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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 

 

Varian Masyarakat Islam Jawa : Dalam Aplikasi Kombinasi Sosial Budaya 

 DR. M. Dimyati Huda, M.Ag  

 Abstract  

 Javanese Muslim majority until now have not been able to leave the tradition 

and culture of Javanese, although sometimes the traditions and culture that is 
contrary to the teachings of Islam. There are some traditions and culture of Java 

that can be adapted and continued without restraints contrary to the teachings 
of Islam, but there are many cultures that are contrary to the teachings of Islam. 

Javanese people who hold the teachings of Islam with strong (fanatic) can 

certainly pick and choose which of Javanese culture that still can be maintained 

without having to deal with Islamic teachings. While the Java community that 
does not have a sufficient understanding of the Islamic religion, more safeguard 

their heritage and practice it in their daily lives, though contrary to the teachings 
of their religion. This phenomenon continued until now. 

 

 Keyword : Varian, Masyarakat, Islam, Jawa  

Ideologi Dasar 
Sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia, bangsa Indonesia telah 

menganut paham kepercayaan yang bersumber dari Budaya Melayu lokal, paham ini bisa 
disebut sebagai “religio magis” atau sebagai pembulatan dan perpaduan yang mengandung 
beberapa sifat, cara berfikir prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain. 

Selanjutnya orang Indonesia pada dasarnya berfikir, merasa dan bertindak didorong 
oleh kepercayaan gaib yang mengisi dan menghuni seluruh alam yang membawa ke dalam 
keseimbangan. Keseimbangan itulah senantiasa harus ada dan terjaga, apabila terganggu 
harus dipulihkan. Memulihkan keadaan itu terwujud dalam upacara, pantangan atau ritus.1 
Suku Jawa sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme, telah hidup teratur dengan mitos 
animisme-dinamisme sebagai akar religiusitasnya, dan hukum adat sebagai pranata sosial, 
adanya hukum adat sebagai warisan ini menunjukkan bahwa nenek moyang suku bangsa 
Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau kepala adat, walaupun masih 
dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi animisme dan dinamisme yang menjadi akar 
budaya asli Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, cukup memiliki daya tahan yang kuat 
terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang berkembang maju. Keadaan ini memancing 

                                                           
1 (Disertasi; Fungsi sabung ayam, I Made Weni) 



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

 

 

2 

timbulnya teori kekenyalan dan ketegaran kebudayaan asli pribumi Indonesia.2 Walaupun 
mayoritas orang Indonesia mengaku beragama Islam, namun sikap keagamaan mereka sehari-
hari yang mereka hayati (dijiwai) dalam batinnya oleh agama asli Indonesia yang kaya raya 
isinya, yang dipelihara dengan khusyuk, yang tidak mau “dirombak” oleh agama asing.3 

Lain dari itu, semenjak kebangkitan nasionalisme Indonesia yang diungkapan dalam 
bentuk “toleransi” sebagai sifat asasi Jawa menjadi popular. Bagi orang Jawa, gagasan 
“toleransi“ itu sendiri berhubungan dengan jalinan rumit dengan sifat khusus agama di Jawa. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Benedict R.OG. Anderson, bahwa:  

“Sudah barang tentu saya seorang muslim, tetapi saya bukanlah seorang 
muslim fanatik  sebagaimana orang aceh, kami orang Jawa dapat berjalan 
seiring dengan orang  Kristen dan Budha, kami melihat kebenaran pada semua 
agama dan tidak hanya terbatas pada kepercayaan kami saja “.4 
Ungkapan tersebut sangat menarik, karena ada sifat sinkretis yang mempengaruhi 

watak kebudayaan Jawa. Paham sinkretis ini memadukan unsur-unsur dari berbagai agama, 
yang pada dasarnya berbeda atau bahkan berlawanan.5 Sifat toleransi dan sinkretisme pada 
budaya Jawa mampu mengadopsi berbagai budaya dan agama impor, sebagaimana mistik 
Hindu, Budha, Islam dengan mistik Jawa itu sendiri yang penuh dengan animisme dan 
dinamisme, sehingga setiap orang Indonesia bagaimanapun majunya tetap terpengaruh oleh 
agama asli yang sedikit banyaknya melekat pada keyakinan batinnya, baik seorang pengikut 
Hindu, Budha, Islam, maupun Kristen.6 

Dalam mitos Jawa, fakta dalam kehidupan tunduk pada hukum kosmis dan 
merupakan bagian sebuah tata-tertib yang tak terelakkan, menyuburkan kegemaran akan 

                                                           
2 (Simuh: 2003, 40) 
3 (J.W.M. Bakker, 217) Jawanisme atau kejawen dikategorikan bukan suatu religius, akan tetapi lebih menunjuk kepada 

sebuah etika dan sebuah gaya hidup yang tentu didasari oleh pembekalan Jawa, demikian ketika orang mengekspresikan 
ke-Jawa-an dalam kehidupan agama pada ruang mistisisme dianggap bagian suatu budaya yang condong pada 
kehidupan dalam mengatasi keaneka ragaman religious. Dalam kehidupan sehari-hari di Jawa, kita banyak menemui 
orang-orang menjalani agama dengan sungguh-sungguh, bahkan dari segi manapun telah memenuhi syarat. Istilah para 
peneliti disebut santri, tetapi mereka akan tetap sebagai orang Jawa yang membicarakan kehidupan dengan penuh 
penafsiran dan makna. Seperti dalam perspektif mitologi wayang, menghormati dan menghitung hari, selamatan dalam 
integrasi sosial yang dianggap sangat penting, kewajiban memuliakan, menziarahi makam orang tua dan para leluhur. 
Pada tingkatan etis disini orang Jawa punya niatan ikhlas yang tidak ditujukan pada egoistis, melainkan menempatkan 
kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dengan dihubungkan filosofinya orang Jawa sepi ing pamrih, rame 
ing gawe. 

4 (Benedict R.OG. Anderson: 2003: 4). 
5 (Simuh: 1988: 2) 
6 (Siagian: 1987, 14). Lebih dari itu, filsafat pendidikan Jawa berupaya menemukan gagasan menjadi orang Jawa yang 

beradab, artinya mengetahui cara beradab dan sepenuhnya sadar akan posisi sosial, seorang Jawa yang diakui adalah 
sosok dan tahu tatanan, oleh karena itu seseorang anak dianggap belum Jawa apabila menjadi orang Jawa belum 
berbudaya (Jowo ora Jawani), karena anak belum mengerti tempatnya tatanan (seharusnya berbudaya Jawa), begitu 
juga orang yang tidak menerapkan tatanan Jawa, mereka dianggap bukan orang Jawa, dengan demikian bagaimana kita 
lihat budaya Jawa sangat kuat tatanan sosial maupun filosofinya. 
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ramalan dan perbuatan proyektif, karena pola kosmis itu “pasti”, sebagaimana Jawa sendiri 
mempunyai hitungan dan kalender dalam menentukan langkah, misalnya primbon, walaupun 
primbon sendiri bukan merupakan yang mutlak kebenarannya, akan tetapi hitungan-
hitungannya bagi kalender Jawa mempunyai arti dan fungsi yang tidak hanya sebagai 
petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, namun juga menjadi dasar dan ada 
hubungannya dengan apa yang disebut petangan jawi yaitu; perhitungan baik buruk yang 
dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata wangsa, wuku 
dan lain-lainnya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan 
Sultan Agung Mataram dalam kalendernya.7 

Di sisi lain, ternyata tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam 
percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek 
keagamaan. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi 
ajaran dan kepercayaan Hindhu dan Buddha terus bertahan hingga sekarang, meskipun 
mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang 
lainnya. 

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa 
meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu 
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa 
yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, 
tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang 
memegangi ajaran Islam dengan kuat (kaffah) tentunya dapat memilih dan memilah mana 
budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam. 
Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih 
banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan 
mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. 
Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang.8 

                                                           
7
 (Purwadi: 2006 -14). Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga 

akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Di antara faktor penyebabnya adalah begitu 
banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman 
sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia, begitu pula 
jargon atau istilah-istilah Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam 
berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia. 

8 Dengan demikian, ajaran hitungan-hitungan dan ramalan Jawa dijadikan suatu kemungkinan jika, orang punya akses pada 
skema agung yang bisa didapat dengan cara meditasi atau praktek mistik, perhitungan gaib atau pengetahuan rumus-
rumus horoskop, semua peristiwa dipahami tidak terjadi karena kebetulan, melainkan karena manifestasi dari kekuatan 
tersembunyi yang mampu mewujudkan tiap-tiap kebenaran, dimana bayang-bayang yang tak terhindarkan menjadi 
sebuah fakta. pengertian sebab akibat (kausalitas) ini pada saat yang sama bersifat luar biasa pragmatis, sekaligus amat 
mistis, dalam memberi alasan aktifitas dan usaha untuk mengungkap struktur peristiwa-peristiwa yang akan dating. Oleh 
karena itu orang Jawa mempertimbangkan dan memperhitungkan hari yang menguntungkan untuk memulai usaha dan 
jodoh harus dihitung berdasarkan sifat-sifat pribadi dan ini menurut ilmu nujum untuk menjamin kecocokan. Karena 
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Dalam sejarah penyebaran agama di Jawa, Islam merupakan salah sau di antara 
agama yang mengalami perkembangan cukup menarik, yaitu ketika mampu menggantikan 
zaman Majapahit menjadi zaman Islam (pasca Majapahit runtuh), Islam selain tetap konsis 
juga dapat mengakomodasi budaya lokal Jawa. Yang menjadi persoalan kemudian, mengapa 
prinsip tauhid yang jelas bertentangan dengan kepercayaan budaya Jawa “animism-
dinamisme” tidak dihapus dengan kekuatan dan kekuasaan pada waktu itu, misalnya: “pada 
masa kekuasaan Sultan Agung Mataram”, sehingga Islam bisa menjadi lebih sempurna dalam 
menyebarkan monoteismenya dan syariatnya yang langsung  bisa diambil dari sumber hukum 
dasar  Islam  sendiri yaitu Al-Qur’an dan Hadits; dalam menjawab ini ada beberapa hal yang 
bisa menjelaskan: Pertama, diantara faktor penentu keberhasilan gerakan Islamisasi di 
nusantara adalah penggunaan seni, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan setempat. Kedua, 
semua ini menunjukkan kearifan para da’i dalam kemampuan  memahami spirit Islam 
sehingga dapat berbicara sesuai dengan kapasitas para audiens-nya; mereka melakukan 
modifikasi, adat istiadat dan tradisi setempat sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan 
dasar-dasar Islam. Dan yang Ketiga, Sejarah babat tanah Jawa khususnya menjelaskan 
bagaimana pergelutan antara spiritualisme Islam dengan spiritualisme Hindu-Buddha 
membuktikan keunggulan agama baru yang dibawa oleh para sufi, kenyataan juga 
membuktikan bahwa para da’i yang semangat spiritualisme berjalan pada jalur generasi 
muslim abad pertama.9 

Dalam praktek mistik Jawa, didasarkan pada doktrin Sufisme mengenai kesempurrnaan 
manusia; Menurut doktrin ini, manusia merefleksikan nama-nama sifat Allah, siklus kehidupan, 
dan pengalaman mistik dipahami sebagai berasal dari Allah serta kembali keesensi Ilahi, 
karena alasan itu pembicaraan-pembicaraan sufi mengenai mistisisme sangat erat dengan 
kosmologi, anatomi dan eskatologi.10 Pemahaman mistik yang demikian, bagi masyarakat 
Islam Jawa telah menjadi mitos dan tradisi, sehingga kebiasaan dan cara berfikir yang bersifat 
mistis itulah ada kecenderungan bagi masyarakat Islam Jawa dalam mengadukan 
persoalannya kepada pelaku spiritual, seperti kewalian. 

                                                                                                                                                                                     
begitu rumusan yang tepat sudah ditetapkan, tindakan bisa diawali dengan harapan bisa berkembang secara 
menguntungkan.  (Niels Mulder: 2001, 97). 

9
 Keunggulan kaum sufi, boleh jadi ditentukan pula oleh semacam adanya kekuatan supranatural dalam sepak terjang 

mereka, sehingga apabila mendoakan orang sakit, penderita segera disembuhkan oleh Allah SWT, pengaruh mereka 
sungguh luar biasa, meski lebih dekat kepada khayalan, namun  nyata dan riil. (Alwi Shihab: 2001, 40). Pandangan 
masyarakat Islam terhadap para pelaku suprantural inilah pada perkembangannya menyebabkan ilmu perdukunan tetap 
eksis yang sebagian diantaranya dilestarikan para tokoh dan kyai sebagai panduan sentral bagi orang Islam Jawa sekaligus 
juga dianggap sebagai manifestasi kaum wali dan sufi awal. Sufisme bisa dipahami sebagai wujud “filsafat keagamaan”  
sekaligus “Islam rakyat”, artinya; bahwa dimensi devosionalistik dan esoterik sufisme berjalin erat dengan pemikiran 
keagamaan Jawa, teori politik dan di dalam kepercayaan rakyat yang berhubungan dengan penghormatan orang mati, 
barokah dan ziarah. (Mark R. Woodward: 1999-100). 

10 (Schimmel, 1975: 182) 
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Penulis dalam hal ini mengkaji tentang varian masyarakat Islam Jawa (dalam aplikasi 
kombinasi sosial budaya). Sejauh ini menurut pengamatan dan pengetahuan penulis, kajian 
secara khusus terhadap persoalan ini belum pernah dilakukan, walaupun kajian dan 
penelitian tentang masyarakat Islam Jawa sebagian sudah dilakukan oleh para peneliti dan 
penulis sebelumnya. 

Dari pertimbangan sebagaimana di atas dan dalam alasan inilah, tulisan ini merupakan 
hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap masyarakat Islam. Varian masyarakat Islam 
Jawa menurut C. Geertz terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kaum abangan, santri, dan priayi 
dengan ciri-ciri kebudayaan yang berbeda. Ketiga varian agama itu yang selanjutnya disebut  
sebagai The Religion Of Java.11 Namun demikian, dewasa ini masyarakat telah berubah 
sedemikian rupa yang selayaknya disadari dan ditanggapi dalam kerja lapangan.  

Perubahan yang disebabkan oleh berbagai kekuatan, baik dari dalam maupun dari 
luar, telah menyebabkan apa yang dikatakan masyarakat dan kebudayaan itu sudah berbeda: 
Orang Jawa di Mojokuto (penelitiannya Geertz) tidak lagi dengan mudah mengidentifikasi 
tetangganya sebagai “abangan” atau “santri” maupun “priyayi”, baik yang dulu disebut santri 
sekarang telah menjadi priyayi (priyayinisasi santri) atau yang dulu disebut priyayi sekarang 
telah menjadi santri (santrinisasi priyayi), maupun karena ciri-ciri yang dulu  menjadi monopoli 
kelompok tertentu sekarang ini telah menjadi praktek umum. Selain itu, mencairnya batas-
batas kultural lama dapat pula dimunculkan oleh batas-batas kultural baru yang didasarkan 
oleh batas konstruksi yang berbeda. Proses ini tentu saja mengubah batas-batas kelompok 
dan kebudayaan  yang didefinisikan di dalam kelompok atau oleh kelompok lain.12 

Sebagaimana dalam menghadapi tantangan kemajuan budaya Barat, muncul tiga 
varian keIslaman di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Yaitu varian Islam Kejawen, varian 
Islam tradisional, dan varian Islam modernis. Ketiga varian keIslaman inilah yang sangat 
berperan dalam membangun negara Republik Indonesia.13 

 
Bentuk Kepercayaan dan Kajian Kebudayaan Masyarakat Jawa 

Dalam sebuah kajian kebudayaan pada umumnya dipahami sebagai proses dan hasil 
krida, cipta, dan rasa, atau karsa manusia dalam upaya menjawab rintangan kehidupan yang 
berasal dari alam sekitarnya. Kebudayaan akan nampak pada bidang pemikiran manusia yang 
berhubungan dengan bentuk-bentuk sosial lingkungan yang ditentukan oleh tindakan yang 
bernilai bagi masing-masing pada kelompok kehidupan sosial.14 Dalam pengertian 

                                                           
11

 (Nur Syam: 2007, 95) 
12

 (Irwan Abdullah, 2006: 16). 
13Demikian juga realitas empirik masyarakat di tempat penelitian ini dilakukan telah terjadi perubahan dan perkembangan sebagaimana adanya banyak priyayi yang 

kemudian menjadi santri (santrinisasi priyayi), perubahan ini setidaknya dimulai dengan memasukkan anak-anaknya ke pesantren sama halnya yang dilakukan oleh 
kejawen (sebutan abangan dalam penelitian ini), dari itulah Masyarakat Islam Jawa (daerah kajian penelitian ini) terdapat berbagai  varian yang meliputi “Islam 
kejawen, Islam Modern, Islam Tradisional”.  (Simuh, 2003:114). 

14 (Thomas. F. O’Dea, 1996: 3). 
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kontemporer, tidak beranjak jauh dari batasan pengertian kebudayaan klasik, kebudayaan 
terdiri dari totalitas produk-produk manusia, dari yang material sampai dengan yang non 
material.15 Produk material mencakup semua unsur kebudayaan yang bersifat material, 
seperti: alat tehnologis, arsitektur, biokultural dan sebagainya. Sedangkan produk nonmaterial 
meliputi semua unsur kebudayaan yang bersifat nonmaterial, misalnya: bahasa, sistem nilai, 
sistem pengetahuan, kosmologi, kosmogoni, ekologi dan lain sebagainya. Sebagai gambaran 
singkat, menghadapi tantangan alam, manusia menciptakan alat-alat yang membantunya 
merubah lingkungan menjadi sesuatu seperti yang dibutuhkan atau dikehendakinya.16 

Ciri-ciri kebudayaan jawa ketika dilihat dari kemampuannya yakni membiarkan diri 
larut oleh kebudayaan jawa, sebagai manusia dalam lingkup alam semesta, yang diperlukan 
adalah cara menghadapi hidup untuk memperoleh kedamaian, keseimbangan,mendekatkan 
diri kepada Allah. Cirri kepasrahan total inilah yang menyebabkan Islam esetoris mampu 
membaur dengan kebudayaan jawa. Dengan demikian, percampuran Islam esetoris dan 
budaya jawa menghasilkan budaya Islam-jawa yang dinamis, yang memiliki bentuk dan 
makna tertentu dalam upaya mencintai Tuhan yang tunggal (monotheis), tidak begitu saja 
menghilangkan pantheis-budhiesme-india (politheis) dan animisme (pemuja arwah leluhur) 
yang melekat dalam keseharian masyarakat jawa. 

Dalam kehidupan orang jawa masih membeda-bedakan antara orang priyayi yang 
terdiri dari pegawai negri dan kaum terpelajar, dengan orang kebanyakan yang disebut wong 
cilik, seperti petani, tukan-tukang dan pekerja kasar lainnya, disamping keluarga kratondan 
keturunan bangsawan atau bendara-bendara. Kemudian menurut criteria  pemeluk 
agamanya, orang jawa biasanya membedakan orang santri dengan agama kejawen.17 

                                                           
15 (Berger, 1991: 8). 
16 Dengan alat-alat yang dibuatnya manusia merubah lingkungan alamiyah menjadi lingkungan buatan. Selain menghasilkan 

hal-hal yang material, melalui bahasanya manusia mencipta sistem simbol dan membangun sistem pengetahuannya. 
Sistem simbol tersebut meresapi hampir semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dari 
sini bisa ditemukan hal material tertentu yang sama, bisa memiliki makna berbeda bagi dua kebudayaan yang berlainan, 
karena masing-masing kebudayaan memiliki sistem pemaknaan yang tidak sama. Pembentukan kebudayaan nonmaterial 
selalu berjalan seiring dengan aktifitas manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya. (Tim dosen filsafat ilmu: 2002, 
158). 

17 Seiring dengan berkembangnya kebudayaan dalam interaksi individu maupun kelompok dan anggota masyarakat, maka 
dengan sendirinya terjadi interaksi antara agama dan kebudayaan, yaitu adanya pengaruh timbal balik antara agama dan 
kebudayaan, sebab manusia sebagai pelaku yang memiliki emosi dan pikiran memiliki kemampuan untuk menyimpan 
banyak nilai, dan kemudian direalisasikan dalam bentuk agama atau kebudayaan yang diiringi dengan nilai-nilai 
kesakralan. Satu konsep yang biasanya dipandang menjadi karakteristik dari segala sesuatu yang religius adalah 
supranatural, dan yang supranatural adalah tatanan hal ikhwal yang berada di luar kemampuan pemahaman kita, yaitu 
dunia misteri yang sering dipahami sesuatu yang tidak bisa diketahui atau sesuatu yang tidak bisa ditangkap akal dan 
diserap indra, maka agama menjadi semacam spekulasi terhadap segala sesuatu yang ada diluar sains atau akal sehat 
pada umumnya. Menurut Spencer agama yang ajaran-ajarannya kadang saling berlawanan, diam-diam sepakat bahwa 
dunia dengan segala isinya dan segala yang melingkupinya adalah sebuah misteri yang membutuhkan penjelasan, lebih 
jauh ia mengatakan agama pada dasarnya berisi keyakinan akan adanya sesuatu yang Maha Kekal dan berada diluar 
intelek. Begitu juga Marx muller, ia melihat seluruh agama sebagai usaha untuk memahami apa-apa yang tak dapat 



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

 

 

7 

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan 
budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di 
Indonesia. Di antara faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi 
elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum 
kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa 
Indonesia, begitu pula jargon atau istilah-istilah Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan 
budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di 
Indonesia. 

Di sisi lain, ternyata tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam 
percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek 
keagamaan. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi 
ajaran dan kepercayaan Hindhu dan Buddha terus bertahan hingga sekarang, meskipun 
mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang 
lainnya. 

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa 
meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu 
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa 
yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, 
tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang 
memegangi ajaran Islam dengan kuat (kaffah) tentunya dapat memilih dan memilah mana 
budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam. 
Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih 
banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan 
mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. 
Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang. 

Gambaran masyarakat Jawa seperti di atas menjadi penting untuk dikaji, terutama 
terkait dengan praktek keagamaan kita sekarang. Sebagai umat beragama yang baik tentunya 
kita perlu memahami ajaran agama kita dengan memadai, sehingga ajaran agama ini dapat 
menjadi acuan kita dalam berperilaku dalam kehidupan kita. Karena itulah, dalam tulisan 
yang singkat ini akan diungkap masalah tradisi dan budaya Jawa dalam perspektif ajaran 
Islam. Apakah tradisi dan budaya Jawa ini sesuai dengan ajaran Islam atau sebaliknya, 
bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengawali uraian tentang masalah ini penting 
kiranya terlebih dahulu dijelaskan siapa masyarakat Jawa itu. Setelah itu akan dijelaskan 
bagaimana munculnya Islam Kejawen dengan berbagai fenomena keagamaan yang terus 
mengakar hingga sekarang ini, terutama di kalangan masyarakat Jawa. 

 

                                                                                                                                                                                     
dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tak dapat diungkapkan sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak 
terbatas. (Emil Durkheim,  2003: 50). 
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Masyarakat Jawa, Budaya, dan Keagamaannya 
Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh 

suatu sistem adat istiadat.18 Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang hidup 
dan berkembang mulai zaman dahulu hingga sekarang yang secara turun temurun 
menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya dan mendiami sebagian besar 
Pulau Jawa.19 Di Jawa sendiri selain berkembang masyarakat Jawa juga berkembang 
masyarakat Sunda, Madura, dan masyarakat-masyarakat lainnya. Pada perkembangannya 
masyarakat Jawa tidak hanya mendiami Pulau Jawa, tetapi kemudian menyebar di hampir 
seluruh penjuru nusantara. Bahkan di luar Jawa pun banyak ditemukan komunitas Jawa 
akibat adanya program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat Jawa ini 
memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lainnya, seperti 
masyarakat Sunda, masyarakat Madura, masyarakat Minang, dan lain sebagainya. 

Dengan perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) yang semakin 
gencar seperti sekarang ini, masyarakat Jawa tetap eksis dengan berbagai keunikannya, baik 
dari segi budaya, agama, tata krama, dan lain sebagainya. Namun demikian, pengaruh IPTEKS 
tersebut sedikit demi sedikit mulai menggerogoti keunikan masyarakat Jawa tersebut, 
terutama dimulai di kalangan generasi mudanya. Di kota-kota seperti Yogyakarta dan kota-
kota lain sudah banyak ditemukan masyarakat Jawa yang tidak menunjukkan jati diri ke-Jawa-
annya. Mereka lebih senang berpenampilan lebih modern yang tidak terikat oleh berbagai 
aturan atau tradisi-tradisi yang justeru menghalangi mereka untuk maju. 

Begitu juga pengaruh keyakinan agama yang mereka anut ikut mewarnai tradisi dan 
budaya mereka sehari-hari. Masyarakat Jawa yang menganut Islam santri, misalnya, lebih 
banyak terikat dengan aturan Islamnya, meskipun bertentangan dengan budaya dan tradisi 
Jawanya. Hal ini karena tidak sedikit tradisi-tradisi Jawa yang bertentangan dengan keyakinan 
atau ajaran Islam. Sebaliknya bagi yang menganut Islam abangan tradisi Jawa tetap dijunjung 
tinggi, meskipun bertentangan dengan keyakinan atau ajaran Islam.20 

Menurut Simuh,21 masyarakat Jawa memiliki budaya yang khas terkait dengan 
kehidupan beragamanya. Menurutnya ada tiga karakteristik kebudayaan Jawa yang terkait 
dengan hal ini, yaitu: 

 

                                                           
18 (Koentjaraningrat, 1996: 100) 
19 (Herusatoto, 1987: 10) 
20 Sebagian besar masyarakat Jawa sekarang ini menganut agama Islam. Di antara mereka masih banyak yang mewarisi agama 

nenek moyangnya, yakni beragama Hindhu atau Buddha, dan sebagian lain ada yang menganut agama Nasrani, baik 
Kristen maupun Katolik. Khusus yang menganut agama Islam, masyarakat Jawa bisa dikelompokkan menjadi dua 
golongan besar, golongan yang menganut Islam murni (sering disebut Islam santri) dan golongan yang menganut Islam 
Kejawen (sering disebut Agama Jawi atau disebut juga Islam abangan). Masyarakat Jawa yang menganut Islam santri 
biasanya tinggal di daerah pesisir, seperti Surabaya, Gresik, dan lain-lain, sedang yang menganut Islam Kejawen biasanya 
tinggal di Yogyakarta, Surakarta, dan Bagelen. (Koentjaraningrat,  1995: 211). 

21 (1996: 110) 
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a.   Kebudayaan Jawa pra Hindhu-Buddha 
Kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sebelum datangnya pengaruh 

agama Hindhu-Buddha sangat sedikit yang dapat dikenal secara pasti. Sebagai masyarakat 
yang masih sederhana, wajar bila nampak bahwa sistem animisme dan dinamisme 
merupakan inti kebudayaan yang mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. 
Agama asli yang sering disebut orang Barat sebagai religion magis ini merupakan nilai budaya 
yang paling mengakar dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. 

b.   Kebudayaan Jawa Masa Hindhu-Buddha 
Kebudayaan Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hindhu-

Buddha, prosesnya bukan hanya sekedar akulturasi saja, akan tetapi yang terjadi adalah 
kebangkitan kebudayaan Jawa dengan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan 
India. Ciri yang paling menonjol dalam kebudayaan Jawa adalah sangat bersifat teokratis. 
Masuknya pengaruh Hindhu-Buddha lebih mempersubur kepercayaan animisme dan 
dinamisme (serba magis) yang sudah lama mengakar dengan cerita mengenai orang-orang 
sakti setengah dewa dan jasa mantra-mantra (berupa rumusan kata-kata) yang dipandang 
magis. 

c.   Kebudayaan Jawa Masa Kerajaan Islam 
Kebudayaan ini dimulai dengan berakhirnya kerajaan Jawa-Hindhu menjadi Jawa-Islam 

di Demak. Kebudayaan ini tidak lepas dari pengaruh dan peran para ulama sufi yang 
mendapat gerlar para wali tanah Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak semudah yang ada 
di luar Jawa yang hanya berhadapan dengan budaya lokal yang masih bersahaja (animisme-
dinamisme) dan tidak begitu banyak diresapi oleh unsur-unsur ajaran Hindhu-Buddha seperti 
di Jawa. Kebudayaan inilah yang kemudian melahirkan dua varian masyarakat Islam Jawa, 
yaitu santri dan abangan, yang dibedakan dengan taraf kesadaran keislaman mereka. 

Sementara itu Suyanto menjelaskan bahwa karakteristik budaya Jawa adalah religius, 
non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik. Karakteristik seperti ini melahirkan corak, 
sifat, dan kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa seperti berikut: 1) percaya kepada 
Tuhan Yang Mahaesa sebagai Sangkan Paraning Dumadi, dengan segala sifat dan kebesaran-
Nya; 2) bercorak idealistis, percaya kepada sesuatu yang bersifat immateriil (bukan 
kebendaan) dan hal-hal yang bersifat adikodrati (supernatural) serta cenderung ke arah 
mistik; 3) lebih mengutamakan hakikat daripada segi-segi formal dan ritual; 4) mengutakaman 
cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia; 5) percaya kepada takdir dan 
cenderung bersikap pasrah; 6) bersifat konvergen dan universal; 7) momot dan non-sektarian; 

8)  cenderung pada simbolisme; 9) cenderung pada gotong royong, guyub, rukun, dan damai; 
dan 10) kurang kompetitif dan kurang mengutamakan materi.22 

Pandangan hidup Jawa memang berakar jauh ke masa lalu. Masyarakat Jawa sudah 
mengenal Tuhan sebelum datangnya agama-agama yang berkembang sekarang ini. Semua 
                                                           
22 (Suyanto, 1990: 144) 
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agama dan kepercayaan yang datang diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Mereka 
tidak terbiasa mempertentangkan agama dan keyakinan. Mereka menganggap bahwa semua 
agama itu baik dengan ungkapan mereka: “sedaya agami niku sae” (semua agama itu baik). 
Ungkapan inilah yang kemudian membawa konsekuensi timbulnya sinkretisme di kalangan 
masyarakat Jawa.23 

Masyarakat Jawa, terutama yang menganut Kejawen, mengenal banyak sekali orang 
atau benda yang dianggap keramat. Biasanya orang yang dianggap keramat adalah para tokoh 
yang banyak berjasa pada masyarakat atau para ulama yang menyebarkan ajaran-ajaran 
agama dan lain-lain. Sedang benda yang sering dikeramatkan adalah benda-benda pusaka 
peninggalan dan juga makam-makam dari para leluhur serta tokoh-tokoh yang mereka 
hormati. Di antara tokoh yang dikeramatkan adalah Sunan Kalijaga dan para wali sembilan 
yang lain sebagai tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Tokoh-tokoh lain dari kalangan raja 
yang dikeramatkan adalah Sultan Agung, Panembahan Senopati, Pangeran Purbaya, dan 
masih banyak lagi tokoh lainnya. Masyarakat Jawa percaya bahwa tokoh-tokoh dan benda-
benda keramat itu dapat memberi berkah. Itulah sebabnya, mereka melakukan berbagai 
aktivitas untuk mendapatkan berkah dari para tokoh dan benda-benda keramat tersebut. 

Masyarakat Jawa juga percaya kepada makhluk-makhluk halus yang menurutnya 
adalah roh-roh halus yang berkeliaran di sekitar manusia yang masih hidup. Makhluk-makhluk 
halus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Karena itu, mereka 
harus berusaha untuk melunakan makhluk-makhluk halus tersebut agar menjadi jinak, yaitu 
dengan memberikan berbagai ritus atau upacara.24 

Itulah gambaran tentang masyarakat Jawa dengan keunikan mereka dalam beragama 
dan berbudaya. Hingga sekarang keunikan ini justru menjadi warisan tradisi yang dijunjung 
tinggi dan tetap terpelihara dalam kehidupan mereka. Bahkan dengan adanya otonomi 
daerah, masing-masing daerah mencoba menggali tradisi-tradisi semisal untuk dijadikan 
tempat tujuan wisata yang dapat menambah income bagi daerah yang memiliki dan 
mengelolanya. 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 
Muhammad SAW untuk semua makhluk. Sehingga Islam merupakan pembentuk jati diri orang 
jawa. Ajaran dan kebudayaan jawa mengalir sangat deras dari kebudayaan Arab dan Timur 

                                                           
23Masyarakat Jawa yang menganut Islam sinkretis hingga sekarang masih banyak ditemukan, terutama di Yogyakarta dan 

Surakarta. Mereka akan tetap mengakui Islam sebagai agamanya, apabila berhadapan dengan permasalahan mengenai 
jatidiri mereka, seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Secara formal mereka akan tetap mengakui Islam sebagai agamanya, 
meskipun tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam yang pokok, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadlan, zakat, dan haji. 
(Koentjaraningrat, 1994: 313). 

24 Di samping itu, masyarakat Jawa juga percaya akan adanya dewa-dewa. Hal ini terlihat jelas pada keyakinan mereka akan 
adanya penguasa Laut Selatan yang mereka namakan Nyai Roro Kidul (Ratu Pantai Selatan). Masyarakat Jawa yang tinggal 
di daerah pantai selatan sangat mempercayai bahwa Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang mempunyai 
hubungan dengan kerabat Mataram (Yogyakarta). Mereka memberi bentuk sedekah laut agar mereka terhindar dari mara 
bahaya. (Koentjaraningrat, 1995: 347) 
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Tengah yang memberi warna kepada kebudayaan jawa. Agama Islam disebarkan oleh Nabi 
Muhammad SAW pada mulanya pada kalangan terbatas yakni kalangan keluarga dan 
sahabatnya terdekatnya.25 Dan para ulama’ yang mewarisi keIslamannya dari Nabi. 

Sedangkan kebudayaan menurut bahasa adalah kegiatan, dan penciptaan batin (akal 
budi) manusia seperti kepercayaan kesenian dan adat istiadat.26 Menurut Koentjaraningrat 
kebudayaan secara istilah adalah semua tindakan manusia dalam mengatasi persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupanny.27 Kebudayaan adalah hasil upaya 
manusia didalam mengelola lingkungannya demi survival “keselamatan” dan 
kesejahteraannya. Kebudayaan dapat bersifat kata kerja yaitu berbudaya atau membudaya, 
maupun kata benda yaitu dalam bentuk karya-karya budaya seperti arsitektur, organisasi 
masyarakat, berbagai jenis kesenian, perlengkapan dan gagasan-gagasan.28 

Islam sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan 
membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Dengan 
demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu 
masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan islam menginginkan kepada umat 
manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudlarat 
bagi kehidupan. 

Dalam masyarakat Islam Jawa, adanya sinkretisme warisan budaya Jawa kuno dengan 
unsur-unsur Islam ini memang sangat unik dan menarik untuk dikaji, yang pada umumnya 
masyarakat berusaha sekuat tenaga mempertahankan hal-hal yang mereka anggap luhur dan 
mempunyai nilai harkat budaya. Proses Islamisasi budaya Jawa di sebut budaya Islam 
kejawen karena lebih cenderung mempunyai pola Islam sinkretik karena unsur-unsur Islam di 
sini adalah Islam sufistik sehingga wajar jika interaksi di sini menciptakan perpaduan yang 
apabila disebut dari sudut pandang kacamata Islam bersifat sinkretik.  

Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya 
merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa 
ilmu, tata hokum, tata Negara, kesenian, dan filsafat tak lain dari pada proses realisasi diri dari 
roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti seperti peter jan bakker, dalam bukunya “filsafat 
kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan kebudayaan. 
Karena menurutnya bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohani pemeluknya, sebagai 
jawaban atas panggilan ilahi. Keyakinan ini disebut iman. Iman merupakan pemberian dari 
                                                           
25 (M.hariwijaya ,2004: 147). 
26 (Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 1990: 169) 
27 ( Dhanu Priyo Prabowo, dkk: 2003, 24). 
28 Sedangkan ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan antropologi melihat kebudayaan 

sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Sehingga kebudayaan sering di terjemahkan sebagai tsaqofah yang berarti 
tindakan menjadi lebih cerdas atau berpengetahuan. Yang lebih tepatnya adalah istilah adab; yang dalam tradisi klasik 
berarti husn (keindahan, kebaikan), perkataan, sikap, dan perbuatan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Berkata 
tentang dirinya Allah telah memberiku kebudayaanku, ia telah membuatnya menjadi kebudayaan yang baik. (Ismail R 
Faruqi, Islam dan Kebudayaan:1984, 7). 
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tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bias 
ditemukan. Karena ahli antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal pikiran dan 
mempunyai pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta symbol-
simbol agama. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakekat 
dari ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-
ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Disinilah, bahwa telah menjadi hasil 
kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan. Masih menurut antropologi, bukanlah 
diatur oleh ayat-ayat dari kitab suci. Melainkan intrepertasi terhadap ayat-ayat suci tersebut.29 

Agama Jawa atau kejawen itu adalah suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep 
Hindu Budha yang cenderung kearah mistik dan bercampur menjadi satu dengan unsur-unsur 
Islam serta diakui sebagai agama Islam.  Adapun varian agama Islam santri (tradisional atau 
modern) walaupun juga tidak sama sekali bebas dari unsur-unsur animisme dan unsur-unsur 
Hindu Budha lebih dekat pada dogma-dogma ajaran Islam yang sebenarnya.30 Masyarakat 
seperti itulah yang kemudian melahirkan suatu agama yang kemudian dikenal dengan Agama 
Jawi atau Islam Kejawen, yaitu suatu keyakinan dan konsep-konsep Hindhu-Buddha yang 
cenderung ke arah mistik yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam.31 
Pada umumnya pemeluk agama ini adalah masyarakat Muslim, namun tidak menjalankan 
ajaran Islam secara keseluruhan, karena adanya aliran lain yang juga dijalankan sebagai 
pedoman, yaitu aliran kejawen. Kejawen sebenarnya bisa dikategorikan sebagai suatu budaya 
yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena budaya ini masih menampilkan perilaku-
perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti percaya terhadap adanya kekuatan 
lain selain kekuatan Allah Swt.  Kepercayaan terhadap kekuatan dimaksud di antaranya 
adalah percaya terhadap roh, benda-benda pusaka, dan makam para tokoh, yang dianggap 
dapat memberi berkah dalam kehidupan seseorang. 

Sebagian besar masyarakat Jawa telah memiliki suatu agama secara formal, namun 
dalam kehidupannya masih nampak adanya suatu sistem kepercayaan yang masih kuat 
dalam kehidupan religinya, seperti kepercayaan terhadap adanya dewa, makhluk halus, atau 
leluhur. Semenjak manusia sadar akan keberadaannya di dunia, sejak saat itu pula ia mulai 
memikirkan akan tujuan hidupnya, kebenaran, kebaikan, dan Tuhannya.32 Salah satu contoh 

                                                           
29 Hubungan islam dan budaya jawa dapat ikatakan sebagai kedua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan; yang secara 

bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada satu sisi, islam yang datan berkembang dijawa dipengaruhi 
oleh kultur atau budaya  jawa. Sementara itu, pada sisi yang lain, budaya jawa makin dipercaya oleh khasanah ilam. 
Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan cirri yang khas sebagai budaya yang 
singkretis, yakni islam kejawen (agama islam yang bercorak keagamaan). Pada titik inilah terjadi semacam “simbiosis 
mutualisme” antara islam dan budaya jawa. Keduanya (yang kemudian bergabung menjadi satu) dapat berkembang dan 
dapat diterima oleh masyarakat jawa tanpa menimbulkan friksi dan ketegangan. Padahal antara keduanya sesungguhnya 
terdapat beberapa celah yang sangat memungkinkan untuk saling berkonfrontasi. (Dhanu Priyo Prabowo, dkk: 2003, 24). 

30 (Koentjaraningrat, 1984: 312). 
31 (Koentjaraningrat, 1994: 312) 
32 (Koentjaraningrat, 1994: 105) 
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dari pendapat tersebut adalah adanya kebiasaan pada masyarakat Jawa terutama yang 
menganut Islam Kejawen untuk ziarah (datang) ke makam-makam yang dianggap suci pada 
malam Selasa Kliwon dan Jum’ah Kliwon untuk mencari berkah.33 

Tradisi dan budaya itulah yang barangkali bisa dikatakan sebagai sarana pengikat orang 
Jawa yang memiliki status sosial yang berbeda dan begitu juga memiliki agama dan keyakinan 
yang berbeda. Kebersamaan di antara mereka tampak ketika pada momen-momen tertentu 
mereka mengadakan upacara-upacara (perayaan) baik yang bersifat ritual maupun seremonial 
yang sarat dengan nuansa keagamaan. Di Yogyakarta khususnya, momen Suran (peringatan 
menyambut tahun baru Jawa yang sebenarnya juga merupakan tahun baru Islam) dan Mulud 
(peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw.) dirayakan cukup meriah dengan berbagai 
upacara keagamaan yang bernuansa kejawen. Dalam dua momen tersebut masyarakat Jawa, 
terutama yang menganut Islam Kejawen (juga yang berasal dari penganut agama selain Islam), 
secara rutin dan khidmat melakukan berbagai aktivitas yang bernuansa agama dan budaya. 
Tradisi Suran banyak diisi dengan aktivitas keagamaan untuk mendapatkan berkah dari Tuhan 
yang oleh masyarakat Yogyakarta disimbulkan Kanjeng Ratu Roro Kidul (Ratu Pantai Selatan). 
Upacara besarnya diadakan oleh Kraton Ngayogyakarta dan dipusatkan di Parangkusuma 
(Parangtritis), yaitu di kawasan pantai selatan. Di tempat-tempat lain juga dilakukan acara 
dengan model dan tujuan yang serupa. Mereka pada momen tersebut juga mengadakan 
pentas seni dan budaya untuk menghibur masyarakat pada umumnya. Pada momen Mulud 
masyarakat Yogyakarta mengadakan perayaan besar yang disebut Sekaten yang dipusatkan di 
lingkungan Kraton Ngayogyakarta. Perayaan ini juga bernuansa agama dan budaya. Nuansa 
keagamaannya (khususnya Islam) terlihat pada acara Grebeg Mulud yang bertepatan dengan 
peringatan hari lahir Nabi Muhammad Saw. yang dipusatkan di Masjid Agung Kraton 
Ngayogyakarta dan alun-alun utara. Nuansa budaya juga tampak pada acara Grebeg tersebut 
dengan banyaknya masyarakat yang berusaha mendapatkan berkah dari perayaan tersebut, 
dan pada pentas seni serta Pasar Malam Sekaten yang berlangsung selama kurang lebih 
empat puluh malam, mulai dari awal bulan Sapar dan berakhir pada tanggal 12 Mulud. 

Disamping dua momen besar tahunan tersebut masyarakat Jawa, terutama di 
Yogyakarta, juga sering datang (berziarah) ke makam-makam (kuburan) yang dianggap suci 
(keramat) pada malam Jum’at Kliwon dan Selasa Kliwon untuk mencari berkah. Di antara 

makam yang sering menjadi tujuan utama dari aktivitas ziarah mereka adalah Makam Raja-raja 

                                                           
33 Masyarakat Jawa yang menganut Islam Kejawen dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari juga dipengaruhi oleh 

keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam 
pikirannya. Menyadari kenyataan seperti itu, maka orang Jawa terutama dari kelompok kejawen tidak suka 
memperdebatkan pendiriannya atau keyakinannya tentang Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepercayaan 
dan keyakinan sendiri adalah yang paling benar dan yang lain salah. Sikap batin yang seperti inilah yang merupakan 
lahan subur untuk tumbuhnya toleransi yang amat besar baik di bidang kehidupan beragama maupun di bidang-bidang 
yang lain. (Koentjaraningrat, 1994: 312) 
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atau Makam Suci Imogiri dan makam-makam lain di Yogyakarta yang juga dianggap suci atau 
keramat. 

Religi adalah satu fenomena budaya manusia, walau dalam tingkat kehidupan yang 
paling sederhana sekalipun, yang pada hakekatnya adalah satu bentuk keyakinan tentang 
kekuatan di luar jangkauan indera manusia yang dianggap dapat mengendalikan kehidupan 
mereka.34 Dalam pembahasan tentang perkembangan religi manusia,35 mengemukakan 
sekurangnya ada tiga tingkatan dalam perkembangan religi tertua yang ada didunia ini, dan 
sampai sekarang ternyata masih banyak dianut oleh beberapa masyarakat. Animism sebagai 
satu bentuk kepercayaan yang dianggap paling tua dimana manusia percaya bahwa ruh-ruh 
manusia yang telah mati masih berada di lingkungan sekitar hidup manusia, mereka dianggap 
sebagai mahluk-mahluk halus yang mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat 
manusia, ternyata masih mendapat tempat yang sangat penting dalam proyeksi 
transendental dan menjadi obyek penghormatan serta penyembahan dari banyak suku 
bangsa di Indonesia. Pada tingkat kedua di dalam evolusi religi manusia percaya bahwa gerak 
alam itu juga disebabkan oleh adanya jiwa yang ada di belakang peristiwa dan gejala alam 
itu; kemudia jiwa ala mini dipersonifikasikan, dianggap oleh manusia sebagai mahluk-mahluk 
hidup dengan suatu pribadi dengan kemauan dan pikiran. Mahluk-mahluk halus yang ada di 
belakang gerak alam serupa itu disebut dengan dewa-dewa alam. Pada tingakt ketiga, 
bersamaan dengan timbulnya susunan kenegaraan di dalam masyarakat manusia, timbul 
pula keparcayaan bahwa alam dewa-dewa juga itu hidup di dalam suatu susunan kenegaraan 
, serupa dengan di dalam kehidupan manusia. 

Pada awal kajian manusia tentang kebudayaan, satu bentuk metoda berusaha untuk 
menggambarkan masyarakat dan kebudayaan “primitive” sebagai bahan acuan, maksudnya 
adalah untuk mendapatkan gambaran dan pengertian tentang tingkatan-tingkatan kuna 
dalam sejarah evolusi kebudayaan manusia dan dengan memberikan perbandingan 
masyarakat yang telah maju sebagai bentuk masyarakat dan kebudayaan yang tertinggi dari 
tingkat evolusi kebudayaan itu; Dengan menyusun suatu skema evolusi, digunakan konsep 
tentang survivals, yang dalam pengertian ini ialah unsur kebudayaan yang dilihat dari struktur 
dan sistem-sistem nilai budaya yang ada pada satu waktu kurang fugnsional. Dengan adanya 
konsep survivals ini dapat dibuktikan, bahwa masyarakat itu telah berkembang ke tingkat 
yang lebih tinggi. Satu fenomena menarik dari konsep survivals pada saat ini adalah saling 
berdampingannya antara unsur kebudayaan tradisional dengan unsur kebudayaan modern; 
bila fenomena ini dihubungkan dengan persoalan tingkatan-tingkatan kebudayaan, tentu akan 
sulit ditentukan pada tingkat mana kebudayaan itu berada. Sejalan dengan perkembangan 
waktu, manusia mulai kritis=reaktif terhadap berbagai pandangan yang ada dan mencoba 

                                                           
34 (Frazer, J.G. 1890) 
35 (Koentjaraningrat: 1990.B) 



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

 

 

15 

alternatif lain dalam pengkajian kebudayaannya, aliran evolusi klasik banyak mendapatkan 
kritik dan lambat laun mulai ditinggalkan. 

Walau demikian bukan berarti Evolusionisme Klasik ini sama sekali tidak berguna dalam 
pengkajian kebudayaan manusia, karena dalam beberapa hal ternyata ada juga manfaatnya, 
yaitu yang berkisaar pada: 

1) Kajian itu berhasil membuat konsep tentang kebudayaan, sebagai konsep ilmiah yang 
tersusun secara sistematis.  

2) Kajian itu telah menyadarkan kita kepada pengertian tentang aspek-aspek kebudayaan 
yang dapat diteliti secara teripisah-pisah.  

3) Kajian itu telah mengajarkan prinsip-prinsip kontinuitas kebudayaan yang harus 
melandasi pendekatan yang realistis dalam menganalisa masalah perubahan 
masyarakat dan kebudayaan. 
 

Perspektif Islam tentang Tradisi dan Budaya Jawa 
Setelah dikaji secara singkat mengenai tradisi dan budaya Jawa dengan berbagai 

bentuknya maka selanjutnya yang perlu dikaji adalah bagaimana tradisi dan budaya Jawa 
tersebut dalam perspektif Islam. Sebelum mengkaji permasalahan ini lebih jauh, perlu 
dijelaskan secara singkat karakteristik Islam yang memiliki ajaran yang sempurna, 
komprehensif, dan dinamis. 

Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat 
keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para nabi dan umat-umat terdahulu dan 
memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia di mana pun dan kapan 
pun. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat 
(shalihun likulli zaman wa makan). Secara umum, ajaran-ajaran dasar Islam yang 
bersumberkan al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. dapat dikelompokkan dalam tiga 
kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah menyangkut ajaran-ajaran tentang 
keyakinan atau keimanan; syariah menyangkut ajaran-ajaran tentang hukum-hukum yang 
terkait dengan perbuatan orang mukallaf (orang Islam yang sudah dewasa); dan akhlak 
menyangkut ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang luhur (akhlak mulia). Ketiga kerangka 
dasar Islam ini sebenarnya merupakan penjabaran dari beberapa ayat al-Quran (seperti QS. 
al-Nur (24): 55, al-Tin (95): 6, dan al-‘Ashr (103): 3) dan satu hadis Nabi Muhammad Saw. yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari Shahabat Umar bin Khaththab yang berisi tentang konsep 
iman, islam, dan ihsan. Aqidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan 
penjabaran dari konsep islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. 

Kedinamisan dan fleksibilitas Islam terlihat dalam ajaran-ajaran yang terkait dengan 
hukum Islam (syariah). Hukum Islam mengatur dua bentuk hubungan, yaitu hubungan antara 
manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya 
(muamalah). Dalam bidang ibadah Allah dan Rasulullah sudah memberikan petunjuk yang 
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rinci, sehingga dalam bidang ini tidak bisa ditambah-tambah atau dikurangi, sementara dalam 
bidang muamalah Allah dan Rasulullah hanya memberikan aturan yang global dan umum 
yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih rinci. Pada bidang yang 
terakhir inilah dimungkinkan adanya pembaruan dan dinamika yang tinggi. 

Dengan paparan singkat mengenai Islam di atas, maka dapat dijelaskan di sini bahwa 
masalah tradisi dan budaya Jawa sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam 
bidang aqidah dan syariah. Kalaupun ada yang terkait dengan bidang akhlak, hal itu tidak 
dibicarakan dalam tulisan ini. Untuk melihat apakah tradisi dan budaya yang sudah mengakar 
di tengah-tengah masyarakat Jawa itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka hal itu 
dapat dikaji dengan mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan bidang 
aqidah dan syariah. Sebab tradisi dan budaya Jawa seperti yang dijelaskan di atas 
menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib 
dan memiliki kekuatan seperti Tuhan, dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti 
melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya 
dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara. 

Pada prinsipnya masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat 
yang memiliki kesadaran untuk memeluk suatu agama. Hampir semua masyarakat Jawa 
meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta 
serta yang dapat menentukan celaka atau tidaknya manusia di dunia ini atau kelak di akhirat. 
Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah bagaimana mereka meyakini adanya Tuhan 
tersebut. Bagi kalangan masyarakat Jawa yang santri, hampir tidak diragukan lagi bahwa yang 
mereka yakini sesuai dengan ajaran-ajaran aqidah Islam. Mereka meyakini bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan mereka menyembah Allah dengan cara yang 
benar. Sementara bagi kalangan masyarakat Jawa yang abangan, Tuhan yang diyakini bisa 
bermacam-macam. Ada yang meyakini-Nya sebagai dewa dewi seperti dewa kesuburan (Dewi 
Sri) dan dewa penguasa pantai selatan (Ratu Pantai Selatan). Ada juga yang meyakini benda-
benda tertentu dianggap memiliki ruh yang berpengaruh dalam kehidupan mereka seperti 
benda-benda pusaka (animisme), bahkan mereka meyakini benda-benda tertentu memiliki 
kekuatan ghaib yang dapat menentukan nasib manusia seperti makam orang-orang tertentu 
(dinamisme). Mereka juga meyakini ruh-ruh leluhur mereka memiliki kekuatan ghaib, sehingga 
tidak jarang ruh-ruh mereka itu dimintai restu atau izin ketika mereka melakukan sesuatu. 
Jelas sekali apa yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang abangan ini bertentangan dengan 
ajaran aqidah Islam yang mengharuskan meyakini Allah Yang Mahaesa. Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah Swt. Orang yang meyakini ada tuhan (yang seperti tuhan) selain 
Allah maka termasuk golongan orang-orang musyrik yang sangat dibenci oleh Allah dan di 
akhirat kelak mereka diharamkan masuk ke surga dan tempatnya yang paling layak adalah di 
neraka (QS. al-Maidah (5): 72). Perbuatan seperti itu dinamakan perbuatan syirik yang dosanya 
tidak akan diampuni oleh Allah (QS. al-Nisa’ (4): 166). 
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Tradisi dan budaya masyarakat Jawa yang lain yang perlu dikaji di sini adalah yang 
terkait dengan perilaku-perilaku ritual mereka. Masyarakat Jawa yang abangan juga memiliki 
tradisi ziarah ke makam orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mencari berkah atau 
memohon kepada para ruh leluhur atau orang yang dihormati agar memberikan dan 
mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka juga memiliki tradisi melakukan upacara-
upacara keagamaan (ritus) sebagai ungkapan persembahan mereka kepada Tuhan. Di antara 
tradisi yang terkait dengan ritus ini adalah upacara labuhan di pantai Parang Kusuma, upacara 
ruwatan, upacara kelahiran hingga kematian seseorang, upacara menyambut tahun baru Jawa 
yang sama dengan tahun baru Islam, dan bentuk-bentuk upacara ritual lainnya. Acara-acara 
ritual yang mereka lakukan seperti itu meskipun bertujuan minta kepada Tuhan (Allah), tetapi 
menempuh cara yang bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Mereka meminta berkah 
atau rizki kepada Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui perantara dan memakai sesaji. 
Meminta berkah atau rizki kepada selain Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan al-
Quran, karena tidak ada yang dapat memberikan berkah atau rizki kepada siapa pun selain 
Allah (QS. al-Zumar (39): 52). Syariah Islam mengatur masalah ibadah (ibadah mahdlah) 
dengan tegas dan tidak dapat ditambah-tambah atau dikurangi.  

Tatacara ibadah kepada Allah ditetapkan dalam bentuk shalat, zakat, puasa, dan haji 
yang didasari dengan iman (kesaksian akan adanya Allah yang satu dan Muhammad sebagai 
Rasulullah). Semua bentuk ibadah ini sudah diatur tatacaranya dalam al-Qur’an dan hadis 
Nabi Saw. Segala bentuk amalan yang bertentangan dengan cara-cara ibadah yang ditetapkan 
oleh al-Qur’an atau hadits disebut bid’ah yang dilarang. Dengan demikian, apa yang selama 
ini dilakuan oleh masyarakat Jawa, khususnya dalam masalah-masalah ritual seperti itu, jelas 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, hal ini sebenarnya harus diupayakan untuk 
ditinggalkan atau diluruskan tatacaranya sehingga tidak lagi bertentangan dengan ajaran Islam. 

a.   Adanya Sinkretisme Antara Budaya dan Agama 
Dalam pengembangan bahasan meliputi: budaya, agama, perubahan masyarakat, 

dampak mitos dan paranormal. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 
dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya kejawen (istana Majapahit) yang 
menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya pedesaan. Dalam pada itu terjadi culture 
contact.36 yang kemudian berbuah akulturasi antara dua arus nilai yang sama besarnya, yaitu 
asimilasi antara ajaran Islam dengan budaya Jawa, baik dalam lingkungan keraton maupun 
pedesaan. 

Proses akulturasi yang berangsur-angsur sedemikian rupa membuat Islam sebagai 
ajaran agama dan Jawa sebagai entitas budaya menyatu. Akulturasi yang berusaha 
memadukan dua ajaran itulah yang dalam khazanah studi budaya dimanakan sinkretisme. 
Dalam hal ini sinkretisme merupakan sebuah pendekatan budaya terkait bagaimana nilai-nilai 
asing memasuki suatu ruang dan pengaruhnya terhadap budaya yang berbeda. 
                                                           
36 (Koentjaraningrat: 1954) 
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Pengaruh Islam yang begitu besar di Jawa saat itu, dan juga kuatnya masyarakat 
mempertahankan budaya Jawa, mengharuskan keduanya melebur menjadi satu. Peleburan 
dan pencampuran yang merupakan ciri khas sinkretisme dua budaya itu berlangsung secara 
damai. Karena di samping pendangan hidup Jawa yang sangat tepo seliro, juga metode 
penyebaran Islam oleh Walisongo yang elastis dan akomodatif terhadap unsur-unsur lokal. 

Berdasarkan abstraksi tersebut, penulis mencoba mengurai tentang “sinkretisme 
sebagai bentuk dan ciri islam-jawa” dan Pusat Persebarannya sebagai sebuah analisis pustaka 
terhadap fenomena penyatuan Islam-Jawa yang ada sampai saat ini. Dalam buku ini, penulis 
tidak mau terjebak dalam lingkaran pro-kontra yang sampai saat ini terjadi; yakni sinkretisme 
sebagai ketidakmurnian agama sebagai wahyu Tuhan karena telah bercampur oleh muatan-
muatan local yang merupakan buah karya manusia, atau sebaliknya. Justru di sini akan 
membingkai corak hubungan antara Islam dan Jawa dalam kacamata budaya yang tentunya 
berpijak pada interaksi empiris. Hal ini yang satu dengan yang lainnya terkait dalam satu 
kesatuan namun dalam analisis dapat dipisahkan sistematika dalam kajian ini adalah:   

a) Budaya 
Kebudayaan menurut Koentjaraningrat diartikan dari bahasa Sansekerta, budhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari budhi; yang berarti budhi atau akal. Dengan demikian 
kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budhi atau akal”.37 Istilah 
Inggrisnya disebut culture, berasal dari bahasa Latin Colere yang berarti “mengolah atau 
mengerjakan” terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembanglah arti kultur 
sebagai segala daya  dan usaha manusia untuk mengubah alam. Istilah culture (inggris) telah 
diIndonesiakan menjadi kultur yang sama pengertiannya dengan kebudayaan atau bila ditulis 
secara singkat menjadi budaya. Istilah tersebut dalam bahasa arab disebut tsaqofah. 

Keadaan kebudayaan masyarakat ini sebenarnya seirama dengan situasi etnis (suku 
bangsa) pendatang, dimana secara tegas tidak diketahui secara pasti ketika itu. Yang dapat 
diketahui sesudah berkembangnya agama Islam di Jawa. Sampai sekarang terlihat bahwa 
kebudayaan mereka berlatar belakang ajaran Islam. Adat istiadat yang berkembang di daerah 
Jawa tetap bernafaskan Islam, walaupun bentuk dan tata cara pelaksanaanya berbeda-beda 
antara satu tempat dengan tempat lain dalam satu desa. Bahkan juga kesenian dan 
kebudayaan lainnya turut berkembang sehingga terlihat adanya percampuran antara Hindu 
dan Islam contoh pagelaran wayang kulit, budaya slametan, pitonan bayi, bersih deso, 
penerapan penanggalan Jawa : legi,pon,wage,pahing kliwon. 

Adanya kepercayaan animisme/dinamisme. Dimana orang-orang Islam yang ada di 
Jawa, sebagian masih percaya dengan animisme dan dinamisme. Misalnya , ketika seseorang 
menggali sumur, saat itu agak emosi karena ada sesuatu yang kurang pas dengan pekerja 
sawahnya. Ketika emosi muncul tiba-tiba galian tanah yang mau dipakai untuk sumur tidak 
bisa dilanjutkan karena ada pondasi yang terbuat dari batu merah persis batu merah yang 
                                                           
37 (Koentjaraningrat, 1976:19). 
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ada di candi Trowulan, Mojokerto. Akhirnya mereka berhenti dan pulang. besuknya, mereka 
mau menggali sumur di tempat sebelahnya. Sesampainya di sawah, Ternyata pondasi sudah 
tidak ada lagi. Karena pondasi sudah tidak ada lagi, mereka melanjutkan penggaliannya di 
tempat itu dengan keyakinan bahwa di tempat ini ada danyangnya (makhluk ghaib yang 
menjaga tempat itu). Maka dengan hormatnya mereka mengadakan ritual adat berupa 
permintaan maaf dan permohonan ijin kepada sang penunggu dengan sesaji berupa 
slametan. Kejadian semacam tadi tidak hanya dialami oleh satu orang saja, tetapi masih ada 
lagi pengalaman nyata yang dialami oleh orang-orang Islam lainnya yang ada di Jawa dan 
bukan menjadi rahasia umum lagi. 

Akhirnya, Geertz sampai pada muara kesimpulan bahwa yang dinamakan agama Jawa 
tidak lain adalah sinkretisme. la melihat adanya perpaduan antara kepercayaan asli 
masyarakat Jawa dan kepercayaan Islam yang datang belakangan. Hal ini dapat dilihat, 
misalnya, dalam praktik slametan yang biasanya dilakukan oleh kalangan Abangan. Pada 
praktik slametan terkandung berbagai unsur adat lokal dan Islam. Di situ ada praktik magis 
berupa kepercayaan kepada roh, dan ada pula penyisipan unsur Islam, yaitu doa yang 
dikumandangkan pada saat selesai melakukan acara slemetan. Sehingga Islam melebur 
dalam budaya masyarakat dan mampu mewarnai setiap gerak kehidupan yang ada tanpa 
melepaskan akidah dan syariatnya.38 

b) Agama 
Menurut sebagian para ahli agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “a” yang   

berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau (jadi; teratur), dengan demikian agama itu adalah 
peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai suatu yang gaib mengenai 
budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.39 Ide lain yang banyak digunakan untuk 
mendefinisikan agama adalah ide tentang divinitas (idea of divinity) menurut M. Reville 
agama merupakan daya penentu kehidupan manusia yaitu sebuah ikatan yang menyatukan 
pemikiran manusia dengan pikiran misterius yang menguasai dunia dan diri yang dia sadari 
dan dengan hal-hal yang menimbulkan ketentraman bila terikat dengan hal tersebut.40 

                                                           
38 Dengan demikian kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan budi manusia, jadi kebudayaan adalah khas manusia 

bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi.38 Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa 
komponen sistem kepercayaan, sistem upacara, dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan 
dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komponen pertama 
yaitu: emosi keagamaan, digetarkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan 
akan tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan.  
(Koentjaraningrat, 1964:79). 

39 (Faisal Ismail, 2003: 28). 
40 Fakta yang akan terjadi jika kata divinitas dipahami dalam artian yang sempit, maka devinisi tadi akan mengesampingkan 

begitu banyak fakta religius. Arwah orang-orang yang telah meninggal dan roh-roh dari semua jenis dan tingkatan, karena 
yang berkeliaran dalam imajinasi religius manusia di muka bumi ini selalu menjadi obyek ritus dan kadang-kadang juga 
menjadi obyek-obyek pemujaan. Jelasnya bagaimanapun juga arwah dan roh-roh tadi menukar kata “Tuhan” dengan 
istilah yang lebih inklusif lagi yaitu “sesuatu yang spiritual” (spiritual being). (Emile Durkheim, 2003: 56). 
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Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa 
semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi 
syarat untuk disebut “agama” (religious). Terdapat banyak tema agama termasuk dalam 
superstruktur: agama terdiri atas tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik 
dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Akan tetapi, karena 
agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam 
struktur sosial.  

Agama berasal dari bahasa Sanskrit, yang mempunyai arti: tidak pergi, tidak kocar-kacir, 
tetap di tempat dan diwarisi turun-temurun. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa 
agama itu berarti teks atau kitab suci dan atau tuntunan. Atau dengan singkat dapat dikatakan 
bahwa agama itu ajarannya bersifat tetap dan diwariskan secara turun-temurun, mempunyai 
kitab suci dan berfungsi sebagai tuntunan hidup bagi penganutnya. “Din” dalam bahasa 
Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti 
menguasai menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Agama memang membawa 
peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai dan 
menundukkan untuk patuh kepada aturan Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajarannya 
sebagai suatu kewajiban, merasa berutang bagi yang meninggalkan kewajiban yang telah biasa 
dilakukannya, memberi balasan baik bagi yang mematuhinya dan balasan tidak baik bagi yang 
melanggarnya. 

Sedangkan kata “religi” berasal dari bahasa Latin, mempunyai arti mengumpulkan, 
membaca dan mengikat. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada 
Tuhan dan kumpulan aturan-aturan lainnya yang dikumpulkan dalam kitab suci yang harus 
dibaca, dan di samping itu, agama juga mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang 
dan dipatuhi manusia, ikatan antara manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi atau ikatan 
antara manusia dengan Tuhan-nya. Sedangkan komponen-komponen atau unsure-unsur 
penting yang ada atau yang harus ada dalam agama adalah: 1) Kekuatan gaib. 2) Keyakinan 
manusia 3) Respons yang bersifat emosional dari manusia. 4) Paham adanya yang kudus 
{sacred) dan suci dalam bentuk kekuatan gaib. Maka agama dapat diartikan sebagai jalan yang 
harus dilalui dan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat berhubungan dengan 
kekuatan gaib dan supranatural melalui aktivitas penyembahan dan pemujaan agar hidup 
bahagia dan sejahtera. 

Ditinjau dari sumbernya, agama-agama yang dipeluk umat manusia di dunia ini dapat 
diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu 
disebut juga dengan agama langit, agama profetis dan revealed relegion. Yang termasuk 
agama wahyu dapat disebutkan di sini misalnya agama Yahudi, agama Kristen dan agama 
Islam. Sedangkan agama budaya disebut juga sebagai agama bumi, agama filsafat, agama 
akal, non-revealed relegion dan natural relegion. Yang termasuk agama budaya dapat 
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disebutkan di sini misalnya: Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Shinto dan sebagainya, terma-
suk aliran kepercayaan. 

 
 

b. Budaya Masyarakat Islam Jawa  
Agama Islam tersebar diseluruh pulau Jawa diiringi dengan mengalirnya kepustakaan 

Islam, baik dengan gubahan bahasa Jawa maupun yang tersurat dalam bahasa dan hurub 
arab. Terlebih dengan berdirinya kerajaan Islam demak didaerah pesisir utara Jawa tengah 
yang mampu menggantikan kedudukan kerajaan majapahit dengan dukungan dan bantuan 
guru pesantren atau dengan sebutan para wali pulau Jawa. Jenis kepustakaan Jawa yang 
isinya mempertemukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa disebut primbon, serat suluk, dan 
wirid.41 Islam di Jawa terlalu banyak terkontaminasi unsur budaya. Bahkan, terlalu banyak 
yang mengamalkan budaya Jawa yang dianggapnya sebuah ajaran dalam Islam. Agama Islam 
yang disebarkan Nabi Muhammad adalah Islam sejati. Islam yang asli memancarkan budaya 
syar'i, yakni bentuk pemahaman dan pengamalan Nabi atas agama yang belum dipengaruhi 
unsur budaya lokal. Budaya Arab jahiliyah yang menyembah berhala itu oleh Muhammad 
dinamakan musyrik, sedangkan agama Islam memperkenalkan agama tauhid yang hanya 
menyembah Tuhan, Allah. 

Dalam pandangan Ahmad Noer (2008), Islam di Jawa memiliki keunikan tersendiri 
dibanding dengan Islam lainnya di negeri ini, meski hal ini tidak mutlak dapat dijadikan 
pijakan, namun setidaknya Islam Jawa memiliki karakteristik tertentu dibanding yang lain. 
Bahkan, Gertz seorang antropolog terkenal dunia, sampai melakukan studi penelitian dalam 
waktu cukup lama untuk membaca wajah Islam di Jawa. Dengan sampling masyarakat Islam 
Mojokuto, Gertz berkesimpulan bahwa Islam Jawa memiliki tiga strata dalam praktiknya, 
santri, abangan, dan priyayi.42 

Selain itu, pengaruh budaya Islam yang berasimilasi dengan budaya Jawa semakin 
mengukuhkan harmonitas sosial masyarakatnya. Karena Islam dengan pengayaan budayanya 
akan lebih diterima masyarakat, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat yang memiliki jati 
diri muslim lewat lingkungan dan simbol-simbol edukatif-religius yang dimiliknya. Adanya 
kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal Jawa, dalam hukum 
Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. 
Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan “al-‘adah muhakkamah” (adat 
itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “al-‘adah syariatun muhkamah” (adat adalah syariat 
yang dapat dijadikan hukum). 
                                                           
41 (Simuh: 1988: 9). 
42 Keunikan Islam Jawa, merunut pada tesis Gertz (dalam Ahmad Noer, 2008) adalah terletak pada gerak spiritualitas yang 

dilakukan golongan Abangan. Di akar budaya yang dimiliki golongan ini, kekerasan budaya tidaklah nampak begitu 
menonjol. Bahkan, dalam pertemuan antara Islam dan budaya Jawa dalam diri mereka terlihat begitu mesra. Baik unsur 
Islam maupun Jawa, terlihat ada rasa saling mengerti. 
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Hanya, tidak semua adat/tradisi bisa dijadikan pedoman hukum karena tidak semua 
unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti 
atau disesuaikan sebagaimana misi Islam sebagai pembebas manusia dengan semangat 
tauhid. Dengan semangat tauhid ini, manusia dapat melepaskan diri dari belenggu tahayul, 
mitologi dan feodalisme, menuju pada peng-esaan terhadap Allah sebagai sang Pencipta. 
Pesan moral yang terkandung dalam kaidah fikih di atas adalah perlunya bersikap kritis 
terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis inilah yang justru menjadi 
pemicu terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan 
Islam.43 

Keberadaan Islam di Indonesia secara historis tidak terlepas dari sejarah Islam masuk 
Pertama kali di Tanah Jawa. Menurut salah satu Literatur dengan judul ” Jejak Kanjeng 
Sunan, Perjuangan Wali Songo ”(1999) yang diterbitkan oleh Yayasan Festival Walisongo; 
dalam sejarah Syeh Maulana Malik Ibrahim menceritakan bahwa masuknya Islam di Jawa 
Pertama kali dibawa oleh Syeh Maulana Malik Ibrahim dan sebagai pendiri Pondok Pesantren 
Pertama di Indonesia. 

Pada masa itu, masyarakat Jawa pada umumnya adalah penganut animisme dan 
dinamisme yang juga sebagai pemeluk agama Hindu/Budha dan berada dibawah 
pemerintahan kerajaan Mojopahit. Masyarakat menganut struktur sosial yang berkasta, yaitu 
kasta sudra, kasta waisya, kasta ksatria dan kasta brahmana. Model masyarakat inilah yang 
menjadi obyek dakwah para penyebar agama Islam, walaupun mereka bukan orang Jawa asli 
tetapi mampu mengantisipasi keadaan masyarakat yang dihadapinya.  

Sebagaimana sudah menjadi wacana yang amat familiar dalam dunia akademik, 
Geertz menulis sebuah buku yang amat menggemparkan jagat akademik Indonesia: The 
Religion of Java. Dalam buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tentang Agama 
masyarakat Jawa ini, memaparkan tipologi atau kategori agama masyarakat Jawa melalui tiga 
varian yang disebutnya: Abangan, Santri, dan Priyayi,seperti yang dikutip diatas. Menurut 
Geertz, tiga varian keberagamaan masyarakat Jawa diambil dari istilah yang digunakan oleh 
orang Jawa sendiri ketika mendefinisikan kategori keagamaan mereka. Deskripsi singkat dari 
tiap-tiap tipologi keagamaan tadi dapat dikemukakan demikian. Pertama, Abangan. Istilah ini 
didefinisikan oleh Geertz sebagai teologi dan ideologi orang Jawa yang memadukan atau 
mengintegrasikan unsur-unsur animistik, Hindu, dan Islam. 

