปรแกรม WBL (Web based Learning) 
 เครื่องมือ / อุปกรณ์ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการ

สอน 
 สื่อสาร เช่น การใช้ facebookในการสนทนาและ

มอบหมายงานแก่ผู้เรียน 
3. ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร  

(Interaction and 
Communication)  

 ผู้สอนกับผู้เรียน: ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเปรียบเสมือนลูก 
 ผู้สอนกับเพ่ือนร่วมงาน : มีทักษะในการเข้าหาเพื่อนร่วมที่

แตกต่างกัน เช่น อายุ ต าแหน่ง หน้าที่การงาน 
 ผู้สอนกับผู้ปกครอง : แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา 
 ผู้สอนกับชุมชน: สร้างความไว้วางใจ และเปิดโอกาสในการ

มีส่วนร่วม 
4. วิธีการสอนและยุทธศาสตร์

การสอน  (Learning 
 เน้นการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child 

Center) 

แนวทางการพฒันาศักยภาพครูอสิลามศึกษา CS 
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Strategies)  สอนน้อยแต่ผู้เรียนมีความคงทน 
 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด

วิเคราะห์ได ้
 เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับสภาพการแก้ปัญหาในชีวิต

จริง 
5. ความคิดสร้างสรรค์  

(Creativity) 
 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
 วิจัยการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

6. การประเมินผล 
(Assessment) 

ดร. โชคชัย (2547:185) ได้พูดถึง การประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนใน 3 ส่วนด้วยกันคือ 
 ความสามารถทางปัญญา IQ (Intelligent Quotient) 
 ความสามารถทางอารมณ์ EQ (Emotion Quotient) 
 ความสามารถในการฝ่าฝันอุปสรรค AQ (Adversity 

Quotient) 
สรุปจาก (ภาสกร เรืองทาง และคณะ, 2556) และ (Online: 2557) 

 
คุณลักษณะท่ีดีของครูอิสลามศึกษาในศตวรรษ 21 
 ถึงแม้โลกดุนยาจะเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ เทคโนโลยีจะขยายขอบเขตมากข้ึนเท่าไหร่ แต่ความ
เป็นครูนั้นย่อมไม่เปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณความเป็นครูจะต้องยึดคุณลักษณะของท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.)เป็นหลัก ท่านท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ถือว่าเป็นบรมจารย์ท่านหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาด มีไหว
พริบ ท่านได้ให้ความรู้แก่บรรดาเศาะฮาบะฮ์ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูของท่าน และบริบทในตัวท่าน
เองที่ได้น าหลักค าสอนในอิสลามมาใช้เป็นกิจวัตร ดังนั้นคุณลักษณะที่ดี ที่จ าเป็นต่อครูอิสลามศึกษาตาม
หลักค าสอนศาสนาอิสลามมีดังนี้ 

1.  ซีดดีก (มีสัจจะ) ครูอิสลามศึกษาควรรักษาค าพูดที่ได้กล่าวหรือสัญญากับผู้เรียนและปฎิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่แสวงหา
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

2.  อามานะ (ไว้วางใจ)  ครูอิสลามศึกษาต้องปฏิบัติตนให้สังคมเชื่อถือและไว้วางใจโดยรักษา
ชื่อเสียงของตนมิให้เสื่อมเสียเกียรติ ประพฤติตัวที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนและผู้อื่นในสังคม 
อีกท้ังยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและมีกริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย 

3. ตีบลีฆ (เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี) ครูอิสลามศึกษาควรน าความรู้และคุณธรรมที่ดีมาถ่ายทอดสู่
ผู้เรียนและชุมชนให้เข้าใจ โดยจะต้องถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจกระจ่างชัดไม่บิดเบือนหรือปิดบัง
ข้อมูลที่ถูกต้อง (ปรียาพร, 2553 : 53) คุณลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นแบบฉบับของท่านนบีมู
ฮัมหมัด 

4. ฟาฎอนะฮ (เป็นผู้ชาญฉลาด)  ครูอิสลามศึกษาจะต้องเข้าใจพ้ืนฐานความรู้ทุกสาระวิชาและ
รู้จักบูรณาการสาระความรู้อ่ืนๆให้เข้ากับวิชาอิสลามศึกษา (อิบรอเฮมและอิสหาก , 2556: 32) 
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ผู้สอนจึงต้องรู้จักน าวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของวิชาความรู้   

5. อิคลาส (จริงใจและไม่หวังผลตอบแทน) ความตั้งใจจริงความแนวแน่ การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกมาจากความบริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮ์ ซบ. ครูอิสลามศึกษาจะต้องตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคม 

6. ซอบาร (อดทนอดกลั้น) ครูอิสลามศึกษาต้องท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน 
ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ผู้สอนต้องค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในวิชาความรู้ให้มากที่สุด 
ดังนั้นจึงต้องมีความอดทน (ซอบาร ) ในการสอนเพ่ือบรรลุผลสาเร็จในวิชาความรู้และมี
จริยธรรมอันประเสริฐที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺ ซบ.  

7. ซิกรุลลอฮฺ (การร าลึกถึงอัลลอฮฺ)  จะลบล้างความผิดบาป  ท าให้รอดพ้นจากการลงโทษของ
พระองค ์เหมือนได้เสื้อคลุมแห่งความน่าเกรงขามและความเจิดจรัส  คุณลักษณะดังกล่าวส าคัญ
ต่อครูอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ครูจะพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายที่อาจท าให้
ตนเองเสื่อมถอยไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายได้ ดังนั้นการร าลึกถึงอัลลอฮฺจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ผู้กล่าวร าลึกจากคุณลักษณะดังกล่าว จึงพอสรุปได้ว่า ครูอิสลามศึกษานั้นเป็นต้นแบบหรือเป็น

แบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ด้านความรู้และพฤติกรรมต่างๆ ครูจึงต้องปฏิบัติตนให้เป็น
คนดีอยู่เสมอ ไม่กระท าสิ่งที่จะน าความเดือดร้อนและสิ่งที่ผิดหลักค าสอนในอิสลาม เพื่อ
ผลประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ว่าเวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด แต่ความเป็นครูนั้นจะ
ยืนหยัดอยู่เสมอ ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ ซบ. นั่นเอง 

 
สรุป 
 ครูอิสลามศึกษามิใช่เป็นแต่เพียงผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถ  และ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเท่านั้น  แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น  คือ ครูอิสลามศึกษาเป็นผู้น าตนเอง  และเป็น
ผู้ชี้น าแนวทางสู่สวรรค์ในโลกหน้า (อาคีเราะห์)ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย จรรยาอิสลามที่ครูอิสลามศึกษาน้อม
น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้ศรัทธามั่น  คือ แบบอย่างให้ยุวมุสลิม  ผู้เรียนพึงปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน  ผู้เรียนจึงเดินไปตามแนวทางสู่สวรรค์ที่ครูอิสลามศึกษาได้ปูทาง  และน า
ทางอย่างมั่นใจ  เต็มเปี่ยมด้วยแรงแห่งศรัทธา  ผลแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีท่ีครูอิสลามศึกษาพึง
ได้รับจากการประสบผลสาเร็จในชีวิตบนโลกดุนยานี้แล้ว พวกเขายังจะได้รับผลบุญแห่งคุณงามความดีท่ี
พระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮฺ  จะทรงโปรดประทานตอบแทนให้ในโลกหน้า  โดยหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ 
(อิบรอเฮมและอิสหาก , 2556: 30) ครูอิสลามศึกษาจะประสบผลสาเร็จในการเรียนการสอน หากได้
พัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเสม่ าเสมอ กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ่งต้องปรับปรุงตนเองให้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้เรียนและบุลคลอ่ืนๆ เพื่อที่จะเป็นผู้น าอิสลามสู่
ชนรุ่นหลังต่อไป 
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การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
The Importance of Learning Atmosphere in Islamic Education 

 ซีตีมารีแย บือเฮง 
Sitimariyae Bueheng 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ นับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ เพราะบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนพร้อมที่
จะเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน ส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้น ครูจะต้องรู้เทคนิค
วิธีการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองกับผู้เรียน 

 

 ค าส าคัญ : การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้อิสลามศึกษา  

 ABSTRACT 
 

 

 The purpose of this research is to emphasis the importance of 
learning atmosphere in Islamic education with the aim to positively 
improve learners’ attitude towards learning. Additionally, by using 
learners will be able to gain knowledge easier. It will be able to 
improve learners’ body, mind, society and mindset. Therefore, 
creating a friendly and positive atmosphere towards learners is 
crucial to ensure success. 

 

 Keywords : The Importance of Learning Atmosphere in Islamic 
Education 

 

บทน า 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตพิสัย ปัญญาพิสัย และทักษะพิสัย การจัดการเรียนการสอนเป็นการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ที่ทุกองค์ประกอบจะต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และองค์ประกอบส าคัญท่ีน ากระบวนการ
เรียนรู้ส าเร็จถึงเป้าหมายที่วางไว้คือ เทคนิคและวิธีการสอน เพราะเทคนิคและวิธีการสอนจะน าสู่
เป้าหมายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเทคนิคและวิธีการสอนจะน าสู่เป้าหมายได้ดีแล้ว การ
จัดสภาพแวดล้อม หรือจัดบรรยากาศการเรียนรู้นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วยเช่นกัน เนื่องจากบรรยากาศที่ดีช่วยเสริมสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของผู้เรียน 
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บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีท าให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นเป็นมิตร สบายการ สบายใจ เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ในทางกลับกันหากบรรยากาศไม่ดีต่างคนต่างไม่มีความสุข ผู้เรียนไม่สามารถ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการสูญเสียเวลา ก าลังทรัพย์ทั้งของครูผู้สอนและผู้เรียน เกิดช่องว่าง
ระหว่างครูและนักเรียน 
 ดังนั้น การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนในด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และ
เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด 
การจัดบรรยากาศกับการเรียนรู้ 
 เนื่องจากบรรยากาศในการเรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน 
ผู้สอนจึงต้องจัดบรรยากาศในการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545) 

1. บรรยากาศด้านกายภาพ 
  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น บริเวณโรงเรียนสะอาด มีต้นไม้ร่มรื่น 
 มีซุ้มหรือมุมสงบ ห้องเรียนสะอาด มีสีและแสงแดดที่อ่อนโยนนุ่มนวล มีรูปภาพตกแต่ง ผนัง
อย่างเหมาะสม มีโรงอาหาร  และห้องน้ าท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย  จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
มากยิ่งขึ้น เกิดความรักและไม่ต้องการให้โรงเรียนหรือห้องเรียนของต้นสกปรกเกิดความเคยชินกับความ
สะอาด ความสวยงาม ความเป็นระเบียบจนซึมซับสิ่งดีๆ ที่ได้รับ ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและมีวินัย
ในตนเอง และสามารถรับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการจัดบรรยากาศด้านนี้สามารถท าได้ ดังนี้  

1.1 ความสะอาด บริเวณพ้ืนห้อง บริเวณโรงเรียน สื่อ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ 
ต้องได้รับการจัดเก็บท าความสะอาดอยู่ เสมอ เพื่อให้มีกลิ่นสะอาดไม่อับชื้น  ปราศจากเชื้อโรค มีสภาพ
ถูกต้องตามสุขอนามัย 