Pengejawantahan dari kelompok sosial Abangan ini dapat dilihat dalam berbagai 
kepercayaan masyarakat Jawa terhadap berbagai jenis makhluk halus, seperti memedi (suatu 
istilah untuk makhluk halus secara umum), tuyul (makhluk halus yang menyerupai anak-anak, 
                                                           
43 Dengan demikian, kedatangan Islam selalu mendatangkan perubahan masyarakat atau pengalihan bentuk (transformasi) 

sosial menuju ke arah yang lebih baik. Sunan Kalijaga, misalnya, dalam melakukan Islamisasi di Jawa, dia menggunakan 
pendekatan budaya, yaitu melalui seni pewayangan untuk menentang feodalisme kerajaan Majapahit. Melalui seni 
pewayangan, ia berusaha menggunakan unsur-unsur lokal sebagai media dakwahnya dengan mengadakan perubahan-
perubahan lakon juga bentuk fisik dari alat-alatnya. (Madjid, 1992:550). 
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tapi bukan manusia), lelembut (makhluk halus yang mempunyai sifat kebalikan dari memedi, 
yaitu masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan seseorang jatuh sakit atau gila), dan 
sebagainya. Kalangan Abangan juga sangat rajin dalam mengadakan berbagai upacara 
slametan, seperti: Slametan kelahiran, Slametan khitanan, Slametan perkawinan, Slametan 
kematian, Slametan desa, Slametan Suro (bersih deso). 

Kedua, Santri. Geertz mendefinisikan santri sebagai orang Islam yang taat pada ajaran-
ajaran atau doktrin agama dan menjalankannya secara taat berdasarkan tuntunan yang 
diberikan agama. Dengan definisi itu, agaknya kata lain yang lebih cocok untuk menyubstitusi 
istilah santri adalah Muslim sejati. Berbeda dengan kalangan Abangan yang cenderung 
mengabaikan terhadap berbagai ritual Islam, kalangan santri ini justru sangat patuh terhadap 
doktrin Islam dan ritual, dengan titik kuat pada keyakinan dan keimanan. Tampaknya, dalam 
penelitian Geertz, tipologi Santri ini juga mempunyai sub-sub tipologi atau subvarian, yaitu 
ada yang disebut santri konservatif dan santri modern. Santri konservatif atau santri kolot 
adalah kelompok santri yang cenderung bersikap toleran terhadap berbagai praktik 
keagamaan setempat yang merupakan warisan nenek moyang, seperti tradisi slametan. Santri 
konservatif ini juga diindikasikan dengan masih kuatnya mereka berpegang pada rujukan Kitab 
Kuning dalam kelompok santri konservatif ini. Sementara itu santri modern adalah mereka 
yang cenderung meninggalkan ritualitas konservatif tersebut. 

Ketiga, Priyayi. Geertz mendefinisikan priyayi sebagai kelompok orang yang 
mempunyai garis keturunan (trah) bangsawan atau darah biru, yakni mereka yang mempunyai 
kaitan langsung dengan raja-raja Jawa dahulu. Tampaknya, varian ini mengalami pemekaran 
makna yang cukup signifikan. Saat ini, mereka yang mempunyai status sosial cukup tinggi, baik 
karena banyak harta atau mempunyai jabatan tertentu, dapat dikategorikan sebagai kalangan 
priyayi modern. Pengejawantahan dari kelompok sosial priyayi ini dapat dilihat dalam 
berbagai etiket, seni dan praktik mistik. Etiket di kalangan Priyayi menyangkut bahasa lisan 
dan bahasa sikap. Bahasa lisan terlihat dari tingkatan bahasa yang dipakai dalam percakapan 
sehari-hari. Sementara itu, aspek seni dan kepercayaan priyayi dinyatakan dalam berbagai 
manifestasi, seperti yang dinyatakan dalam bentuk tembang atau disebut juga dengan istilah 
wirama. Adapun aspek mistik merupakan kelanjutan dari aspek seni tadi. Tujuan yang hendak 
dicapai dengan adanya praktik mistik ini adalah mencapai kejernihan pengetahuan yang 
dalam. 

Pengaruh Islam dapat dikatakan tidaklah terlalu besar. Agama ini hanya menyentuh 
kulit luar budaya Hindu-Budha-Animistis yang telah berakar kuat. Akibatnya Islam menurut 
pendapat Geertz, C (1975)” Islam tidak bergerak ke wilayah baru, melainkan ke salah satu 
wilayah bentukan politik,estetika, religius dan sosial terbesar di Asia, yakni kerajaan Jawa 
Hindu/Budha, yang walaupun pada masa itu mulai melemah, telah berakar kuat di 
masyarakat Indonesia (khususnya di Jawa, walau tak hanya disana). 
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Fenomena ini juga dijelaskan, menurut Muhaimin (2002) di Jawa, ”Islam tidak 
menyusun bangunan peradaban, tapi hanya menyelaraskannya”. Bagi masyarakat Jawa, Islam 
adalah Tradisi asing yang dipeluk dan dibawa oleh para saudagar musafir di pesisir. Melalui 
proses panjang asimilasi secara damai dan berhasil membentuk kantong-kantong masyarakat 
pedagang di beberapa kota besar dan dikalangan petani kaya. Komunitas muslim itu 
kemudian memeluk suatu sinkritisme yang menekankan aspek kebudayaan Islam. Hasil dari 
seluruh proses tersebut adalah masyarakat Jawa kontemporer dengan sejumlah kelompok 
sosio-religiusnya yang rumit, yang terdiri atas: a) Abangan, atau mereka yang masih menitik 
beratkan unsur animistis dari keseluruhan sinkritisme Jawa dan berkaitan erat dengan elemen 
petani. b) Santri, yang menekankan unsur sinkritisme Islami dan umumnya berkaitan dengan 
elemen pedagang dan dengan elemen petani tertentu. c) Priyayi, yang menitik beratkan 
unsur Hinduisme dan berkaitan dengan elemen-elemen birokrat. 

Keadaan kebudayaan masyarakat ini sebenarnya seirama dengan situasi etnis (suku 
bangsa) pendatang, dimana secara tegas tidak diketahui secara pasti ketika itu. Yang dapat 
diketahui sesudah berkembangnya agama Islam di Jawa. Sampai sekarang terlihat bahwa 
kebudayaan mereka berlatar belakang ajaran Islam. Adat istiadat yang berkembang di daerah 
Jawa tetap bernafaskan Islam, walaupun bentuk dan tata cara pelaksanaanya berbeda-beda 
antara satu tempat dengan tempat lain dalam satu desa. Bahkan juga kesenian dan 
kebudayaan lainnya turut berkembang sehingga terlihat adanya percampuran antara Hindu 
dan Islam contoh pagelaran wayang kulit, budaya slametan, pitonan bayi, bersih deso, 
penerapan penanggalan Jawa: legi, pon, wage, pahing, dan kliwon. 

Proses dialektika Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan produk budaya 
sintetis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan sistem 
budaya Jawa. Lahirnya berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai instrumentalnya produk 
budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius Islam adalah sesuatu yang 
wajar dan sah adanya dengan syarat akulturasi tersebut tidak menghilangkan nilai 
fundamental dari ajaran agama. Islam lahir memang tidak hanya dimaksudkan untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan keakhiratan, tapi mengatur secara 
menyeluruh semua aspek manusia. 

Sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak (Pada 
perkembangannya sesudah berdiri kerajaan demak abad ke 16 M terjadi interaksi budaya 
Jawa dan Islam yang sering disebut budaya Islam Jawa dan budaya Islam pesantren), dengan 
Raden Patah sebagai Rajanya yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar yang dinobatkan oleh 
Sunan Giri, bahkan Sunan Giri sendiri telah mengawali pemerintahan kerajaan selama 40 hari. 
Selanjutnya raja-raja di Jawa ditradisikan memperoleh restu Sunan Giri apabila mau 
memerintah atau dinobatkan oleh Wali tertua ini. Gelar Sunan Giri itu diketahui turun 
temurun, seperti halnya yang menobatkan Raden Patah menjadi Raja Demak itu adalah 
Sunan Giri I. Penobatan  atau restu raja-raja Jawa seterusnya dilakukan oleh Sunan Giri pula 



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

 

 

25 

yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Giri I. Kewalian Sunan Giri sebagai pemimpin 
Islam tertinggi di pulau Jawa diakui sepenuhnya oleh masyarakat, bahkan pengaruhnya 
sampai keluar pulau Jawa.  Pada zaman Sultan Agung tahun 1629, kewalian Giri sudah sampai 
dengan yang keempat,  artinya; Kewalian sudah sampai pada pimpinan keturunan Sunan Giri 
yang ke-4.  

Pada waktu Sultan Agung naik tahta kerajaan tidak memohon restu kepada raja 
pendeta di Giri, itu seperti halnya sultan dan raja-raja terdahulu, bahkan sejak Sultan Agung 
bertahta selalu menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari para adipati di Jawa Timur 
sampai Blambangan yang tentunya berkiblat pada Sunan Giri dan tidak mau tunduk pada 
Sultan Agung, maka itulah Sultan Agung termasuk Raja Jawa yang paling banyak mendapat 
lawan dengan berperang diantara usahanya menyerang VOC Belanda di Jakarta pada tahun 
1628 dan 1629.44 

Guna menindak lanjuti upaya memusatkan kepercayaan masyarakat kepada dirinya 
adalah dengan cara mengubah kalender di Jawa disesuaikan dengan kalender hijriyah, ide 
revolusioner ini didukung oleh abdi dalem dan para ulama, terutama mereka yang menguasai 
ilmu perbintangan atau ilmu falak. Kalender ini  mengandung perpaduan Jawa, Hindu- Jawa 
dan Islam, hal ini dimulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip, dengan angka tahun 1555 dan ini 
berarti jatuh bersamaan dengan 1 Muharram 1043 atau 8 Juli 1633 Masehi, dengan demikian 
perhitungan ini berbeda dengan tahun Saka yang sampai waktu itu dipakai oleh masyarakat 
Jawa, karena kalender Saka mengikuti sistem solar (syamsiyah) yaitu perjalanan bumi 
mengitari matahari sedangkan kalender Sultan Agung mengikuti sistem lunair (komariyah) 
yaitu perjalanan bulan mengitari bumi seperti kalender Hijriyah.  

Pada permulaan kalender Jawa, tanggal satu Sura, tahun Alip 1555 jatuh pada hari 
jum’at legi, disebut hurub jam’iyah, hurub itu berubah setelah 120 tahun. Tanggal 1 Sura 
tahun Alip 1675, jatuh pada hari Kamis Kliwon, disebut huruf Kamsiyah, umurnya 72 tahun. 
Kemudian tanggal satu Sura, Alip 1747 jatuh pada hari Selasa pon, disebut Huruf 
Salasangiyah, pergantian Huruf  tersebut karena menyesuaikan kalender Hijriyah. Lain dari itu 
Kalender Jawa memiliki 3 tahun panjang dalam 1 Windu (8 tahun), sedang siklus Hijriyah 30 
tahun yang panjangnya ada 11, ini sudah termasuk perangkat penyesuaiannya, apabila 
kadang masih terjadi perbedaan dikarenakan sulitnya perhitungan dalam hal tersebut. 

Sultan Agung  mengapa dalam mengubah kalender menyesuaikannya dengan 
kalender Hijriyah? Karena mempunyai alasan agar hari-hari raya Islam ( Maulid Nabi, Idul fitri 
dan Idul Adha) yang di rayakan di Keraton Mataram (grebeg), dapat  dilakukan pada hari dan 
tanggal yang tepat sesuai dengan kalender yang ditentukan Hijriyah. Sesuai dengan keinginan 
                                                           
44 Sultan Agung dalam usahanya memenangkan perang bersiasat untuk mengupayakan kepercayaan rakyat sepenuhnya juga 

menggalang kekuasaan mutlak agar kekuasaan keagamaan pun berpusat pada dirinya, mengapa demikian?  Karena siasat 
ini dilakukan guna memerangi kewalian Giri yang diakui seluruh negeri  sebagai pimpinan agama Islam tertinggi. Dengan 
bantuan pangeran Pekik di Surabaya dengan isterinya Ratu Pandansari yang  juga adik Sultan Agung, maka tentara Giri 
dapat dikalahkan, yang selanjutnya mampu memboyong keluarga kerajaan ke Mataram. 
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sentral kekuasaan semula, maka perhitungan Jawa yang dipakai dalam kalender Saka seperti 
pranata mangsa, wuku, petungan hari, dan pasaran, serta lain- lainnya tetap dilestarikan 
dalam kalender Jawa atau Kalender Sultan Agungan, sebagaimana petangan jawi merupakan 
sebagian Jawa asli dan sebagian Hindu Budha.45 

Dengan demikian telah terjadi penyesuaian sekaligus perkawinan kepercayaan 
kalender antara hitungan kalender Jawa (Jawa asli dan Hindu-Budha) dengan hitungan 
kalender hijriyah. Yang pada perkembangan selanjutnya menjadi pegangan bagi masyarakat 
Jawa, baik yang berkaitan dengan mistik, maupun hitungan-hitungan lain yang terangkum 
dalam karya seperti; Mujarobat, Bentaljemur, Horoskop Jawa, Tafsir hari, tanggal, arah, mimpi, 
watak lahir, makna nasib dalam fisik manusia dan sebagainya.  

Misalnya: Berkaitan dengan tanggal, hari dan bulan yang baik dan tidak baik,  
sehubungan dengan ini percampuran kepercayaan mistik Jawa dengan Islam sangat 
menonjol, diantaranya; adanya larangan waktu bulan dan tanggal melaksanakan hajat 
nikah dan sebagainya, yang biasa dipercayai oleh hitungan Jawa telah ditafsirkan karena 
adanya kejadian atau peristiwa yang dialami oleh beberapa Nabi. Pantangan-pantangan 
tersebut sebagaimana yang ditulis dalam Kitab Primbon Betaljemur Ada makna karya 
Pangeran Harya Tjakraningrat yaitu sebagai berikut:  

BULAN  
TANGGAL 

 
PERISTIWA Arab/Hijriah Jawa 

Muharram Suro 13 Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud 
Rabi’ul awal Sapar 3 Nabi Adam diturunkan ke dunia 
Rabi’ul akhir Mulud 16 Nabi Yusuf dimasukkan sumur 
Jumadil awal Jumadil 

awal 
5 Nabi Nuh peristiwa banjir 

Ramadhan Poso 12/21 Nabi Musa perang dengan Raja 
Firaun 

Dzulqo’dah Selo 24 Nabi Yunus ditelan ikan paus 
Dzul hijah Besar 25 Nabi Muhammad masuk di Gua 

(Siti Woeryan Soemadiyah Noeradyo, 1994: 19). 
Jawa sebagaimana penduduk terbesar di bagian pulau Indonesia, lebih dari 85% 

mereka memeluk agama Islam,, walaupun sudah bisa  ditebak pemeluk agama yang 
sedemikian massif itu berbeda-beda secara kultural, bukan hanya keaneka ragaman yang 
begitu besar dikalangan orang Indonesia, tetapi juga karena vareasi subkultural dilingkungan 
orang Jawa itu sendiri. Sejak dulu mereka mengenal dua arus besar komitmen keberagamaan 
yaitu: mereka yang sholat dan mereka yang tidak artinya orang yang menjalankan agama 
dengan sungguh-sungguh yaitu orang putihan dan belakangan dikenal dengan Islam santri 

                                                           
45 ( Purwadi, 2006: 13) 
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sebagai lawan dengan abangan yang tidak religius atau mereka yang tidak menjalankan syariat 
Islam.46 

Secara antropologis kepercayaan yang bersifat tradisional ini dapat disaksikan gejala-
gejalanya, baik dari sistem kredo (12 syahadat rasul) yang selalu dibacakan pada setiap 
kebaktian di gereja atau dari tanda-tanda salib yang secara simbolik melambangkan 
kepercayaan terhadap penyaliban Yesus. Kepercayaan terhadap adanya roh-roh halus atau 
arwah orang yang meninggal, yang kemudian dapat kembali lagi melakukan reinkarnasi dalam 
agama Hindu misalnya, dapat disaksikan gejalanya dari tradisi yang berkembang di kalangan 
mereka.  

Menurut keyakinan umat Hindu, arwah orang yang meninggal masih berada disekitar 
rumah selama satu minggu untuk mencari peluang reinkarnasi (penjelmaan kembali) ke 
dalam jasad keluarga yang hidup agar proses reinkarnasi tidak berlangsung begitu cepat, maka 
keluarga yang masih hidup untuk mengadakan pertemuan (riungan) di malam hari untuk 
berjaga-jaga, sambil membakar kemenyan dan menyebar bau kembang, sehingga arwah yang 
sudah meninggal itu tidak mungkin kembali dan mengganggu keluarga yang hidup. Kegiatan 
semacam ini dilanjutkan pada hari ke-40, ke-100 dan ke-1000, sebagai suatu tradisi yang 
berkesinambungan.47 

Perbedaan-perbedaan dalam menilai praktek agama itu sudah menjadi bagian 
kehidupan di Jawa sejak munculnya Islam, karena sebagaimana pada pembahasan terdahulu 
bahwa pada masa itu kehidupan beragama terimbas oleh pemikiran animistis serta apa yang 
dinamakan doktrin dan praktek Hindu-Budha yang bergabung menjadi satu menawarkan 
lahan subur bagi magis, mistisisme, pengagungan jiwa-jiwa yang sakti, pemujaan arwah dan 
penyembahan tempat-tempat keramat. Semua itu tidak bertentangan secara mencolok 
dengan watak mistis dan corak peribadatan Islam yang merambah kawasan pulau Jawa. 
Hasilnya, dengan egalitarianisme Islam telah mampu mengokohkan diri dikawasan pantai 
pulau Jawa bergerak lebih jauh ke pedalaman, masyarakat Jawa yang sudah dipenuhi 
hierarkhis dan aristokratis mampu mempertahankan diri seraya dengan sifat “toleransinya” 
mampu menerima unsur-unsur Islam dan inilah yang pada akhirnya melahirkan peradaban 
Islam Jawa. 

Dalam budaya Islam Jawa unsur-unsur sufisme dan ajaran budi luhurnya diserap para 
sastrawan Jawa untuk mengislamkan warisan sastra Hindu, sedangkan Islam pesantren 

                                                           
46 Orang-orang abangan memandang Islam sebagai agama kearab-araban, tentu hal ini membuat mereka tidak menjalankan 

dengan sepenuh hati karena bagi mereka menyembah senantiasa tidaklah sepenting berbuat baik dan berlaku jujur, juga 
karena kesucian sejati adalah persoalan kehidupan sejati dan itu kemudian dipahami sebagai masalah batin sehingga sifat 
pragmatisme dan relatifisme ini menyebabkan pemahaman bahwa tempat ibadah bukanlah dimasjid atau gereja akan 
tetapi didalam hati. (Niels Murder: 2001: 8). 

47 Tradisi umat Hindu itu juga dapat diamati  gejalanya di Indonesia khususnya Jawa, meskipun  sudah tidak asli lagi karena 
proses sinkretisme Budaya. Percampuran antar kebudayaan dan kepercayaan penduduk asli Indonesia termasuk umat 
Islam didalamnya harus diakui telah terjadi sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. (Abdullah Ali: 2007, 40). 



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

 

 

28 

dijadikan wadah untuk pendidikan dan penyebaran agama Islam. Dengan adanya sinkretisme 
dan integrasi keduanya telah melahirkan budaya masyarakat Islam sampai sekarang yang 
masih dilestarikan seperti, sekatenan, selamatan, kenduri, tahlil, larung sesaji, memandikan 
pusaka, ziarah kubur dan sebagainya. 

Pola budaya Islam kejawen seperti pola budaya kejawen pada zaman Hindu Budha, 
hanya agamanya yang beralih dari Hindu, Budha-kejawen menjadi Islam-kejawen, Karena 
paham mistik kejawennya digunakan dalam rangka menopang kekuasaan politik seperti yang 
dilakukan Sultan Agung selaku peletak sendi Dinasti Mataram yang telah mencanangkan 
strategi Islamisasi kerajaan sekaligus dengan budaya kejawen, mistik dipahami hanya setengah 
hati.  

Sedangkan, seperti konsep ”manunggaling kawulo mring gusti” dari Syekh Siti Jenar 
misalnya; yang ditonjolkan dalam sastra suluk tak lebih hanya sekedar filsafat kebatinan yang 
dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yaitu memitoskan Raja dan mengkeramatkan 
golongan bangsawan (priyayi) yang mendukung dinastinya, tidak ada tokoh priyayi Jawa yang 
menjadi mistikus sekalipun Al-Halaj, tidak ada tokoh wali dari keluarga Raja-raja Mataram 
kecuali cerita rekaan tentang Syiekh Siti Jenar. Hal ini terlihat jelas melalui kemunculan 
tarekat kebatinan pada zaman pergerakan modernisasi dewasa ini, dalam berbagai tarekat 
kebatinan aspek politislah yang menonjol, sedang aspek penghayatan manunggaling kawulo 
mring gusti justru lemah.  

Adapun pola budaya pesantren, sangat sinkron dengan pola budaya Islam sufi Timur 
Tengah, hanya saja pemahaman keislaman para Islam pesantren Jawa banyak dipengaruhi 
oleh adat-adat Jawa warisan Zaman prasejarah dan Hindu Budha, karena dalam masyarakat 
Islam pesantren, unsur-unsur adat Jawa berusaha diislamkan sedangkan dalam bentuk Islam 
kejawen unsur-unsur islamlah yang dikejawenkan.48 

Dengan demikian, budaya masyarakat Islam Jawa ini, telah melestarikan pemikiran 
mitologi yang tentunya sangat erat dengan tata cara dan perilaku dalam masyarakat yang 
penuh dengan nuansa mistik, sekalipun dibalut dengan rasionalisasi agama Islam, pelestarian 
tradisi lama melalui penyesuaian kalender Islam dan hari-hari pasaran senen kliwon, seloso 
pon, rabu legi dan seterusnya, telah seirama dengan keberlangsungan upacara tradisional 
maupun astrologi ilmu klenik (ngelmu petung) yang menjadi puncak setiap ajaran mistik 
kejawen ataupun mistik pesantren (sufisme), yang mana pada saat ini para pelaku mistik 
telah lahir dalam sebutan penulis dengan paranormal, sehingga masyarakat Islam yang masih 
memegang budaya Jawa dengan didasari mitos apakah Islam pesantren maupun Islam 

                                                           
48 Dalam perpaduan aspek Islam dengan alam tradisi lama (zaman Sultan Agung) seperti: pengkeramatan, upacara 

selamatan, perkawinan, kelahiran, roh leluhur, kematian dan sebagainya, memiliki aspek sosial religius yang sangat efektif 
dan sulit dihindari oleh masyarakat Islam Jawa, mengapa demikian? Itu pertanyaan yang seharusnya hadir. Karena dalam 
masyarakat Islam tradisional adat istiadat keagamaan memiliki daya pengikat yang kuat, yaitu apabila meninggalkan 
tradisi berarti mengancam kelanggengan eksistensi masyarakatnya, sebab Islam harus dihidupkan dalam masyarakat Jawa 
yang pada umumnya bergulat dengan adat istiadat dan bersendi dengan kepercayaan mitologis. (Simuh: 2003: 96). 
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kejawen sangat tidak asing lagi dengan para tokoh dan pelaku mistik (dalam hal ini 
paranormal) guna menghadapi persoalan kehidupan sehari-harinya, karena paranormal sangat 
erat berkaitan dengan budaya masyarakat Jawa sebagai pelaku mistik yang dibekali ilmu 
pengetahuan, dengan demikian masyarakat Islam Jawa tentunya juga ikut bagian dalam 
eksistensi paranormal. 
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No. S002 
PENCEGAHAN TERORISME MELALUI TINJAUAN AGAMA DAN PENDIDIKAN 

Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd 
 

Prakata 
Para Agamawan yang humanis untuk mudahnya sebutlah begitu sementara ini, 

seringkali dongkol dengan kebiasaan komunikasi massa (umumnya media massa populer, 
tetapi kadang juga buku-buku instan, yang ditulis terburu-buru untuk momentum tertentu 
dan biasanya dangkal isinya) mengungkap hal-hal yang melulu buruk mengenai ekspresi 
sosial-politik agama.1  Yang biasanya diungkap adalah konflik dan aksi-aksi kekerasan, 
seringkali dengan akibat amat memilukan, yang dilakukan atas nama agama.2  Ingatlah 
bagaimana media memberitakan orang-orang Yahudi di Israel yang membunuhi kaum Muslim 
yang tengah salat di Masjid Hebron, orang-orang Hindu di India yang membakar Masjid Babri, 
orang-orang Islam di Mesir yang meneror dan membunuh para turis atau di Bangladesh dan 
Iran yang menuntut hukuman mati terhadap novelis Taslima Nasreen atau Salman Rushdie, 
akar-akar (etnis-)agama konflik berkepanjangan di Irlandia Utara dan bekas Yugoslavia, dan 
seterusnya.3 

Dalam model pemberitaan seperti ini, orang-orang dengan motivasi keagamaan itu 
disebut dengan kata-kata seram: zealots, extremists, militants, dan yang sejenisnya.  Kadang 
liputan itu dilengkapi dengan ilustrasi foto yang mengerikan, membangunkan bulu 
kudul.  Model pemberitaan yang sebaliknya, berisi kisah yang enak didengar, misalnya 
tentang upaya-upaya perdamaian oleh kalangan agamawan, amat jarang ditemukan.  

Para agamawan di atas itu punya sejumlah alasan untuk merasa 
dikecewakan.  Pertama-tama, konflik dan kekerasan hanyalah salah satu wajah sosial-politik 
agama – dan tidak selamanya merupakan wajahnya yang terpenting.  Maka model 
pemberitaan di atas, sekalipun jika benar didasarkan atas peristiwa yang benar terjadi, 
dipandang tidak adil terhadap agama.  Apalagi jika diingat bahwa tradisi agama-agama, selain 
memiliki ajaran (yang memang bisa, dan sering, diselewengkan dan disalahgunakan) yang 

                                                           
1Mengenai kecenderungan media untuk meliput melulu kekerasan atas nama agama, dengan model penyajian 

yang dangkal dan lengkap, terang memerlukan pembahasan sendiri – yang bukan di sini tempatnya.  Tetapi secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa hal ini terkait dengan semacam rumus yang amat dipegang di dunia industri komunikasi, 
bahwa berita yang layak dijual adalah berita-berita mengenai korban dan kenestapaan.  Rumus itu dikenal dengan “bad 
news adalah good news (untuk dijual).”  Sebagian orang mengatakan, ini ada kaitannya dengan bawaan intrinsik manusia 
kepada kekerasan.  Akan halnya soal kedangkalan berita, hal ini terkait dengan keinginan media, didorong oleh tingkat 
kompetisi yang makin tinggi, untuk menyajikan berita secepat – jadi jelas bukan sedalam atau selengkap – 
mungkin.  Istilahnya: hard news atau breaking news, pokoknya berita saja.  Sebagian orang mengatakan hal ini terkait dengan 
hasrat manusia modern yang makin meningkat akan informasi yang instan. 

2James Turner Johnson,Perang Suci Atas Nama Tuhan, Terj. Bandung :Pustaka Hidayah,2002 hal.61   
3 Mark Juergensmeyer,Terorisme para pembela agama,terj.Amin Rozany Pane,Yogyakarta : Tarawang Press, 2003,  

hal.175   
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menyerukan perdamaian (perlu diingat: sebagian pemuka agama bahkan mengklaim bahwa 
inilah inti ajaran agama), juga memiliki sederet tokoh yang telah terbukti mau dan berani 
berkorban, bahkan dengan jiwa mereka, untuk memperjuangkan ajaran itu.  Dalam sejarah 
agama-agama abad ke-20 saja, misalnya, kita bisa menyebut nama Mahatma Gandhi (Hindu), 
Martin Luther King Jr. (Kristen), Malcolm X (Islam), Ibu Theresa (Katolik), dan Dalai Lama 
(Budha).  Agar adil, pemberitaan mengenai kekerasan berjubah agama, yang sebenarnya 
bertentangan dengan semangat ajaran agama itu sendiri, seharusnya mengungkap pula akar-
akar kultural dan struktural terjadinya kekerasan itu, oleh para aktor agama di sebuah 
lingkungan sosial, ekonomi dan politik tertentu.  Tetapi persis alasan inilah yang seringkali 
absen dari model pemberitaan di atas. 

Banyak sekali contoh yang memperlihatkan bagaimana seorang atau sekelompok 
agamawan yang semula berwawasan pluralis, sedikitnya inklusivis, beralih menjadi sebaliknya, 
berwawasan eksklusif dan bersikap ekstrem, karena deraan informasi yang dangkal dan tidak 
lengkap mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap rekan-rekannya seiman oleh kelompok 
agama lain.  Dalam kasus seperti ini, berlakulah rumus: “fundamentalisms breed another 
fundamentalisms,” fundamentalisme hanya akan melahirkan fundamentalisme lainnya.4 

 
Agamawan dan Fundamentalis 

Ketika menyebut “agamawan humanis” di atas, teringat kepada orang-orang seperti 
Abdullahi Ahmed An-Na’im asal Sudan, yang harus mengasingkan diri ke luar negeri karena 
komitmennya kepada penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)  yang dilecehkan regim di 
negerinya.  Atau orang seperti Sulak Sivaraksa, seorang tokoh Budha di Thailand, yang terus 
melawan arus dan tetap mengabarkan bahwa kekerasan, apa pun alasannya, hanya akan 
mengkhianati dan mencederai ajaran Budha.  Atau trio pendeta Budha (Maha Ghosanada), 
aktivis HAM Yahudi (Liz Bernstein), dan pendeta Jesuit (Bob Maat), yang tanpa kenal lelah dan 
menempuh segala risiko memimpin sejumlah kelompok umat Budha di Kamboja dalam aksi-
aksi tanpa-kekerasan dalam menyelesaikan konflik.  Orang-orang seperti mereka itu, seraya 
tetap teguh percaya akan kebenaran yang termuat dalam agama mereka, tetap tidak 
menutup peluang bagi berlangsungnya dialog dan pertukaran budaya dengan orang atau 
orang-orang dengan latar belakang mana pun – baik yang religius maupun yang 
sekular.  Mereka bukan saja menyepakati pluralisme (yang lebih “berisiko” dari sekadar 
inklusivisme, apalagi eksklusivisme), tetapi juga menyatakan komitmen mereka untuk 
menegakkannya. 

Kita menyebut mereka “humanis,” karena mereka percaya bahwa agama ada energi 
moral untuk kemaslahatan manusia dibumi, sekalipun didesain oleh dan bersumber dari 
Yang Mahasuci di atas manusia dan di atas makhluk lain mana pun di alam semesta ini, 

                                                           
4AS Nugroho, Misteri Noordin M Top dan Jaringan Terorisme di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Timur, 2009, hal. 

121   
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diturunkan untuk – dan hanya untuk – manusia, semua manusia, bukan untuk Tuhan itu 
sendiri atau sekelompok kecil umat manusia yang terpilih sebagai nabi atau utusan-
Nya.  Didorong oleh religiusitas yang menggempal dalam jiwa mereka, mereka melihat citra 
dan bayangan Yang Mahasuci dalam diri manusia, juga dalam tindak penciptaan manusia, 
kehidupan, dan alam semesta.  Dan untuk semua itu, mereka tidak bisa berbuat lain kecuali 
mengusahakan tetap terpeliharanya kesucian semua itu, kesucian penciptaan dan martabat 
kehidupan, dengan manusia sebagai porosnya.  Bagi mereka, menjadi religius adalah menjadi 
saksi mengenai kesucian dan ketinggian harkat penciptaan ini.  Dalam posisi ini, konflik dan 
kekerasan atas nama agama, yang mengharuskan jatuhnya korban manusia di atas altar 
perjuangan demi Yang Mahasuci, bukan saja absurd, melainkan juga scandalous! 

Nah, oleh pemberitaan media mengesankan kepada kita bahwa para agamawan yang 
humanis itu kini seakan sedang berperang melawan dua front yang sama kelas beratnya, 
militansinya, ekstremnya–yang satu sama lain saling menyalahkan, bahkan saling 
menyetankan.  Yang pertama adalah kaum “fundamentalis agama,” yang merasa bahwa 
sesuatu yang bernama kebenaran sudah ada di tangan mereka (dan hanya di tangan 
mereka), yang bulat tanpa benjol sedikit pun karena sumbernya Tuhan yang sepenuhnya 
benar, dan tugas mereka adalah memperjuangkannya, termasuk dengan kekerasan kalau 
perlu.  Orang-orang yang tergabung dalam front ini (mereka ada di semua agama tanpa 
pandang bulu) dengan sendirinya militan dan ekstremis, karena mereka memandang bahwa 
mereka adalah kelompok pilihan yang diberi keistimewaan untuk membawa misi suci, dan 
yang mati di jalannya sama artinya dengan mati syahid.5 

Sedang front yang kedua adalah kaum “fundamentalis sekular,” yang merasa bahwa 
agama sudah tidak punya hak hidup sekarang ini, dengan berbagai alasan: karena semua 
persoalan harus diputuskan hanya oleh akal manusia; bahwa intervensi agama dalam urusan 
dunia hanya mendatangkan pertumpahan darah, seperti banyak dicatat dalam sejarah 
kemanusiaan; dan bahwa perpaduan agama dan politik itu tidak normal dan 
berbahaya.  Kaum ini mengingatkan kita kepada pemimpin tertentu Revolusi Perancis yang 
menjadikan sekularisasi total sebagai salah satu program utamanya, yang merasa bahwa 
gereja adalah lawan yang sedikit pun tidak punya kebajikan dan harus diluluhlantakkan 
sehabis-habisnya, di abad ke-18.6 

 
Akar Terorisme dan Radikalisme Agama  

Jika benar demikian duduk perkaranya, maka pertanyaan yang perlu kita jawab 
adalah: bagaimana perilaku saling menyetankan dan menebar ketakutan ditengah masyarakat 
itu bisa diakhiri? sedikitnya diminimalisasi terus-menerus, dan segala upaya ke arah 
perdamaian ditopang  dan digalakkan, Bagaimana maksud baik para tokoh Agama untuk 

                                                           
5Muhammad Hanif Hassan, Terorist Membajak Islam, Jakarta : Grafindo, 2007, hal.159-162   
6Ibid.  
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membangun jembatan dialog dan pertukaran budaya di antara umat manusia, memajukan 
pendidikan, dan mengajarkan agama yang baik dan benar yang mana dapat disistematisasikan 
dan diagendakan, dibangun strategi,  dan teknik-tekniknya? 

Dan perlu ditegaskan sekali lagi disini bahwa Terorisme jangan diartikan sebagai 
dorongan spirit agama Islam, itu anggapan yang sangat  fatal dan sangat menciderai kontruksi 
suci agama itu sendiri, mengingat bahwa istilah terorisme sendiri booming pasca penyerangan 
WTC 11 September tahun 2001 yang lalu, A War Against Terrorism demikian slogan Amerika 
ketika berkomitment menabuh genderang perang terhadap terorisme, tapi apa lacur 
“terorisme” sendiri bak mahluk halus sulit yang sulit didefinisikan apalagi ditangkap, hingga 
kini istilah itu belum ada satupun kesepakatan dari berbagai pihak tentang definisinya, karena 
semua pihak merasa berkepentingan untuk menerjemahkannya sesuai dengan kepentingan 
dan sudut pandangnya masing masing,7 dan media Barat lah yang kemudian cenderung 
bahkan massive memberikan stempel dan Cap bahwa terorisme disokong sepenuhnya oleh 
semnagat jihad Islam dan celakanya itu berhasil mempengaruhi pandangan masyarakat dunia 
bahkan sebagian besar muslim tanah air, Padahal, di Eropa juga ada gerakan terorisme yang 
dipolopori oleh Brigade Merah, teroris ETA di Spanyol, IRA di Irlandia dan masih banyak 
lainnya.8  

Mati satu tumbuh seribu. Mungkin pribahasa inilah yang sangat tepat untuk 
menggambarkan semakin merajalelanya aksi-aksi terorisme di Tanah Air. Tertangkapnya tujuh 
terduga teroris beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa terorisme terus mengancam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka ditangkap terkait kasus perampokan toko mas di 
Tambora Jakarta Barat, 10 Maret lalu. Berdasarkan informasi, ketujuh teroris tersebut diduga 
terkait jaringan teroris Abu Umar. Paham radikal yang dibawa para teroris tampaknya masih 
sangat mengancam kesatuan NKRI dan keutuhan bangsa Indonesia. Jaringan terorisme telah 
membumi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga keberadaannya perlu direspons secara 
serius agar generasi-generasi berikutnya tidak bermunculan lagi.  

Seacara teoretis, ‘radikal’ adalah sikap. Sama seperti sikap ‘disiplin’ militer atau sikap 
‘rajin’ belajar. Sikap radikal adalah perasaan (afeksi) yang positif terhadap segala yang serba 
ekstrem, sampai ke akar-akarnya.9 Paham radikal ini sepertinya sangat susah dibasmi, 
mengingat regenerasi sangat gencar dilakukan dengan merekrut generasi muda sebagai 
penerus untuk melancarkan pelbagai aksi teror. Kekeliruan memaknai jihad telah membawa 
mereka ke dalam ideologi radikal. Di sini yang keliru bukanlah ajaran agamanya, namun 
manusia yang salah dalam memahami ajaran agama yang penuh kedamaian dan toleran. 

                                                           
7Bambang Abimanyu, Teror Bom di Indonesia, Jakarta : Grafindo, 2005, hal.129  
8Wawan H Purwanto, Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Jakarta :Grafindo, 2004, hal.48  
9http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/25/mk6tle-aksi-teroris-bisa-dicegah-via-tokoh-

agamadengan memperketat pengamanannya. 
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Zuhairi Misrawi dalam bukunya10 mengatakan terorisme dan radikalisme tidak bisa dikaitkan 
dengan agama karena yang bermasalah bukan agama, tetapi umat yang kerap kurang tepat 
memahami doktrin agama, tidak kontekstual, dan bernuansa kekerasan. Para pelaku teror 
sangat keliru dalam memaknai ajaran agama, seperti jihad. Mereka mengidentikkan jihad 
dengan kekerasan, perang dan pembunuhan. Jika jihad dimaknai secara sempit, maka 
pemahaman seperti itu sangat keliru dan fatal yang pada akhirnya akan berpengaruh 
terhadap perkembangan dan pemikiran para generasi muda. Tampaknya terorisme telah 
berhasil membajak agama untuk kepentingan penghancuran kemanusiaan. Ketika agama 
dibajak untuk melegalkan radikalisme atas nama agama, maka agama menjadi instrumen 
pembenaran diri (self-justification,truth claim) dalam melakukan kekerasan. Sempitnya 
makna jihad di kalangan teroris terjadi karena pemahaman keagamaan yang minim dan 
adanya kesalahpahaman dalam memaknai kata jihad. Islam memang membolehkan perang 
fisik, tapi dengan aturan yang benar, seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan 
perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah milik ummat manapun dan fasilitas umum. 
Pertanyaan kita selanjutnya apa dan bagaimana fundamentalisme - radikalisme agama itu kita 
cegah pada masyarakat?11     

Jika kita identifikasi secara jernih, distingsi antara  “kita” dan “mereka,” membutuhkan 
legitimasi terus-menerus agar tidak usang, dikembangkan lewat narasi besar berupa dasar-
dsasar keimanan, kisah-kisah dan ritual keagamaan, keterlibatan dalam upacara-upacara 
keagamaan tertentu, dan seterusnya.  Narasi ini seringkali diperkokoh oleh bentuk-bentuk 
ekspresi keagamaan yang amat kasat mata seperti kekhasan pakaian, arsitektur, musik dan 
lainnya.  Semua ini hanya menambah kekokohan identitas diri dan kelompok di atas, dan 
memperteguh pembedaan di antara banyak orang dan kelompok.  Dalam situasi yang amat 
genting, narasi seperti ini akan berkembang makin tajam, mengarah kepada eskalasi konflik: 
kelompok sendiri, “kita,” disucikan dan makin disucikan; sedang kelompok lain, “mereka,” 
dilecehken dan disetankan. 

Fungsi agama sebagai pemberi identitas dan kelompok, dan narasi yang menopangnya 
– dapat berkembang lebih jauh ke dalam apa yangmencirikan pola utama kekerasan 
keagamaan selama ini, yaitu pemberian legitimasi kepada penggunaan kekerasan (bersenjata) 
dalam jihad besar, “perjuangan suci,” melawan kelompok-kelompok lain, kelompok 
“mereka.”  Pembeian legitimasi ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, misalnya: seruan 
formal kepada tradisi kegamaan tertentu, yang menunjukkan situasi-situasi khusus di mana 
penggunaan kekerasan (bersenjata) dapat dibenarkan; penguatan narasi-narasi yang 
menunjukkan kejahatan dan kebengisan kelompok lain, kelompok “mereka,” yang 
mengancam keselamatan kelompok “kita”; dan rujukan kepada sebuah misi suci keagamaan 

                                                           
10 Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat; Toleransi,Terorisme dan Oase Perdamaian, Jakarta : Kompas, 

2010 
11Zuly Qodir, Syariah Demokratik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal.40-47.  
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tertentu di mana tindakan militeristik, setidaknya dalam situasi tententu, dapat dibenarkan. 
Kemudian, bagaimanakah sebuah aksi kekerasan (bersenjata) pada akhirnya dapat dibenarkan 
oleh agama?  Inilah sebab keempat mengapa Agama secara intrinsik potensial untuk 
melahirkan konflik dan kekerasan: karena komunitas agama tertentu, kelompok “kita,” pada 
akhirnya memerlukan sebuah ruang dan wilayah dimana “kita” bisa unggul dan 
mendominasi. 

Kalau kita lihat sejarah sekilas saja, maka akan tampak jelas bahw ambiguitas di atas 
adalah fakta-fakta keras, sebuah hard fact, yang sulit ditolak.  Karenanya, hal itu mestinya 
tidak telalu mengagetkan siapa pun atau mengecewakan siapa pun.  Kenyataan itu juga tidak 
perlu membuat galau dan malu para agamawan yang mendambakan dunia yang damai, 
karena selalu ada jarak antara apa yang diajarkan agam dan apa yang dilakukan oleh para 
pemeluknya, antara keinginan dan kenyataan, antara cita-cita luhur dan fakta yang 
sebaliknya.  Sementara benar bahwa agama, bahkan inti ajarannya, menyerukan perdamaian, 
juga benar dikatakan bahwa, semua agama, baik dalam sejarah maupun dalam konteks 
kontemporernya, merupakan salah satu dari beberapa sumber konflik kekerasan yang paling 
pokok.12 

 
 Agama: Sumber Daya Perdamaian 

Pengakuan mengenai fakta keras itu sendiri sebenarnya tidak terlalu penting.  Yang 
lebih penting adalah apa yang harus dilakukan setelah kita menyadari dan 
mengakuinya.  Dalam hal ini, ambiguitas di atas harus dijadikan sebagai kesempatan, sebagai 
peluang baru, justru untuk menunjukkan dan mewujudkan potenti intrinsic agama sebagai 
sumberdaya perdamaian.  Para agamawan yang punya komitmen kepada perdamaian tidak 
hanya boleh berkeluh kesah.  Tidak cukup bagi mereka hanya dengan mengatakan agama 
dapat berperan seperti itu, melainkan juga menyatakan komitmen mereka dalam aksi-aksi 
konkret ke arah itu.  Jika kekerasan atas nama agama  memerlukan militansi, maka upaya 
perdamain oleh agama juga mensyaratkan sebuah militansi.13 

Untuk sampai ke sana, sisi kedua dari agama di atas, yaitu sisinya sebagai salah satu 
sumber konflik, pertama-tama harus diurai dan diperhatikan sungguh-sungguh.  Ekspresi 
kekerasan atas nama agama harus ditinjau secara teliti, dilihat kasus demi kasus, dalam 
konteksnya yang luas.  Bukan untuk menekankan terutama sisi buruk agama.  Melainkan 
                                                           

12Pernah diterbitkan dalam Sifaul Arifin, Raja Juli Antony, Irfan Nugroho, dan Irfan Amali (eds.), Melawan Kekerasan 
tanpa Kekerasan (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, The Asia Foundation, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 
67-84. 

 
13Klaim ini biasanya diikuti dengan upaya para agamawan untuk membedakan antara agama yang “benar” (atau 

autentik), yang dipandang hanya menyerukan perdamaian, dan agama yang “palsu,” yang dianggap lebih “militan,” 
“ekstremis” dan “fundamentalistik.”  Pandangan ini mengecam para pemimpin politik yang membawa-bawa agama untuk 
mencapai kepentingan politik dan ekonomi sendiri.  Agama, menurut sudut pandang ini, harus dibebaskan dari konsekuensi-
konsekuensi tragis yang muncul dari “niat buruk” para pemimpin politik. 
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untuk memperoleh potretnya yang benar, selengkap-lengkapnya, sebagai dasar bagi 
perumusan agenda dan strategi kerja ke arah upaya-upaya perdamaian di masa 
depan.  Dalam hal ini, kabar buruk yang benar harus dipandang sebagai lebih baik ketimbang 
kabar baik yang palsu, yang bohong. 

Jika ancang-ancangnya benar demikian, maka kita memiliki tiga gugus pertanyaan 
besar yang harus dijawab di sini. Pertama, dalam kondisi apa saja para aktor agama yang 
militan melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama?  Kedua, sebaliknya, dalam kondisi 
apa pula para aktor agama menolak aksi-aksi kekerasan dan menentang komitmen aktor 
agama yang ekstremis atau militan untuk menggunakan kekerasan sebagai sebuah tugas suci 
atau sebuah privelese keagamaan?14  Dan ketiga, dalam kondisi apa pula para aktor agama 
yang memiliki komitmen kepada perdamaian dan aksi-aksi tanpa kekerasan dapat 
mengembangkan diri menjadi para agen pembangun perdamaian (peace builder)? 

Dalam studinya baru-baru ini, Scott Appleby mencoba menjawab pertanyaan-
pertanyaan di atas itu.  Menurutnya, kekerasan keagamaan tejadi ketika para pemimpin 
ekstremis agama tertentu, dalam reaksi mereka terhadap apa yang mereka pandang sebagai 
ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat, berhasil memanfaatkan 
argumen-argumen keagamaan (atau etnis-keagamaan) untuk melakukan tindakan kekerasan 
terhadap kelompok lain.  Penolakan keagamaan terhadap berbagai kekuatan ektremisme 
dimungkinkan jika para pemimpin agama berhasil menumbuhkan militansi anti-kekerasan 
(non-violent militancy), baik sebagai norma agama maupun sebagai strategi untuk menentang 
dan mengatasi ketidakadilan dalam sebuah lingkungan strukural suatu masyarakat.  Upaya-
upaya perdamaian oleh agama tejadi ketika para pemeluk agama yang militan dan mau 
mendedikasikan diri mereka kepada sikap dan aksi-aksi tanpa kekerasan, memiliki 
kemampuan teknis dan profesional untuk mencegah, memberi sinyal awal, memerantarai 
dan melakukan unsur-unsur lain le arah transformasi konflik dan kekerasan.15 

 
 Agama Perdamaian sebagai Militansi Tandingan 

Saya mencatat dua unsur kunci dalam paparan Appleby yang cermat di atas.  Yang 
pertama adalah militansi, dan yang kedua adalah persepsi mengenai ketidakadilan yang 
menjadi dasar pijak para aktor agama untuk melakukan kekerasan atas nama agama. 

                                                           
14berjumpa dengan banyak orang, dari kalangan Islam di Indonesia, yang mengalami perubahan sikap seperti ini 

menyusul tidak tuntas-tuntasnya kasus pertikaian antara kalangan Islam dan Kristen di Ambon dan Maluku Utara.  Mereka 
sebenarnya menyadari akar-akar non-agama pertikaian itu.  Tetapi ketika kasus itu tidak juga tuntas, dan tidak ada tanda-
tanda penuntasannya, sementara mereka didera dengan informasi mengenai korban yang terus berjatuhan, maka yang 
kemudian tumbuh dalam dada mereka adalah in-group feeling terhadap saudara-saudara seiman.  Dalam penilaian mereka, 
lepas dari asal-usul sejatinya yang non-agama, yang mereka lihat belakangan ini pada akhirnya adalah sebuah aksi saling 
tumpas dan saling bunuh oleh orang-orang yang berbeda karena baju agamanya.  

15Dikutip dari Theodore M. Hesburgh, dalam “Foreword,” untuk R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: 
Religion, Violence, and Reconcilliation (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000), hlm. ix. 
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Mengenai yang pertama, sudah ditegaskannya di atas.  Jika kekerasan atas nama agama 
memerlukan militansi, maka upaya-upaya perdamaian oleh agama juga mensyaratkan 
sebuah militansi.  Dengan kata lain, upaya-upaya ini harus ditegaskan dan gencar dilakukan, 
dengan organisasi seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) atau LSM lain yang 
disusun rapi, serius  dan agenda yang jelas, dengan ketrampilan dan teknik-teknik yang 
memungkinkan pencapaiannya.  Hal ini penting dan harus dilakukan untuk menunjukkan 
bahwa sentimen dan komitmen kagamaan bukanlah hak prerogratif mereka yang esklusif 
dalam wawasan keagamaannya, yang biasanya mudah menggunakan aksi-aksi kekerasan 
untuk menyelesaikan masalah.  Mereka yang berwawasan eksklusif itu punya hak untuk 
menafsirkan dan megekspresikan agama menurut cara pandang mereka, tetapi hal itu 
bukanlah satu-satunya penafsiran dan ekspresi agama yang sah. 

Di atas sudah disebutkan bahwa aksi-aksi kekerasan aras nama agama turut dibangun 
oleh nasari-narasi yang memperkokoh identitas “kita,” seraya menyetankan “mereka.”  Agar 
kampanye perdamaian atas nama agama dapat berjalan baik, maka para agamawan yang 
anti-kekerasan harus membangun narasi-narasi tandingannya, yang dapat menopang 
perdamaian. Narasi-narasi beraura konflik dan permusuhan harus ditandingi dengan naras-
narasi yang mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati di antara sesama manusia dan 
cita-cita pluralisme. 

Dasar argumentasi yang sama juga harus disampaikan secara terang-benderang kepada 
kaum “fundamentalis sekular” yang sering mencibir dan melecehkan kemampuan agama 
sebagai sumberdaya perdamaian.  Cita-cita luhur pencerahan, pada praktiknya juga sama 
tidak mulusnya dengan cita-cita yang diinspirasikan oleh sumber lain.  Abad ke-20 yang baru 
lalu mencatat bahwa, sekalipun membawa kemakmuran ekonomi dan banyak kemudahan 
hidup lain pada segmen tertentu umat manusia, proyek modernisme juga tetap memakan 
banyak korban, langsung atau tidak: nuklirisme, kerusakan lingkungan, alienasi, kemiskinan 
massa di belahan dunia yang tertinggal, dan seterusnya. 

Semua ini hanya menunjukkan pentingnya mereka untuk bersikap lebih rendah diri, 
bersiap diri mendengar suara lain, termasuk suara agamawan.  Mereka harus menyadari 
bahwa keinginan untuk memperoleh semacam ketenangan batin, rasa aman, dan identitas 
kelompok, di tengah dunia yang bagi sebagian orang sering tak termaknakan ini, adalah 
sesuatu yang tidak bisa disepelekan.  Kalau mereka menyatakan bahwa adalah manusia itu 
sendiri yang berdaulat atas dirinya, bukankah agamawan juga adalah manusia yang patut 
dihargai kedaulatannya, dengan mendengarkan suara dan asiprasinya.16 

Selain itu, peralatan agama secara fungsional juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-
tujuan perdamaian.  Jika kaum “fundamentalis sekular” tidak percaya pada “jalan agama,” 
toh dialog dengan kalangan agamawan – sebagai sesama manusia – tetap saja diperlukan 
dalam rangka koeksistensi damai.  Yang lebih fungsional dari itu juga bisa: karena daya 
                                                           

16 A.M.Hendropriyono, Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Jakarta : Kompas, 2009. hal. 7 
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rengkuh agama tetap besar, Anda dapat memanfaartkan sumberdayanya yang menopang 
perdamaian, sekalipun Anda sebenarnya skeptis kepadanya.  Akhirnya, di era yang disebut 
pascamodern ini, siapa pun tidak bisa mengabaikan peran yang disebut kepemimpinan 
karismatik.  Jika seorang pemimpin agama yang karismatik dapat memompa aksi-aksi 
kekerasan, mengapa Anda tidak berusaha untuk mendekatinya dan mengajaknya untuk 
berperan sebagai peace builder?  Singkatnya, jika kerja sama dengan agama yang sepenuh, 
setengah atau bahkan seperempat hati tidak mungkin dilakukan, maka berusahalah untuk 
tidak menyerang dan melecehkannya.17 

Sebagai bangsa yang multikultur, khsusunya provinsi Kalimantan Timur salah satu 
wilayah paling kondusif  mengingat komposisi agama dan suku sangat heterogen, ini modal 
awal sebagai sumber daya yang cukup potensial meredam aksi aksi radikalisme, maka semua 
pihak kita harus libatkan dan membuang sikap fanatisme, intoleransi, dan radikalisme dan 
hingga kini provinsi ini belum pernah terdeteksi ada gerakan gerakan sempalan yang 
berhaluan terorisme. Dan inilah tugas utama kita di FKPT di kaltim secara serius menjaga 
kondusifitas itu. Dengan demikian, reproduksi teroris bisa diminimalisir semaksimal mungkin 
dan wilayah ini mampu keluar dari bayang-bayang terorisme. Untuk membebaskan para 
teroris dari paham radikal, para tokoh agama harus melakukan tindakan nyata dengan cara 
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terutama generasi muda mengenai 
ajaran agama, sosial serta bidang keilmuan lainnya. 
Kontekstualisasi Peran Sosok Muslim 

Kalau ditelusuri, kata Islam berasal dari kata asalama-yuslimu, islaman. Kata Asalama 
bukanlah hanya selamat tapi akan tetapi“menyelamatkan”. Siapa yang diselamatkan, 
disebutkan dalam al-qur’an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya dibatasi 
orang-orang muslim saja. Akan tetapi seluruh alam, jadi bukan hanya rahmatan li nash, akan 
tetapi seluruh  (ekosistem), Dari sini kita bisa memahami Islam adalah agama penyelamat 
bukan hanya bagi ummatnya sendiri tapi Islam adalah agama penyelamat ummat yang lain. 
Seorang muslim yang baik adalah apabila orang lain yang ada disekitarnya, orang muslim 
sendiri maupun non muslim akan merasa selamat, nyaman, tentram dan damai. 

Mengapa terjadi gunung longsor, karena kita tidak mau menyelamatkan.  Karena alam 
tidak dirahmati, maka terjadilah bencana dimana-mana. Maka sesungguhnya terjadinya 
bencana adalah merupakan timbal-balik dari perbuatan manusai itu sendiri (dhahara 
fasad….bima kasabat fi aidi nash). Untuk itu, berangkat dari pengertian terminologis ini  orang 
Islam yang baik adalah sosok yang kapanpun dan dimanapun, memiliki misi menyelamatkan, 
membuat kedamaian. 

Being a good Moslem, harus tercermin dalam daily life-nya mencerminkan pribadi 
Muslim yang menyelamatkan, itu jauh lebih esensial. Kalau ada orang yang mengaku Islam 

                                                           
17 Lihat lebih lengkap dalam pemaparan  Nurkhalik Ridwan, Doktrin Wahabi dan Benih Benih Radikalisme Islam, 

Yogyakarta : Tanah Air, 2009 
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akan tetapi membuat orang lain tidak merasa nyaman, merasa takut, pasti ada “something 
wrong” dibalik yang diyakininya tersebut. Dengan demikian, apapun yang tidak membuat 
proses damai atau mendamaikan bukanlah menceriminkan nilai-nilai agama Islam, meskipun 
dihadirkan dengan simbol-simbol-simbol keislaman. 

Jika menghendaki agar Islam benar-benar menjadi agama yang membawa rahmat bagi 
seluruh alam, maka kaum muslim dituntut untuk mengevaluasi pemahaman keagamaannya 
dan praktek keberagamaannya. Instrospeksi dan mawas diri atas segala sikap dan perilaku 
yang berkaitan dengan praktik agama islam. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kelompok 
kita paling benar, sedangkan orang lain salah. Dalam pergaulan denga siapapun maka kita 
harus melakukan pendekatan yang arif, toleransi dan ramah. Sikap-sikap seperti itu hanya bias 
dilakukan dengan sikap dewasa dan hati yang tenang serta kepala dingin. Melalui 
pengembangan dan penerapan konsep-konsep toleransi yang baik dan sesuai dengan ajaran 
agama , maka Islam sebagai agama “Rahmatal lil ‘Alamin” bisa diharapkan dan dirasakan 
oleh semua pihak. Tanpa adan toleransi dan dan mawas diri, maka penerapan ajaran agama 
akan sangat keras dan kaku, yang akhirnya bisa menimbulkan fanatisme golongan atau 
kelompok. 

 
Pendidikan Sebagai Proteksi Ideal 

Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya 
gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga 
sangat berbahaya. Maka peran aktif dunia pendidikan dianggap vital sebagai proteksi dini 
secara menyeluruh untuk pencegahan gejala dan faham kekerasan atas nama agama, 
khususnya Pendidikan agama yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan 
toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengerusakan, dan menganjurkan persatuan 
tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada ummat lebih sering 
bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering 
menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan 
kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah 
akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk 
memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sementara sekolah umum alergi memasukan 
kurikulum agama. 

Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan 
yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya 
mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamananya belum tentu 
dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki 
pemahaman agama yang serabutan. Maka dibutuhkan pengembangan pendidikan agama 
yang integrative atau menyeluruh untuk menghindari pemahaman agama secara parsial, 
Pendidikan dan Agama satu paket yang tidak bias dipisah pisahkan. 
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Demikianlah penjabaran singkat untuk penangkalan terorisme, semoga dapat 
bermanfaat. Tugas kita ke depan tentu sangat berat, maka diperlukan kerjasama yang 
sinergeis antara semua elemen bangsa, baik ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk 
mengikis tindakan terorisme sampai ke akar-akarnya. Paling tidak langkah itu dapat dimulai 
dengan cara meluruskan paham-paham keagamaan yang menyimpang oleh ulama, 
menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dan politik oleh pemerintah. Serta menciptakan 
suasana kondusif bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai, toleran, aman, merdeka, 
religius, bertaqwa dan memiliki semangat kecintaan tanah air yang kuat.  

Dengan langkah ini kita memohon kepada Allah Swt, semoga bangsa dan negara kita 
terlindung dari bahaya terorisme, sesuai dengan janji dan spirit al-Qur’an: 

Artinya: “Seandainya penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka 
niscaya akan kami bukakan pintu berkah kepada mereka dari arah langit dan bumi, akan 
tetapi mereka mendustkan (agama), maka akan kami binasakan mereka akibat dari 
perbuatanya itu sendiri” (Q.S. al-A’raf: 96). Demikian, Wallahu ‘alam. 
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                          PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 

 Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H.,M.H.  

 Abstract  

 Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia selaras dengan tingkat 
pengamalan ajaran Agama Islam. Peradilan Agama yang berakar pada 
Peradilan Islam perkembangannya mengalami pasang surut, disebabkan 
adanya cerminan politik hukum yang ingin mengkerdilkan dan menghilangkan 
Peradilan Agama dari kehidupan masyarakat yang  beragama Islam. Di era 
reformasi nasional yang di dalamnya terdapat semangat reformasi hukum 
nasional, Peradilan Agama mendapat penambahan atau perluasan 
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 
 

 

 Keyword : Peradilan Agama, Indonesia  

 

Pendahuluan  
Masuknya agama Islam ke Indonesia pada sekitar abad ke 7 Masehi memberikan 

pemahaman bahwa sejak saat itu di wilayah Indonesia terdapat hukum Islam. Pada 
perkembangannya, Islam menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya 
memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Dengan diterimanya ajaran 
tersebut, masyarakat dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran Islam dalam 
berbagai dimensi kehidupan.1  

Di tengah perkembangan pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam, 
ditemukan ajaran tentang norma mengenai sistem peradilan,2 yang pada awalnya 
dikembangkan dalam bentuk yang masih sangat sederhana, disebut dengan lembaga tahkim.3 
Ditinjau dari perspektif sejarah, keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi Peradilan 
Agama Islam sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada saat itu 
kekuasaan sebagai hakim atau qadhi umumnya dilakukan oleh raja atau sultan yang sedang 
berkuasa. Khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut agama, sultan biasanya akan 
menunjuk ulama atau pemuka agama untuk melaksanakan fungsi tersebut.4  

                                                           
1Abdul Manaf. 2008. Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama. Bandung, Mandar  

Maju, hlm.35. 
2Ibid.  
3Abdul Rachmat Budiono. 2003. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Malang, Bayumedia Publishing, 

hlm.1.  
4Abdul Gafur Anshori. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, 

Kedudukan dan Kewenangan). Yogyakarta, UII Press, hlm.45.  
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Mengkaji Peradilan Islam di Indonesia dan peradilan pada umumnya, dikenal bebagai 
kata atau istilah khusus yang menjadi lambang dari suatu konsep, diantaranya adalah 
peradilan agama, peradilan agama Islam, peradilan Islam, Islamic Judicary, badan kehakiman, 
badan peradilan agama,  badan peradilan agama Islam, pengadilan agama, mahkamah 
syar’iyah, kerapatan qadi, pengadilan agama Islam, dan  islamic court. Pada masa penjajahan 
Belanda dan Jepang juga dikenal dengan beberapa istilah, diantaranya priesterrad, pengholoe 
gerecht, godsdientige, rechtpraak, raad agama, dan sooryoo hooin.5  

Berkaitan dengan berbagai konsep tersebut di atas, maka lembaga yang melaksanakan 
fungsi peradilan Islam atau al-qadha’ fi al-islam memiliki ruang lingkup kewenangan yang 
sangat luas, tidak hanya terbatas pada urusan al-ahwal al syakhsyiyah, tetapi mencakup 
pula hukum pidana atau al-jinayah. Dari luasnya kewenangan lembaga yang menjalankan 
fungsi peradilan Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu peradilan Islam 
merupakan sebuah institusi peradilan umum bagi umat Islam dan melekat serta berbanding 
lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri.   

Dinamika Peradilan Agma di Indonesia 
  Faktor budaya masyarakat muslim lebih kuat pengaruhnya terhadap keberadaan 
Peradilan Agama, namun tetap saja faktor politik hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika 
sejarah panjang Peradilan Agama. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, mengingat 
keberadaanya di Indonesia sebagai negara hukum, juga sedikit banyak akan mendapatkan 
pengaruh proses dan dinamika politik yang terjadi.6 Dinamika sejarah politik  hukum 
kewenangan Peradilan Agama dapat dibagi ke dalam tiga periode besar yaitu: 1) periode 
Kesultanan Islam; 2) periode Kolonialisme  Belanda; dan periode Kemerdekaan sebagai 
berikut:  

Pertama, Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya  merupakan instansi yang cukup 
tua usianya. Keberadaannya jauh lebih tua dari Departemen Agama dan usia negara Republik 
Indonesia. Peradilan Agama sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti 
kerajaan Samudra Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain. Pertumbuhan dan 
perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam  bercorak majemuk. 
Kemajemukan itu amat bergantung pada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama 
dan ulama bebas dari kalangan pesantren; dan bentuk integrasi  antara hukum Islam dengan 
kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak 
pada otonomi dan perkembangannya, yang  berada di lingkungan kesultanan masing-masing.7 

                                                           
5Cik Hasan Bisri.1997. Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

hlm.35.    
6Jaenal Aripin. 2008. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 

hlm.2. 
7Afdol. 2006. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 & Legislasi 

Hukum Islam di Indonesia. Surabaya, Airlangga Universitas Press.hlm.91-92.  
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Kedua, perkembangan hukum Islam menjadi terganggu dengan munculnya 
Kolonialisme Barat (Kompeni-Belanda) yang membawa misi ganda, yaitu ekonomi dan agama. 
Keadaan tersebut diperparah lagi dengan adanya pandangan negatif terhadap kawasan dunia 
melayu pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, karena berkomunitas muslim yang 
cukup besar, sehingga dalam persepsi teologis kaum penjajah dianggap menyimpang dan 
perlu diluruskan.8 Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pertentangan politik antara umat 
Islam dengan penjajah atau kolonialisme. Hal tersebut tergambar dalam sejarah sebelum 
kemerdekaan dengan simbol politik Islam Hindia Belanda yang tidak mau bersikap netral 
terhadap perkembangan agama Islam.9 Salah satu sikap pemerintah Belanda dalam 
mematahkan perkembangan Islam mempergunakan metode “pendekatan konflik” antara 
hukum Islam dengan hukum adat.10 Pada masa-masa itu bukan saja gejolak politik dalam 
rangka kemerdekaan, namun juga gejolak reaksi masyarakat dan tokoh Islam terhadap politik 
hukum Belanda. Terjadi pula peperangan sistem hukum, terutama sekali antara hukum Islam 
dan hukum Adat yang dijadikan kuda tunggang oleh penjajah. Sistem hukum Belanda sendiri 
hanya menjadi bayang-bayang dan menjadi target terakhir.11  

Ketiga, persentuhan ideologi dan politik pada periode Kolonialisme Belanda  masih 
berlanjut dalam evolusi kekuasaan Indonesia, tepatnya pada kurun waktu persiapan 
proklamasi dan pasca proklamasi kemerdekaannya. Bentuk persentuhan tersebut adalah 
konflik antara kebutuhan pranata hidup keseharian dengan tuntunan sistem keimanan Islam 
yang memainkan peranan sangat penting pada saat itu.12  Peranan tersebut terlihat melalui 
kinerja para pendiri negara atau founding father dalam menentukan konstruksi 
ketatanegaraan yang diwarnai perbedaan pendapat antara kelompok yang mengusung 
konsep negara bercorak Islami dengan kelompok yang mengusung konsep negara nasionalis, 
yang menghendaki negara Indonesia didasarkan atas Pancasila sebagai sebuah ideologi yang 
sudah dikonfensionalisasikan.13 Perdebatan tersebut mengantarkan rumusan kesepakatan 
tentang dasar negara dan landasan konstitusional, yang sekarang ini dikenal sebagai sumber 
hukum dan hukum dasar (staatsfundamentalnorm atau staatsgroundnorm) bagi bangsa 
Indonesia.  

Pada periode kemerdekaan, Peradilan Agama sebagai salah satu dari institusi yudisial 
negara Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman, diatur dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.   
                                                           

8Abdul Manaf.Op.Cit.hlm.35.  
9Aqib Suminto. 1986. Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken. Jakarta, LP3IS, hlm.xii.   
10Dedy S. Truna dan Ismatu Ropi. 2002. Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan 

Pendidikan. Ciputat. Logos Wacana Ilmu. hlm.62.  
11A. Qodri Azizy. 2004. Hukum Nasional (Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum). Jakarta Selatan. 

Teraju,hlm.186.  
12Abdul Gafur. 2002. Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gusdur). Yogyakarta, 

Pustaka Palajar, hlm.126.   
13Ibid. hlm.136.  
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Konsep Normatif Pembagian Kekuasaan Kehakiman ke Dalam Empat Sistem Peradilan 
di Indonesia 
 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “pembagian” berasal dari kata “bagi” yang 
berarti pecahan dari sesuatu yang utuh. Kata “pembagian” memiliki arti proses, cara, 
perbuatan membagi atau membagikan.14 Kata pembagian dipadankan dengan kata 
“distribution”, dalam Black’s Law Dictionary berarti the giving out or division among a 
number, sharing or parceling out, alloting, dispensing, apportioning.15  
 Dari berbagai pengertian tersebut di atas, yang dimaksudkan pembagian dalam konteks 
penulisan ini di maknai sebagai perbuatan membagi atau membagikan secara adil sebagai 
masalah pokok dari perspektif hukum dan kekuasaan. 
 Istilah kekuasaan atau power diartikan the right, ability, authority, or faculty of doing 
something. Authority to do any act with the grantor might himself lawfully perform.16 
Pengertian  kekuatan atau force yang berarti power, violence, compulsion, or constraint 
exerted upon or againts a person or thing. Power dynamically considered, that is, in motion 
or in action; constraining power, compulsion; strength directed to an end. Commonly the 
word occurs in such connections as to show that unlawful or wrongful action is meant.17  
 Dari pengertian kata dan kalimat tersebut di atas, yang menjadi konsep dalam penulisan 
ini adalah  kekuasaan atau power yang diartikan outhority atau kewenangan. Bersumber dari 
wewenang formal atau formal authority, sebagai bentuk sifat memberikan wewenang atau 
kekuasaan dalam suatu bidang tertentu. Kekuasaan memberikan wewenang tersebut 
bersumber pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang atau 
kekuasaan.18   
 Berkaitan dengan hal tersebut, Samsul Wahidin menegaskan di dalam hal legitimasi 
suatu kekuasaan dalam negara pada umumnya dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: 
pertama, legitimasi kekuasaan yang bersifat atributif dan legitimasi kekuasaan yang bersifat 
derivatif. Adapun legitimasi kekuasaan yang bersumber pada sifat atributif menyebabkan 
terjadinya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan yang sebelumnya tidak ada 
kemudian menjadi ada, kedua, pelimpahan kekuasaan yang disebabkan kekuasaan yang telah 
dialihkan atau didistribusikan kepada pihak lain.19 
  Pengalihan atau pendistribusian kekuasaan dalam negara tersebut, dilandasi oleh 
prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara, salah satunya upaya untuk mencapai 

                                                           
14 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 

Balai Pustaka, Jakarta,hlm.86. 
15Henry Campbell Black. 1991. Black’s Law Dictionary. West Group, United States of America, hlm.329. 
16Ibid. hlm.810.  
17Ibid. hlm.444.  
18Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung, Alumni, hlm.5.  
19Samsul Wahidin. 2007. Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.7-8.   
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efektivitas dan efisiensi. Kegiatan Pengalihan atau pendistribusian  tersebut dapat bersifat 
struktural dalam arti dari atas ke bawah dan  bersifat fungsional dalam arti didasarkan pada 
fungsi-fungsi organisatoris sebagai dasarnya.20 
 Pembagian dan pendistribusian kekuasaan negara bertujuan untuk menghindari 
penyalahgunaan, maka kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga macam kekuasaan, yang 
meliputi: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan masing-masing 
kekuasaan tersebut diserahkan kepada satu organ.21   
 Salah satu kekuasaan negara yang didistribusikan adalah kekuasaan yudikatif, yang 
merupakan badan pelaksana kekuasaan negara di bidang kehakiman. Kekuasaan tersebut 
didistribusikan melalui Undang-undang Dasar 1945 kepada sebuah lembaga tinggi negara, 
yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan-badan inilah yang secara konkret 
akan mewujudkan tujuan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui distribusi 
pelayanan hukum dan keadilan. 
 Dasar hukum pendistribusian kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 Undang-
undang Dasar 1945, sebelum dilakukan amandemen  berbunyi:  
 (1)  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain 

badan kehakiman menurut undang-undang.  
 (2)  Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.  
 Setelah dilakukan amandemen dasar hukum pendistribusian kekuasaan kehakiman yang 
terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut menentukan 
sebagai berikut: 
 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) 
 (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***) 

 (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang. ****) 

 Perubahan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas, menegaskan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan 
peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi,22  maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

                                                           
20Ibid 
21A.Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 62-63. 
22Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap. Bandung, Refika Aditama, hlm.13.  
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Berhubungan dengan hal tersebut, maka eksistensi badan-badan peradilan harus dijamin 
dalam undang-undang tentang fungsi dan kekuasaannya.23  
 Kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang mengenai 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan norma antara. Terkait 
dengan hal tersebut, Bagir Manan menegaskan sejak kemerdekaan (1945) sudah berkali-kali 
ditetapkan undang-undang  yang mengatur kekuasaan kehakiman (Undang-undang  Nomor 19 
Tahun 1948, Undang-undang  Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-undang  Nomor 19 
Tahun 1964, Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1970 dan yang terakhir diamandemen 
menjadi Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004). Pembaharuan atau penggantian norma 
antara tersebut, dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: pertama,  
penyelarasan dengan dasar-dasar negara, dan kedua, upaya penyusunan kembali susunan 
badan peradilan yang diperlukan dalam rangka menata birokrasi peradilan atau administrasi 
peradilan yang harus disusun secara sederhana, terpadu, agar dapat berjalan secara efektif, 
dan efisien.24 
 Penetapan struktur organisasi  badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 10 ayat 
(1) Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan sebagai berikut: “Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan  Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian diamandemen dengan 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004, maka susunan dan macam-macam badan peradilan, 
sebagaimana  diatur dalam Pasal 2, yang menentukan sebagai berikut: 
 “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi”. 