1.2 สงบ ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศสงบเพียงพอที่จะไม่รบกวนผู้เรียน
ในการเรียน 

1.3 สะดวก สถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ควรอยู่ในที่สามารถเข้าใช้ได้สะดวกเป็น
อาคารอยู่บริเวณศูนย์กลางของโรงเรียน มีทางเดินเข้าสะดวก มีครุภัณฑ์อุปกรณ์ตลบถ้วน มีการ
จัดระบบที่ดี สามารถค้นหาและหยิบใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1.4 สบาย ผู้เรียนควรได้รับความสบาย ทั้งความสบายกาย สบายตา และสบายใจ
โดยการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้ อาจมีที่นั่งอ่านเดียวส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
สมาธิ มีชุดโซฟาที่มุมอ่านหนังสื่อพิมพ์ และนิตยสาร เพ่ือให้เกิดความสบายกาย มีการจัดวางวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ และตกแต่งสถานที่ให้สวยงามด้วยดอกไม้หรือศิลปะต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
สบายตา ผู้ให้บริการควรมีมนุษย์สัมพันธ์และความเป็นกันเอง เต็มใจช่วยเหลือผู้เข้าใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้
มีความสบายใจ 

1.5 สอดคล้อง สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
เทคโนโลยี เช่น ซีดี -รอม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง เป็นต้น จะต้องสอดคล้องกับ
หลักวิชาหลักสูตร หลักธรรม หลักประชาธิปไตย หลักประกันสุขภาพ และหลักการปฏิรูปการศึกษา โดย
ผู้มีหน้าที่จัดต้องรู้จักการวิเคราะห์สื่อต่างๆ เพื่อจัดหามาไว้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.6 ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการใฝ่รู้ ส่งเสริมให้รู้จักการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
จิตใจให้มีความสุข ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีสื่อที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายไม่ใช่มีแต่เฉพาะหนังสือทาง
วิชาการเท่านั้น หนังสืออ่ืนๆ เช่น นวนิยาย หรือธรรมะ และหนังสือเกี่ยงข้องกับสุขภาพอนามัย ก็เป็น
สื่อที่ต้องจัดหาไว้ให้บริการพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการใฝ่รู้และรักการ
อ่าน 

1.7 สังคม การจัดบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กระจายทั่วถึงท้ังโรงเรียน 
ท าโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้ทุกคนในโรงเรียน คือ ครูอาจารย์และนักเรียน ผู้บริหาร ภารโรง มี
ความสนใจใฝ่รู้และขยายสังคมแห้งการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ 
เพ่ือการด ารงชีวิตที่ด ี

2. บรรยากาศทางจิตใจ 
  ไสว ฟักขาว ( 2544) กล่าวถึงบรรยากาศที่ดีว่ามีสภาพความเป็นกันเอง มีความเป็น
มิตร ยินดีต้อนรับและเชื้อเชิญผู้เรียน ควรให้เวลาผู้เรียนที่เพียงพอต่อการท างาน เช่น เวลาส าหรับการ
สร้างสมาธิ การพูดคุย การนึกฝัน การเดินไปมาและการได้ดูว่าคนอ่ืนๆ เขาท าอะไร ให้เวลาเริ่มต้นใหม่
เมื่อผิดพลาด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความสนใจที่คล้ายๆ กัน   
 กิติยา บุญซื่อ และคณะ ( 2540) ได้เขียนบทความเสนอองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่ท า
ให้เด็กมีความสุขไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. สภาพที่เด็กได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง 
2. สภาพที่ครูให้ความเมตตาจริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง 
3. สภาพที่เด็กรัก และภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา 
4. สภาพที่เด็กไม่มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจของตนเอง 
5. บทเรียนสนุกแปลกใหม่ จูงใจให้ติดตาม และเร้าใจให้ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
6. สิ่งที่เรียนมีความหมายสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 สรุป จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดบรรยากาศในการ
เรียน เพื่อนๆ ในชั้นเรียนก็มีผลต่อบรรยากาศในการเรียนด้วยเหมือนกัน และตัวนักเรียนเองก็เป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดบรรยากาศในการเรียนด้วยเช่นกัน 
 จากแนวคิดดังกล่าวรูปแบบบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศ 

อิสระ,ไม่มีช่องว่าง
,เปิดเผย 

ผู้สอน/รู้สึก 
- ใกล้ชิด 
- ปรารถนาดีต่อผู้เรียน 

- ยอมรับให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมต่อการเรียน
การสอน 

- ความพร้อมในการ
สอน 

 

ผลท่ีมีต่อการเรียนการสอน 
- ความพยายามสูง 
- พอใจ 
- มีความร่วมมือ 
- ช่วยกนัท า 
- ไวว้างใจ 

- ชอบวิชาเรียน 
 

ผู้เรียน/รู้สึก 

- มีความมั่นใจ 

- มีอิสระที่จะแสดงออกและ
สร้างสรรค์ 

- ยอมรับผู้อื่น 

- พร้อมที่จะเรียน 
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จากแผนผังแสดงให้เห็นว่าครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีเป็นอย่าง
มาก เพราะถ้าหากครูมีความพร้อมในการสอน มีส่วนร่วม มีการใช้หลักการ และยอมรับความเป็นมนุษย์
ของผู้เรียนก็จะท าให้ผู้เรียนไว้วางใจเชื่อถือ และตั้งใจเรียนภายใต้บรรยากาศที่ดีข้ึน แต่หากครูสร้าง
บรรยากาศที่ไม่ดีก็จะเห็นจากตาราง ซึ่งผู้เขียนได้เสนอตาราง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
จากตารางผลดังกล่าวท าให้เกิดความเครียดและไม่เป็นผลดีในทุกๆส่วน  การส่งเสริมบรรยากาศ

ทางจิตสามารถจัดได้ในลักษณะ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้รับการยอมรับสิทธิ และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน 
3. ผู้เรียนได้รับความยุติธรรม 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ 

 
ความหมายของการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548) ให้ความหมายบรรยากาศการเรียนรู้ว่า หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงต่อ
สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมที่ครูมุ่งหวังไว้ 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2546) ให้ความหมายว่า บรรยากาศในการเรียนรู้ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมี
ระเบียบให้แก้ผู้เรียน 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า บรรยากาศการเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมทุกอย่างที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิผลต่อการเรียนรู้ ตามพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้ 

บรรยากาศ 

ไม่เป็นกนัเอง,เกิด
ช่องวา่ง 

ผูส้อน/รู้สึก 
- ห่างเหิน 
- ชอบวิจารณ์ 
- ดึงดนั 
- ไม่พร้อมท่ีจะสอน 

ผูเ้รียน/รู้สึก 

- ขาดความมัน่ใจ 
- ขดัเคือง, ดอ้ยลง 
- ขาดความร่วมมือ 
- ไม่พร้อมท่ีจะเรียน 
- ขาดความมัน่ใจ 
- ขดัเคือง, ดอ้ยลง 
- ขาดความร่วมมือ 
- ไม่พร้อมท่ีจะเรียน 

ผลท่ีมีต่อการเรียนการสอน 
- ขาดความร่วมมือ 
- หมดหวงั 
- ขดัแยง้ 
- หลบเล่ียง 
- สงสยั, สบัสน 

- ไม่ชอบวชิาท่ีเรียน 
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ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้สอนเป็นอย่างมาก โดยได้กล่าวถึงไว้ในมาตรา 24 
(5) ความว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้...” 
 ชาญชัย ยมดิษฐ์ ( 2548) ล่าวว่า บรรยากาศการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบส าคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพราะถ้าหากบรรยากาศทีแวดล้อมนักเรียนดีย่อมยั่วยุชักจูงใจนักเรียนให้อยากเรียนใน
บทเรียน และหากครูสามารถจัดบรรยากาศที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ก็
จะท าให้ครูสามารถประหยัดเวลา วิธีการในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมาก  
 อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2546) ได้ให้ความส าคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนไว้ 6 ประการ 
ดังนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
2. ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและความมีระเบียบวินัย 
3. ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
4. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสนใจในการเรียน 
5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ความคิด บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีท าให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นเป็นมิตร สบาย
กาย สบายใจ เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพ และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ได้ 
 
ประเภทของบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548) ได้แบ่งบรรยากาศในการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. บรรยากาศทางกายภาพเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมทรัพย์กรการเรียนรู้ 
และเครือข่ายการเรียนรู้ 

2. บรรยากาศทางจิตใจ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน โดยเฉพาะบทบาทของครูเป็นผู้ที่มีผลต่อบรรยากาศในชั้นเรียนมากที่สุด ถ้าหากผู้เรียนเชื่อถือ 
ศรัทธาผู้สอน และผู้สอนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ก็จะท าให้บรรยากาศดีมีการจูงใจให้อยากเรียนมากขึ้น 

สุจิตรา พรมนุชาธิป (2547) ได้แบ่งประเภทของบรรยากาศในการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. บรรยากาศด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความพึงพอใจ ความม่ันใจ ความรู้สึกปลอดภัย 
2. บรรยากาศด้านกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน 
3. บรรยากาศด้านสังคม ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง 
สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) แบ่งบรรยากาศในชั้นเรียนออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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1. บรรยากาศทางวัตถุ ได้แก่ การจัดวัตถุต่างๆในห้องเรียน เช่น โต๊ะ ครู กระดาน
ชอล์ก ป้ายนิทศ สื่อ และตู้ต่างๆ 

2. บรรยากาศทางสังคม เช่น การเคารพรับฟังความคิดเห็น การเข้าแถวรับสิ่งของ 
การท างานกลุ่ม 

3. บรรยากาศทางวิชาการ เช่น การจัดสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้น่าสนใจน่า
ติดตามชม  

 สรุป บรรยากาศในการเรียนรู้ อาจแบ่งประเภทต่างๆ ตามความรู้ประสบการณ์ และเกณฑ์ที่ใช้
ในการแบ่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้ 
 
สรุป  
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตพิสัย ปัญญาพิสัย และทักษะพิสัย การจัดการเรียนการสอนเป็นการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้จึงเป็นความพยายามในการจัดสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสภาวะที่ท าให้ผู้เรียนเป็นสุข พร้อมที่จะรับ
การเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ก าหนด บุคคลส าคัญท่ีมีผลต่อบรรยากาศในการเรียนมากที่สุดก็คือ ครู ซึ่งต้อง
เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ และท่ีส าคัญคือต้อง
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถจัดบรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกัน บรรยากาศใน
การเรียนสามารถสร้างได้ ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตใจ 
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บทบาทของผู้น าในอิสลามกับการบริหารการศึกษา 
The Roles of the Islamic Leaders in Education Administration 

 

 อารีนา หะยีเตะ 
Arina Hayeeteh 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้ กล่าวถึง บทบาทของผู้น าในอิสลามกับการบริหารการศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้บริหารและผู้พัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษา ดังนั้น ใน
การบริหารการศึกษา ต้องอาศัยบทบาทของผู้น าหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความ สามารถ
ในบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นนัก
วางแผนและนักการพัฒนาที่ดี มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ สามารถพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 ค าส าคัญ : บทบาทผู้น า  การบริหารการศึกษา  

 ABSTRACT 
 

 

 This academic article states that the roles of the Islamic leadership in 
education administration play the very important roles as the education 
administrators and education leaders to develop standards and qualities 
of education. Then, in education administration, the roles of the 
competent leaders and administrators are needed in order that to 
administer education with wide visions, analytical skills, good planning 
skills as well as leadership skills in their jobs to achieve the educational 
goals effectively. 