 Pelaku kekuasaan kehakiman kemudian diatur  dalam Pasal 18 Undang-undang  Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa:  
 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah”. 

 Badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung menurut Pasal 2 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004 dirubah dalam Pasal 18 Undang-undang  Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serupa dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang 

                                                           
23Ibid,hlm.1-2. 
24Bagir Manan (I). 2007. Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Yogyakarta, 

FH UII Press, hlm.1-2.  
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Dasar 1945. Dengan demikian susunan dan lingkungan badan peradilan mempunyai 
kedudukan konstitusional, sehingga tidak dapat diubah dengan atau oleh undang-undang.25 
 Badan-badan peradilan negara tersebut di atas dimaknai sebagai sebuah sistem 
peradilan yang dapat ditinjau dari beberapa segi, sebagai berikut: pertama, sistem peradilan 
dipandang segala sesuatu berkenaan dengan  penyelenggaraan peradilan, yang mencakup 
kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain; dan kedua, sistem 
peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutuskan).26 Konsepsi sistem 
peradilan yang terkait dengan penulisan ini adalah sistem peradilan yang dilihat dari sudut 
pandang sebagai proses mengadili. 
 Pembagian kekuasaan kehakiman ke dalam empat lingkungan peradilan di Indonesia, 
ditetapkan dalam ruang lingkup kekuasaan serta parameter yang berbeda-beda berkenaan 
dengan batasan kewenangan dari masing-masing lingkungan peradilan, yang diatur dengan 
sebuah undang-undang, sebagai berikut:  
  Pertama, pengadilan di lingkungan badan Peradilan Umum, ditentukan lingkup 
kekuasaannya secara umum dan struktur organisasinya dalam Undang-undang  Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Mengenai kekuasaan apa yang didistribusikan kepada 
Peradilan Umum, diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: “Peradilan Umum adalah salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. 
 Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986  dinyatakan bahwa: 
“Di samping Peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai 
perkara perdata dan pidana, ada Pelaksana Kekuasaan Kehakiman lain yang merupakan 
Peradilan Khusus bagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu yaitu Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”. 
 Dasar hukum kekuasaan Peradilan Umum tersebut di atas, diubah dengan Undang-
undang  Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 2 Tahun 
1986  Tentang Peradilan Umum.27 Perubahan tersebut dinyatakan dalam Pasal 2, yang 
menentukan sebagai berikut: “Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Berkaitan dengan hal tersebut, Bagir 
Manan menegaskan bahwa: “Pengadilan Umum bertugas untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan pada tingkat pertama semua perkara pidana dan perdata”.28 
 Kedua, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-undang  Nomor  9  Tahun  
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

                                                           
25Ibid, hlm.32.  
26Bagir Manan. Op.Cit. hlm.14-15. 
27 Kemudian dirubah menjadi Undang-undang  Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 

28  Bagir Manan (I). Op.Cit, hlm.108.  
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Usaha Negara.29 Terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 
4 yang berbunyi: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.   
 Berkaitan dengan Pasal 4 tersebut, Bagir Manan menegaskan bahwa ruang lingkup 
kewenangan terkait dengan sengketa tata usaha negara30 adalah sengketa sengketa antara 
orang atau badan hukum keperdataan dengan badan atau pejabat tata usaha negara tingkat 
pusat atau daerah yang terjadi karena suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan yang 
dapat dijadikan objek perkara dalam kewenangan peradilan tata usaha negara adalah 
berhubungan dengan penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha 
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara  berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat 
hukum bagi seseorang atau badan hukum keperdataan.31 
 Dari uraian tersebut dapat dimaknai bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara 
tersebut berkaitan dengan objek sengketa yang dalam dunia ilmu pengetahuan lazim disebut 
penetapan atau beshikking32 atau decree.33  
 Ketiga, Peradilan Militer diatur dengan Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Peradilan Militer. Kedudukannya sebagai salah satu badan peradilan negara, dalam hal 
tersebut Peradilan Militer merupakan peradilan pidana yang khusus berlaku bagi anggota TNI. 
Dalam keadaan tertentu (dalam perkara koneksitas) dimungkinkan, seorang yang bukan 
anggota TNI, diperiksa dan diadili pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.34 Bambang 
Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa Peradilan Militer memiliki kompetensi 
atau kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh 
seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.35 
Keempat, Peradilan Agama diatur dengan Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989, kemudian 
diubah dengan Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan dalam Pasal 2 bahwa: 
”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

                                                           
29 Kemudian dirubah menjadi Undang-undang  Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
30 Pasal 1 angka 10 Undang-undang  Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul 
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik 
di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

31Ibid,hlm,111-112.  
32J.C.T.Simorangkir (et.al). 2000. Kamus Hukum. Sinar Grafika Offset, hlm.18.  
33John M. Echols dan Hassan Shadily. 1995. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta, Gramedia, hlm.169.  
34Bagir Manan (I). Op.Cit. hlm,115.  
35Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-apsek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia. Yogyakarta, UII Press, hlm.36.  



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

 
 

 

55 

undang-undang ini”. Kemudian konsep Peradilan Agama diatur dalam Pasal 1 angka (1) 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan: ”Peradilan Agama adalah 
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. 
 Kewenangan Peradilan Agama tersebut dipertegas kembali dalam parameter 
kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49, yaitu 
sebagai berikut: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. 
Pembaharuan Pasal 49 tersebut, juga membawa perluasan kewenangan Peradilan Agama 
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Bagir Manan menegaskan bahwa mengenai 
sengketa ekonomi syariah tidak hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Seorang yang tidak 
beragama Islam tetapi melakukan taransaksi menurut syariah akan menjadi kewenangan 
Peradilan Agama. Dengan demikian ada semacam penundukan sukarela atau virjwillage 
onderworping untuk perbuatan  dalam ruang lingkup ekonomi syariah.36 
 Dari uraian norma dasar yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan 
norma antara yang diatur dalam Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang  
Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004, 
dirubah kembali menjadi  Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, dalam Pasal 18 menegaskan:   Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
 Pembagian kewenangan ke dalam empat sistem peradilan tersebut didasarkan pada 
parameter kewenangan yang bersifat absolut, artinya tidak boleh dikesampingkan dengan 
alasan apapun karena  berakar pada norma hukum yang mengatur masing-masing badan 
peradilan negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3)  Undang-undang  Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa : ”Semua peradilan di 
seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan 
undang-undang”. 
Peradilan negara yang harus diatur oleh undang-undang beserta parameter kewenangan, 
ditemukan dalam Pasal 25 Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, menegaskan bahwa : 
 (1)  Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, 
dan peradilan tata usaha negara. 

                                                           
36Bagir Manan (I). Op.Cit, hlm,111.  
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 (2)  Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 (3)  Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 (4)  Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 (5)  Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dasar  normatif parameter 
wewenang mengadili atau attributie van rechtsmacht,37 bagi  badan-badan peradilan negara 
sebagai berikut: Peradilan Militer yang diatur dengan Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1997 
menegaskan parameter kewenangannya adalah sengketa anggota TNI.  Peradilan Tata Usaha 
Negara parameternya kewenangannya adalah keputusan tata usaha negara  yang termasuk 
beshikking atau decree sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal I  Angka 1 
Pasal 2 dari Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004, kemudian dirubah menjadi Pasal 1 
angka (9) Undang-undang  Nomor  51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama  
parameter kewenangannya adalah beragama Islam dan khusus sengketa yang didasarkan 
pada perbuatan hukum dalam kegiatan ekonomi syariah  juga menjadi kewenangan Peradilan 
Agama, sebagimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006.  
Peradilan Umum yang diatur dengan Undang-undang   Nomor  8  Tahun  2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986  Tentang Peradilan Umum, 
menegaskan kewenangannya pada Pasal 2 untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
pada tingkat pertama semua perkara pidana dan perdata. Parameternya tersebut masih 
bersifat umum hanya menyebutkan perkara pidana dan perdata atau tidak dirinci sebagimana 
kewenangan peradilan yang lainnya. Oleh sebab itu antara Peradilan Umum dengan  
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hubungan 
antara genus dan speces, maka dalam pola hubungan demikian berlaku adagium lex specialis 
derogat lex generalis, maka Peradilan Umum berwenang atas perkara selebih atau selainnya 
(asas residu perkara) dari kewenangan peradilan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dasar normatif pembagian kekuasaan kehakiman ke dalam empat sistem peradilan di 
Indonesia  tersebut di atas, lebih bersifat administratif dalam arti lebih dekat kepada kinerja 
                                                           

37Abdul Manaf. Op.Cit, hlm.226.  



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

 
 

 

57 

pemerintah yang mengaplikasikan kebijakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam 
tataran administrasi harus ada pengelolaan kekuasaan dengan nama pemisahan ataukah 

pembagian sebagai bagian dari persoalan teknis. Namun filosfisnya  harus senantiasa 
bersumber pada keadilan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.38 
 

Penambahan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi 
Syariah    
 Upaya membangun hukum nasional di Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan 
(doelmatigheid) dan landasan hukum (rechmatigheid) yang jelas diharapkan tercapai apa 
yang menjadi cita-cita hukum yakni keadilan (gerechtigheid), kegunaan (zwechmassigheid) 
dan kepastian hukum (rechsicherheid). 
 Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi 
pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari 
ritme perubahan yang diungkapkan oleh Von Savigny maka hukum akan berubah seiring 
dengan perubahan masyarakat.39 
 Realitas perubahan terhadap tuntutan terhadap pencari keadilan yang bersumber pada 
ketentuan  normative atau formalistic, seiring dengan kebutuhan hukum yang hidup di 
tengah masyarakat yang plural di Indonesia harus kita terima dan dicarikan jalan keluarnya 
untuk dapat terwujud keadilan tersebut. 
 Kompetensi absolut40 Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan 
hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Kompetensi absolut yang urgen penulis kemukakan adalah ketentuan Pasal 
49 dan Pasal 50.  
 Pasal 49 menyebutkan bahwa:  
 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  
 a.  Perkawinan  
 b.  Waris  
 c.  Wasiat  

                                                           
38Samsul Wahidin. Op.Cit, hlm.8-9.  
39 M. Ali Mansyur, “Kajian Filosofis Dan Yuridis Terhadap RUU Perbankan Syariah”, Makalah, http://pa-

demak.ptasemarang.net.    
40 Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara 

mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam 
lingkungan peradilan yang lain. Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia,  Yogyakarta, Liberty, hlm. 78.  

http://pa-demak.ptasemarang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=1
http://pa-demak.ptasemarang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=1
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 d.  Hibah  
 e.  Wakaf  
 f.  Zakat  
 g.  Infaq  
 h.  Shadaqah, dan  
 i.  Ekonomi Syariah  
 Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang 
perbankan syari’ah41, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud 
dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum 
yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai 
hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. 
Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha  yang 
dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan 
mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat 
berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 
syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.  
 Pasal 50 menyebutkan bahwa:  
 1.  Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus 
terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  

 2.  Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek 
hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut 
diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49.42 

                                                           
41Data per-Agustus 2007 menunjukkan, bahwa pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia 

cukup fenomenal. Dari hanya satu bank umum syari’ah dan 78 BPRS pada tahun 1998, menjadi 3 bank umum syari’ah, 24 
unit usaha syari’ah, 108 BPR Syari’ah. Jumlah aset Rp 1,7 trilyun, dengan nasabah loyal 14,1% sementara nasabah loyal 
pada Bank Konvensional 24,7%. Akhir 2008 ditarget oleh BI, total aset Bank Syariah mencapai 5%. Reasoningnya,  selain 
angka non-performing financings-nya yang lebih rendah dibanding dengan bank konvensional, negative-spread-nya tidak 
menghantui perbankan dengan sistem syari’ah ini, dan lebih menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan fungsi 
intermediasinya. Lihat Muqaddimah, “Aspek Sosiologis Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Pelaksanaan Ekonomi Syari’ah Di 
Indonesia”, Makalah Disampaikan Dalam Acara Seminar Nasional Hukum Ekonomi Syari’ah, diselenggarakan atas Kerjasama 
Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, 
Kampus UNISSULA Semarang, Rabu, 19 Maret 2008. Lihat  di http://pademak.ptasemarang.net. 

42 Penjelasan Pasal 50 Ayat 2 menegaskan : Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk 
sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 
apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur 
waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh 
pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut 
bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu 
putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang 
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 Dari dasar hukum Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) tersebut di atas, dihubungkan dengan 
pendapat Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan 
Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu 
sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi 
berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.43 
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya maka dapat dipahami bahwa subjek 
hukum dalam sengketa ekonomi syariah, yaitu: orang-orang yang beragama Islam, orang-orang 
yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam dan badan 
hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.  
 Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas 
personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa  dalam 
sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan 
absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa 
beragama Islam maka Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan44 
dan fiducia.45 Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subjek hukum dalam 
perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum bahwa kegiatan usaha 
yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. 
Dalam praktek, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan 
syarian adalah orang-orang yang beragama bukan Islam. Dengan demikian, konsep ekonomi 
Islam diharapkan mampu membumi dalam kehidupan masyarakat atau dalam perkataan lain 
menjadi rahmatan lil alamin.  
 Adapun keberadaan badan hukum menjadi subjek hukum dalam perkara ekonomi 
syariah adalah relevan seiring dengan pesatnya kegiatan usaha atau bisnis yang melibatkan 

badan hukum46 baik berupa perseroan terbatas maupun koperasi. Kegiatan ekonomi syariah 

                                                                                                                                                                                     
berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap 
objek sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek 
sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa 
yang tidak terkait dimaksud.  

43 A. Mukti Arto, Op.Cit, hlm. 6.  
44 Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.  

45 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 
42 Tahun 1999.  

46Pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal-hal berikut, yaitu: perkumpulan orang 
(organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan- hubungan hukum (recgsbetrekking), 
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tidak hanya melibatkan orang dalam arti manusia pribadi tetapi juga badan hukum. Sehingga 
takala kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah tersebut menimbulkan suatu persoalan 
atau sengketa maka baik manusia pribadi maupun badan hukum dapat bertindak sendiri 
dalam menyelesaikan sengketanya. Namun, tentunya untuk badan hukum diwakili oleh 
direksi47 dalam perseroan terbatas dan pengurus untuk bentuk koperasi.  
 Penambahan atau perluasan kewenanngan Peradilan Agama dengan cara 
pengembangan hukum Islam melalui jalur legislasi terutama yang mengatur bidang ekonomi 
syari’ah  tetap diperlukan alasannya: 
 Pertama, pengaturan terhadap bidang ekonomi syari’ah sifatnya sudah mendesak 
terkait dengan kewenangan baru Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa dalam 
bidang tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Juga 
melihat kebutuhan hukum dewasa ini, legislasi merupakan tuntutan obyektif dan urgen, 
karena akan mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mengikat secara yuridis 
formal. 
 Kedua, materi hukum ekonomi syari’ah adalah merupakan hukum privat Islam bukan 
hukum publik, sehingga jika bidang ini diangkat ke jalur legislasi tidak akan memunculkan 
konflik serius, baik ditingkat internal maupun eksternal karena sifatnya yang universal dan 
netral. 
 Lahirnya undang–undang yang mengatur tentang ekonomi syari’ah bagian dari fikih 
muamalah mempunyai peluang yang cukup besar, bebarapa hal penting yang berpotensi 
sebagai faktor pendukung yakni antara lain: 
 Pertama, subtansi hukum Islam established (sudah mapan), disamping penggunaan 
fikih-fikih produk imam madzhab yang sudah teruji pelaksanaannya baik di lingkungan 
Peradilan Agama maupun dalam dalam masyarakat, juga ditunjang beberapa pemikiran fikih 
madzhab Indonesia yang telah lama digagas oleh para pakar hukum Islam di Indonesia.48 

 Kedua, produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan 
legislasi hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk 

                                                                                                                                                                                     
mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat digugat dan 
menggugat di depan pengadilan. Chidir Ali, , 2005, Badan Hukum, Bandung, Alumni, hlm. 21.  

47 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.  

48 Antara lain: a) T.M. Hasbi Ash-Shiddieqyyaitu menggagas fikih ala Indonesia; b) Hazairin yaitu menggagas fikih 
madzhab nasional; c) Munawir Sadzali yaitu pemikirannya tentang reaktualisasi (Kontekstualisasi) Ajaran Islam; d) Sahal 
Mahfudh dan Ali Yafie yakni pemikirannya tentang fikih sosial; e) Masdar F. Mas’udi yakni pemikirannnya tentang agama dan 
keadilan. 
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hukum dan fakta politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas 
di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi politik dalam dasawarsa terakhir cukup 
memberi angin segar bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islami, 
seperti halnya: 

1. Undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang–undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.   

2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang semakin 
memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari’ah di Indonesia. 

3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan haji; 
4. Undang–undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 
5. Undang–undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang 

memberi otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari’at 
Islam, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah terimplementasi dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat Islam. 

6. Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen terhadap Undang–
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan 
kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Dalam 
perjalanannya amandemen undang–undang ini tidak menemui hambatan yang 
berarti dibandingkan dengan lahirnya undang–undang sebelumnya. 

Ketiga, materi hukum yang hendak diusung ke jalur legislasi mencakup hukum privat 
yang bersifat universal dan netral sehingga tidak memancing sentimen agama lain. 
Kemungkinan besar tidak akan menimbulkan gejolak sosial yang cost-nya sangat mahal.  

Keempat, sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan 
berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk untuk melegislasikan hukum Islam. 

Kelima, pada tataran yuridis konstitusional, berdasarkan sila pertama Pancasila dan 
Pasal 29 Undang–undang Dasar 1945, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional dan 
harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional, serta sejalan dengan program legislasi 
nasional.  

Dalam konteks negera orang bisa saja beranggapan pelaksanaan ekonomi syari’ah 
belum mendesak. Tapi dalam konteks Internasional khususnya dalam rangka menggaet dana 
dari Timur Tengah yang selama ini dimanfaatkan dunia Barat, karena investor tidak mau 
menerima bunga bank, mengalami kendala. Investor baru mau menanamkan modalnya 
apabila penyelenggaraan kegiatan ekonomi di Indonesia berbasis syari’ah. Keunggulan lain 
seperti yang dimiliki perbankan Barat sulit untuk kita gapai, lebih-lebih kita sebagai negeri 
dengan penduduk muslim terbesar seharusnya berada paling depan dalam menegak 

ekonomi syari’ah sekaligus diselamatkan dari sistem ekonomi materialis yang ribawi. Investor 
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muslim menunggu undang–undang penanaman modal syar’iy yang disebut syukuk,49 ini 
merupakan bukti bahwa penerapan ekonomi syari’ah sudah menjadi kebutuhan bagi 
Indonesia.  

Bagi kita orang Islam pertanyaan di atas secara teologis telah terjawab oleh firman Allah 
dalam S. Al Baqarah ayat 208, namun secara praktis perlu dikemukakan argumen tambahan. 
Formula ajaran Islam bernuansa ”keberkatan dan kemanfaatan maksimal”. Keberkatan50 

pada rezki nampaknya yang paling menonjol, sebagaimana do’a kita setiap mau makan yang 
diajarkan Rasulullah SAW, begitu pula dalam do’a selamat yang paling sering dibaca 
dikalangan kita.51 Pesan al Qur’an dalam surah al A’raf ayat 96 mempertegas :  

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,52 Pastilah kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.  

Asas kemanfaatan dalam ekonomi syari’ah terlihat dari prinsip ta’awun yang 
diembannya. Prinsip inilah yang menjadikan ekonomi syari’ah bukan untuk mendapatkan 
keuntungan materi belaka. Tetapi konsep bagi hasil yang berkeadilan itu dikembangkan, 
begitu pula skim qard al hasan yang hampir tidak dikenal di luar sistem ekonomi Islam.  
 
Penutup 
 Peradilan Agama di Indonesia yang bersumber dari Peradilan Islam berkembang seiring 
dengan tingkat pengamalan ajaran Agama Islam yang tumbuh pesat di kerajaan atau 
kesultanan Islam. Di era kemerdekaan Peradilan Islam mendapat tempat menjadi Peradilan 
Agama sebagai salah satu pelaksana  sistem peradilan negara. Jika dicermati secara kritis dari 
aspek politik hukum kewenangan Peradilan Agama mengalami penyempitan yang hanya 
memiliki kewenangan dalam lapangan hukum keluarga.  
 Gerakan reformasi hukum di Indonesia telah membawa perubahan pada kewenangan 
Peradilan Agama yaitu penambahan atau perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berkembang sangat pesat sebagai 
implementasi nilai-nilai ke Islaman yang universal diakomodasi dalam sistem hukum nasional 
Indonesia melalui kinerja politik hukum Islam. 

  

                                                           
49 Undang–undang Syukuk Ijarah (obligasi syari’ah) disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008. 

Sementara Undang–undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syari’ah telah disahkan tanggal 17 Juni 2008.  
50 Menurut  Ath-Thabathabai barakat : al-khairul-ilahiyyi la yuhtasabu. Menyangkut tiga keberkatan yaitu keberkatan 

dalam keturunan, keberkatan dalam soal makanan dan keberkatan dalam hal waktu. Ada pula keberkatan pada tempat 
yaitu Masjid Aqsa dan Masjidil Haram, Ensiklopedia Al-Qur’an : Kajian Kosakata Jilid I, Lentera Hati, Jakarta, 2007, hlm 131–
132.  

51 Allahumma baariklana fi maa razaqtana wa qina ’azaba al naar dan wabarakatan fi rizqina ..... 
52 Taqwa : Menjaga diri dari azab Allah dengan menjauhi tindakan masiat dan melaksanakan tata aturan yang telah 

digariskan Allah. Lihat, Ensiklopedi Islam Jilid V hlm. 48.  
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No. S004 
PESANTREN; MINIATUR ISLAM MODERAT INDONESIA 

Dr. Syamsun Ni’am 
Pendahuluan 

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, Indonesia seakan telah dihadapkan pada 
segudang permasalahan yang hingga kini tidak kunjung selesai. Bahkan cenderung mengalami 
perkembangan dari satu problem merembet ke problem berikutnya. Menurut pengamatan 
penulis, problem-problem besar tersebut bermuara pada tiga masalah besar, yang 
merupakan seikat-setali yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, problem 
kebangsaan, menyangkut tentang lunturnya rasa nasionalisme. Hal ini terbukti dengan proses 
politik kebangsaan yang berjalan selama ini tidak lagi mengindahkan nilai-nilai religius dan 
prinsip-prinsip kultural bangsa yang telah mengurat-mengakar bangsa Indonesia sejak Negeri 
ini berdiri. Sebagai akibatnya, muncul disharmoni antara tuntutan praktis-pragmatis dan 
nurani itu sendiri. Tuntutan praktis-pragmatis-individual lebih dominan dibanding dengan 
tuntutan nurani yang mestinya mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan untuk 
umat (al-mashlahah al-‘ammah). 

Kedua, problem kemanusiaan, menyangkut tentang kendurnya rasa persaudaraan 
sebagai sesama anak bangsa, hilangya jati diri sebagai manusia yang seharusnya saling 
menghargai dan menghormati, hilangnya rasa kebersamaan, rasa gotong royong, tolong 
menolong antar sesama, hilangnya pengakuan akan keberadaan lian (the other), dan lain-
lain. Sedangkan problem ketiga, adalah problem keberagamaan, menyangkut tentang 
pemahaman agama yang tidak komprehensip (kaffah);1 yang kemudian berimplikasi kepada 
praktek keberagamaan yang eksklusif dan tidak humanis, sehingga berakibat kepada 
munculnya pembenaran apa yang dipahami oleh-nya semata, dengan menafikan bahkan 
menganggap orang lain yang berbeda pemahaman sebagai umat yang tidak berhak hidup di 
negeri ini.  

Merujuk pada Laporan The Wahid Institute (WI) 2008 dan Moderate Muslim Society 
(MMS) 2009, bahwa konflik bernuansa agama dan kepercayaan —dalam perkembangannya— 
cenderung tidak lebih baik. Dalam Laporan Tahunan 2008-2009 tentang pluralisme 
beragama/berkeyaninan tersebut, ada delapan kategori yang dicatat WI dan MMS selama 
2008-2009; (1) Penyesatan terhadap kelompok/Individu, baik yang dilakukan oleh 
masyarakat, negara, maupun gabungan keduanya; (2) Kekerasan berbasis agama; (3) Regulasi 
bernuansa agama; (4) Konflik tempat Ibadah, seperti perusakan, problem perijinan, sengketa 

                                                           
1 Komprehensip seringkali diidentikan dengan istilah “kaffah” dalam terma al-Qur‖an. Misalnya dalam potongan 

ayat 208 dalam surat al-Baqarah: كافة السلم فى ادخلوا  (Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan [komprehensip]). Komprehensip dalam pemahaman Islam bagi sebagaian kelompok diartikan sesuai dengan 
pesan-pesan dalam al-Qur‖an dan al-Hadits. Memang seharusnya demikian. Namun pada konteks selanjutnya, komprehensip 
(kaffah) oleh sebagian orang telah dielaborasi sesuai dengan pemahaman si pemaham itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, 
jika ditemukan pemahaman berbeda dengan si pemaham, maka Islam yang dipahami orang lain dianggap tidak 
komprehensip (kaffah) sebagaimana dalam al-Qur‖an dan al-Hadits tersebut. 
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tanah dan hal-hal lain yang terkait; (5) Kebebasan berpikir dan berekspresi; (6) Hubungan 
antar umat beragama seperti isu penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama lain (7) 
Fatwa-fatwa keagamaan dan (8) Moralitas dan pornografi yang, meski tidak terkait langsung 
dengan agama, namun isu-isu moralitas dan pornografi —dalam kenyataan praksis— tidak 
dapat dilepaskan dari pemahaman keagamaan.2 

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam catatan sejarah panjang kebangsaannya 
telah mengalami pasang surut dalam membangun harmoni keberagamaan dan 
keberagaman. Oleh karena itu, satu solusi yang kiranya patut mendapat perhatian serius 
adalah merawat dengan baik aspek-aspek moderatisme Islam kultural Indonesia. Sebab Islam 
kultural di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan kontekstualisasi, akomodasi, 
kulturisasi dan akulturasi zaman dan tempat. Dengan demikian, Islam Indonesia tidak bisa 
diArabisasikan, di Timur Tengahkan, atau di Afganistankan.  

 

Islam Moderat3 dalam Lintasan Sejarah Indonesia 
Dalam sejarah penyebaran agama di Nusantara, Islam mengalami perkembangan yang 

cukup unik. Dari segi agama, misalnya suku Jawa sebelum menerima pengaruh agama dan 
kebudayaan Hindu, masih dalam taraf animistis dan dinamistis. Mereka memuja roh nenek-
moyang, dan percaya adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda, 
tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang dianggap memiliki daya sakti. Kepercayaan dan 
pemujaan seperti tersebut di atas, dengan sendirinya belum mewujudkan diri sebagai suatu 
agama secara nyata dan sadar.4  

Dalam taraf keagamaan seperti itu, pengaruh agama asli Indonesia terhadap agama-
agama pendatang adalah realitas yang tak dapat dihindari. Menurut Seno Harbangan Siagian, 
setiap orang Indonesia bagaimanapun majunya, tetap terpengaruh oleh agama asli yang 

                                                           
2 Laopran secara detail dapat dilihat pada MMS, Laporan Akhir Tahun 2009 Toleransi dan Intoleransi di Indonesia, 

hal. 6. 
3 Tahun 2008 Japan Institute of International Affair (JIIA) menggelar simposium di Tokyo.  Temanya “Islam and 

Asia: Revisiting the Socio-Political Dimension of Islam”, yakni tentang masa depan politik Islam. Pesertanya mayoritas dari 
negara-negara Islam seperti Mesir, Pakistan, Iran, Turkey, Tunis, Indonesia dan Malaysia, ditambah seorang dari Amerika dan 
beberapa dari Jepang sendiri. Nampaknya simposium ini bertujuan untuk mengukur masa depan kekuatan politik Islam pasca 
peristiwa 11 September, akan di tangan radikal atau moderat. Maka dari itu, di antara isu yang dilontarkan disitu adalah 
tentang arti Muslim moderat. Istilah ini nampaknya berfungsi sebagai penjinak terorisme. Mirip dengan fungsi sekularisme 
tahun 70-an sebagai penjinak fundamentalisme. Mulanya para peserta merespon dengan datar-datar saja. “Moderate” 
artinya tidak berlebihan ghuluw (ekstrim) dalam menjalankan agama. Bagi Profesor Bedoui Abdelmajid dari Tunis, moderat 
dalam Islam tercermin dalam keimanan, peribadatan, hubugan sosial, tradisi dan dalam pemikiran maupun dalam kehidupan 
nyata. Tapi masalahnya menjadi krusial ketika Angel Rabasa, wakil dari Rand Coorporation Amerika Syerikat mendefinisikan, 
Muslim moderat adalah yang mau menerima pluralisme, feminisme dan kesetaraan gender, demokratisasi, humanisme dan 
civil society.  

Dr. Sohail Mahmud dari Pakistan menganggap definisi Rabasa itu sarat dengan kepentingan Barat. Azzam Tamimi, 
Direktur TV al-Hiwar London, menolak definisi itu dan menegaskan bahwa mayoritas Muslim menurut kriteria Islam adalah 
moderat meskipun tidak setuju dengan pluralisme, feminisme, humanisme dsb. Lihat “Moderat” dalam 
http://insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article Amoderat&catid=2%3 Ahamidfahmyzarkasyi=17. Ada juga 
yang memaknai Islam moderat, sebagai Islam yang anti-kekerasan dan anti-terorisme. Islam moderat identik dengan Islam 
yang bersahabat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrim kiri. Lihat Ahmad Nadjib Burhani, “Islam Moderat adalah Sebuah 
Paradoks”, dalam http:// blog.uad.ac.id/latif_ilkom/2010/06/09/ islam-moderat-adalah-sebuah-paradoks. 

4 Lihat Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati,  
(Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 1. 

http://insistnet.com/index.php?option=com_content&
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sedikit banyaknya melekat pada keyakinan barunya, baik dia seorang pengikut Hindu, Budha, 
Islam, maupun Kristen.5 

Agama asli Indonesia, menurut Rachmat Subagya, merupakan konsep-konsep 
keruhanian dalam masyarakat suku yang secara internal tumbuh, berkembang, dan mencapai 
kesempurnaannya sendiri tanpa imitasi atau pengaruh eksternal,6 sehingga dalam 
perkembangan selanjutnya agama —khususnya Islam— di Indonesia, telah mengalami 
pasang surut, karena secara sosiologis-psikologis, para pembawa dan penyebar Islam itu 
sendiri dituntut untuk mampu memahami kultur masyarakat Indonesia yang diliputi 
sinkretisisme.7 

Di kalangan sejarahwan sendiri, baik dari Barat (oreantalis) maupun Timur (Islam) 
terdapat berbagai pandangan beragam mengenai datangnya Islam ke Indonesia. Memang 
merupakan suatu kenyataan bahwa Islam datang di Indonesia adalah dengan cara damai 
(civil penetration), tanpa kampanye militer atau dukungan pemerintah, agaknya penentuan 
awal kedatangan Islam kurang begitu signifikan lantaran orang-orang yang terlibat dalam 
kegiatan dakwah pertama tersebut tidak bertendensi apa pun, selain rasa tanggung jawab 
menunaikan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama-nama mereka berlalu begitu saja 
tertelan sejarah.8 Walaupun ditemukan adanya pandangan beragam mengenai datangnya 
Islam ke Indonesia, penentuan awal datangnya Islam dapat dikategorikan ke dalam dua 
perspektif. Pertama, pandangan yang mengasumsikan awal datangnya Islam pada abad ke-7 
H/13 M. Kedua, pandangan yang menganut abad pertama Hijriyah.9 

Dalam kaitan proses Islamisasi di Indonesia ini, ada beberapa teori yang ditawarkan, 
sebagaimana ditulis M. Solihin.10 Pertama, teori yang menyebutkan bahwa sejarah masuknya 
Islam di Nusantara adalah dengan pendekatan ekonomi-bisnis (perdagangan).11 Teori ini 
cukup beralasan, karena sejak lama bangsa Indonesia telah menjalin perdagangan dengan 
bangsa-bangsa Arab, Gujarat dan Cina.  

Kedua, teori yang menyebutkan dengan pendekatan perkawinan, yakni para 
pendatang dan pedagang Muslim dari Timur Tengah menjalin hubungan kekeluargaan dengan 
penduduk setempat. Dari perkawinan ini melahirkan generasi Muslim baru di Nusantara. 
                                                           

5 Alwi Shihab, Islam Sufistik: Islam Pertama” dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2001), 
Cet. I, hal. 1.  

6 Lihat juga Rachmat Subagya, Kepercayaan Kebatinan, Kerohanian, dan Agama, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1970). 
7 Syncretism: The mingling together of different philosophies or religions, resulting in hybridforms of philosophy or 

religion. Lihat edisi Alan Richardson, Dictionary of Christian Theology (London: 1969), hal. 331. Syncretism juga bisa berarti: A 
movement to bring about a harmony of positions in philosophy or theology which are somewhat opposed or different. Lihat 
edisi D.D. Runes, Dictionary of Philosophy (U.S.A., tt), hal. 308. Lihat Simuh, Mistik Islam, hal. 2.  

8 T.W. Arnold, The Preacing of Islam, (London: 1935), hal. 265. 
9 Dalam kaitan ini, memang muncul pendapat berbeda dengan argumentasinya masing-masing. Lebih detail dapat 

dilihat pada Shihab, Islam Sufistik, hal. 4-8. 
10 M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Cet. I, hal. 24-25. 
11 Hal ini bisa dibuktikan dengan  adanya laporan Marcopolo yang berkunjung ke wilayah Pantai Utara Sumatra 

yang pertama menganut Islam di Melayu, sebagai utusan imperium Cina dan menegaskan adanya Kesultanan Islam Samudra 
Pasai. Di sinilah ditemukan para pedagang dari Kromendul dan para pedagang dari Arab setelah jatuhnya Bagdad dari 
serangan Mongol yang menyebarkan Islam di Perlak, yang di kemudian menjadi kota bagian dari Kerajaan Aceh. Lihat Shihab, 
Islam Sufistik, hal. 4-5.   
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Ketiga, teori yang menyebutkan dengan pendekatan politik (kekuasaan). Pendekatan 
politik yang dimaksud adalah upaya dakwah yang dilakukan para pedagang dan pendatang 
Muslim, yang kemudian berhasil meng-Islamkan para raja dan pembesar istana, yang 
sebelumnya menganut agama Hindu atau Budha. Teori ini tampaknya terus berlaku setelah 
terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang kemudian berhasil meng-Islamkan 
kerajaan-kerajaan Jiran. 