 

 Keywords : Islamic leadership,  the education administrators  

ความส าคัญของผู้น าทางการศึกษาในอิสลาม 
 อัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์พร้อมๆกับสติปัญญาและทรงสร้างพ้ืนแผ่นดินเพื่ออ านวยประโยชน์แก่พวกเขา 
ในที่นี้หมายถึง อัลลอฮฺได้ทรงมอบให้แก่มนุษย์ทั้งทักษะและทรัพยากร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติท่ีกลุ่มชนหนึ่งจะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงประทานให้แก่พวกเขา ซึ่ง
ระดับความส าเร็จของชาติ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้น า หรือผู้ปกครองของพวกเขาเป็น
ส าคัญ นาเซอร์ ญับนาวนฺ (2548) 

ในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมท่ีมีทรัพยากรจ ากัดขณะที่ประชากรเพ่ิมความต้องการเพิ่มและมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ อย่างรวดเร็วและมากมาย มนุษย์จ าเป็นต้องทั้ง
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ร่วมมือและแข็งขัน นั่นก็คือต้องหาแนวทางใช้ชีวิตและท างานแบบรวมหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ การที่เราจะ
ท างานรวมหมู่ให้ได้ดีนั้นมักต้องการการน าหรือผู้น าที่ดีในทุกระดับ วิทยากร เชียงกูล (2547) 

การศึกษาหาวิชาความรู้ในอิสลามก็เช่นกัน ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์   เพราะการอยู่รอด
ของมนุษย์ไม่ว่ายุคใดก็ตามต้องอาศัยการเรียนรู้ต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง  การพัฒนาในเรื่องของความรู้จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามกับการบริหารการศึกษาต้องอาศัย
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เป็นนักวางแผนและนักการพัฒนาที่ดี สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
นิยามของผู้น าทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาต้องอาศัยผู้ที่มีบทบาทและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ดังนั้น ได้
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามเก่ียวกับค าว่าผู้น าและการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้ 

ดูบริน อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544) ได้กล่าวว่า ผู้น าเป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือผู้น าคือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

แฮรี่  เอส  ทรูเมน อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544) ได้ให้ความหมายผู้น า (Leader) ว่าเป็นผู้
ที่มีความสามารถท าให้ คนอื่นท าในสิ่งที่ไม่ต้องการท าแล้วยังชอบ สิ่งที่ท านั้นอีกด้วย 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ปัญญาชี้น า เพื่อ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ต่อองค์กรและต่อตนเอง  เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 

สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนด   
โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  (2542) ได้กล่าวว่า ค าว่า “การบริหารการศึกษา ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ 

วิไล พินิจพงศ์ (2012) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทางการศึกษาให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและปัจจัยการบริหารเป็นสื่อของ
ความส าเร็จนั้น มุ่งบริหารคนและบริหารงาน  

ดังนั้น ผู้น าทางการบริหารการศึกษาจึงหมายถึงคุณลักษณะของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษาใน
การควบคุมน าพาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กร   มาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยหลักการและปัจจัยการ
บริหารเป็นสื่อของความส าเร็จมุ่งบริหารคนและบริหารงาน  เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทาง
การศึกษาให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทบาทของผู้น าทางการศึกษา 
ฮาร์ทและควิน อ้างถึงใน จรัส     อติวิทยาภรณ์  (2554) ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้น าทาง

การศึกษาไว้ 4 บทบาท คือ 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ ผู้น าทางการศึกษาจะต้องเป็นคนฉลาด มีความคิดก้าวไกลกว่าคนทั่วไปท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ 
2. กระตุ้นจูงใจ ผู้น าทางการศึกษาจะต้องสร้างแรงกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับ บัญชาให้มีความ

กระตือรือร้นท างาน ซึ่งการกระตุ้นจูงใจก็ต้องอาศัยปัจจัยจูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชาให้มีความกระตือรือร้นท างาน
ที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและภายใน 

3. นักวิเคราะห์ ผู้น าทางการศึกษาต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์งานแผนงานและโครงการต่างๆ
ที่จะต้องปฏิบัติ แต่วัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะการบริหารทางการศึกษามีความเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

4. วางแผนงาน ผู้น าทางการศึกษาจะต้องวางแผนงานเกี่ยวกับบุคคล วิชาการ อาคารสถานที่ 
งบประมาณการเงิน ธุรการ กิจการนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันการ
บริหารสถานศึกษาจะเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่จะต้องท างานร่วมกับบุคคลากรทุกฝ่าย ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

สรุปจาก ฮาร์ทและควิน ที่กล่าวถึง บทบาทของผู้น าทางการศึกษา  ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีความส าคัญ
มากต่อการบริหารการศึกษา และสามารถเป็นแนวทาง แนวทางการน าบทบาทของผู้น าทางการศึกษาใน
อิสลามไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
แนวทางการน าบทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษา 
1. บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามในด้านนักวางแผน 

ดร.มหาเธย์ โมฮัมมัด อ้างถึงในนาเซอร์ ญับนาวนฺ ( 2548) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า “ผู้น าที่ดี
จะต้องเป็นนักวางแผนที่มองการณ์ไกล ” ดั่งที่ท่านได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้น าควรมองไปข้างหน้าให้ยาว
ไกล แต่ไม่ควรมองเพียงเพ่ือที่จะได้มาซึ่งผลอย่างฉับพลัน”  

ดังนั้น ในการบริหารการศึกษา ผู้น าทางการศึกษาจะต้องเป็นเป็นนักวางแผนที่ดี รู้ถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการบริหารการศึกษาท่ีชัดเจน โดยจะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของการบริหารเป็นไปในทิศทาง
ใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถท าให้การท างานระหว่างบุคคลประสานงาน
กันโดยมีแผนเป็นกรอบในการด าเนินงาน  ช่วยให้เกิดความประหยัดทรัพยากรในการบริหาร  เป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่การงานของหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี  และผู้บริหารสามารถควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้
โดยง่าย และท่ีส าคัญสามารถทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
 

2. บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามด้านความรู้ความสามารถ 
ผู้น าในอิสลามจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหาร

ปกครอง ดั่งที่ อิบนุหัซมฺ อ้างถึงใน มัสลัน มาหะมะ (2551) กล่าวว่า “ผู้น าต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่”   

ดังนั้น บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามด้านความรู้ความสามารถ  ผู้น าจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถ น าไปสู่ผลงานทางวิชาการในการพัฒนางานหรือผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 
ให้ประสบความส าเร็จได ้ต้องอาศัยเทคโนโลยีประสบการณ์ความสามารถและ   มีความรู้ที่กว้างขวาง 
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3. บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามด้านนักวิเคราะห์ 
อัลมาวัรดีย์ อ้างถึงใน มัสลัน มาหะมะ (2551) ได้กล่าวว่า “ผู้น าต้องมีความรู้ที่สามารถท าการวิจัย

ต่อปัญหาที่เกิดข้ึนมีความคิดเห็นที่สามารถปกครองประชาชนและจัดการประโยชน์ต่างๆได้ และอัลญุวัยนีย์ 
กล่าวว่า “ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถท าการอิจญติฮาด โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นในปัญหาที่เกิดขึ้น  ต้องเป็น
ผู้ที่รู้จักการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ และต้อง มีความคิดเฉลียวฉลาดในการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ”  

ดังนั้น ผู้น าทางการศึกษาในอิสลามต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์งานแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะการบริหารทางการศึกษา ผู้น าควรรู้ถึงสภาพปัญหา  แนว
ทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

4. บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามด้านนักพัฒนา 
ผู้น าทางการศึกษาในอิสลามต้องเป็นนักพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท าประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้องตนเอง เป้าหมายเพ่ือให้องค์กรหรือสถานศึกษาเกิดการพัฒนามี
ความเจริญก้าวหน้า มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม ให้เข้ารับ
การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ ประสบการณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถน ามาประยุกต์และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีข้ึน รวมทัง ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาแห่งตามความเหมาะสม 

 

5. บทบาทของผู้น าทางการศึกษา ในอิสลามด้านนักด้านความรับผิดชอบ 
ในอิสลามบทบาทของผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกกิจการ  ผู้น าที่มีคุณภาพมักจะมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานในองค์กร  ดังนั้นผู้น านอกจากต้องรับผิดชอบต่อองค์การโดยรวมแล้วยังต้องเป็นผู้ให้บริการทั้งต่อ
องค์กรและสมาชิก 

ดังนั้น ความส าคัญของการเป็นผู้น าในสังคมมนุษย์ได้เป็นตัวก าหนดเงื่อนไข คุณลักษณะและบทบาท
ต่างๆ ที่จะต้องมีในตัวของผู้น า ซึ่งหากคุณลักษณะหรือบทบาทเหล่านี้ไม่มีอยู่ การท าหน้าที่ผู้น าทางการศึกษา
ย่อมจะต้องเบี่ยงเบนออกไปจากหนทางอันเที่ยงตรงและจะน าพาไปสู่ความล้มเหลวทางการบริหารการศึกษา
ในทุกระบบ   ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงให้ความสนใจต่อประเด็นที่ส าคัญนี้และสถานะอันละเอียดอ่อนของบทบาท
ของผู้น าทางการศึกษาในอิสลาม   ซึ่งถือว่าในตัวผู้น าจะต้องมีคุณลักษณะหรือบทบาทพิเศษต่างๆและถือเป็น
หน้าที่บังคับที่จะต้องให้ความสนใจต่อคุณลักษณะและเงื่อนไขเหล่านี้ในการข้ึนมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
บทสรุป 

จากการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้น าทางการศึกษาในอิสลามกับการบริหารการศึกษา ความรู้เป็น
สิ่งจ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติมในด้านอ่ืนๆ ด้วย การจะเป็นผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้รอบรู้        ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่ง
ความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น โดยเฉพาะผู้น าด้านการศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและการพัฒนา เนื่องจากการศึกษามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ในฐานะท่ีผู้น าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระบบ
การศึกษาให้สิทธิภาพต่อไป  
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แนวทางการจัดการสื่อการสอนในสถาบันปอเนาะ 
Teaching Religious School Using Materials 

 มะสดี มะเซ็ง 
Masdee Maseng 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสื่อการสอน ในสถาบัน
ปอเนาะซึ่งประกอบด้วยความหมาย รูปแบบในการใช้การสื่อสอนในสถานบันปอเนาะ 
ที่ให้ผู้สอนใช้สื่อการสอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ 
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันและให้สถานบัน
ปอเนาะอยู่ในระดับมาตรฐาน 

 

 ค าส าคัญ : แนวทางการจัดการสื่อการสอน   สถาบันปอเนาะ  

 ABSTRACT 
 

 

 This article is about teaching religious school using learning materials. It 
includes the meaning and the ways of using learning materials in religious 
school in religious schools. So that the teacher can use the materials in 
order to have an effective way of teaching in religious schools. Therefore 
religious schools needs to make the transition of using new materials in 
the present, and let religious school meet the new current requirements. 