Keempat, teori yang menyebutkan dengan pendekatan sufistik. Teori ini juga cukup 
argumentatif karena para penyiar Islam sesungguhnya adalah para ulama yang memiliki 
pengetahuan dan pengalaman sufistik. Mereka tampil sebagai ulama yang mempraktekkan 
moral-moral ketasawufan, bahkan kerapkali membawa dan mempraktekkan tarekat tertentu. 
Para ulama tampil sebagai figur-figur sufi kharismatik, berwibawa dan arif, dan bersikap 
akomodatif terhadap budaya setempat, di samping moderat, pluralis, dan inklusif, juga selalu 
menjunjung tinggi nilai-nilai keteladanan yang luhur.  

Oleh karena itu, tanpa menafikan tiga pendekatan yang lain, pendekatan terakhir ini 
nampaknya lebih bisa dipertimbangkan dan lebih dapat diterima. Karena dengan melihat figur 
para pembawa Islam –sebagaimana disebutkan di atas tadi. Hal demikian telah diakui oleh 
orientalis, A.H. Johns yang mengakui bahwa kemungkinannya kecil sekali jika Islam datang ke 
Indonesia melalui pendekatan dagang. Ia mengajukan teori bahwa para sufi pengembaralah 
yang terlihat lebih berhasil melakukan penyiaran Islam di Indonesia. 

   Azyumardi Azra, nampaknya senada dengan A.H. John di atas, bahwa keberhasilan 
para ulama-sufi sangat kelihatan ketika adanya banyak Muslim Sunni –termasuk ulama dan 
sufi— dari Persia yang melakukan hijrah ke wilayah-wilayah yang baru di-Islamkan disebabkan 
munculnya situasi politik yang tidak menentu di wilayahnya. Hal ini dapat mempercepat 
adanya konversi agama kepada Islam, yaitu di Anak Benua India, Eropa timur, Tenggara, dan 
Nusantara pada periode antara paruh kedua abad ke-10 dan akhir abad ke-13. Seluruh proses 
mempunyai andil terhadap kebangkitan yang oleh Hodgson disebut sebagai 
“internasionalisasi (universalisasi)” Islam Sunni.12  

  Proses penyebaran Islam di negara-negara Asia Tenggara –khususnya di Indonesia— 
yang berkembang secara spektakuler adalah suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari baik 
oleh sejarahwan maupun para peneliti. Hal ini karena sikap yang ditunjukkan oleh para sufi 
itu penuh kasih sayang, kompromis, dan lebih berwawasan moderat, pluralis, dan inklusif. 
Alwi Shihab menambahkan, bahwa tasawuf itu memang memiliki kecenderungan manusia 
yang terbuka dan berorientasi kosmopolitan.13 

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, kita telah banyak menyaksikan tokoh-tokoh 
sufi dengan sikap dan perilakunya yang khas, suka menolong dan membantu antar sesama, 

                                                           
12 Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak 

Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. IV, hal. 36. Juga M.G.S. Hodgson, The 
Venture of Islam II, (Chicago: Universty of Chicago Press, 1974), hal. 1-368.  

13 Shihab, Islam Sufistik, hal. 13. 
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kasih sayang, membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan sejati di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga tidaklah mengherankan jika para sufi itu sangat disuka dan dekat dengan 
rakyat kecil, di samping sikap akomodatif dan kompromis yang dimilikinya itu. Hal inilah yang 
menyebabkan Islam cepat tersebar ke seluruh Nusantara dengan damai, tanpa kekerasan.  

Abbas Mahmud al-Aqqad mengatakan hal sama, bahwa “barangkali kepulauan 
Indonesia ini merupakan tempat paling layak untuk membuktikan kenyataan bahwa Islam 
diterima dan berkembang di tengah-tengah penduduk yang menganut agama lain. Di setiap 
penjuru negeri terdapat bukti nyata betapa keteladanan yang baik berperan dalam 
penyebarannya tanpa menggunakan kekerasan”.14 Hal ini membuktikan bahwa para 
pembawa dan penyebar Islam telah paham akan kondisi sosio-kultural dan sosio-psikologis 
masyarakat Indonesia, sehingga pendekatan dan metode yang digunakan pun sangat cocok 
dan disuka masyarakat Indonesia. 

Tokoh sufi yang paling berpengaruh dalam sejarah Islamisasi di Nusantara adalah Wali 
Songo. Kegiatan dan upaya-upaya positif, akomodatif dan moderat yang mereka lakukan, 
terlihat sekali pada ungkapan penulis al-Madkhal ila Tarikh al-Islam bi asy-Syarq al-Aqsha 
dengan ilustrasi sebagai berikut: 

“Islam datang ke pulau-pulau yang jauh ini dibawa oleh orang-orang ber-akhlaq 
mulia, bermoral tinggi, cerdik pandai, dan semangat kerja keras. Sementara itu, 
bangsa-bangsa yang menerima kedatangan mereka memiliki hati yang jernih, sehingga 
dengan suka cita menerima ajakan mereka dan menyatakan beriman. Mereka adalah 
keturunan ―Ali dan Fathimah binti Muhammad saw. yang menginjakkan kaki di 
wilayah-wilayah yang belum pernah terjamah oleh tangan Barat. Mereka melakukan 
itu bukan dengan membawa bala tentara, melainkan semangat iman; bukan pula 
kekuatan, melainkan sikap percaya diri dan keimanan. Tiada mereka berbekal kecuali 
tawakkal; tiada perahu motor, tiada pula angkatan perang; yang mereka bawa hanya 
iman dan al-Qur‖an. Mereka berhasil mencapai tujuan yang tak dapat dicapai beribu 
pasukan dengan segala perbekalan dan fasilitas lengkap sekalipun, padahal mereka 
hanya beberapa orang”.15 
Daerah asal mereka Hadramaut, yang dahulu merupakan tujuan hijrah para asyraf 

generasi pertama. Dari kalangan mereka lahir Imam Ahmad al-Muhajir, leluhur para pelopor 
dakwah Islam di Indonesia, yang pemikiran-pemikiran keagamaan, madzhab, dan konsepsi-
konsepsi teologi serta tarekatnya sangat berpengaruh dalam sepak terjang dan perjuangan 
anak cucunya menyiarkan Islam di Kepulauan Indonesia dan sekitarnya.16 Inilah yang di 
kemudian menjadi embrio tokoh-tokoh sufi —khususnya Wali Songo— dalam menyebarkan 
Islam sufistik yang dikenal akomodatif dan moderat di Nusantara. Pada perkembangan 

                                                           
14 Abbas Mahmud al-Aqqad, al-Islam fi al-Qarn al-‘Isyrin: Hadlirihi wa Mustaqbalihi, (Kairo: Dar al-Kutub al-

Haditsah, 1954), hal. 7. Lihat juga Shihab, Islam Sufistik, hal. 14. 
15 Abdullah ibn Nuh, al-Imam al-Muhajir, (Jakarta: 1960), hal. 93. 
16 Shihab, Islam Sufistik, hal. 20-21.    
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selanjutnya telah menginspirasi tokoh-tokoh Islam Nusantara dalam mengembangkan Islam 
moderat di Indonesia. 

Dengan demikian, oleh Wali Songo Islam telah disebarkan dengan cara damai, tidak 
memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, 
dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan 
identitasnya. Ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat 
Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Oleh karena itu, Walisongo adalah 
arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia.17 

Menurut catatan Abdurrahman Mas‖ud, Wali Songo merupakan agen-agen unik Jawa 
pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam 
menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu 
memikat hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi the religion of Java jika sufisme 
yang dikembangkan oleh Wali Songo tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini 
menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Wali Songo di Tanah Jawa hadir dengan penuh 
kedamaian, walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa 
dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap 
bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan 
serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara.18  

Transmisi Islam yang dipelopori Wali Songo merupakan perjuangan brilian yang 
diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang 
tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam 
dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistis, tidak njelimet, dan menyatu 
dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu 
menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih 
berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam.19  

Tampaknya Wali Songo sadar, bagaimana seharusnya Islam dibumikan di Indonesia. 
Mereka paham bahwa Islam harus dikontekskan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan 
esensi ajaran, sesuai dengan kondisi wilayah atau bumi tempat Islam disebarkan. Inilah yang 
kemudian dikenal dengan konsep “pribumisasi Islam”. Gagasan ini dimaksudkan untuk 
mencairkan pola dan karakter Islam sebagai suatu yang normatif dan praktek keagamaan 
menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam “pribumisasi Islam” tergambar bagaimana Islam 
sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang 
berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Lebih konkritnya, 
kontekstualisasi Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan 

                                                           
17 Lihat Miftahudin, “Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis”, dalam 

http://eprints.uny.ac.id/2407/9/Akar_Islam_Moderat, hal. 4-5. diakses pada tanggal 11 Maret 2012. 
18 Abdurrahman Mas‖ud, Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren, (Jakarta: Kencana, 

2006), hal. 54-58.  
19 Mas‖ud, Dari Haramain, hal. 67. 

http://eprints.uny.ac.id/2407/9/Akar_Islam_Moderat
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tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran 
dan ijtihad. Dengan demikian, Islam akan mampu terus memperbaharui diri dan dinamis 
dalam merespon perubahan zaman. Selain itu, Islam dengan lentur mampu berdialog 
dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dari sudut dunia yang satu ke sudut yang lain. 
Kemampuan beradaptasi secara kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat 
benar-benar shalih li kulli zaman wa makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat).20 

Pendapat di atas senada dengan pendapat Quraisy Shihab, menyatakan bahwa: 
“keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah 
Swt. Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang 
ilmiah, bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-
kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengamalannya”.21  
Fazlur Rahman menegaskan, memang secara historis sumber utama Islam adalah 

wahyu ilahi yang kemudian termuat dalam kitab yang di sebut al-Qur‖an. Namun, kitab ini 
tidak turun sekaligus dalam jangka waktu berbarengan, melainkan turun sedikit demi sedikit 
dan baru terkumpul setelah beberapa puluh tahun lamanya. Oleh karena itu, wahyu jenis ini 
merupakan reaksi dari kondisi sosial historis yang berlangsung pada saat itu. Hubungan antara 
pemeluk dan teks wahyu dimungkinkan oleh aspek normatif wahyu itu, adapun pola yang 
berlangsung berjalan melalui cara interpretasi. Teks tidak pernah berbicara sendiri, dan ia 
akan bermakna jika dihubungkan dengan manusia. Apa yang diperbuat, disetujui, dan 
dikatakan oleh Rasul saw. adalah hasil usaha (ijtihad) Rasul saw. memahami dimensi normatif 
wahyu. Sementara itu, upaya interpretasi Rasul terhadap teks dipengaruhi oleh situasi historis 
yang bersifat partikular pada masanya. Bahkan, tidak jarang Rasul saw. sendiri sering 
mengubah interpretasinya terhadap al-Qur‖an jika diperlukan.22 

Terjadinya pluralitas budaya dari penganut agama yang sama tidak mungkin dihindari 
ketika agama tersebut telah menyebar ke wilayah begitu luas dengan latar belakang kultur 
yang beraneka ragam. Dalam interaksi dan dialog antara ajaran agama dengan budaya lokal 
yang lebih bersifat lokal itu, kuat atau lemahnya akar budaya yang telah ada sebelumnya 
dengan sendirinya akan sangat menentukan terhadap seberapa dalam dan kuat ajaran agama 
yang universal mencapai realitas sosial budaya lokal. Pluralitas wajah agama itu dapat pula 
diakibatkan respons yang berbeda dari penganut agama yang sama terhadap kondisi sosial, 
budaya, maupun ekonomi yang mereka hadapi. Dari perspektif inilah dapat diterangkan 
mengapa, misalnya, gerakan Islam yang selama ini dikenal sebagai “modernis” yakni 
Muhammadiyah cenderung memperoleh dukungan yang kuat di daerah perkotaan, 

                                                           
20 Miftahuddin, “Islam Moderat”, hal. 7. 
21 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2007), hal.52.  
22 Lihat Hendro Prasetyo, “Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia”, dalam Islamika No.3, 

Januari-Maret 1994, hal. 80.  
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sedangkan NU yang sering disebut sebagai golongan ”tradisional” memperoleh pengaruh luas 
di daerah pedesaan.23  

Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah meskipun suatu agama itu diajarkan oleh Nabi 
yang satu dan kitab suci yang satu pula, tetapi semakin agama tersebut berkembang dan 
semakin besar jumlah penganut serta semakin luas daerah pengaruhnya, maka akan semakin 
sukar pula kesatuan wajah dari agama tersebut dapat dipertahankan. Karena, sewaktu ajaran 
dan agama yang berasal dari langit itu hendak dilendingkan ke dataran empirik, maka mau 
tidak mau harus dihadapkan dengan serangkaian realitas sosial budaya yang sering kali tidak 
sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang hendak dikembangkan.24 
 

Pesantren; Miniatur Islam Moderat Indonesia 
Berpaham Islam moderat sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya tidaklah sulit 

mencari rujukannya dalam sejarah perkembangan Islam, baik di wilayah asal Islam itu sendiri 
maupun di Indonesia. Lebih tepatnya, Islam moderat dapat merujuk, jika di wilayah tempat 
turunnya Islam, kepada praktek Islam yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan para 
sahabatnya, khususnya al-Khulafa ar-Rasyidun. Di mana Nabi Muhammad telah membangun 
interaksi sosial dan kultural secara egaliter dengan berbagai kelompok yang ada waktu itu. 
Setelah Nabi saw. mengemban misi profetis la ilaha illallah di Mekkah, beliau melanjutkan 
misinya dengan hijrah ke kota Madinah, yang sebelumnya bernama Yatsrib. Nama Yatsrib 
dipakai mengingat orang pertama yang datang dan membangun kota tersebut bernama 
Yatsrib bin Amliq ibn Laudz ibn Syam ibn Nuh. Masyarakat Yatsrib cukup beragam dan sudah 
mengenal pluralisme. Ada suku dominan yang mendiami kota tersebut, yaitu Suku Aus, 
Khazraj, Qainuqa, Quraidlah, dan Bani Nadzir. Agama di sana juga sangat beragam, Islam, 
Yahudi dan sedikit Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam sendiri terdapat dua macam 
kelompok, yaitu kaum migran yang disebut sebagai Muhajirin (dari beberapa suku asal 
Mekkah dan sekitarnya) dan penduduk lokal, yang biasa disebut kaum Ansharin (yang 
didominasi oleh Suku Aus dan Khazraj). Sedangkan Yahudi lebih berasal dari Suku Nadzir, 
Qainuqa, dan Quraidlah. 

Di sini Nabi saw. telah membangun peradaban dengan melakukan interaksi-interaksi 
dan komunikasi dengan berbagai pihak. Nabi sendiri tidak pernah berlaku diskriminatif 
terhadap salah satu pemeluk agama dan kelompok yang ada di sana, termasuk terhadap 
Islam sendiri. Beliau selalu membangun dasar-dasar akan pentingnya landasan etik dan moral 
dalam membentuk umat yang berperadaban, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 
kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan sama di mata hukum. Untuk 
mewujudkan ini maka dibentuklah sebuah ”Negara Madinah”. Konsep ini kemudian tertuang 
dalam ”Shahifah Madinah (Piagam Madinah)”25 yang memuat landasan etik dan moral 
                                                           

23 Pranowo, Islam Faktual, hal. 19. 
24 Pranowo, Islam Faktual, hal. 18. 
25 Piagam Madinah ini terdiri dari 47 Pasal. Lihat Ibnu Hisyam, Wustenfeld, 341-3; Watt, Medina, hal. 22-5. 
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tersebut. Di sini Nabi saw. secara sharih (jelas dan tegas) telah menanamkan nilai-nilai 
kemanusiaan, egalitarianism, menjunjung tinggi perbedaan, saling hormat-mengormati antar 
pemeluk agama, antar etnis dan suku, serta kelompok-kelompok yang ada.26 Dengan 
demikian, dengan alasan dan dalih apapun, kekerasan atas nama apapun tidak ditemukan 
sama sekali landasan etiknya. 

Sedangkan paham Islam moderat dalam konteks Indonesia, dapat merujuk kepada 
para penyebar Islam yang terkenal dengan sebutan Wali Songo —sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya. Generasi pengusung Islam moderat di Indonesia berikutnya, hanya sekedar 
miniatur, kiranya dapat merujuk kepada praktek Islam yang dilakukan organisasi semacam 
Muhammadiyah melalui lembaga sosial-dakwah-pendidikannya; dan NU (Nahdatul Ulama) 
melalui pendidikan yang ada di pesantren.27 Ber-Islam dalam konteks Indonesia semacam ini 
lebih cocok diungkapkan, meminjam konsepnya Syafi‖i Ma‖arif, dengan ber-“Islam dalam 
Bingkai Keindonesiaan”.28 Azyumardi Azra juga kerap menyebut bahwa Islam moderat 
merupakan karakter asli dari keberagamaan Muslim di Nusantara.29 

Pesantren sebagai miniatur masyarakat Muslim Indonesia telah menunjukkan sepak 
terjangnya dalam mengartikulasikan Islam moderat di Nusantara.30 Islam moderat ala 
pesantren inilah yang kemudian dijadikan landasan dalam menebarkan Islam yang ramah 
bagi semesta. Dalam kaitan ini, ada beberapa tradisi yang telah lama ditunjukkan  oleh dunia 
pesantren, di mana pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua dalam perkembangan 
dinamika sejarah Indonesia. Berdasarkan hasil studi  yang dilakukan oleh para pengamat, 
telah menunjukkan bahwa sejak awal perkembangannya (awal abad 16), pesantren —atau 
sejenisnya semacam surau, dayah, dan lain-lain nama sesuai daerahnya— mendakwahkan 
Islam dengan ramah dan mudah berakomodasi dengan watak budaya Nusantara. Sebagai 

                                                           
26 Lihat Said Agil Siradj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial, (Bandung: Mizan, 2006). 
27 Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat 

tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. 
Sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang 
tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra 
yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi 
Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18. Dalam kaitan ini, Karel A. Steenbrink, 
berpendapat bahwa pesantren adalah sekolah tradisional Islam berasrama di Indonesia. Institusi pengajaran ini 
memfokuskan pada pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan mempunyai aturan-aturan, 
administrasi, dan kurikulum pengajaran yang khas. Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang guru agama atau ulama yang 
sekaligus sebagai pengajar para santri. Untuk tinjauan lebih lengkap, lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan 
Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, (Jakarta: LP3ES, 1994). 

28 Lihat buku Ahmad Syafi‖i Ma‖arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi 
Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009).  

29 Lihat M. Hilaly Basya, “Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia”, http://www.madina-
sk.com/index.php?option=com, diakses tanggal 15 Maret 2012.  

30 Tidak bisa dinafikan memang, bahwa disinyalir ditemukan adanya pesantren yang justru jauh dari aspek-aspek 
moderatisme. Hal ini yang kemudian membawa kepada munculnya komentar-komentar miring terhadap eksistensi 
pesantren. Misalnya pesantren Al-Mukmin Ngruki Solo yang diasuh oleh Ustadz Abu Bakar Ba‖asyir; Pesantren Al-Islam, di 
Tenggulun, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur; Pondok Pesantren Umar bin Khattab, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. 
Bahkan Yusuf Kalla pada saat menjabat Wakil Presiden, pernah mengusulkan untuk menutup pesantren-pesantren yang 
disinyalir mengajarkan nilai-nilai kekerasan. 
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lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren mempunyai peran yang besar dalam proses 
Islamisasi (termasuk Islamisasi budaya) di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara.31   

Kemampuan pesantren berakomodasi dengan watak budaya Nusantara yang beraneka 
ragam secara mudah, dan tidak tertindas dengan kemajuan zaman, cukup menjadi bukti 
sejarah bahwa sejak awal pesantren telah melangkah dan berproses secara terbuka terhadap 
perbedaan dan keanekaragaman. Penelitian disertasi lapangan yang cukup menarik oleh Prof. 
Lukens-Bull (1997) dari Arizona State University (ASU) AS., telah mendukung bukti ini, bahwa 
kaum pesantren telah berhasil mengukir identitas baru. Mereka menolak dua bentuk taklid 
ala Kamal at-Taturk, dan bentuk penolakan Khumaini, terhadap segala sesuatu yang serba 
Barat dan modern; komunitas pesantren sadar dan peka terhadap globalisasi dan Mc-
Donalisasi, tetapi tetap aktif merespon globalisasi dengan jihad damai pendidikan 
pesantren.32  

Menurut catatan sejarah, keistimewaan yang behasil dicapai oleh pesantren karena 
didukung oleh adanya kurikulum pendidikan pesantren yang banyak memuat paham-paham 
moderatisme dan multikulturalisme. Sebut saja kitab kuning (klasik),33 yang hingga kini masih 
tetap menjadi elemen dasar kurikulum lembaga pendidikan pesantren.  

Di antara contoh konkrit adalah kitab al-Milal wa an-Nihal, yang ditulis  oleh al-
Syahrastani (479-485 H). Kitab tersebut mengulas tentang firqah-firqah (golongan-golongan) 
baik di dalam Islam maupun di luar Islam yang dipaparkan secara obyektif tanpa adanya 
keperluan menghina atau pun memuji; kitab al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah (kitab empat 
madzhab), ditulis oleh al-Jazairi, yang mengulas mengenai perbandingan pendapat ulama 
fiqih di lingkungan empat madzhab. Dari kedua kitab ini, cukup jelas sikap toleransi, 
penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat multikulturalisme yang ditanamkan.34   

Demikian juga yang ditunjukkan kitab-kitab tafsir yang dipelajari dan dikaji di 
pesantren. Kitab Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta’wil karya Abu Said al-Baidlawi (w. 691 
                                                           

31 Basya, ”Menelusuri Artikulasi”, hal. 3. 
32 Masdar Farid Mas'udi, "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning", dalam Pergulatan Pesantren: Membangun dari Bawah, 

M. Dawam Rahardjo (ed), (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), hal. 218. 
33 Kitab Kuning atau biasa disebut dengan kitab klasik adalah karya-karya tulis (Arab) yang disusun para sarjana 

Islam abad pertengahan (antara abad 12-15 M), dan karena itu sering disebut pula dengan kitab kuno. Kitab tersebut 
meskipun dari segi kandungannya komprehensip dan dapat dikatakan berbobot akademis, tetapi dari segi sistimatika 
penyajiannya nampak sederhana. Misalnya, tidak dikenal tanda-tanda bacaan seperti titik, koma, tanda tanya, dan 
sebagainya. Pergeseran dari satu sub topik ke sub topik yang lain, tidak dengan menggunakan paragraf atau alenia baru, tapi 
dengan pasal-pasal atau kode sejenis seperti, tatimmah, muhimmah, tanbih, far’, dan sebagainya. Isi yang disajikan dalam 
kitab kuning ini hampir selalu terdiri dari dua komponen; yaitu komponen matan dan lainnya adalah sharh. Matan adalah isi 
inti yang akan dikupas oleh sharh. Dalam lay out-nya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi sharh. Sisi 
lainnya, penjilidan kitab kuning ini biasanya dengan sistim korasan (karasah), di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-
pisahkan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk menelaahnya sambil santai atau tetiduran, tanpa harus membawa 
semua tubuh kitab yang kadang mencapai ratusan halaman. Sementara itu, mengapa diberi sebutan kuning, karena memang 
kertas yang dipakai umumnya berwarna kuning, atau putih karena dimakan usia, maka warna itupun berubah menjadi kuning. 
Lihat Masdar F. Mas‖udi, “Mengenal Pemikiran Kitab Kuning”, hal. 55-56; Lihat juga Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, 
Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 142. akan tetapi, dalam kenyataan sekarang ini, banyak kitab-kitab yang 
tidak berwarna kuning namun asli berwarna putih, walaupun tipe dan corak kitab itu menyerupai kitab kuning. Walaupun 
begitu, oleh kebanyakan orang tetap dianggap sebagai kitab kuning tanpa menghilangkan ciri, corak dan isi.  

34 Hasyim, Syafiq, “Belajar Multikulturalisme dari Pesantren”, dalam Jurnal Al-Wasathiyyah, Vol. 1, No. 1, Februari 
2006,  hal. 66. 
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H/1191 M) dan kitab Tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H/1459 M) dan 
Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H/1505 M), dalam menafsirkan Qs. Yunus ayat 99. Jalalain 
menyebutkan, “Jangan (kau paksa) dengan apa yang Allah swt. sendiri tidak ingin 
melakukannya terhadap mereka!”. Al-Baidlawi juga menafsirkan, “Sesungguhnya perbedaan 
keinginan/ kehendak mustahil disamakan dengan jalan paksa”.  

Ketika menafsirkan ayat yang sama, Ibn Katsir (w. 774 H/1373 M) dalam Tafsir al-
Qur’an al-‘Adzim menyatakan, “(Hidayah) itu bukan urusanmu, melainkan urusan Allah swt.” 
Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir al-Munir menyatakan, “Kamu tidak punya kuasa 
merubah (keyakinan) seseorang. Iman tidak akan hadir pada jiwa seseorang, kecuali atas 
iradah (kemauan) dan qudrah (kekuasaan) Tuhan”.  

Contoh lain dalam Qs. an-Nahl ayat 125. Al-Baidlawi menafsirkan ayat dengan 
mengatakan, “Tugasmu hanya menyampaikan (al-balagh) dan mendakwahkan (ad-da’wah). 
Sedang petunjuk (al-hidayah) dan kesesatan (ad-dhalal) itu bukan urusanmu. Allah swt. lebih 
tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah swt-lah yang (berhak) 
membalas mereka”. Demikian yang ditunjukkan oleh kitab-kitab tafsir klasik yang biasa dikaji 
di pesantren tersebut.  

Menurut K.H. Afifuddin Muhajir, Pengasuh Ma‖had Aly Sukorejo Situbondo Jawa Timur, 
kitab fiqh juga sarat ajaran moderasi dan toleransi. “Berdasarkan bacaan saya, ajaran toleransi 
sering dijumpai di dalam kitab fiqh”, paparnya. Kyai Afif memberikan contoh, misalnya uraian 
fardlu kifayah dalam kitab Fath al-Mu’in karya Zainuddin al-Malibari (w. 975 H/1567 M) dari 
Madzab Syafi‖i. Al-malibari menjelaskan, di antara fardlu kifayah adalah kiswatu ‘arin, 
memberi pakaian pada orang yang telanjang, termasuk kafir dzimmi. “Jadi, kalau ada kafir 
dzimmi telanjang, fardlu kifayah bagi umat Islam untuk memberi mereka pakaian”.35 

Kyai Afif mencontohkan, jika umat Muslim dan kafir dzimmi bersama dalam sebuah 
perahu yang keberatan beban, sehingga terancam tenggelam, maka harus ada barang-barang 
di atas perahu yang dikorbankan. Ini demi keselamatan manusia, termasuk keselamatan kafir 
dzimmi itu. Kitab fiqh banyak sekali berbicara demikian. Banyak contoh ajaran-ajaran toleran 
dan moderat dalam kitab-kitab klasik tersebut. Juga dalam kitab Tanbih al-Ghafilin karya Abu 
Laits as-Samarkandi (w. 373 H/983 M) misalnya, dijelaskan, “Umat Islam harus bersikap 
santun, baik kepada sesama Muslim, Yahudi, Nasrani, maupun yang berkeyakinan lain.36 

Pesan-pesan yang ditampilkan kitab klasik pesantren dalam bingkaian Islam moderat 
di Indonesia —dalam realitasnya— telah diekspresikan oleh para kyainya. Ada cerita 
ditunjukkan oleh K.H. Abdul Hamid Pasuruan, adalah dikenal sebagai seorang kyai yang 
senantiasa menerima dan menghormati setiap tamu yang datang, sekalipun lain agama. 
Bahkan hanya sekedar meminta untuk didoakan, Kyai Hamid tidak pernah menolaknya.37 

                                                           
35 Lihat Gamal Ferdhi, Ragam Ekspresi Islam Nusantara, Jakarta: The Wahid Institute, Cet. I, 2008, hal. 73-74. 
36 Ferdhi, Ragam Ekspresi, hal. 75. 
37 Detail dapat dilihat pada Hamid Ahmad, Uswatun Hasanah: Biografi Keteladanan Kiai Hamid, (Pasuruan: 

Yayasan Ma‖had Salafiyah, 2001). 
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Contoh lain seperti yang ditunjukkan Kyai Achmad Siddiq, dengan mengutip perspektif 
yang ditunjukkan para sufi. Menurut Kyai Achmad, kesufian bisa merangkul semua manusia 
tanpa melihat dan membeda-bedakan asal-muasal suku, ras, warna kulit, golongan, atau 
bahkan agamanya. Dalam tasawuf, semua makhluk dipandang sama. “Kami semua adalah 
hamba-hamba Allah”. Demikian Kyai Achmad menirukan kata-kata bijak seorang sufi. Kyai 
Achmad —dalam diskursus tasawuf— menganggap manusia adalah baik, tanpa ada 
prasangka yang sifatnya ideologis, teologis atau pandangan diskriminatif, karena manusia 
dipandang sama. Perbedaan agama, suku, bangsa, warna kulit, hanyalah perbedaan artifisial 
yang tidak boleh menghambat persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwwah insaniyyah).38 

Oleh karena itu, kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren tanpa diragukan 
sebagian besar didominasi ajaran-ajaran toleran dan moderat dalam tata kehidupan 
kemanusiaan. Hal ini seakan menjadi bantahan terhadap Temuan Survey Nasional: Sikap 
Perilaku Kekerasan Keagamaan di Indonesia, yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan 
Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, juli 2006 silam. Di antara temuannya adalah, ajaran kitab 
kuning berpotensi mendorong terjadinya kekerasan antar agama. Akan tetapi, Jajang Jahroni 
buru-buru menampik tentang hasil penelitiannya itu, bahwa kitab kuning mayoritas 
mendorong kekerasan. “Sebetulnya kita tidak sedang meneliti kitab kuning, melainkan 
kekerasan atas nama agama”. Demikian komentar Jajang. 

Menurut Kyai Afif, “Kebodohan adalah penyebab utama kaum Muslim mengumbar 
kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Itu karena ngajinya nggak tuntas. Semakin 
dalam ilmu agama seseorang, maka akan semakin toleran”. Ungkapan senada sebagaimana 
dikatakan oleh David Dakeke, Peneliti Islam pada Universitas George Washington, Amerika 
Serikat. Dalam buku Islam, Fundamentalism and the Betrayal of Tradition (2004). Dakeke 
menulis, berkembangnya kekerasan dan fundamentalisme Islam lahir dari modernisme Islam 
yang mengabaikan khazanah intelektual klasik dan tradisi.39 

Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam moderat di Indonesia, 
khususnya di pesantren, telah menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara 
realitas seringkali ditafsirkan tunggal —bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara 
realitas Islam moderat dan multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun 
glokal (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di Nusantara dibagi oleh Clifford Geertz 
dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, 
yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, 
fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di 

                                                           
38 Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS., Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, (Jakarta: Logos, 1999), 

hal. 83. Lihat juga Syamsun Ni‖am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, (Jakarta: Erlangga Press, 
2009), hal. 150-151. 

39 Ferdhi, Ragam Ekspresi, hal. 76. 
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Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca 
dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo tersebut.40  

Dengan demikian, belajar tentang moderatisme Islam bukanlah hal baru. Hal ini paling 
tidak telah ditunjukkan oleh dunia pesantren dengan sistem dan pola pengajarannya yang 
sarat akan nilai-nilai moderatisme dan multikulturalisme. Kondisi demikian tidak hanya dapat 
disaksikan melalui proses pengajaran dan pembelajarannya, tapi juga materi atau kurikulum 
yang diajarkannya. Di pesantren —sepanjang pengamatan dan pengalaman penulis— 
senantiasa diajarkan nilai-nilai moralitas untuk saling menghormati dan menghargai antar 
ragam, corak dan kemajemukan yang ada di sesama umat manusia, baik perbedaan agama, 
adat-istiadat, budaya, dan sebagainya. Inilah yang kemudian disebut dengan “tradisi 
pesantren”, yang merupakan dialog dan pergulatan panjang antara doktrin Islam dan tradisi 
setempat. Di dalam pesantren, melalui ajaran moralitas dan tasawuf (akhlaq) yang 
disampaikan, telah berkembang ajaran-ajaran perlunya menjunjung tinggi sikap-sikap toleransi 
(tasamuh), bersikap moderat (tawasuth) dan senantiasa konsisten dan optimis (ta’adul dan 
istiqamah).   

Dalam perkembangan sejarah kemerdekaan hingga berdirinya Republik Indonesia ini, 
pesantren telah menelorkan Pioneers dan “Bapak Bangsa (Founding Fathers)”. Kita sebut 
misalnya, K.H. Hasyim Asy‖ari dan putranya K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. 
Mas Mansur, Prof. Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, HAMKA, 
dan lain-lain. Semuanya adalah jebolan pesantren, yang tidak hanya mumpuni dalam bidang 
agama, juga karena komitmennya dalam mempertahankan nilai-nilai universal kemanusiaan 
yang tinggi, tetapi juga karena kepemimpinan dan semangat nasionalisme dan kebangsaannya 
yang tinggi. 41 

Oleh karena itu, di masa sekarang ini, masyarakat harus bersedia hidup melampaui 
sekat etnis, budaya, dan agama. Untuk menyelenggarakan kehidupan yang harmonis, mereka 
dituntut mampu menghadapi realitas ke-bhinnekaan (pluralism).42 Konsep pluralism ini 
sudah menjadi filosofi ketatanegaraan masyarakat dunia sekarang. Sekalipun setiap negara 
memiliki berbagai idiom politik, mulai dari composite society, culture pluralism, melting pot 
community, sampai bhinneka tunggal ika. Semua itu mengacu pada satu makna, yaitu 
“pengakuan terhadap keberadaan pluralisme”.43  

                                                           
40 Choirul Fuad,  “Mengkaji Ulang Islam Multikultural”, dalam http://islamlib.com, diakses pada 13 Maret 2012.  
41 M. Syafii Anwar, “Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme”, dalam Al-Wasathiyyah, Vol. 01, No. 01 

Februari 2006, hal. 4. 
42 Kata “Pluralisme” berasal dari bahasa Latin, “Plures” yang berarti beberapa (several) dengan implikasi 

keragaman dan perbedaan, dari pada beberapa (many), homogen. Lihat Nurcholish Madjid, “Pluralisme Agama di Indonesia” 
dalam ‘Ulumul Qur’an, IV (3), 1995, hal. 62-68. 

43 Istilah yang berbeda tersebut hakikatnya mendukung makna yang sama, Pluralism, dan perbedaan dimaksud 
terjadi karena perbedaan negara yang menerapkan prinsip tadi. Amerika Serikat biasanya menggunakan sebutan melting pot 
society, Kanada menggunakan multi culturalism community, India menggunakan composite society, dan Indonesia 
menggunakan Bhinneka Tunggal Ika. Lihat Thoha Hamim, “Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama” dalam FORMA, 
(Surabaya: Majalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2001), Edisi XXVI, hal. 2. 

http://islamlib.com/


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

 
 

 

78 

Dengan demikian nilai plural adalah sebuah keniscayaan, sebuah aturan Tuhan 
(sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan, dan diingkari. Barang siapa yang 
mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan 
yang tiada berkesudahan. Barangkali karena pengingkaran inilah, sehingga konflik selalu saja 
muncul, tidak hanya terjadi secara lokal, regional, maupun nasional, namun juga secara 
global (internasional). 
 
Penutup dan Rekomendasi 

Dari penjelasan di atas, kiranya penting menjadi catatan bersama sebagai bahan 
rekomendasi dan solusi: 
1. Peter L. Berger (2003) menawarkan dua strategi untuk merespon munculnya intoleransi 

sebagai akibat dari arus modernitas dan sekularisasi ini, yaitu “revolusi agama” (religious 
revolution) dan “subkultur agama” (religion subcultures). Yang pertama adalah 
bagaimana kaum agamawan mampu merubah masyarakat secara keseluruhan dan 
menghadirkan model agama yang modern; dan yang kedua adalah bagaimana upaya kita 
untuk mencegah pengaruh-pengaruh luar agar tidak mudah masuk ke dalam agama. 
Gerakan Islam radikal muncul karena pemahaman agama yang cenderung tekstualis, 
sempit, dan hitam-putih. Pemahaman seperti ini akan dengan mudah menggiring sang 
pembaca pada sikap keberagamaan yang kaku. Pembacaan agama tidak bisa terlepas dari 
konteks historisnya. Pemahaman agama sangat dimanis. Untuk itulah, pembacaan yang 
terbuka akan menghindarkan kita dari sikap-sikap yang berbau kekerasan.  

2. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dalam menyikapi fenomena radikalisme ini 
antara lain: Pertama, menampilkan Islam sebagai ajaran universal yang memberikan 
arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Kedua, perlu ada upaya penggalangan 
aksi untuk menolak sikap kekerasan dan terorisme. Aksi ini melibatkan seluruh kelompok-
kelompok dalam agama-agama yang tidak menghendaki hal demikian. Terorisme dan 
kekerasan adalah bentuk pelecehan atas nama agama dan kemanusiaan. Ketiga, sudah 
saatnya kita menumbuhkan karakter keberagamaan yang moderat. Memahami dinamika 
kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas pemikiran “yang lain” (the 
other), yang ada di luar kelompoknya. Keberagaman yang moderat akan melunturkan 
polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan 
perubahan. Islam yang di tengah-tengah (ummatan wasathan) akan membentuk karakter 
Islam yang demokratis, terbuka, dan juga rasional. 

3. Islam hadir juga untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan perdamaian. Adalah tugas 
kita semua untuk memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis 
dan anti-kekerasan ini. Hanya sejarahlah yang akan membuktikan apakah agama mampu 
hadir seperti yang dicita-citakannya. Wallahu A’lam bi ash-Shawab. 
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Fenomena Keberagamaan Masyarakat Modern : 
Memotret Gerakan Tasawuf dan Sempalan di Indonesia 

 

 Dr. ZURQONI, M. Ag  

 Abstract  

 Keberagamaan masyarakat modern di Indonesia kian semarak. Kegairahan 
individu maupun kelompok  masyarakat muslim dalam mengkaji dan 
mempraktekkan  ajaran agama  dengan menekankan  dimensi spiritualitas 
setidaknya menjadi barometer keberagamaan tersebut. Indikasi lain, yakni 
semakin merebaknya  kelompok masyarakat religius yang mengembangkan dan 
mempraktekkan paham keagamaan tertentu. Fenomena pertama cenderung 
dilakukan kelompok masyarakat muslim yang mengalami problem spiritualitas 
akibat belenggu skenario sosial sehingga memerlukan sandaran kehidupan yang 
religi melalui praktik tasawuf sebagai  penguat pribadi menuju kesalehan sosial. 
Fenomena kedua dilakukan kelompok “sempalan” yang cenderung fanatis, 
eksklusif dan radikal yang tidak siap menghadapi pergeseran nilai dalam 
berbagai aspek  yang dipandangnya menyimpang dari koridor Islam, disamping  
kelompok yang  melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam secara liberal.   
 

 

 Keyword : Fenomena keberagamaan, Masyarakat modern, Gerakan Tasawuf  

 

PENDAHULUAN 
Kehidupan masyarakat modern dewasa ini  didasari semangat rasionalisme terutama 

dikalangan intelektual. Berbagai dimensi kehidupan, termasuk masalah agama dan ketuhanan 
dipahami melalui pendekatan rasio meskipun dalam kenyataannya memiliki keterbatasan. 
Pergeseran nilai-nilai budaya dan nilai-nilai fundamental yang berasal darai ajaran agama juga 
terjadi, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Nurcholis 
Madjid1 menyatakan, bahwa pada era ini manusia cenderung mengabaikan harkatnya, dan 
bidang kerohanian sebagai aspek kemanusiaan yang paling vital mengalami kehampaan. Oleh 
karena itu di tengah suasana tersebut manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai 
ketuhanan (Ilahiyah).    
 Seiring dengan kerinduan terhadap nilai-nilai ketuhanan inilah masyarakat muslim di 
Indonesia tampak semarak dalam kehidupan beragama. Setidaknya terdapat dua 
kecenderungan besar yang dapat dilihat. Pertama, semakin mengental dan bergairahnya  
individu atau kelompok  masyarakat  untuk mendalami dan mempraktekkan ajaran agama  
                                                           

1Nurcholis Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),   hal. 71. 
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dengan lebih menekankan  dimensi spiritualitas.2 Kedua, semakin merebaknya  “sempalan”  
yang  berusaha keluar dari konteks agama formal atau agama besarnya.  Fenomena 
keberagamaan masyarakat modern tersebut menarik untuk ditelaah, terutama dari aspek 
sufisme dan “sempalan” sebagaimana menjadi topik pembahasan tulisan singkat ini.  
 
RELASI MANUSIA DENGAN AGAMA 

Manusia oleh sebagian aliran dipandang sebagai suatu makhluk, sedangkan fungsinya 
dititikberatkan pada kepribadian dan sifat dasarnya. Sehingga muncul salah satu atribut 
manusia sebagai makhluk spiritual karena manusia diciptakan dalam keadaan fitrah3, yakni 
memiliki naluri beragama, mengakui kebenaran agama (Islam) dan memiliki kecenderungan 
kepada kebaikan dan kebenaran. 

 Komitmen beragama seseorang dapat ditampakkan dari aktualisasi unsur-unsur 
dalam agama secara optimal, meliputi pengetahuan, keyakinan, sikap dan tingkah laku. Nuril4 
menyatakan, bahwa unsur-unsur tersebut saling terkait, namun tidak dapat dikatakan sebagai 
suatu unsur yang linier. Dari mana seseorang menampakkan aktualisasinya tidak selalu sama. 
Menurutnya, seseorang yang memeluk suatu agama sejak kecil mungkin dimulai dari tingkah 
laku, seperti sholat, kehadirannya tempat-tempat ibadah, pengajian dan sebagainya.  Tetapi 
seseorang yang mulai memeluk agama sejak usia dewasa dimulai dari pengetahuan, bergerak 
ke keyakinan, kemudian ke sikap dan perbuatan. Gerakan tersebut bisa cepat dan bisa amat 
lamban, karena pada hakekatnya pemelukan terhadap suatu agama merupakan proses 
internal. 

                                                           
2Futuris berkaliber dunia, John Neisbit pernah mensinyalir tentang  munculnya “abad kebangkitan agama-agama” 

pada abad ini. Ia memperkenalkan jargon “Spirituality yes, Organized Religion, No”. Kebangkitan agama-agama yang 
dimaksud bukan agama-agama dalam pengertian formal seperti Islam, Kristen, Yahudi. Lebih spesifik  malah bukan 
kebangkitan  agama, tapi kebangkitan  spiritualitas. Hal ini terlihat dengan merebaknya  gerakan-gerakan yang berbau mistis 
atau tasawuf dalam Islam. Lihat, Nurcholis Madjid, ”Beberapa  Renungan  tentang Kehidupan  Keagamaan untuk Generasi 
Mendatang “ dalam Jurnal Ulumul Qur`an, No.I,Vol.IV, th. 1993, hal, 8   

3Fitrah itu tidak berubah dan tidak boleh dirubah. Lihat surah Al-Rum: 30. Penegasan ini bermakna semua manusia 
memiliki fitrah yang sama, yakni sama-sama potensial menjadi muslim dan menjadi baik. Jadi fitrah penciptaannya tidak ada 
perubahan, yakni adanya sifat dasar cenderung beriman kepada Allah. Namun fitrah yang sifatnya potensial itu menjadikan 
manusia tidak selalu konsisten mengakui kebenaran agama Islam. Manusia mungkin akan melakukan konversi agama (kufur). 
Jika dalam realita terdapat manusia yang menjadi kufur dan jahat bukanlah merupakan sifat dasar manusia sejak 
penciptaannya, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang diperoleh/dialami dalam hidupnya. Kekufuran itu 
timbul sebagai akibat dari interaksi manusia dengan sesuatu di luar dirinya. Faktor luar yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap manusia adalah lingkungannya, terutama lingkungan sosialnya. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa mengakui 
kebenaran Tuhan (iman) merupakan fitrah manusia  yang mungkin ditangguhkan untuk waktu yang lama, namun pada 
hakekatnya tetap ada pada manusia. Sebagai bukti, Fir’aun yang terkenal sangat kufur, sombong dan tinggi diri selama 
hidupnya menunjukkan keingkarannya pada Tuhan, bahkan ia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Tetapi pada saat akan tiba 
ajalnya (mati) ternyata ia sempat ingat kepada Tuhan.  

4Fuaddudin (ed), Dinamika Pemikiran  Islam di Perguruan Tinggi, ( Jakarta: Logos, 1999), hal. 220 
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Tanwir Y. Mukawi5 yang mengintrodusir pendapat. Allaport menyatakan, bahwa cara 
manusia beragama itu ada dua, yakni cara beragama ekstrinsik dan intrinsik. Cara beragama 
ekstrinsik mengajarkan agama hanya dipdandang sebagai simbolitas dan status yang 
digunakan untuk memberikan legitimasi bagi individu atau kelompok manusia. Pemahaman 
agama sebatas pada kognisi manusia tanpa mempengaruhi aspek afeksi dan psikomotoriknya. 
Menurut Fruerbach6 agama hanyalah alat psikologis yang digunakan untuk menggantungkan 
harapan, kebaikan, dan ideal-ideal kepada wujud khayal  supernatural. Sedangkan cara 
beragama instrinsik mengajarkan agama sebagai pengendali hasrat dan keinginan manusia, 
disamping menjadi faktor dan kekuatan pemandu kehidupan, perilaku dan kepribadian 
manusia.  

 
SPIRITUALITAS MASYARAKAT MODERN 

Masyarakat modern merupakan struktur kehidupan masyarakat yang dinamis, kreatif 
dan mampu berpikir logis untuk melahirkan gagasan-gagasan konstruktif dalam rangka 
peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Masyarakat modern telah 
memahami peristiwa-peristiwa alam dan dirinya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta mengikis ketergantungan kepada “kekuatan alam gaib” sebagaimana terjadi dalam 
masyarakat sederhana. Daya pikir dan daya cipta masyarakat modern semakin berkembang 
untuk memformulasikan makna kehidupan dalam konteks nyata, yang mengakibatkan 
terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya secara kontinue dalam masyarakat.  

Dalam realitas kehidupan sering ditemukan anggota masyarakat dalam menempuh 
kehidupannya terjadi distorsi-distorsi nilai kemanusiaan, terjadi dehumanisasi yang disebabkan 
oleh kapasitas intelektual, mental dan jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudra 
peradaban modern. Ketidakberdayaan manusia bermain dalam pentas peradaban modern 
yang terus melaju tanpa dapat dihentikan itu menyebabkan sebagian besar masyarakat 
modern terperangkap dalam “kerangkeng kehidupan”. Perasaan resah senantiasa bergelayut 
dalam kehidupannya akibat perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, interaksi sosial 
yang berubah menjadi gersang, maupun perubahan stabilitas sosial menjadi mobilitas sosial.  

Masyarakat modern dikerangkeng oleh tuntutan sosial, merasa sangat terikat untuk 
mengikuti skenario sosial yang menentukan berbagai kriteria dan mengatur berbagai 
keharusan dalam kehidupan sosial. Achmad Mubarok7 mengilustrasikan adanya seorang 
pejabat yang merasa harus mengganti rumahnya, kendaraan, pakaian, pertemanan, minuman 
dan kebiasan-kebiasaan lainnya agar sesuai dengan skenario sosial tentang pejabat. Seorang 
isteri pejabat yang merasa harus menyesuaikan diri dengan jabatan suaminya dalam hal 
pakaian, kendaraan, aksesoris bahkan sampai pada cara tersenyum dan tertawa. Kaum wanita 

                                                           
5Ibid., hal. 240  
6Danial L. Pals,  Seven Theories of Religion, (Yogyakarta: Qalam, 2001), hal. 132.  
7Achmad Mubarok,  Solusi Krisis Manusia Modern; Jiwa  Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 7  
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merasa harus mengganti kosmetiknya, mode pakaian, dandanan,  perabotan rumah tangga 
untuk menyesusikan diri dengan trend modern.  

Demikian masyarakat modern melakukan sesuatu untuk memenuhi skenario sosial, 
karena itu  dia memerlukan beragam topeng sosial yang siap dipakai dalam berbagai event. 
Intensitas penggunaan topeng sosial tersebut menyebabkan manusia modern kehilangan jati 
dirinya sehingga memerlukan sandaran spiritualitas dan kehidupan religius melalui kajian dan 
aktivitas keagamaan.   

Disisi lain terdapat masyarakat modern yang memiliki paham Islam fanatis, duplikatif 
tidak akomodatif sehingga masyarakat ini tidak siap menghadapi realitas kehidupan 
(pergeseran nilai) dalam aspek ideologi, sosial-budaya, politik, ekonomi dan sebagainya yang 
dipandangnya menyimpang dari ajaran Islam, akibat arus informasi dan globalisasi terutama 
pengaruh Barat. Masyarakat demikian merasa perlu menempuh langkah-langkah tertentu 
yang dipandangnya tepat dalam konteks keaagamaan. Bahkan untuk memenuhi tuntutan 
spiritualitas,  di kalangan masyarakat modern terdapat kelompok yang mencoba 
mengembangkan diri juga dalam konteks keagamaan untuk meningkatkan pemahaman 
keagamaan (Islam) dengan melakukan reinterpretasi –bahkan cenderung liberalisasi— 
terhadap ajaran dan praktik keislaman. 
 
TASAWUF SEBAGAI SOLUSI PROBLEMA SPIRITUALITAS 

Manusia modern yang terkungkung dengan skenario sosial ini pada umumnya lebih 
memilih bertasawuf,8 yakni berusaha menempuh perjalanan rohani (al-sayr wa al-suluk) 
mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara dzikir, wirid dan suluk hingga benar-benar 
merasa dekat9 sehingga mendapatkan ketenangan. Bertasawuf berarti pula membersihkan 
hati, menanggalkan pengaruh instink, memadamkan sifat-sifat kelemahan sebagai manusia, 
menjauhi segala seruan hawa nafsu, dan mendekati sifat-sifat suci kerohanian. Tasawuf 
menjadi penguat pribadi bagi orang yang lemah serta menjadi tempat berpijak bagi orang 
yang kehilangan tempat berpijak.10  Bertasawuf akan menimbulkan keyakinan dan ketenangan 
jiwa dalam menghadapi atau menjalani kehidupan, sebab tasawuf lebih menekankan nilai-

                                                           
8 Tasawuf secara umum dapat dikategorikan menjadi  dua. Pertama, tasawuf akhlaqi yang berorientasi pada 

pengembangan perilaku atau moral keagamaan. Tasawuf akhlaqi lebih menekankan aktivitas yang membimbing kepada 
tingkah laku mulia, seperti memperbanyak ibadah sunnah, pembacaan wirid. Kedua, tasawuf falsafi yang lebih menonjolkan 
pemikiran-pemikiran filosofis (pemahaman mendalam) terhadap ajaran-ajaran yang dikembangkannya. Tasawuf falsafi lebih 
menekankan kontemplasi (tafakkur).  

9Lihat Ibrahim Basyuni, Nasy’ah al-Tasawwuf al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr, 1969), hal. 17.   
10 Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hal. 9. Berkaitan dengan 

ilustrasi di atas, beliau secara eksplisit menyebut pengaruh tasawuf dalam kehidupan manusia yang memerlukan siraman 
rohani, bahkan terhadap dirinya sendiri pada saat-saat menjalani pemeriksaan dan penahanannya oleh polisi. Lihat Hamka, 
Tasawuf Modern, (Jakarta: Yayasan Nurul Iman, 1970), hal. 14-16. 
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nilai rohani dan intuisi. Menurut Taftazani, bahwa tasawuf itu berorientasi pada moral, 
seseorang yang semakin bermoral jiwanya akan menjadi bening.11 

Kehadiran tasawuf merupakan solusi yang tepat bagi manusia modern meskipun 
masih semu dalam bertasawuf,12 karena tasawuf mengajarkan pencarian hakikat 
keberagamaan dan memiliki semua unsur yang diperlukan manusia.  Semua yang diperlukan 
bagi realisasi kerohanian yang luhur, bersistem dan tetap berada dalam koridor syari’ah. 
Tasawuf secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syari’ah sekaligus. Ia bisa 
dipahami sebagai pembentuk tingkah laku (melalui pendekatan tasawuf akhlaqi) di tengah 
hiruk pikuknya kehidupan di era modern ini, dan sekaligus memuaskan dahaga intelektual 
melalui pendekatan  tasawuf falsafi13 di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang 
ditandai oleh berbagai penemuan dalam bidang IPTEK. Tasawuf  bisa diamalkan setiap 
muslim dari berbagai strata sosial, termasuk masyarakat modern yang notabene terpelajar.  
Karena fungsi tasawuf, terutama sebagai sandaran kehidupan yang religi dan penenang bathin 
(tathmain al-qulub) menyebabkan  manusia modern memiliki minat yang tinggi terhadap 
tasawuf. Sebagai bukti, akhir-akhir ini banyak ditemukan kelompok-kelompok dzikir, kajian 
tasawuf, pengajian maupun tarekat-tarekat bagi kalangan ekskutif dan pejabat di  perkotaan 
sebagai manifestasi tasawuf dalam rangka mengatasi problema-problema spiritualitas yang 
dihadapinya maupun sebagai upaya menuju kesalehan individu.  Manusia modern ini lebih 
mencari ajaran tasawuf yang dapat memadukan keseimbangan antara urusan duniawi dan 
ukhrawi. Karena itu, meditasi (bertafakkur) sebagai salah satu amalan tasawuf  tidak 
diinterpretasikan sebagai  pengisolasian diri dari masyarakat, tetapi lebih merupakan saat 
untuk merenung, menyusun konsep dan berinovasi untuk kemudian melakukan perubahan 
sosial dengan acuan ajaran al-Qur’an dan Hadis. Pemahaman terhadap sifat-sifat Tuhan, 
misalnya, tidak didekati secara mistik, ritual dan formalnya belaka, namun lebih ditangkap 
dimensi semangatnya yang dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui  proses 
internalisasi secara intens. 
 

EKSISTENSI SEMPALAN KEAGAMAAN  

                                                           
11Abul Wafa’ al-Taftanzani, Madkhal Ila Tashawwuf al-Islami, (Cairo: Dar al-Saqafah Li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 

1979), hal. 11  
12Tasawuf semu merupakan pelaksanaan ajaran tasawuf sepenggal-sepenggal saja dan tidak cukup memadai untuk 

membimbing penempuh menuju jalan spiritual yang mengarah pada kesadaran diri dan ma’rifatullah. Lihat, Syaikh Fadhalla 
Haeri, Jenjang-Jenjang Sufisme, terj. Ibnu Burdah dan Shohifullah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 75. Hal ini tentu 
berbeda dengan tasawuf murni yang benar-benar berorientasi pada ma’rifatullah. Tasawuf murni hanya bisa 
ditempuh/dinikmati oleh orang-orang pilihan, yakni golongan khawas (para waliyullah), bukan golongan awam. Lihat Simuh, 
Sufisme Jawa; Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hal. 29 

13Tasawuf  falsafi yang dimaksudkan adalah tasawuf murni yang dilandasi pemikiran secara realistis. Hamka 
menyatakan tasawuf murni tidak menolak kenyataan, tidak menghindari realitas kehidupan, tidak mengucilkan diri dari 
masyarakat, tapi justru melebur ke dalam masyarakat. Orang bertasawuf dapat ditempuh sambil berusaha (bekerja). Lihat 
Hamka, Pandangan Hidup Muslim, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 47-50. 
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Masyarakat muslim di negeri ini sebagian besar mengikuti mainstream keagamaan 
(baca: agama Islam) masyarakat baik dari  aspek pemahaman maupun pelaksanaan 
beragama, minimal secara “tradisional” dan “konvensional” sebagaimana mereka terima dari 
orang tua dan lingkungan sosial keagamaan. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai common 
muslim.14 Namun diantara masyarakat muslim tersebut terdapat beberapa gejala keagamaan, 
yakni pola pemahaman keagamaan yang bersifat terbuka (inklusif) dan optimistik, selain 
terdapat pula pola pemahaman yang bersifat eksklusif, pesimistis, ekstrim dan radikal. 
Masyarakat muslim dengan pemahaman  kategori kedua  tersebut umumnya minoritas yang 
bergabung dalam kelompok-kelompok kecil terkesan militan, yang dikategorikan sebagai 
kelompok sempalan.15 Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kelompok masyarakat 
modern ini memiliki paham Islam fanatis, duplikatif, akomodatif, cenderung tidak siap  
menghadapi terjadinya pergeseran nilai dalam aspek ideologi, sosial-budaya, politik, ekonomi 
dan yang dipandangnya menyimpang dari ajaran Islam, yang menurutnya perlu diluruskan.   

Menurut Daud Ali,16 bahwa beberapa indikasi melekat pada  kelompok tersebut 
antara lain; Pertama, pemahaman tekstual yang statis terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan 
Hadis yang menyebabkan kadar keterikatan pada makna harfiah sangat kuat. Diantara 
pemahaman ayat yang tekstual ini seperti pembatasan aktivitas kaum wanita hanya pada 
peran domestik (menjadi ibu rumah tangga, mendampingi suami dan mendidik anak-anak) 
dengan merujuk surah al-Ahzab: 33. Dengan pemahaman demikian berarti wanita tidak 
diperbolehkan menjalankan peran publik (berkarier), yang berarti pula menolak kesetaraan 
jender.  Kedua, pemahaman yang bersifat “duplikasi” kehidupan kini dengan praktik 
kehidupan umat Islam awal (masa Nabi dan para sahabat), sehingga berpengaruh terhadap 
tradisionalisasi kehidupan dengan menganggap kehidupan kini tidak Islami, karena tidak sesuai 
dengan kehidupan yang telah dicontohkan penganut Islam pertama (kultur Arab). 
Pemahaman tentang jilbab tidak merujuk pada fungsinya sebagai pakaian penutup aurat 
wanita, tetapi lebih spesifik polanya pun harus sama dengan pola pakaian wanita yang 
biasanya dipakai oleh para wanita Arab dan Persia. Dalam hal cara makan yang baik juga 
dipahami harus sama dengan cara makan masyarakat Arab, dengan mengabaikan adat dan 
budaya masyarakat Indonesia.  

                                                           
14Fuaddudin (ed), Op. Cit., hal. 224  
15Kata sempalan ini sering dikaitkan dengan kelompok atau organisasi keislaman yang memiliki karakteristik tertentu 

(khas), yang dipandang berbeda dengan yang lazim terdapat dalam masyarakat. Kelompok sempalan dapat dimaknai pula 
suatu kelompok religius yang relatif kecil, mengikuti praktek-praktek atau mempertahankan/ mengembangkan paham 
tertentu yang berbeda dengan mayoritas paham yang dianut mayoritas masyarakat. Kelompok sempalan ini cenderung 
ekslusif, mengklaim paling benar terhadap pandangan dan praktik keislamannya, bahkan ada yang memandang “kafir” 
pengikut kelompok keislaman di luar kelompoknya.  Diantara kecenderungan ekstrimis keagamaan yang tampak antara lain 
ketertutupan, pemaksaan disiplin yang keras, pasungan pada pengorbanan harta dan jiwa yang tidak proporsional, 
absolutisme dan janji-janji keselamatan yang diberikan dengan tegas dan sederhana. Penonjolan lain adalah terdapatnya 
gejala kefanatikan dan ketertutupan dan corak penganutan agama.  

16Fuaddudin (Ed), Op. Cit., hal. 251  
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Beberapa aspek terkait dengan menguatnya kelompok “sempalan” ini, antara lain: 
Pertama, semangat pemurnian tauhid melalui penyeruan terhadap kebaikan dan memerangi 
kemungkaran. Hanya, upaya tersebut tidak dilakukannya melalui cara-cara yang elegan 
berdasarkan hukum, norma maupun budaya yang berlaku di masyarakat, tetapi tujuan yang 
baik tersebut dilakukannya melalui cara yang  ekstrim, radikal, destruktif, merusak, bahkan 
diantaranya dengan mengebom pihak-pihak yang mengabaikan syari’at Islam dan 
dianggapnya sebagai “biang kemungkaran”. Kedua, pandangan terhadap sistem 
kemasyarakatan yang diidealisasikan sebagai ummatan wahidan, sehingga diperlukan upaya 
menegakkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berazaskan Islam (nidham al-
Islam), meskipun harus berhadapan dengan penguasa negara dan “dituding” sebagai teroris. 
Ketiga, sikap membendung atau menentang penetrasi kebudayaan Barat yang mengusung 
isme-isme, seperti sekularisme, hedonisme, materialisme, marxisme yang dipandangnya dapat 
merusak akidah masyarakat muslim. Keempat,  kurangnya pemahaman  terhadap kerangka 
dasar dan ajaran Islam, terdiri dari aqidah, syari’ah dan akhlak sebagai suatu sistem yang 
saling berhubungan, selain ajaran keislaman tradisional yang meliputi ilmu kalam, fiqh, 
tasawuf dan akhlak. Selain itu penafsiran ajaran agama yang parsial yang menyebabkan keliru 
dalam memahami ajaran agama dan makna istilah-istilah agama dan ajaran Islam. Sholat 
merupakan salah satu istilah agama yang tidak boleh dimaknai hanya secara etimologi, yakni 
do’a atau pujian. Sebaliknya, sholat seharusnya dimaknai secara terminologi, yakni ibadah 
yang terdiri seperangkat ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam 
disertai rukun dan syarat-syarat tertentu, agar  hakikat sholat tersebut tidak berubah. Aspek 
ini terutama melekat pada masyarakat modern penganut “sempalan” yang muqallid, dan 
individu atau kelompok yang mencoba  melakukan reinterpretasi –bahkan cenderung 
liberalisasi— terhadap ajaran dan praktik keislaman, seperti munculnya keyakinan berinfaq 
sebesar `Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah` untuk 
mendapatkan jaminan Surga tanpa harus melaksanakan sholat,  praktik sholat dalam bahasa 
Indonesia  di Malang-Jawa Timur  yang sempat menjadi permasalahan kontroversial, ritual 
asusila yang dikemas dalam kegiatan pengajian, dan beberapa penyimpangan keberagamaan 
lainnya.  

 
PENUTUP 

Realitas kehidupan di era pesatnya arus informasi dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi ini tidak mungkin dihindari oleh masyarakat modern. Tuntutan 
sosial terkadang mengakibatkan kegersangan spiritualitas, namun sifat dasar kemanusiaan 
yang fitrah tidak boleh terkikis  dan melemahkan semangat keberagamaan. Tasawuf akan 
menjadi satu alternatif solusi  mengatasi  problema spiritualitas.  Kemudian, kekecewaan 
pihak tertentu terhadap realitas keberagamaan di negeri ini tidak seharusnya  memunculkan 
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keinginan membuat kelompok “sempalan” yang eksklusif, pesimis apalagi ekstrim terhadap 
realitas tersebut. 
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DELEGITIMASI PERAN DAN KHARISMA KYAI 
DALAM POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA 

Ahmad Subakir1 
 

Problematika Internal Kyai Dan Penguasa 
Kyai adalah sebutan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, 

terutama Jawa. Istilah ini merujuk kepada tokoh tertentu yang memiliki kemampuan yang 
memadai dalam ilmu agama (Islam). Karena kemampuannya yang demikian ia 
mendapatkan pengakuan dan memperoleh penghormatan yang lebih di tengah-tengah 
masyarakat. Dalam dunia pesantren, Kyai merupakan elemen pokok dan esensial.2 
Berbicara tentang Kyai, Zamahsyari Dhofir telah mengurai secara panjang lebar tentang 
latar belakang dan problematika pemaknaan Kyai ini.3  

Pada era 1980-an Kyai berperan sebagai tokoh sentral yang memiliki wewenang 
hampir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan posisi seperti itu, hubungan 
Kyai dan masyarakat bersifat paternalistik, sebagaimana bapak dan anak. Kyai sebagai 
bapak memiliki peran dan wewenang yang sangat besar, sedangkan masyarakat sebagai 
anak tidak memiliki kemampuan yang memadai dihadapan Kyai.4  

Dalam lingkungan sosial tertentu Kyai memiliki peran yang sangat dominan. Kyai 
menempati posisi yang cukup elit. Dalam kajian ilmu politik, konsepsi tentang elit ini 
melahirkan situasi sosial baru yang mencerminkan adanya dinamika masyarakat, karena 
dalam struktur masyarakat akan ada orang yang memerintah dan kelompok yang 
diperintah.5  

Dalam kasus ini terjadi sistem interaksi simbolik. Teori ini menyatakan bahwa 
masyarakat senantiasa dalam proses interpretasi dan definisi, karena mereka harus 
bergerak terus menerus dari satu situasi ke situasi yang lain. Dasar pemikiran lain dari teori 
ini adalah bahwa manusia adalah makhluk pengguna atau pencipta simbol.6 

                                                           
1 Dosen STAIN Kediri 
2 HM. Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan tantangan Kompleksitas Global, 
IRD Press, jakarta. 2004, hlm.28 
3 Banyak kajian dan penelitian yang mencoba mengurai tata kehidupan Kyai dimasyarakat dengan segala kelebihan yang 
dimilikinya.  Bahkan Kyai diasumsikan sebagai sosok pendulang suara bagi dunia politik praktis. Lebih jauh tentang 
pendefinisian harfiah ataupun sosisal kehidupan pesantren, bisa dipabaca disertasi Prof. Zamahsyari Dofier, paa ANU 
University Australia, yang telah diterbitkan di Indoneisa dengan Tradisi Pesantrean, Studi Tentang Pandangan Hidup 
Kyai, cet II, Jakarta, 1986. 
4 Ahmad faqih, “Perubahan Wewenang Kharismatik Kyai” dalam Merumuskan Kembali Interelasi islam-Jawa, 
(Semarang: Gama Media & IAIN Walisongo, 2004), Hlm. 131 
5 Khoyiru Ummatin, Dra, Perilaku Politik Kyai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), hlm.23. 
6 Imam Suprayoro, Prof. Dr. Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Rosdakarya, 1999), hlm. 105.  
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Menurut penelitian Pradjarta Dirdjosanjoto sumber kewibawaan Kyai ada lima 
faktor:7 

Pertama superioritas dalam bidang agama yang melebihi orang awam. Implikasi 
Kyai tidak hanya dipandang sebagai Kyai tetapi juga memiliki kekuatan supranatural.  

Kedua, sebuah kenyataan menunjukkan bahwa Kyai (pesantren) tidak hanya 
berkedudukan sebagai guru, pemimpin pesantren, tetapi sekaligus sebagai pemilik 
pesantren.Kedudukan ini memberikan otoritas yang sangat kuat di lingkungan pesantren. 

Ketiga, adanya jaringan antar Kyai yang bersumber dar beberapa basis pesantren 
dengan jaringan perkawinan merupaka simbol jaringan yang paling menonjol, sehingga 
diantara Kyai pesantren memiliki hubungan kerabat dengan Kyai pesantren lainnya.  

Keempat, adanya relasi Kyai dengan pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di 
luar seperti partai politik. Organisasi sosial (NU) dan LSM. Relasi-relasi tersebut merupakan 
basis kekuasaan Kyai.  

Kelima, kualitas pribadi dalam penguasaan hukum Islam dan garis keturunan. 
Karena dalam masyarakat terdapat keyakinan bahwa orang yang memiliki garis keturunan 
Kyai (Gus/Ning) memiliki ilmu laduni8 atau ilmu pemberian Allah yang diberikan sejak 
lahir.9  

Karena hubungan antara Kyai dan masyarakat  telah lama terlembagakan melalui 
norma patron-klien, pemerintah menyadari posisi Kyai yang begitu menentukan dalam 
mempengaruhi tindakan sosial politik masyarakat  serta dalam dalam membimbing 
mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu, atau kebijakan tertentu dari 
pemerintah, pemerintah lantas mencoba untuk memasukkan Kyai dalam mesinnya 
dengan mendirikan sebuha lembaga formal yang kemudian dikenal dengan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dari tingkat nasional hingga kecamatan.  

Sebagai patron, Kyai selalu mendapatakan posisi lebih di tengah-tengah 
masyarakat, bahkan disejumlah daerah seperti Madura misalnya, Kyai lebih didengar 
suaranya daripada pemeintah. Peran Kyai yang demikian terus berlangsung sampai hari ini, 
sehingga setiap pejabat baru – baik gubernur, Pangdan, Bupati/Walikota, kapolres, Camat, 

                                                           
7Dari lima sumber di atas kenyataannya tidak semua Kyai memilikinya. Sehingga semakin lengkap sumber kewibawaan 
yang dimiliki Kyai semakin tinggi pula wibawa seorang Kyai. Sebagai pemimpin agama Kyai memilki peran penting si 
tengah-tangah masyarakat, bahkan pengaruh mereka mengakar kuat di masyarakat sejak masa penjajahan Belanda. KH. 
Mas Mansur, KH. Hasyim Asy’ary, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH> Kahar Muzakkir – untuk meneybut 
beberapa nama saja – adalah para Kyai yang sangat berperan dalam memobilisir massa untuk melawan penjajah. Di 
tengah-tangah percaturan politik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia peran mereka cukup besar.  
8Tentang ilmu laduni Bisa dibaca dalam A Busyairi Harits, Ilmu Laduni dalam Perspektif Teori Belajar Modern, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 
9Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat Kyai Pesantren – Kyai Langgar di Jawa, (Yogyakarata: LkiS, 1999), hlm. 155-
158.  



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

 
 

 
92 

kapolsek atau bahkan Kepala Desa setelah dilantik agenda pertama yang dilakukannya 
adalah sowan kepada sejumlah Kyai. 

Dan tingkatan pejabat yang sowan kepada para Kyai akhirnya memunculkan 
stratifikasi Kyai menurut versi pengauasa, sehingga muncul istilah ‘Kyai kecamatan” karena 
yang berkunjung kepadanya hanya camat atau Kapolsek, “Kyai kabupaten” karena yang 
berkunjung kepadanya adalah Bupati/Walikota atau kapolres, dan ada istilah “Kyai 
gubernur” karena yang datang kepadanya adalah Gubernur atau Pangdam., bahkan ada 
“Kyai presiden” karena yang berkunjung kepadanya adalah presiden yang baru saja 
dilantik. 

Magnet Kyai yang demikian besar itu menarik para pejabat untuk ngangsu kaweruh 
(berkunjung) kepada mereka, hingga muncul stratifikasi dia tas akan menjadi kajian 
menarik, karena ada sejumlah Kyai yang memiliki peran ganda (multiple roles) – sebagai 
pejabat “pemerintah” dan Kyai sekaligus – dan ada sejumlah Kyai yang dikunjungi tidak 
saja oleh pejabat dalam tingkat yang sama – misalnya Gubernur dan Bupati sekaligus.  