 

 Keywords : Teaching religious schools using materials, traditional school   

 
บทน า 

บทความวิชาการนี้กล่าวถึงแนวทางการจัดการสื่อการศึกษาในสถานบันปอเนาะซึ่งเป็นแนวทางการจัดการ
สื่อการสอนอย่างเป็นระบบที่น าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  (ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์) โดยน ามาประยุกต์ใช้ในสถานบันปอเนาะในยุคการปฏิรูปการศึกษาแม้ว่าแนวทางการจัดการ
สื่อการสอนมีหลายรูปแบบ แต่แนวทางการจัดสื่อการศึกษาในสถาบันปอเนาะรูปแบบการใช้ประสบการณ์กรวย
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ของเอดการ์ เดล โดยเห็นผู้สอนน ามาใช้ในการประกอบการสอนที่ใช้สื่อและกระบวนการสื่อการสอนเพื่อเป็นแนว
ทางการจัดการสื่อการสอนในสถานบันศึกษาต่อไป 
 
การบริหาร 

จอมพงค์ มงคลวนิช : 2554 การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีร่วมกัน
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

จรุณี เก้าเอ้ียน  : 2556 การบริหาร คือ การบริหารเป็นกระบวนการที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ       
มีความน่าเชื่อถือได้. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  : 2548 การบริหาร ( administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  
“administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ ( assist) หรืออ านวยการ ( direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมี
ความหมายใกล้เคียงกับ ค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี  ส าหรับ
ความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

จอมพงค์ มงคลวนิช : 2554 การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานให้ส าเร็จ โดยอาศัยบุคคลอ่ืนในการมี
ส่วนร่วม 

 
 

ความหมายของสื่อการสอน 
วนิดา จึงประสิทธิ์ : 2532 สื่อการสอน คือ สิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียนอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ และไม่ใช้

สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วัสดุ เครื่องมือ  อุปกรณ์  วิธีการทางโสตทัศนะศึกษา 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  : 2553 สื่อการสอน คือ สื่อการสอนที่น าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 วรวิทย์ นิเทศศิลป์  : 2551 สื่อการสอน คือ วัสดุและอุปกรณ์หรืออาจจะเป็นตัวกลางการถ่ายทอดในการ
สื่อความหมายเพ่ือให้รับรู้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจที่ตรง 

สรุปจากนักวิชาการด้านสื่อคือสื่อการสอนนั้นเป็นสื่อตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มีเป้าหมายที่มี
ความสะดวกต่อการเรียนการสอนมากขึ้น  วรวิทย์ นิเทศศิลป์  : 2551,ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  : 2553, วนิดา จึง
ประสิทธิ์ : 2532 
 
รูปแบบต่างๆของสื่อการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญที่แบบออกมามีดังนี้ 
1.ประเภทสื่อการสอนโสตทัศนูปกรณ์สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่.ภาพ เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพที่ตัดต่อ วัสดุลายเส้น ได้แก่ การ์ตูนลายเส้น 
แผนภูมิ  โปสเตอร์ วัสดุมีทรง เช่น หุ่นจ าลอง  ของจริง 

1. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ 
1.1 เครื่องเสียง เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น แผ่นเสียง เครื่องขยายเสียง. 
1.2 เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์ 

2. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ 



               The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 
 

 
198 

2.1 การศึกษานอกสถานที่ 
2.2 การจัดนิทรรศการการจัดสถานทีจ าลอง 

นักวิชาการด้านสื่อการสอนส่วนใหญ่พบว่าประเภทสื่อการสอนนั้นได้แบ่ง 3รูปแบบที่สามารถเป็นแนว
ทางการจัดการสื่อการสอนในสถานศึกษาท่ัวไป,         ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์  : 2553, เกียรศักดิ์ พันธ์
ล าเจียก : 2551, ส าลี รักสุทธิ : 2553 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีของเดลตามรูปแบบกรวยด้านล่างนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 การแบ่งประเภทสื่อตามกรวยประสบการณ์ ( Cone of Experience ) 

ที่มา : Dale (1948) p.39 อ้างอิงจากสุรศักดิ์ ปาเฮ : 2553 
ศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม( ม.ป.ป.) :  อีลาย   (Ely) ได้จ าแนกสื่อการสอน

ตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) เป็น5รูปแบบ  โดยแบ่งได้เป็นสื่อที่ออกแบบขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา (by design) และสื่อที่มีอยู่ทั่วไปแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (by utilization) ได้แก่ 

 1. คน (People) ในทางการศึกษาโดยตรงนั้น หมายความถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบของโรงเรียน ได้แก่ 
คร ู ผู้บริหาร หรือผู้ที่อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่วน “คน” ตามความหมายของ
การประยุกต์ใช้นั้นได้แก่ คนที่ท างาน หรือมีความช านาญในแต่ละสาขา คนเหล่านี้นับเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งถึงแม้
จะไม่ใช่นักการศึกษา แต่ก็สามารถช่วยอ านวย ความสะดวกในการให้ความรู้ในแต่ละด้าน เช่น ศิลปิน นักการเมือง 
นักธุรกิจ ฯลฯ 

2. วัสดุ (Materials) วัสดุในการศึกษาโดยตรงจะเป็นประเภทที่บรรจุเนื้อหาบทเรียน โดย ฟรูปแบบของ
วัสดุมิใช่สิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง เช่น หนังสือ สไลด์ แผนที่ ฯลฯ ส่วนวัสดุที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนนั้น  จะมีลักษณะเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เพียงแต่เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในวัสดุนั้น
ส่วนมาก   จะอยู่ในรูปของการให้ความบันเทิง เช่น เกมคอมพิวเตอร์ หรือภาพยนตร์สารคดีชีวิตสัตว์ 
  3. อาคารสถานที่  (Settings) หมายถึง ตัวตึก ที่ว่าง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สถานที่ส าคัญในการศึกษา ได้แก่ 
ตึกเรียน และสถานที่อ่ืนๆที่ออกแบบมาเพ่ือการเรียนการสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม สนามเด็กเล่น 
ฯลฯ 
  4. เครื่องมือและอุปกรณ์  (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากรทาง การเรียนรู้  เพ่ือช่วยในการผลิต
หรือใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่น ส่วนมากมักเป็นเครื่องมือด้านโสตทัศนูปกรณ์ หรือเครื่องมือ               เครื่องใช้ต่างๆ
เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ตะปู ไขควง เป็นต้น  
  5. กิจกรรม  (Activities) โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมที่กล่าวถึง  มักเป็นการด าเนินงานที่จัดขึ้นเพื่อกระท า
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ร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ หรือเป็นเทคนิคพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เช่น  การสอนแบบโปรแกรม เกมส์และการ
จ าลอง การจัดทัศนะศึกษา เป็นต้น 
 
การเลือกการใช้สื่อการสอน 

การจัดท าสื่อการสอน มีดังนี้ 
1. ครูอาจารย์จัดท าขึ้นเอง 

1.1 ให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าขึ้น ให้อยู่ในความดูแลของครู 
1.2 สื่อการสอนที่ได้รับจากการบริจาด 
1.3 สื่อการสอนที่ได้รับจากงบประมาณประจ าปีและได้รับจากการยืมจาก หน่วยงานอื่น 

2. การเลือกใช้สื่อการสอน มีลักษณะได้ดังนี้ 
          2.1 ลักษณะวิชาที่สอนเป็นวิชาทฤษฎีหรือ  ภาคปฏิบัติ การใช้สื่อชนิดใด จึงจะท าให้นักเรียนนักศึกษามี

ความเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น 
2.3 คุณลักษณะของนักเรียนควรเลือกให้เหมาะสมกับอายุ ระดับสติปัญญา ระดับชั้นเรียนจ านวนนักเรียน 
เวลาที่เรียน ลักษณะของห้องเรียน 
2.4 การเลือกใช้สื่อการสอนในห้องเรียนที่มีนักเรียนมีบทบาท ในการเรียนการสอน มีกิจกรรมการเรียนรู้
และสามารถรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งครูสามารถจัดให้มีสื่อประสม 

 
รูปแบบการจัดสื่อการสอนในสถานศึกษา 

รูปแบบของการจัดสื่อการสอนในสถานศึกษามีอยู่ 2 รูปแบบคือ 
1. รวมงานสื่อทุกชนิดทั้งสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ไว้ด้วยกันที่ห้องสมุดและหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์รวม

ด้วยกัน ที่มีการบริหารงานและบริการเป็นหน่วยงานเดียว 
2. งานสื่อการสอนที่เป็นการบริการทางด้านวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ครู 

บุคคลทั่วไป ที่มี่การจัดการวางแผน การผลิต การทดลองใช้ การประเมินผล  
  

ความมุ่งหมายการใช้สื่อการสอน 
การใช้สื่อการสอนควรมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิด และได้ประสบการณ์ตรงมากข้ึน 

 
2.2 เพื่อเร้าสนใจละสร้างแรงจูงใจในการ  เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถจ าสิ่งทีเรียนได้ในระยะยาว 
4. เพ่ือน าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่างๆมาสู้ห้องเรียนได้มากขึ้น 
5. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 

          6. เพ่ือให้นกเรียนได้เข้าใจบทเรียนและเนื้อหาวิชาต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
7. เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไปและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 
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การบริการของงานสื่อการสอน 

งานบริการของงานสื่อการสอนมีหน้าที่หลักในการให้บริการและการจัดโครงการ 6 คือ  
1. การจัดสื่อการสอนเพื่อบริการ ในการจัดมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ส ารวจภาพของสื่อการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการสอนที่มีอยู่
ทั้งประเภทวัสดุและประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ 

1.2 ส ารวจอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการโสตทัศนูปกรณ์ การส ารวจ
สภาพวัสดุ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนความพร้อมต่างๆในการให้บริการเมื่อรวบรวมและ
ลงบัญชีในทะเบียนสื่อการสอนที่มีอยู่ทั้งหมด พร้อมสถานที่ท่ีจะให้บริการสื่อการสอนนั้น เพื่อ
สะดวกในการรักษาและให้บริการต่อไป 

1.3 ส ารวจความต้องการทางสื่อการสอน ความต้องการของใช้บริการเป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการ
สื่อการสอน หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้สื่อที่มีอยู่ก็เป็นการสูญเสียทรัพยากร ดังนั้นก่อนจะจัดการสื่อ จึงควร
จะได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตหรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ส ารวจความต้องในการใช้สื่อ 

1.4 การจัดการสื่อการสอน เมื่อได้ส ารวจสภาพปัญญาความต้องการในการใช้สื่อแล้วจึงควรจะวาง
แผนการจัดการสื่อการสอนวิธีการในการจัดหาสื่อมีอยู่ 4 วิธี คือ 

4.1.1 การผลิตสื่อการสอน การผลิตสื่อเพ่ือใช้เองมีหลักว่า สื่อการสอนใดท่ีสามารถผลิต
เองได้ โดยไม่เกินขีดความสามารถของงานสื่อการสอน สื่อการสอนนั้นควรผลิตมากกว่าการซื้อ 
เพราะเป็นการประหยัดงบประมาณและสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

4.1.2 การจัดซื้อ หลักในการจักซื้ออยู่ที่การพิจารณาความส าคัญของสื่อการสอนว่าจะ
เป็นประโยชน์ และควรมีการประเมินคุณค่าของสื่อการสอนก่อนว่าจัดซื้อ 

4.1.3 การขอยืม การขอยืมเป็นการจัดหารสื่อการสอนเพื่อให้มีใช้เป็นครั้งคราว มักจะใช้
เมื่อไม่มีสื่อการสอนนั้นจ าหน่ายตามท้องตลาด งานสื่อการสอนนั้นควรจะมีรายการที่จะสามารถ
ขอยืมสื่อการสอนนั้นได้ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถานฑูต
ต่างๆ  

2. การบริการสื่อการสอน มีข้ันตอนการด าเนินดังนี้ 
2.1 งานลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่พร้อมจะ
ให้บริการ การลงทะเบียนควรจะมีรายละเอียดตั้งแต่วันเดือนปีที่ได้จัดหา ชนิดเลขทะเบียน ยี่ห้อ 
หมายเลขเครื่องมือ 
2.2 งานจัดท าบัตรรายการเพ่ือการค้นหา เพ่ือจะได้ทราบว่ามีวัสดุอะไรบ้างในห้องสมุด มีอะไร
ประกอบวัสดุนั้นและเก็บไว้ที่ใด 
2.3 งานเทคนิคก่อนน าออกบริการ จะมีรายการต่างๆติดไว้ที่สื่อท้ังตัวกล่องและตัวสื่อเอง ดังนี้ 

2.3.1 ประทับตราชื่อศูนย์หรือหน่วยงานสื่อการสอน 
2.3.2 มีรหัสและเลขทะเบียนประจ าสื่อแต่ละชนิด 
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2.3.3 มีบัตรก าหนดส่งติดไว้ที่กล่องบรรจุสื่อนั้น 
2.3.4 สื่อที่มีราคาแพงและละเอียดอ่อน อาจพิมพ์ข้อพึงระวังในการรักษาสื่อนั้นๆ 

2.4 การสร้างข้อปฏิบัติในการให้บริการงานสื่อการสอน เพ่ือให้เกิดความมีระเบียนและปฏิบัติ
ส าหรับการให้บริการสื่อต่างๆไว้ให้รัดกุม เพ่ือสะดวกกับการที่ผู้ใช้จะมาขอใช้บริการข้อควรปฏิบัติ
เพ่ือให้บริการดังนี้ 

2.4.1 การให้บริการ เช่นการยืม การผลลิต การส าเนา 
2.4.2 ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการและผู้ที่มีอนุมัติให้ใช้บริการแต่ละประเภท 

         2.4.3 จ านวนสื่อที่ให้บริการในแต่ละครั้ง 
2.4.4 จ านวนวันที่ให้ยืม 
2.4.5 สถานที่ 
2.4.6 ข้อพึงปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 
2.4.7 การปรับและทวง 
2.4.8 การจองสื่อล่วงหน้า 
2.4.9 การระบุกรณีมีสื่อช ารุดเสียหาย 

2.5 การจัดเก็บสื่อการสอนเพ่ือการบริการ หลักท่ัวไปในการจัดสื่อดังนี้ 
2.5.1 จัดเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน 
2.5.2 การจัดวางเพ่ือเร้าความสนใจในการใช้บริการ 
2.5.3 จัดเพื่อความปลอดภัย หยิบฉวยง่าย 
2.5.4 การจัดเพ่ือป้องกันอัคคีภัย มีระบบในการป้องกันที่จะเกิดขึ้น เช่นเครื่องดับเพลิง 

2.6 จัดเก็บในที่เหมาะสม เช่นอุปกรณ์บางอย่าถ้าอุณหภูมิร้อนไป จะเกิดความเสียหาย มีฝุ่นเกาะ
ก็จะใช้ไม่ได้ 

3. การบ ารุงรักษาสื่อการสอน มีเพ่ือใช้และให้บริการ จึงควรจะค านึงถึงในการรักษาสื่อการสอนมีดังนี้ 
  3.1ควรตรวจสอบวัสดุโสตทัศนูปกรณ์เม่ือเลิกใช้ หากการเสียหายควรจะมีการซ่อมแซมทันที่  
  3.2 สถานที่ที่ใช้ซ่อมแวมละมีเครื่องมือในการซ่อมแซม  
  3.3 ควรมีงบประมาณการซ่อมแซม  
  3.4 ท าความสะอาดเครื่องมือเป็นระยะ  
  3.5 บุคลากรในงานสื่อการสอน ควรมีการฝึกอบรมและรู้จักการบ ารุงเครื่องมือนั้นๆ  
  3.6 มีข้อควรระวังในการใช้ด้วย เพื่อจะรักษาเครื่องมือให้ได้ใช้ในเวลานาน  

4. การประชาสัมพันธ์งานสื่อการสอน การประชาสัมพันธ์มีความจ าเป็นส าหรับงานสื่อการสอน เพราะงาน
สื่อการสอนเป็นงานบริการ ความส าเร็จและการด าเนินงานของงานสื่อการสอน จึงต้องพิจารณาจากผลงานในการ
ให้บริการสื่อการสอนเป็นส าคัญ หากงานสื่อการสอนสอนมีผู้มาใช้บริการมากแสดงถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

5. การจัดโครงการทางวิชาการของงานสื่อการสอน เพ่ือให้การบริการสื่อการสอนครบวงจร จึงควรจะมี
การให้ความรู้ในด้านสื่อการสอนกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยการจัดโครงการทางวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆข้ึน เป็น
การบริการในด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อการสอน ตลอดจน
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ความรู้ในการเลือกการใช้และการผลิตสื่อการสอนส าหรับการท าโครงการฝึกอบรมนั้นจะประกอบด้วยหัวข้อ
โครงการดังนี้ 
  1.  ชื่อโครงการ 
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ  

3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. ผู้เข้าการฝึกอบรม 
6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
7. สถานที่ในการฝึกอบรม 
8. เนื้อหาในการฝึกอบรม 
9. งบประมาณท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

    10. ผลที่คาดว่าได้รับ  
6. การประเมินผลงานสื่อการสอน การประเมินผลเพ่ือจะได้ข้อสรุปในการน าไปพัฒนาปรับปรุงการบริการ

ของงานสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
6.1 ความมุ่งหมายส าคัญในการประเมินผลงานสื่อการสอน ให้มีมาตรฐาน ปรับปรุงการบริหารสื่อการ

สอน และประชาสัมพันธ์ 
6.2 หลักในการประเมินผลงานการสอน เช่น ผู้ประเมินต้องมีความรู้ เป็นธรรม ประเมิลเป็นข้อเสนอแนะ 
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
6.4 สิ่งที่ควรประเมินผลงานสื่อการสอน เช่น การให้บริการ เครื่องมือ บุคลากร อาคารสถานที่   
 

แนวทางทางการจัดการสื่อการสอนในสถานบันปอเนาะ 
แนวทางการจัดการสื่อการสอนนั้น สามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมและสภาพการณ์ของสถานบันการศึกษา รวมทั้งบริบททุกด้านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการใช้สื่อ
การสอน ถึงแม้สื่อการสอนจะมีความหลากหลายแต่เป้าหมายของแต่ละวิธีการนั้นก็คือการบรรลุผลและเป้าหมาย
ของงานนั้นเอง.  

ผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนพบว่า ผู้บริหารเป็นการจัดกระท าในด้านสารสนเทศเบื้องต้น โดย
ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมาย นโยบายการวางแผนตลอดทั้งทดสอบผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครูผู้สอน 
เป็นผู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความรู้และทักษะการผลิต การใช้สื่อการสอน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2550) 

สรุป 
 งานสื่อการสอนเป็นการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้าน
วิชาการสถานศึกษาจะมีงานสื่อการสอน โดยเรียนชื่อต่างกันไป เช่นศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ งานสื่อการเรียนการสอน 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างไรก็ตามงานสื่อการสอนเป็นงานบริการในด้านวัสดุ เครื่องมือ  โสตทัศนูปกรณ์
แก่ครูอาจารย์และนักเรียน ในด้านงานบริการสื่อการสอนจะมีการจัดหาสื่อการสอนเพื่อไว้บริการ การจัดบริการใน
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รูปแบบต่างๆการบ ารุงรักษาสื่อการสอน การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการด้านวิชาการ และประเมินผลงานสื่อ
การสอน อาคารสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ค านึงถึงในด้านการให้บริการสื่อการสอน. 
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การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์.....สู่อาเซียน 
The Development of Curriculum of AttarkiahIslamiah School for ASEAN 

 

 อดุลอายิ ยูโน 
Adul-ayi Yoono 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์กับการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านต่างๆเช่น การพัฒนาด้านวิชาการ ด้านภาษาและด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น หวังให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงความรู้ ความสามารถ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า 

 

 ค าส าคัญ : โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  การพัฒนาหลักสูตร  

 ABSTRACT 
 

 

 This academic article talks about the process of studying in 
AttarkiahIslamiah school. By improving  the curriculum in the field of 
academic improvement, language improvement and improve the 
activities that are conducted, The students can achieve excellent 
academic achievement. The school hopes the students can show their 
abilities and knowledge, so that student can prepare for ASEAN and they 
can use and be blessed in this life and the hereafter. 

 

 Keywords : AttarkiahIslamiah school, The Development of    
Curriculum 

 

ความน า 
หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสถานศึกษาทุกระดับการเรียนรู้ ต้องมีหลักสูตรเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย
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ทางการศึกษาของผู้เรียนว่าจะให้ไปในทิศทางใดบ้าง และยังต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชนหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ดังที่ได้ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดให้การจัด
การศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา   
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต     สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการ  
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ( กระทวงศึกษาธิการ, 2551) และเพ่ือให้คนไทย สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้
ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณีทีไม่เหมือนกัน เมื่อมีหลักสูตรใช้ใน
สถานศึกษาแล้ว  ผู้บริหารต้องค านึงถึงความเหมาะสมของหลักสูตรต่อความต้องการของผู้เรียน  และ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน หรือต้องมีการพัฒนาหลักสูตร โดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม พร้อมที่จะรองรับการมาเยือนของประชาคมอาเซียนในอนาคต
อันใกล้นี้ 

ดังนั้น โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับประชาคมอาเซี่ยน  โดยการเปิดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ที่มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและกิจกรรมต่างๆที่เน้นการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษและภาษามลายู ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาท่ี
สามารถเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับนานาประเทศที่เป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
 
ความหมายของหลักสูตร 
 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของหลักสูตรในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

หลักสูตร (curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า " currere" ซึ่งหมายถึงช่องทางส าหรับวิ่ง  
(a racingchariot, from which is derived a racetrack, or a course to be run) ซึ่งน ามาใช้กับ
ความหมายในทางการศึกษาก็หมายถึง แนวทางส าหรับการเรียนรู้ ( a course of study) ที่เป็นดังนี้เพราะ
การเรียนที่ประสบความส าเร็จจะต้องด าเนินไปตามแนวทางและล าดับขั้นตอน อันเหมาะสมท่ีได้ก าหนดไว้ มิ
เช่นนั้นแล้วก็จะออกนอกลู่นอกทางไม่ถึงจุดมุ่งหมายตามท่ีคาดหวังหรือถึงจุดมุ่งหมายแต่ก็อาจจะเสียเวลา
มาก ( _ ,หลักสูตรและการจัดการศึกษา [ Online ]) 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการและการน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ตามที่มุ่งหมายไว้อย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษา เป็นแผนการจัดการเรียน
การสอน โดยมีปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ ( Process)  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต ( Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความส าเร็จทางการ
ศึกษา ที่มุ่งฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

กู๊ด (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์ ( 2553) ได้กล่าวว่า หลักสูตรคือ กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบ
หรือล าดับวิชาที่บังคับส าหรับจบการศึกษา หรือเพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลักๆ 
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 อับดุลเลาะห์  บิน อาลี อัลกอรซาอี ( 2009-2012) อิหม่าม อัช-ชาฟีอี ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตร คือ มวลวิชาความรู้ที่ผู้เรียนศึกษาในห้องเรียน 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร คือการเตรียมความพร้อมของประสบการณ์ วิชาความรู้และ
กิจกรรมทางวิชาการและอ่ืนๆในรูปแบบของเอกสาร เพ่ือเป็นแนวทางของบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นให้เป็นระบบ โดยอาศัยแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หวังเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายหลักสูตรที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ยังมีสิ่งที่เหมือนกันคือ 
หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบนั่นเอง 
 

ความส าคัญของหลักสูตร  
 สืบเนื่องจากประชากรในประเทศมีอายุและวัยที่แตกต่างกัน หลักสูตรจึงมีความส าคัญยิ่งต้องท า
หน้าที่ในการจัดวางระบบการศึกษา วิชาความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยต่างๆของผู้เรียน 
 สันติ  บุญภิรมย์ (2553) ได้ให้ความส าคัญของหลักสูตรดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นตัวก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นต้น 
 2. หลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
 3. หลักสูตรเป็นตัวชี้วัดความเจริญงอกงามของผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป 
 4. หลักสูตรเป็นตัวชี้น าในการรวบรวมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ผู้สอนน าใช้สอนผู้เรียนให้ครบตาม
หลักสูตรที่ต้องการ 
 5. หลักสูตรเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 6. หลักสูตรช่วยให้ผู้สอนได้ด าเนินการสอนอย่างถูกทาง ไม่หลงประเด็น 
 7. หลักสูตรเป็นเครื่องมือของผู้บริหารศึกษา ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาใช้
ส าหรับการติดตาม ควบคุม และประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 
 8. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการที่แปลความมาจากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้แก่
พลเมืองของประเทศ 
 9. หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรมีดังนี้ 

1.งานด้านหลักสูตรและการสอน ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
2.งานด้านหลักสูตรท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
3.หลักสูตร เปรียบเหมือน แบบแปลน การจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีความส าคัญที่มิอาจมองข้ามได้ เพราะเป็นตัวก าหนดอนาคตของการเรียนรู้ ในทุกๆระดับ
การศึกษา ที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความเจริญงอกงามของผู้เรียน เพราะมี
หลักสูตรช่วยบอกทางให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้หลงประเด็นในการท าการเรียนการสอน เพราะ



             The 2nd YRU National and International Conference on Teaching in Islamic Education (The 2nd YRU-NICTIE 2014) Vol. 2 

 

 207 

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อาจจะเป็นในรูปแบบ
ของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้น าทางวิชาการได้ให้ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรไว้หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 
 กู๊ด (Good) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมแก่สถานศึกษาหรือ
ระบบสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าว่าการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียน
ขึ้นใหม ่
 เซย์เลอร์และอเล็กซานเดอร์ ( Saylor and Alexander , 1981) ได้กล่าวว่าในการพัฒนาหลักสูตร
จะพบว่า มีค าหลายค าที่มีความคล้ายคลึงกันและสามารถใช้แทนกันได้ด้วย ได้แก่ 
 Curriculum Planningหมายถึง กระบวนการในการสร้างหลักสูตร เนื่องด้วยหลักสูตรอยู่ในรูปแบบ
สิ่งที่คาดหวังที่เป็นแผนอย่างหนึ่ง 
 Curriculum Development หมายถึง ผลที่เกิดจากการวางแผนหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เขียนและการปรับปรุงรายวิชาที่ศึกษา 
 Curriculum Improvement หมายถึง การปรับปรุงหรือการวางแผนหลักสูตรในส่วนที่เป็น
วัตถุประสงค์มากกว่าที่จะหมายถึงกระบวนการในการวางแผนหรือพัฒนาหลักสูตร 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักวิชาการท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุประสงค์ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบต่างๆของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่แก่ผู้เรียน 
 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์สู่อาเซี่ยน 
ประวัติโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 
 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามยะห์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอนสามัญ
ศึกษาควบคู่กับอิสลามศึกษาตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ รวมทั้งให้มีความรู้ความสามารถ ในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ตั้งอยู่ที่ถนนตรีรัตน์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0-7351-1292 มีเนื้อที่รวมทั้สิ้น 14 ไร่ 3 งาน เป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ก่อตั้งขึ้นเม่ือปีพุธ
ศักราช 2506 โดยนายหะยีดาโอ๊ะ  หะยีมะดีเย๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจัหวัดนราธิวาสกับ
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คณะ เริ่มแรกโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ของส านักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ าจังหวัดนราธิวาส เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  พุทธศักราช 2506 โดยมีอาคารเรียน 8 หลังและอาคารประกอบ 4 หลัง  
 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในด้านต่างๆที่เก่ียวกับวิชาการ 
ภาษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
ทางโรงเรียนได้เปิดโครงการที่เน้นความส าคัญเกี่ยวกับวิชาความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ มีอยู่ 2 โครงการด้วยกันคือ  
1. โครงการ UP  (University Preparation) 
โครงการ UP  (University Preparation) เป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นความรู้ มุ่งสู่

มหาวิทยาลัยโดยสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ภาษาไทย ค ณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ เพื่อเพ่ิมความเข้มข้น สามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ และเพ่ือ
สนองให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน 
2. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพในกลุ่มรายวิชาที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
2. โครงการ SMAP ( Science Math Ability Program )  
โครงการ SMAP ( Science Math Ability Program ) เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) กลุ่มวิชาเลือก อังกฤษ – วิทย์ – คณิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
1.รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.รายวิชาคณิตศาสตร์ 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียนรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม พลศึกษาและหัตถศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษได้ทุกระดับ 
4.  เพ่ือให้มีความรู้ที่แตกฉานที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น 
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ด้านภาษา 
 ทางโรงเรียนได้มีการเปิดสอนโปรแกรมต่างๆในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนในการใช้ภาษา
ที่หลากหลายเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับและภาษาจีน ดังนี้ 

1. โครงการ English Program  
 โครงการ English Program เป็นโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนวิชาสามัญศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้  
 1 .1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น  
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาสากล 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาสามัญศึกษาและในชีวิตประจ าวัน  
 1.4 เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อต่างประเทศ 
 2. โครงการ AEP  
 AEP ย่อมาจากค าว่า Arabic and English Program เป็นโปรแกรมท่ีใช้ภาษาอาหรับในการเรียน
การสอนวิชาอิสลามศึกษาและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
สุขศึกษา พลศึกษาและคอมพิวเตอร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 

2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจจะเน้นหนักทั้งทางด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้เข้า
เรียนในโปรแกรมนี้ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เป็นเลิศในการใช้สองภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษวิชาการ 
2.4เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
2.5 สร้างความหลากหลายในการศึกษาให้กับชุมชนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง 
2.6 เรียนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม 
3. โครงการ CC  

 CC ย่อมาจากค าว่า  Chinese Club เริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในปี พ.ศ.  2554 
โดยมีผู้สอน 3 ท่าน เป็นชาวจีน 2 ท่าน โดยแรกเริ่มเปิดเป็นชุมนุมภาษาจีนให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโปรแกรม (SMAP) 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ในภาษาจีน 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาจีน 
3.3 เพ่ือเป็นทางเลือกด้านการศึกษาให้กับนักเรียน 

 
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การพัฒนากิจกรรมผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะการใช้ความรู้ 
ความสามารถในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและกระท าหรือปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองชอบ
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และมีความถนัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่สามารถเป็นสิ่งที่รองรับประชาคมอาเซียน
ได้ในอนาคตและเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเสียโอกา สในการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ 
โครงการดังกล่าวคือ  
โครงการ “หนังสือในมือเรา ” เป็นโครงการที่ฝึกฝนผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ประกอบไปด้วยกิจกรรมเล็กๆภายใต้โครงการนี้คือ  

1. กิจกรรม My Idol เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเลือกต้นแบบที่ดีในการแสวงหา
ความรู้ และเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะรักการอ่าน 

2. กิจกรรมภาพถ่ายจุดประกายฝัน เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือ
จากภาพต่างๆท่ีเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ 

3.กิจกรรมชีวิตฉันเปลี่ยนไปเมื่อฉันได้อ่าน กิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลง
ตนเองโดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางบวก 

4.กิจกรรมแฟนพันธ์แท้อาเซียน เป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรและนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวอย่างกว้างขวาง 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 

 
 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 

 
  

 
ด้านวิชาการ         ด้านภาษา         กิจกรรม 

 
 
 
 

ผู้เรียนมีทักษะความรู้ 
ความสามารถและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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สรุป  
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกจากจะเป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นแล้ว 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองชอบ หรือเลือกเรียนในโครงการที่ตน
ถนัด ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการศึกษาหาความรู้และสร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียนในการเตรียมความ
พร้อมที่จะรองรับประชาคมอาเซียน หวังให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสดงความสามารถในทักษะความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ ภาษาและจัดกิจกรรมต่างๆที่สร้างความพึงพอใจให้กับโรงเรียน สังคมรอบข้างท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
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การพัฒนาทักษะการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษาโดยใช้รูปแบบ MIR-AT  
The Improvement of Counseling for the Islamic Teachers  

by Using the MIR-AT model 

 ซาฮีดา เฮงปิยา 
Saheeda Hengpiya 

 

 บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงทักษะการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษา ซึ่งเป็น
แนวทางในการด าเนินงานการแนะแนวแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดส าคัญของการแนะแนว ความสัมพันธ์ระหว่างครูอิสลาม
ศึกษากับการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม  นอกจากนี้ เพื่อน าไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของผู้เรียนตามรูปแบบ MIR-AT MODEL ซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการในการจัดกิจกรรม 5 ขั้น จนเกิดทักษะการแนะแนวส าหรับครู
อิสลามศึกษาต่อไป 

 

 ค าส าคัญ : ทักษะการแนะแนว   รูปแบบ MIR-AT MODEL  

 ABSTRACT  

 This academic article discusses about the improvement of the 
counseling skills for teachers of Islamic studies. It is the operational 
guidance to students effectively. The study on the concept of 
students’ careers and the relationship between the teachers and 
the guidance activities. These activities are to be adapted according 
to the context of the class-based model consisting of the MIR-AT 
model. There are 5 steps in order to develop the counseling skills 
for teachers of Islamic Studies. 

 

 Keywords : counseling skills, MIR-AT MODEL  

บทน า 
 ยุคของการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เป็นต้น ดังกล่าวนี้ 
ถือว่า มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หากกล่าวถึงการศึกษาใน
อนาคต จะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่เปลี่ยนจากนักเรียนเป็นผู้เรียน (Learner) เปลี่ยนจากโรงเรียนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resource ) ขณะเดียวกันครูผู้สอนเอง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
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ตนเองเป็นผู้ที่อ านวยความสะดวก ( Facilitator) ซึ่งการพัฒนาทักษะการแนะแนวส าหรับครูอิสลาม
ศึกษาเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้รู้จักตนเอง พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ สู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ( Insan Kamil) ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา  (Akliyah) ด้านร่างกาย 
(Jismiyah)  และด้านจิตวิญญาณ (Rohaniyah) สามารถที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมแนะแนว มี
ความส าคัญที่จะช่วยผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนด
เป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม และพัฒนา
ศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551) ดังนั้น ปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน
การแนะแนว คือครูแนะแนว ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อผู้เรียน คือ เป็นบุคคลที่มีส่วนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขผู้เรียนแต่ละคนให้เกิดการพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างมีบูรณาการ( Integration)และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ความหมายของการแนะแนว 
 การแนะแนวตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Guidance” โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายดังนี้ 
 พิศมัย หาญสมบัติ (2554) กล่าวว่า การแนะแนว หมายถึงกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกตัดสินใจ
และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ และได้รับความสุข 
ความส าเร็จในชีวิต 
 วัฒนา พัชราวนิช (2542) กล่าวว่า การแนะแนว คือกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจสภาพแวดล้อม รู้จักวิธีการเผชิญกับปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตของอนาคตตนเอง และปรับตัวกับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 วัชรี ทรัพย์มี  (2523) อธิบายว่า การแนะแนว เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้เข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เขาสามารถน าตนเองได้ สามารถตัดสินใจว่าจะศึกษาด้านใด ประกอบอาชีพใดหรือ
แก้ไขปัญหาอย่างไร และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
 กรมวิชาการ  (2546) อธิบายว่า การแนะแนว คือ จิตวิทยาประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการ
พัฒนาคนให้รู้จักช่วยตนเองหรือพ่ึงตนเองได้ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มท่ีใน
การเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการชีวิตของตนเอย่างฉลาด 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2534) อธิบายว่า การแนะแนว คือ การแนะแนวเป็น
กระบวนการของการบริการ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง ได้
พัฒนาไปทุกๆด้าน สามารช่วยตนเอง มีทักษะและวิจารณญาณในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างชาญฉลาด วางแนวการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 ไพซ้อน ยิ่งนิยม  (2551) อธิบายว่า การแนะแนวในอิสลาม คือการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเอง 
พัฒนาศักยภาพเพ่ือที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสุข
แก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
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 มิลเลอร์  (Miller, 1976) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้สามารถเข้าใจตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง และมีการวางแผนใน
การพัฒนาระบบชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
 ครัมโบลทซ์  (Krumboltz, 1970) อธิบายว่า การแนะแนว คือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้แนะแนวที่มีจุดมุ่งหมายในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่
ประสบปัญหา มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับสภาพความเป็นจริงและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของการแนะแนว สรุปได้ว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้
รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม การรู้จักปรับตัวและการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการรู้จัก
ด าเนินชีวิตของตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
แนวคิดส าคัญของการแนะแนว 
 ครูแนะแนวที่ดีนั้น จะต้องศึกษาถึงความส าคัญหรือแนวคิดของการแนะแนว อันจะเป็นแนว
ทางการช่วยเหลือผู้เรียนภายใต้กรอบแนวคิดส าคัญของการแนะแนว สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อัลกรุอาน อัลหะดีษ นักวิชาการ 

 “พวกเจ้านั้นเป็น
ประชาชาติที่ดีย่ิงซ่ึง
ถูกให้อุบัติขึ้นส าหรับ
มนุษย์ชาติ โดยที่พวก
เจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่
ชอบ และห้ามมิให้
ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและ
ศรัทธาต่ออัลลอฮ”์  
ซูเราะฮฺอาละอิมรอน 
อายะฮฺที่ 110 
 

-การแนะแนว ช่วย
บุคคลให้รู้จักตนเอง 
เข้าใจตนเอง รู้จักคิด 
และตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง รู้จัก
ตั้งเป้าหมายชีวิต และ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
(นิรันดร์ จุล
ทรัพย์:2551,2) 
-การแนะแนว ให้
ความส าคัญต่อการ
รู้จักตนเองและคุณค่า
มนุษย์ 
(วัชรี ทรัพย์
มี:2554,14) 

จากตะมีม อัด-ดารีย์ 
ท่านเล่าว่า ท่านเราะสูล
(ซ.ล.)กล่าวว่า พื้นฐาน
ของศาสนาอิสลาม
คือ  การให้ค าตักเตือน 
(นั่นคือ ส่งมอบส่วนที่ดี
งามแก่ผู้ที่ถกู
ตักเตือน)  พวกเราถาม
ท่านว่า  “ส าหรับผู้ใด
หรือ?”   ท่านตอบ
ว่า  “(ค าตักเตือน
นั้น) ส าหรับอัลลอฮฺ 
ส าหรับคัมภีร์ของ
พระองค์  ส าหรับเราะ
สูลของของพระองค์ 
ส าหรับบรรดาผู้น า
มุสลิม  และส าหรับ
ประชาชาติมุสลิมท้ัง
ปวง”  [บันทึกโดย
มุสลิม] 

กรอบแนวคิดส าคัญ
ของการแนะแนว 
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สรุปจากแนวคิดทั้งสาม คือ แนวคิดของนักวิชาการ มีแนวคิดที่มุ่งพัฒนาตนเอง แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง การวางเป้าหมายชีวิต การเห็นคุณค่าของผู้อื่น เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในขณะที่แนวคิดจากอัลกรุอานและ อัลหะดีษนั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคนสู่การ
ปฏิบัติตนเป็นประชาชาติที่ดี เนื่องจากการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการดะวะห์ คือการเชิญชวนสู่ความ
ดีและห้ามปรามความชั่ว ความหมายโดยสมบูรณ์คือการช่วยเหลือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ความ
กระจ่างชัดเจนในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินชีวิตของอิสลามอย่างมีเป้าหมายที่
ชัดเจน  
 
ปรัชญาการแนะแนว 
 การปฏิบัติภาระหน้าที่ของครูแนะแนวนั้น ในฐานะครูอิสลามศึกษา (มูรอบบี) จ าเป็นต้องศึกษา
ท าความเข้าใจในปรัชญาและหลักการแนะแนว เพื่อที่จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ
เลือกและการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงกระบวนการจัดการแนะแนวต่อผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

           ภาพแสดงปรัชญาการแนะแนว (พนม ลิ้มอารีย์, 2548) 
 จากภาพจะเห็นได้ว่าการศึกษาถึงปรัชญ าการแนะแนว จะมีผลต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ ช่วยก าหนดกรอบของการปฏิบั ติหน้าที่
ของครูแนะแนวที่มีต่อผู้เรียน ดังนี้ 

1. ครูแนะแนวสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
2. การจัดบริการแนะแนวจะเกิดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. ช่วยผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยค้นพบสาเหตุ และแก้ปัญหาอย่างถูกจุด 
4. การเลือกและการตัดสินใจของผู้เรียน เกิดจากการใช้วิจารณญาณของผู้เรียน ไม่ใช่เกิดจากการ

บังคับของครูแนะแนว 
5. การปฏิบัติหน้าที่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความสมัครใจของผู้ให้บริการ และผู้เรียนที่รับ

บริการต้องมาด้วยความเต็มใจในการให้ความร่วมมือ 
 
 

พฤติกรรมย่อมมี
สาเหตุ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

มีอิสรภาพการ
เลือกเป้าหมาย
ชีวิต 

ความมีศักด์ิศรี
ของตนเอง 

ปรัชญา
การแนะ
แนว 

ความร่วมมือของ
ผู้ให้และผู้รับ
ความช่วยเหลือ 
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ประเภทของการแนะแนว 
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551) และวัฒนา พัชราวนิช  (2542) ได้แบ่งประเภทของการแนะแนว
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. แนะแนวด้านการเรียนหรือด้านการศึกษา  กระบวนการของการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่
ให้ได้รับความส าเร็จทางด้านการศึกษาตามความสามารถของผู้เรียนเอง ตั้งแต่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน การฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่วนความล้มเหลวของการแนะแนวในทางท่ี
ผิด ท าให้เกิดผลเสีย อาทิ การเลือกวิชาเรียนหรือแผนการเรียนที่ไม่เหมาะสม ขาดวิธีการเรียนที่ดี ขาด
การวางจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีจะท าให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน ด้วยเหตุนี้ควรมีการ
จัดบริการแนะแนวขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้น้อยลง 
 2. แนะแนวด้านอาชีพ  กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้มีทักษะในการเลือกอาชีพ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการท างาน การสร้างเจตคติที่ดีต่อการท างาน การส ารวจอาชีพ การ
ตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ การเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  
 ในด้านการแนะแนวอาชีพตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ครูอิสลามศึกษาควรสร้างเจตคติที่ดี
ต่อการท างานและการอาชีพ การสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอาชีพ 
โดยเฉพาะการแนะแนวอาชีพที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม (Haram) การเลือกหาอาชีพท่ีมี
ความสุจริตทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม การแนะน าให้ผู้เรียนได้รู้จักคุณค่าของการท างาน อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน (Jamaah) การมีจิตส านึก ในหน้าที่การงาน ตลอดจนการรู้จักน าทักษะอาชีพไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
 3. แนะแนวด้านชีวิตและสังคม  กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตและ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จักตนเองและรู้คุณค่าของ การรู้จักปรับตัวและการ
แก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง การฝึกการใช้ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และสามารถสร้างตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างครูอิสลามศึกษากับการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างครูอิสลามศึกษากับการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

จะเห็นได้ว่ า ครูอิสลามศึกษานั้น เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของ
ผู้เรียน ซึ่งสรุปความสัมพันธ์ต่อการแนะแนว ดังนี้ 
 I แสดงถึงการสร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่เริ่มต้นด้วยการสร้างรอยยิ้ม 
สร้างมิตรไมตรีให้แก่ผู้เรียน 
 S แสดงถึงความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องภายใต้กรอบของอิสลาม ท าให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น เป็น
กันเอง 
 L แสดงถึงความสามารถของครูในการใช้ภาษาท่ีโน้มน้าวผู้เรียนเป็นอย่างดี ไม่แข็งกระด้าง ไม่
พูดข่มผู้เรียน ไม่แสดงความก้าวร้าวต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครูแนะแนว ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 A แสดงถึงมารยาทการปฏิบัติของครูแนะแนวต่อผู้เรียน หากครูมารยาทดี ผู้เรียนก็จะให้ความ
เคารพ และให้ความเชื่อถือ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นครูที่ชัดเจน 
 M  แสดงถึ งการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดผลเชิงบวกต่อ
ผู้เรียนเนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมของครู ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ท าให้ได้รับ
ความสุขในความส าเร็จของกิจกรรม 

ISLAM งานแนะแนว 

I : Ibtisam การสร้างรอยยิ้ม มิตรไมตร ี

S: Silatulrahim การเชื่อมความสัมพันธ ์

L: Luquat การใช้ภาษาที่ด ี

A: Akhlak การมีมารยาทที่ด ี

M: Masrur 
การได้รับความสุข 
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 อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างครูอิสลามศึกษากับการจัดกิจกรรม
แนะแนว ถือว่าเป็นพื้นฐานของครูอิสลามศึกษา สามารถท่ีจะบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม
แนะแนวที่สร้างสรรค์ในอิสลาม(ISLAM)อีกต่อไป  
 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษาโดยใช้ MIR-AT MODEL   
 จากการศึกษาความหมาย แนวคิด ปรัชญา ประเภทของการแนะแนว ตลอดจน ความสัมพันธ์
ระหว่างครูอิสลามศึกษากับการจัดกิจกรรมแนะแนว  ดังกล่าว  ท าให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษาโดยใช้  MIR-AT MODEL ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            

 
 
 
  

 
 

                รูปแบบการแนะแนว MIR-AT MODEL 

หลักการของรูปแบบพัฒนาทักษะการแนะแนวแบบ MIR-AT MODEL 
1. ค าว่า MIR-AT เป็นค าศัพท์ภาษาอาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า กระจก นั่นก็หมายความว่า 

รูปแบบการแนะแนว MIRAT MODEL นี้ ต้องการที่จะสะท้อนความเป็นครูแนะแนว ซึ่งในที่นี้ ครูอิสลาม
ศึกษาเปรียบเสมือนกระจกที่รับฟังปัญหาจากผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนตาม
แนวทางอิสลาม โดยพัฒนาการแนะแนวด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีระบบ ทั้งความรู้ที่เกิด
จากความเข้าใจต่อผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายชองการแนะ
แนว  

2. การจัดการแนะแนว ครูอิสลามศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอแนวทาง เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมี
ทางเลือกกับสิ่งที่ดีท่ีสุดกับตนเองและสังคมได้ 

3. ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ในขณะที่ครูแนะแนว สามารถจะให้
ค าแนะน าท่ีดีให้กับผู้เรียนได้  

Tatbik  (น าไปใช)้ 
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ความรู้/สรุป/ปฏิบัต)ิ 

Rabtul Marifah (เชื่อมโยงความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่) 

 Iktisab Marifah (แสวงหาความรู้ใหม่) 

Murajaah (ทบทวนความรู้เดิม) 

1 2 3 4 5 
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4. ผู้เรียนมีโอกาสสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการให้ค าแนะน าของครูแนะแนว
ได้ ตลอดจนสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. ครูแนะแนวท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

การพัฒนาการทักษะกิจกรรมการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษา โดยใช้รูปแบบ MIR-AT 
MODEL มีข้ันตอนในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม (Murajaah marifah) 
ขั้นนี้ ครูอิสลามศึกษา ในฐานะที่เป็นมูรอบบี(ผู้ให้การอบรม)ความรู้แก่ผู้เรียนแล้ว ครูอิสลาม

ศึกษายังถือได้ว่าเป็นครูแนะแนวที่ดีได้ โดยสามารถใช้เทคนิคการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนใน การเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแนะแนวให้ผู้เรียน โดยครูแนะแนวจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาสาระ 
ประสบการณ์  องค์ความรู้เดิมให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ครูแนะแนวควรสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้เรียนทุกคน  ครูแนะแนวสามารถใช้วิธีการน าเสนอกิจกรรม รวมทั้งสื่อการแนะแนวต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม เช่น การสนทนาซักถามในบรรยากาศที่เป็นกันเอง การอภิปราย การขับร้องอ
นาชีด การเล่นเกม การฉายวีดีทัศน์ที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความอยากรู้ ความเข้าใจ และให้ความไว้วางใจแก่ครูแนะแนวมากขึ้น  

ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ใหม่ (Iktisab marifah) 
ครูแนะแนวให้ผู้เรียนทบทวนองค์ความรู้เดิมแล้ว ครูแนะแนวต้องน าเสนอกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยที่ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทราบ หลังจากนั้นจึงน าเข้าสู่เนื้อหาของกิจกรรมการแนะแนว  โดยมีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ให้ชัดเจน ครูมีการซักถามแลกเปลี่ยนโต้ตอบกับผู้เรียน การอธิบาย  การน าเสนอตัวอย่างท่ีเป็น
ภาพประกอบ ผลงาน หรือหนังสือประกอบการจัดกิจกรรม ตลอดจนชี้แจงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุก
คน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และให้ความไว้วางใจมากขึ้น โดยครูอาจจะแนะน า
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางที่ดีแก่ผู้เรียนมากข้ึน 
  ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ (Rabtul Marifah) 

ขั้นนี้ ครูแนะแนวให้ ผู้เรียนศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดหรือความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียน
ต้องศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่ครูได้อธิบายในขั้นที่2 กับความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ
ต่างๆโดยตนเอง เช่น ใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนความรู้/สรุป/ปฏิบัติ (Munaqashah  Al-Ilmu) 
ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ ครูแนะแนวให้ ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ ความ

เข้าใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการแบ่งปันความรู้ ท า
ให้ได้รับประโยชน์จากความรู้ของตนเอง และความเข้าใจของอ่ืนไปพร้อมๆกัน โดยครูสามารถ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามสภาพความเป็นจริง เช่น การสังเกตการท างานเป็นกลุ่ม การ
บันทึกข้อมูล การน าเสนอองค์ความรู้ทั้งหมดท่ีผู้เรียนได้รับ หลังจากท่ีศึกษาเป็นกระบวนการกลุ่ม โดย
ท ารวบรวมข้อมูลจากงานหรือกิจกรรมของผู้เรียน  ตลอดจนการจัดแสดงผลงานที่ปฏิบัติของนักเรียน 
ครูต้องให้ความร่วมมือแก่ผู้เรียนตลอดเวลา 
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ขั้นที่ 5  น าไปใช้ (Tatbik) 
ครูแนะแนวน าความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมแนะแนว ไปปรับปรุง พัฒนา ศึกษาผู้เรียนอย่าง

เข้าใจ พร้อมชี้แนะแนวทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป 
 
การพัฒนาตนเองด้านการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษา 
 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าว ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้ครูอิสลามศึกษา ได้ท าหน้าที่
ช่วยเหลือผู้เรียน นอกเหนือจากงานการเรียนการสอน ซึ่งสรุปแนวทางการพัฒนาและประโยชน์ของการ
พัฒนาตนเองด้านการแนะแนว ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาตนเองด้านการแนะแนว 
 ครูอิสลามศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีความสามารถในการท างานด้านวิชาการควบคู่ไป
กับการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในทุกๆเรื่อง ดังนั้นครูอิสลามศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองด้าน
การแนะแนว นั่นคือมีความรู้ในด้านการแนะแนวที่ถูกต้อง และมีความพร้อมและแรงขับเคลื่อนเป็น
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 
 ชุลีพร อร่ามเนต ร (ออนไลน์) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวคือ ครูแนะแนวจะต้อง
ให้ความกระจ่างในทุกเรื่องๆในสิ่งที่ผู้เรียนเกิดความสับสนไม่เข้าใจ เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอยู่ตลอดเวลา หน้าที่ของครูแนะแนวจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างใกล้ชิด ศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ส าหรับโมเดลการแนะแนวของครูแนะแนวนั้น สามารถที่จะบูรณาการหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม
และการเรียนการสอนตามหลักสูตรเข้าด้วยกัน โดยชี้ให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทั้งการใช้ทักษะ การปฏิบัติตนเอง และการใช้ทักษะชีวิตที่อยู่ใน
กรอบแห่งศาสนาอิสลาม 
 กรมวิชาการ (ออนไลน์) ได้มีแนวทางการพัฒนางานแนะแนวได้ ซึ่งครูทุกคนเป็นครูแนะแนวได้ 
ส่วนครูแนะแนวที่ท าหน้าที่ของตนเองอยู่แล้วนั้น จะมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้บริหารการแนะแนว จัด
กระบวนการแนะแนว ดังนั้นการพัฒนางานแนะแนวต้องด าเนินการทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบการบริหาร
จัดการแนะแนวการพัฒนาครู ผู้บริหารให้เข้าใจกระบวนการแนะแนว การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ การแนะแนวที่ดีนั้น ครูต้องเข้าใจและให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน ค านึงถึงศักยภาพ
และความพร้อมของผู้เรียน และต้องเข้าใจว่าความรู้นั้นเป็นพื้นฐานของการคิด การตัดสินใจในการคิดหา
ข้อสรุปนั้น เป็นความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละคน การสังเคราะห์ความรู้เพื่อไปสู่ข้อสรุป การแนะแนวจึง
จะต้องสร้างนิสัยแห่งการแสวงหาความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ การอ่าน การคิดสิ่งที่มีความรู้และเกิด
ประโยชน์ ถ้าสร้างได้จะกลายเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 การพัฒนาแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านแนะแนวนั้น มีแนวทางหลายประการที่จะช่วย
พัฒนาครูอิสลามศึกษาไปสู่การเป็นครูแนะแนวที่ดีได้ ดังนี้ 

1.1 การจัดท าเสวนากลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ให้ความรู้ 
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1.2 การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการเพ่ิมความรู้ เปิดมุมมอง โลกทัศน์ มีความแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากแบบอย่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ และศึกษาข้อมูลจากสถาบัน
อ่ืนๆที่ประสบความส าเร็จในการจัดการแนะแนว 

1.3 การศึกษาเอกสาร เป็นวิธีการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดี โดยศึกษา
ข้อมูลอย่างกว้างขวาง และมีการคัดกรองข้อมูลอย่างมีระบบ 

2. ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษา 
 จากผลของรูปแบบพัฒนาทักษะการแนะแนว ส าหรับครูอิสลามศึกษาข้างต้น  ครูอิสลามศึกษา
อาจจะมีการ ยกระดับการเป็นครูมืออาชีพ ทั้งการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ครูอิสลามศึกษาจะได้รับความรู้ 
ความเข้าใจด้านการแนะแนวได้ อย่างถ่องแท้  การน าความรู้จากการแนะแนวไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นความส าคัญของผู้เรียนเป็นหลัก การรู้จักประยุกต์การสอน   การบูรณาการระหว่าง
หลักวิชากับการแนะแนว ครูอิสลามศึกษามีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
เป็นไปตามความประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับครู ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนเอง  
 
สรุป 
 การใช้ทักษะการแนะแนวส าหรับครูอิสลามศึกษา เป็นการพัฒนาครูเพื่อเข้าใจ เข้าถึงผู้เรียน ใน
บรรยากาศแบบอิสลาม ซึ่งเป็นแนวทาง การช่วยเหลือ การพัฒนา การปรับตัว การอยู่ร่วมในสังคมของ
ผู้เรียนอย่างมีความสุข อันเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทเต็มท่ีในการเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ ครูอิสลามศึกษา มี
ภารกิจหลักส าคัญท่ีต้องปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ความรู้ ที่อยู่บนพื้นฐานของอิสลาม ดังนั้น
หากครูอิสลามศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนะแนวอย่างถูกต้อง ย่อมจะท าให้ครูมีเทคนิค วิธีการ จัดการ
เรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความถนัดความต้องการ ความสนใจ ความ
แตกต่างของผู้เรียน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีเน้นว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด และเป็นไปตามหมายจุดหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 
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