Dalam kajian fenomenologis, Alferd Schutz mengungkapkan hakekat manusia 
adalah bagaimana ia mengambil sikap terhadap kehidupan sehari-hari. Dan manusia 
berusaha untuk melakukan tindakannya secara sadar, dan semua tindakan bermakna 
adalah tindakan yang dilakukannya secara sadar,  yaitu terarah menuju suatu penyelesaian 
dan tindakan yang diproyeksikan si pelaku dan pikirannya sendiri.10  

Tentang tindakan bermakna, Herbet Blumer merumuskan dalam teornya tentang 
interaksi simbolik. Ada premis yang dikemukakan oleh Blumer: 

  Manusia melakukan sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu 
 Makna sesuatu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 
 Makna itu disempurnakan ketika proses interaksi sosial berlangsung.11 

Untuk memahami tindakan ini, kita juga pantas untu mempertimbangkan pendapat 
Mc. Call dan Simon.  Rangkaian tindakan bisa membawa kepada arah dan perspektif baru, 
dalam pengertian apa yang dinyatakan oleh individu dalam dirinya sendiri dalam situasi 
itu. Serangkaian tindakan yang dikehendaki indvidu adalah penting dalam menetukan jenis 
objek yang dipilihnya.12 

Sdengan demikian tampak bahwa interaksi simbolik ingin melihat motif-motif 
merupakan faktor yang penting dalam memahami sebuah fenomena tindakan. Dengan 
pengertian ini maka apa yang kita lakukan merupakan alasan bagi tindakan orang lain yang 
berbeda-beda dengan apa yang kita lakukan. Motif-motif merupakan usah-usaha sesorang 

                                                           
10 Tom Campblell, Tujuh Teori Sosial, Yogyakarata: Kanisius, 1994, hlm.263. 
11 Margareth M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Rajawali Perss, 1996, hlm. 263-264. 
12 Joel M. Charon, Symbolic Interactionism: an Interpretation, New Jersey: Prentice Hall, 1989, hlm.120. 
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untuk meringkas dan membuat makna dari tindakan kompleks. Motif merupakan label 
pernyataan ringkas dari alasan tindakan yang terjadi.13  

Dalam teori modernisasi suatu proses transformasi dikenal adnya suatu perubahan 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, istilah yang paling spektakuler dalam suatu 
masyarakat meliputi perubahan tehnik-tehnik produksi dari cara-acara tradisional ke acra-
cara modern.14 

Juga teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori 
yang lusa, yang mencakup: 1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan 
karenanya menduduki posisi untuk memrintah. 2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan 
untuk diperintah.15 

Dalam konteks kajian ini, elit bisa dibagi dalam dua kategori: 1) elit politik lokal 
adalah oranga atau sekelompok orang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) 
di eksekutif dan legislatif di tigkat lokal, mereka yang masuk dalam kelompok ini adlah; 
gubernur, bupati, walikota, Kapolres, Kapolsek, Ketua DPRD, pemimpin partai politik, 
Camat, dll. Dan 2) elit-non politik lokal adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang 
lai dalam lingkungan masyarakat. Yang termasuk kelompok ini adalah : elit keagamaan, elit 
organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.  

Sementara menurut Etzioni, elit merupakan faktor yang memiliki kekuasaan 
sehingga dikatakan sebagai orang atau kelompok yang meemgangi posisi terkemuka dalam 
masyarakat.16 Tesis peran dan posisi elit Kyai dalam tradisi NU bukanlah sesuatu yang 
aneh, proses seleksi ketokohan NU bukanlah suatu yang ganjil. Proses seleksi ketokohan 
Kyai berlangsung secara alamiah melalui tradsis NU, sehingga Kyai yang lolos menjadi 
pemimpin umta merupakan elit yang terpilih dan sudah teruji kredibilitasnya pada tingkat 
lokal.  

Sebagai elit, Kyai menempati posisi strategis dalam masyarakat dan memiliki 
otoritas bahkan keberadaanya tidak hanya diakui sebagai elit sosial politik dalam 
komunitas NU dan pesantren, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. 
Pengakuan demikian bahkan sering menjadikan Kyai diperlakuakn melebihi penguasa 
formal. 

                                                           
13 Ibid 
14 J.W. schrool, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara sedang Berkembang, Jakarta: Gramedia, 
1982, hlm. 1.;Agus Salim, Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Reflkesi Metodologi Kasus Indonesia, Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2002, hlm. 148. 
15 S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Perss, 1987, hlm.199; Maurice Duverger, sosiologi Politik. Jakarta: 
Rajawali Perss, 1982, hlm.179. 
16 Susanne Keller, Penguasa dan Kelompok elit, Jakarta: Rajawali Perss, 11995, hlm.5. 
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Eksistensi para elit itu ditentukan; antara lain oleh sejauhmana mereka 
mempartahankan posisi dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang 
terus berubah, sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan Arnold Toynbee, bahwa dalam 
seluruh tindakan kreasi sosial, para pencipta adalah individu-individu yang kreatif.17  

Dalam konteks pengaruh kekuasaan elit penetu kebijakan dan struktur sosial 
masyarakat, kita akan menemukan keseimbangan sosial , yang amat terkait dengan upaya 
tercapainya kondisi keseimbangan politik. Dalam konteks relasi Kyai dan penguasa, 
keseimbangan demikian disebut dengan stabilitas masyarakat.  

Salah saat gejala bagi masyarakat Indonesia yang kini sedang mengalami transisi, 
Sartono Kartodirjo menulis dalam pengantar buku Elit dalam Perspektif Sejarah adalah 
terjadinya pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut pula 
perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan 
dalam menentukan arah dari gerak perubahan tersebut. Disitu golongan sosial terkemuka 
(elit) menempati dan memainkan peran penting.18 

A. Isu-isu yang mengedepankan  
1. Memudarnya peran Kyai dalam stabilitas masyarakat 
2. Menonjolya simbiosis mutualis Kyai penguasa dalam ranah material 
3. Hilangnya rasa ketaatan atas fatwa Ulama dalam wilayah politis 
B. Beberapa Argumen yang Patut Dikemukakan 

Karya Clifford Geerrtz yang direkam menjadi sebuah buku Religion of Java.19 
Membuat tiga farian bentuk masyarakat jawa, priayai, santri, dan abangan. Watak 
kepercayaan dan keagamaan masyarakat Jawa kuno sangat mengemuka, dengan 
menggunakan pendekatan antropologi. 

Juga karya Deliar Noer,20 Fahry Aly dan Bahtiar Effendy,21 Muslim Abdurrahman,22 

dan M. Syafi’i Amwar.23 Dari observasi atas penelitian itu tampak jelas menggunakan 
pendekatan sosial politik yang pernah berlangsung di Indonesia.  

                                                           
17 Ibid., hlm. 161 
18 Sartono Kartodirjo, Elit dalam Perspektif sejarah, Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. Vii. 
19 Clifford Geertz, Abangan Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989). 
20 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1940, (Jakarta: LP3ES, 1980). Dengan analisis sosio-historis dan 
politik, Deliar membuat tipologi tradisionalis-modernis dalam mengamati gerakan-gerakan politikdan keagamaan yang 
terjadi sebelum kemerdekaan.  
21 Fahri Ali dan Bahtiar effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa orde Baru, 
(Bandung: Mizan, 1992). Buku ini berusaha merekonstruksi (pemetaan ulang) atas tipologi pemikiran tradisionlais-
modernis yang dianggap sudah pudar.  
22 Muslim Abdurrahman, Islam Transformatif, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. Buku Ini mencoba membangun tipologi 
pemikiran yang dilandaskan pada segala aspek dan latar belakang berbagai pemikiran ke-Islam-an dari sejumlah tokoh di 
Indonesia itu muncul.  
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Penelitian tentang peran Kyai sebagai mediator juga dilakukan di Jawa Barat oleh 
Hirokho Hirokashi, antropolog Jepang. Hasil penelitiannya menunjukkan; Kyai berperan 
sebagai mediator dalam perubahan sosial. Kyai yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi 
adalah Kyai yang memiliki kharisma. Kharisma seoarang Kyai jadi faktor penentu dalam 
proses tersebut.24 

Tentang tipologi Kyai, penelitian dilakukan oleh Endang Turmudzi di Jombang yang 
berjudul Kyai dan Perselingkuhan Kekuasaan. Dalam penelitian ini disebut, tipologi dan 
kategoriasi Kyai kedalam empat stratifikasi: Kyai pesantren, Kyai tarekat, Kyai politisi dan 
Kyai panggung. Dalam satu orang Kyai mungkin bisa tercakup dalam lebih dari satu 
stratifikasi.25  

Keterlibatan ini berimplikasi atas dua hal. Bagi Kyai, keterlibatan itu berimplikasi 
pada akses dan peran politik. Dan bagi pesantren akan semakin mudah dalam melakukan 
perbaikan sarana dan prasarana. Implikasi kekuasaan yang diperoleh sangat bergantung 
pada keduduka aktor dalam struktur masayarakat.26  

C. Yang Kita Saksikan dalam Kiprah Politik Kyai 
Kini di tengah hiruk pikuk PILKADA dan PEMILU langsung aroma magnet Kyai tetap 

semerbak, bahkan semakin besar. Sehingga kajian tentang relasi Kyai-penguasa akan 
semakin menemukan momentumnya. 

Pilkada Jawa Timur yang begitu panjang dalam sejarah pemilihan daerah di Jawa 
Timur memberikan paparan yang begitu jelas betapa keberhasilan pasangan Soekarwo 
dan Syaifulah Yusuf yang didukung penuh oleh sederet Kyai dari ujung timur hingga ujung 
barat dapat mengalahkan pasangan Khofifah Indar Parawansa Mujiono, meski didukung 
oleh Kyai struktural KH. Hasym Muzadi Ketua Umum PBNU.  

Pelajaran yang dpaat dipetik dari paparan ini, munculnya delegitimasi pada sosok 
yang diasumsikan sebagai sumber fatwa pada diri Kyai yang sudah dianggap telah kelua 
dari area ranah fatwa terhadap pemaknaan sisi yang bersifat transedental yang dianggap 
telah berubah pada ranah profan. 

Tulisan ini mengasumsikan bisa melihat lebih jelas lagi secara sosiologis tentang 
relasi Kyai dalam peran politik dengan pusat kekuasaan formal, serta menemukan 
kemballi ranah yang mulai hilang dalam dunia Kyai lantaran sibuk dalam dunia politik 
praktis.  

                                                                                                                                                                               
23 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, 
(Jakarta: Paramadina, 1995). Buku ini berusaha membuat gambaran tipologispemikiran politik cendekiawan muslim di 
Indonesia pada Masa Orde Baru.  
24 Hirokho Hirokoshi, Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta:P3M, 1987), hlm.211-236 
25 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, 2004) 
26 Achmad patoni, Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).  
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Satu kata yang mengiang dalam sebuah kekhawatiran, akankah delegitimasi akan 
berjalan terus hingga sampai pada ranah posisoning Kyai sebagai pemuka agama? Wallohu 
a’lam bis sowab.  
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   No. S007 

 

สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล 

States and Problems of the process of  using Islamic Instructional Media 
Application of Primary School 

 ฮาสาน๊ะ  จิเหมอะห์มัด ยี่สุ่นทรง** 
Hasanah Chi-heam, Ahmad Yeesunsong 

 

 Abstract  

 The study was aimed at: studying states and problems of Islamic 
instructional media application of primary school teachers in Satun;  
comparing the states and the problems according to genders, qualifications, 
religions, secular subjects, teaching experience and school types; and 
evaluating and recommending the states and the problems. The samples 
were 164 Islamic studies teachers at primary schools and 5 experts in Satun. 
The instruments were questionnaires and interviews. Statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard division, T-test and F-test. The 
results indicated that the states and the problems of instructional media 
application of Islamic Studies were at the moderate level. The Islamic studies 
teachers with different genders, Islamic educational backgrounds, teaching 
experience and school types shared the common state of using instructional 
media. However, there was, as a whole, a significant difference among 
teachers with different secular education background. The serious states and 
problems of using instructional media of Islamic Studies teachers of primary 
schools in Satun. It was recommended that the budget should be supported 
sufficiently to create instructional materials; teachers should create or adapt 
new instructional materials; teacher should develop their own instructional 
materials; and academy and original affiliation should train their teachers’ 
skills on using instructional media technology. 
 

 

 Keywords :  The process of  using, Islamic Instructional Media  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและเปรียบเทียบสภาพปัญหากระบวนการใช้

สื่อการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล  จ าแนกตาม
ตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษาทางศาสนาและสามัญ ประสบการณ์การสอนและประเภทของ
โรงเรียน  รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอน
ในรายวิชาอิสลามศึกษาของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูอิสลามศึกษาท่ี
สอนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในจังหวัดสตูล
จ านวน  164  คนผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดสตูล จ านวน  5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .88  สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่า  t  และการ
ทดสอบค่า Fผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล ที่มีเพศ ระดับการศึกษาทาง
ศาสนา ประสบการณ์ในการสอน และประเภทของโรงเรียนที่ต่างกัน มีสภาพปัญหา
กระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล ที่มีระดับการศึกษาทางสามัญที่ต่างกัน มีสภาพปัญหา
กระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความส าคัญ  .05 ข้อเสนอแนะสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชา
อิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล  ได้แก่  ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณในผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรมีการผลิตสื่อ หรือดัดแปลงสื่อที่มีอยู่
แล้วให้ใช้ได้ ครูควรดัดแปลงหรือประยุกต์สื่อท่ีมีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการใช้สื่อ
ทางด้านเทคโนโลยี 
 

 

 ค าส าคัญ: กระบวนการใช้สื่อ, สื่อการสอนอิสลามศึกษา  

 
บทน า 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559)(ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , พ.ศ. 2550: 11)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้าง
ในลักษณะของรัฐประชาคมและมีรัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติตามความเชื่อของแต่ละบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 24) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนและขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นให้หลักสูตรเป็นตัวน าในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตส านึก สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนศาสนาที่นับถือ ในสาระท่ี 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากแผนนโยบายข้างต้นประมวลได้
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ว่า ภารกิจดังกล่าวนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคมีความรู้ ความเข้าใจยึดมั่น ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  องค์ประกอบในการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนการสอนโดยน าเอาสื่อการสอนเข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสื่อการสอนท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา สื่อการสอนช่วยถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียนช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่ครูสอนได้เร็วและจ าได้อย่าง
ถาวร สามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน ท าให้นักเรียนได้รู้จักการอภิปรายแสดงความคิดเห็น สื่อการสอนมีความจ าเป็น
ในการสอน เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ๆ  เกิดขึ้นมากท าให้ครูต้องสอนเนื้อหาวิชามากขึ้น 
จ านวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน ครูต้องรู้จักใช้สื่อการสอนและเทคนิคที่จะท าให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
และเกิดประสิทธิผลในการเรียน (จริยา เหนียนเฉลย ,  2546: 17) สื่อการสอนนับเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะต่าง ๆจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง หากปราศจากสื่อแล้วคงจะท าให้การ
สอนเป็นไปอย่างยากล าบากเนื่องจากไม่มีตัวกลางในการเสนอเนื้อหาไปยังผู้เรียนนอกจากใช้ตัวผู้สอนเท่านั้น
เป็นตัวสื่อ อันท าให้การสอนได้รับประสิทธิผลไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอน (กิดานันท ์มลิทอง, 2544: 1) 
 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านการจัดการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าท่ีควร จากรายงานการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ (ด ารง เสดสัน, 2548 อ้างถึงในอรสา นุชมี 2552 
: 25) พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้  1) ด้านการเตรียมการสอนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีปัญหาเรื่องการขาดความพร้อม ขาดวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านการด าเนินการสอน ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอนแบบมุ่งสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ปัญหาด้านการด าเนินการสอน
คือครูขาดทักษะในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ครูใช้วิธีประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็นหลัก 4) ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางปัญหาคือไม่มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาและไม่ได้
น านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จะให้เห็นว่าครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษามีปัญหาในการใช้สื่อการสอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ 
พบว่ายัง ประสบปัญหาอยู่หลายประการ เช่นครูขาดความรู้และทักษะในการผลิตและใช้สื่อการสอน สื่อการ
สอนมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ มูฮัมมัดนาเซ สามะ ( 2551: บทคัดย่อ) ที่พบว่าปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร
จังหวัดยะลาพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือด้านสื่อการเรียนการสอน งบประมาณไม่เพียงพอที่จะผลิตสื่อให้มี
ความหลากหลายและทันสมัย และงานวิจัยของ อามีเนาะ มามุ ( 2543: บทคัดย่อ)  พบว่าปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารส่วนมากมีปัญหาด้านวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่ออิสลามมีน้อยไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่แนะน าในการผลิตสื่อและ
ข้อเสนอแนะคือควรจัดสรรสื่ออิสลามศึกษาให้เพียงพอ ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการผลิต
สื่อ นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังพบปัญหาในเรื่องการใช้สื่อการสอนอีกหลายประการดังที่กองการวิจัย
การศึกษากรมวิชาการ (2546:42) ได้สรุปไว้ คือ สื่อ อุปกรณ์ เอกสาร หนังสือต่างๆท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าและแหล่ง
เรียนรู้ของครูและนักเรียนมีน้อย ไม่หลากหลากหลาย ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เพียงพอ ครูขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการจัดท าสื่อ  และครูไม่มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าและ
จัดท าสื่อ และจากการสรุปผลการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่าครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไป
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยมาก (เลขาธิการสภาการศึกษา 2553 : 8) 
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 จังหวัดสตูล ด าเนินการเปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาทุกโรงเรียน โดยที่วิชาอิสลามศึกษาเป็นสาระหนึ่งของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ผู้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กในปกครองให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักการอิสลามทุก
คนหวังไว้อย่างเต็มที่ว่าบุตรหลานของตนจะต้องได้รับการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่รัฐจัดให้
เป็นอย่างดีแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ปกครองนักเรียนต่างยอมรับว่าบุตรหลานของตนที่ได้เรียนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษานั้นมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นมุสลิมที่ดีมีจรรยามารยาทในแบบของอัลอิสลาม
น้อยมากๆ  ในด้านความรู้ก็ยังอ่อนด้อย ซึ่งรับรู้ได้จากผลการสอบ I – net และการแสดงออกถึงความรู้ในเวที
ต่างๆอีกด้วย (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสตูล : 2553:9)  จากการสะท้อนสัมฤทธิ์ผลที่
กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลยังไม่พัฒนาและไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพนักเรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร วิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงพัฒนา
ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนคือ
การใช้สื่อการสอน  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสื่อการสอนเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนเป็น
เครื่องมือยืนยันถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาอิสลามของโรงเรียนประถมศึกษาให้มี
มาตรฐานและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่แนวทางหนึ่งคือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจ าเป็นต้อง
มีความรู้ความสามารถทางด้านกระบวนการใช้สื่อการสอน  ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในกระบวนการใช้
สื่อการสอน 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1) การวางแผนและการผลิตสื่อการสอน 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การเลือก
ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่ 4) การใช้สื่อการสอน 5) การก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน  6) การ
ประเมินผล ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูลที่เป็นอยู่ให้เหมาะสม
และช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
จุดหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดสตูล 

2.  เปรียบเทียบสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูลจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาทางศาสนาและสามัญ ประสบการณ์การสอน และ
ประเภทของโรงเรียน 

3.  ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษา
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยวิธีการเก็บข้อมูลครั้งเดียว

แบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูอิสลามศึกษาท่ีสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในจังหวัดสตูลจ านวน  164  คนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในจังหวัดสตูล จ านวน  5  คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์โดยการสรุปประเด็นส าคัญตามกรอบแนวคิดการวิจัยตาม

แนวการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถาม
การจัดอันดับ (Rating Scale) ที่มีคะแนนช่วงคะแนนตั้งแต่1-5 คะแนน โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์วิเคราะห์
หาค่าความถ่ี ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดระดับตามเกณฑ์ของครอนบาตร  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล มีสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอน
อิสลามศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านทั้ง 6 ด้าน คือ  ด้านการวางแผนและการผลิตสื่อ
การสอน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   ด้านการเลือกดัดแปลงและออกแบบสื่อใหม่   ด้านการใช้สื่อการสอน  
ด้านการก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน  และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษาของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูลจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาศาสนาและสามัญ  และประสบการณ์การสอน
และประเภทของโรงเรียนสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล ตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาที่มีเพศต่างกัน และระดับการศึกษาศาสนา
ต่างกัน โดยรวมมีสภาพปัญหาการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา ไม่แตกต่างกัน  แต่ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล ที่มีระดับการศึกษาทางสามัญที่ต่างกัน มีสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอน
อิสลามศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความส าคัญ.05 

3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 
พบว่าครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล 

3.1  ด้านการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน  มีปัญหามากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดหาสื่อ   ส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในผลิตสื่อการเรียนการสอน 

3.2  ด้านการก าหนดจุดประสงค์ ที่มีปัญหามากที่สุด คือ นักเรียนไม่มีความพร้อมเนื้อหาที่ครูสอน
ข้อเสนอแนะครูผู้สอนควรมีการผลิตสื่อ หรือดัดแปลงสื่อท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้ได้ โดยอาจจะหาผู้เชี่ยวชาญในการ
ผลิตสื่อในแต่ละด้าน เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.3  ด้านการดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่ ที่มีปัญหามากที่สุด คือ สื่อมีน้อยไม่หลากหลาย  
ข้อเสนอแนะ ครูควรดัดแปลงหรือประยุกต์สื่อที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  ด้านการใช้สื่อการสอน ที่มีปัญหามากที่สุด คือ ครูใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ไม่ช านาญและสื่อมีไม่
เพียงพอ ข้อเสนอแนะสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการใช้สื่อ
ทางด้านเทคโนโลยี 

3.5 ด้านการก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน ที่มีปัญหามากที่สุด คือ นักเรียนสนใจเรียนในระยะเวลา
สั้นๆ ข้อเสนอแนะ ครูอิสลามศึกษาผู้สอน ควรจัดหาสื่อที่ทันสมัย จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3.6  ด้านการประเมินผล ที่มีปัญหามากที่สุด คือ สร้างเครื่องมือประเมินสื่อไม่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอบรมการสร้างเครื่องมือประเมินสื่อและประเมินผลการใช้สื่อโดยใช้เครื่องมือในการประเมินผลที่
หลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  

จากการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล มีประเด็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1.โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดท าและผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด มีแผนงานและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงการผลิตสื่อและ
เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหาของบทเรียน 
 3. โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด มีแผนงานและจัดสรรงบประมาณให้ครูอิสลามศึกษามีโอกาส
ศึกษาดูงาน อบรมด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนและควรมีแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิต
การสอนของครู เช่น ห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ บริการอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีการผลิตสื่อที่ทันสมัย
และทันเหตุการณ ์
 4. โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการใช้สื่อ
การสอนโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี และจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาสื่อที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
 5. โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกสื่อการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาสื่อให้
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ 
 6. ผู้บริหารและครูผู้สอน ควรให้ความส าคัญในการประเมินผลสื่อการสอน สร้างเครื่องมือประเมินสื่อ
และประเมินผลการใช้สื่อที่หลากหลาย  
 7.โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการเปิดสอนอิสลามศึกษา ควรมีก าหนดแผนงานโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะครูที่มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 8. ผู้บริหารโรงเรียน ควรดูแลเอาใจใส่ นิเทศติดตามและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ ใช้สื่อการสอนแก่
ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา ของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูลเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาสภาพความต้องการใช้สื่อ
การสอนอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล 
 2. ศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา ของครู
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอ่ืนๆที่เปิดสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
 3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่มีการใช้สื่อการสอน ของครูระดับ
ประถมศึกษา 
 4. ศึกษาแนวทาง/วิธีการ/บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อการสอนรายวิชา
อิสลามศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 
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บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

Administrators’ Roles in Promoting Students’ Ethics  in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province 

 อิสมาแอล เจะเล็ง* อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง** 
Isama-el   Che-leng, Ahmad Yeesunsong 

 

 Abstract  

 This article was aimed 1) to presentadministrators’ roles in promoting 
students’ ethics in Islamic Private School within 6 categories: the setting of 
policy, the modeling of ethical practice, the teaching and training, the 
organizing of activities, the building and the community relations. 2) To 
compare the Administrators’ Roles in Promoting Students’ Ethics in Islamic 
Private School based on the following variables: sizes of the schools, the 
administrators’ educational qualifications, and the administrators’ 
experiences in school administration. 3) To present recommendations about 
the roles of the school administrators in promoting ethics. Using survey 
analysis approach. The sample groups were 130 administrators and 
administrator assistants. The analysis is revealed that the every role of the 
Administrators’ Roles in Promoting Students’ Ethics in Islamic Private School 
under Private Education Office, Pattani province played at a high level. The 
comparison of the roles of the Administrators’ Roles in Promoting Students’ 
Ethics in Islamic Private School based on the variables set, revealed that the 
Administrators’ Roles the sizes of schools, the administrators’ educational 
qualifications, and the administration experience, it was found that there was 
no significant differences in overall roles but there were differences in 
activities organized which was at .05 level of significance. The results of the 
study on recommendations indicated that in promoting students’ ethics, 
Administrators need to the modeling of ethical practice, the ethical lessons 
needed to be put into practice through activities. Administrators should be 
promoted by the setting of policy. 
 

 

 Keywords :  Administrator, Roles, Ethics, Islamic Private School  
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 บทคัดย่อ  

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)น าเสนอบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน  6 ด้านคือด้านการก าหนด
นโยบายด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างด้านการอบรมสั่งสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  
ด้านการจัดอาคารสถานที่ และด้านการสัมพันธ์ชุมชน 2)เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามตัวแปร
ต่อไปนี้ คือ  วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของ
สถานศึกษา 3) น าเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 130 คน จากการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้บริหารใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีทุกด้านอยู่ในระดับมากการเปรียบเทียบบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาปรากฏผล
ตามตัวแปรต่างๆดังนี้คือขนาดของสถานศึกษา วุฒิการศึกษาของผู้บริหารและประสบการณ์
ในการบริหารพบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่ในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 การรวบรวมข้อเสนอแนะพบว่าผู้บริหาร
ต้องปฎิบัติเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารต้องด าเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมในลักษณะเป็นกิจกรรม ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้ชัดเจน 
 

 

 ค าส าคัญ : บทบาทของผู้บริหาร, คุณธรรม จริยธรรม, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

 
บทน า 

จริยธรรมถือเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดของระบอบจริยธรรมอิสลาม อิสลามจึงถือหลัก การท าดีเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดในการประพฤติตน   ซึ่งความดีท่ีอิสลามหมายถึง ก็คือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮเสมือนกับว่าเรา
เห็นพระองค์แม้นว่าความเป็นจริงเราไม่อาจเห็นพระองค์ในโลกนี้ได้   แต่เราต้องส านึกอยู่เสมอว่า พระองค์ทรง
เห็น ทรงได้ยินเราอยู่ตลอดเวลา 

อัลลอฮฺทรงตรัส    ความว่า “พระองค์คือ พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าท้ังหลายและแผ่นดินในระยะ 6 วัน 
แล้วพระองค์ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน และสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดิน และ
สิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ข้ึนไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ ณ แห่งหนใด 
และ อัลลอฮฺทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระท า” (อัลฮะดี๊ด 57: 4)      

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวั ฒน์มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วอีกท้ัง
พัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาการระบบข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดนมนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์วีดีโอวีซีดีตลอดจนการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการ
แพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่ประเทศไทยท าให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รับรู้และน าไป
ปฏิบัติโดยไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจนท าให้เกิดปัญหาการ
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ขาดคุณธรรมจริยธรรมและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมายและยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ
เรียนเพ่ือสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมจึงท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพแต่คนจะมีคุณภาพได้นั้นก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุขในสภาพปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษาได้พยายามหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพให้มีทั้งความรู้คู่กับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะท าให้คนไทยเป็นคนอย่างสมบูรณ์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2540: 25) ได้ก าหนดในมาตรา  81 ว่าให้จัด
การศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมโดยให้ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  และมาตรา 73 รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งการน าหลักธรรมของ
ศาสนามาใช้ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่ง สราวุธ จิตบุญมี  (2543: 1) ได้กล่าวว่า ความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นค่านิยมสู่วัตถุ ท าให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากข้ึนทุกวัน ท าให้มนุษย์ละทิ้งความ
รับผิดชอบธรรม ความผิดเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องธรรมดา ที่ปุถุชนสามารถท าได้ หากปล่อยให้สภาพเช่นนี้ยังคง
เกิดข้ึนเป็นประจ าย่อมท าความเสื่อมโทรมมาสู่สังคมและระบบจะเป็นปัญหาที่ยากยิ่งต่อการแก้ไขในอนาคต 

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 มาตรา 6ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษา
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับท่ี  8 ได้ก าหนดหลักการในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาในการพัฒนาจิตใจคนโดยมีหลักการในการพัฒนาจิตใจคนให้มีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งคนดีและมี
ความสุขไว้อย่างชัดเจน  (ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2540: 8)  ถวิล อรัญเวศ (2534: 2) กล่าวว่า
ปัจจุบันสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมโลกก าลังประสบปัญหาทางด้านสังคมเพราะคนในชาติห่างเหินจาก
ศีลธรรมคนที่มีการศึกษาดีแทนที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมกลับมีความเห็นแก่ตัวมากข้ึนเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้เพราะระบบการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้เป็นคนดีได้หลักธรรมค าสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของคนในชาติทั้งด้านความรู้และการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

เป้าหมายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้ก าหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพ .ศ.2546 หมวด 1 ข้อ 2 มีความว่า“ให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครองและให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายพอใจผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาจากสถานศึกษามี
การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ” และปัจจุบันมี
การตั้งองค์การมหาชนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 ขึ้นเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาคือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) โดยมี
เป้าหมายสร้างเกณฑ์มาตรฐานและเพ่ือการประเมินสถานศึกษามีมาตรฐานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคือมาตรฐานด้านผู้เรียนก าหนดไว้ว่าผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2548: 20) 
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คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายและเป้าหมายส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาให้พลเมืองของชาติ ให้มีคุณภาพ   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะผู้บริหารมีบทบาทหลัก  3 ประการ
คือประการแรกบทบาทเชิงสัมพันธ์บุคคลซึ่งท าให้ผู้บริหารมีลักษณะเป็น “ ศูนย์รวมอ านาจ ” ภายใน
สถานศึกษาเป็นศูนย์รวมการออกคาสั่งงานต่างๆจะกระจายออกไปทั่วองค์กรประการที่สองบทบาทเชิง
สารสนเทศหมายถึงมีข้อมูลเรื่องต่างๆครบถ้วนสามารถน ามาใช้ในการประมวลข่าวสารน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้ทันทีและประการที่สามบทบาทการตัดสินใจคือผู้บริหารต้องเลือกทางท่ีดีที่สุดในการด าเนินการงาน  (วิโรจน์
สารรัตนะ . 2546 : 6) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาจึงต้องใช้
วิธีการให้การศึกษาด้านวิชาการพร้อมนาคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้กระบวนกาบริหารที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาวิธีการและ
หลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 ได้
บัญญัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในหมวด  1 มาตรา 6 ในบททั่วไปมีความว่า  “ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ” (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา . 2543: 11)  ผู้วิจัยจึงศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้มีประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีตามตัวแปรดังต่อไปนี้ คือ วุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดของสถานศึกษา  

 2.3 เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีใน 6 ด้าน คือ ด้านการ
ก าหนดนโยบาย ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง ด้านการอบรมสั่งสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรีย นด้าน
การจัดอาคารสถานที่ ด้านการสัมพันธ์ชุมชน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียน จ านวน 65 
โรง   แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  9 คน  
กลุ่มท่ี2กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 65 โรงเรียน จาก  70 
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 65 คน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา 65 คน รวม 130 คน โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ ( Krejcie and Morgan ; อ้างใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ 2546 : 103 ) ที่ความเชื่อม่ันร้อย
ละ 96  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 
1.1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอน ที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอน ที่ 2 เป็นแบบสอบถามถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนใน 6 
ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง ด้านการอบรมสั่งสอน ด้านการ
จัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดอาคารสถานที่ และด้านการสัมพันธ์ชุมชนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับมีเกณฑ์ดังนี้ 
 5 หมายถึง บทบาทอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง บทบาทอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง บทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง บทบาทอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง บทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอน ที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

     1.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เป็น
แบบปลายเปิดเขียนแสดงความคิดเห็นใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน9คน 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งแบบสอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วส่งคืนให้ผู้วิจัยภายใน 2สัปดาห์กรณีสัมภาษณ์ใช้เวลา
สัมภาษณ์รายละ 30-45 นาทีการสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป และวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 
 
ผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียนวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร ปรากฏผลการวิเคราะห์
ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1: แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดของโรงเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรงเรียนขนาดเล็ก 60 46.15 
โรงเรียนขนาดกลาง 44 33.85 
โรงเรียนขนาดใหญ ่ 26 20.00 

รวม 130 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน อยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา คือ โรงเรียนขนาด กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
33.85 และ 20.00 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 2: แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 99 76.15 
ปริญญาโท 20 30.77 
ปริญญาเอก 1 1.54 

อื่นๆ 10 15.38 
รวม 130 100 

จากตารางที่  2 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.15 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาปริญญาโท อ่ืนๆ และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
30.77,15.38 และ 1.54 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3: แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 

ประสบการณ์ในการบริหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ากว่า 5 ปี 
ไม่ถึง 10 ปี 

10 
64 

7.69 
49.23 

10 ปี ข้ึนไป 56 43.08 
รวม 130 100 

 
จากตารางที่  3 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน มีประสบการณ์ในการ

บริหาร ไม่ถึง 10 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมาคือ 10 ปี ขึ้นไป และต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ  
43.08 และ 7.69 ตามล าดับ 
 
 
ตารางท่ี 4: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของ
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 6 ด้าน คือ 
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ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง ด้านการอบรมสั่งสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้านการจัดอาคารสถานที่ ด้านการสัมพันธ์ชุมชน 

 
จากตารางที่  4 พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 
4.07,S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง  มีระดับบทบาทมากที่สุด คือ 
( x  = 4.49,S.D. = 0.08) รองลงมาคือ ด้านการก าหนดนโยบาย   ( x  = 4.19, S.D. = 0.11) ด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียน ( x  = 4.12, S.D. = 0.14)  ด้านการอบรมสั่งสอน ( x  = 4.10, S.D. = 0.09)  ด้านการ
สัมพันธ์ชุมชน( x  = 3.86, S.D. = 0.16)  และด้านการจัดอาคารสถานที่น้อยที่สุด คือ  ( x  = 3.66, S.D. = 
0.10) 
 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้อภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้ 

1. ผลจากการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาโดยรวมและรายด้านพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
การศึกษาอาคมสมบัติแก้ว (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสา
นักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 

เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2543: 1) ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบคือด้านครูและนักเรียนโดยให้
มีการจัดการศึกษาในประเทศที่ส่งเสริมการศึกษาในทุกด้านพร้อมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษาจะส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษามีการพัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้นการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับมีการปรับปรุงตลอดจนการพัฒนาในทุกด้าน

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ระดับบทบาท 

x  S.D. ระดับ 
1. ด้านการก าหนดนโยบาย 4.19 0.11 มาก 
2. ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง 4.49 0.08 มาก 
3. ด้านการอบรมสั่งสอน 4.10 0.09 มาก 
4. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 4.12 0.14 มาก 
5. ด้านการจัดอาคารสถานท่ี 3.66 0.10 มาก 
6. ด้านการสัมพันธ์ชุมชน 3.86 0.16      มาก 
รวม 4.07 0.03 มาก 
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ทาให้เกิดการกระตุ้นในการทางานให้มีการพัฒนามากขึ้นประกอบกับการมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 
2544 มีการเน้นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เห็นคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมมากเป็นพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 29-30) โดยก าหนดในหลักสูตรคือสถานศึกษาต้องจัดหลักสูตรของสถานศึกษาข้ึน
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักในการนี้เป็นการเสริมบทบาทของการบริหาร
สถานศึกษาท่ีผู้บริหารต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงมาก
กว่าเดิมจากการก าหนดในกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้วท าให้บทบาทของ
ผู้บริหารจึงอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาอาคมสมบัติแก้ว  (2542: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ด้านอื่นท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันทุกฝ่ายมีความตระหนักและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะผู้น าคือผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชามากข้ึนเช่นจากการประเมิน
ประจ าปีด้านการพิจารณาความดีความชอบปีละ  2 ครั้งคือเดือนกันยายนและมีนาคมการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมาตรฐานของสานักงานรับรองการประเมินคุณภาพระดับประเทศทุกๆ  5 ปีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกๆ  3 ปีตลอดจนกระแสการพัฒนาคนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา  6 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขส านักงานปฏิรูปการศึกษา  (2543: 9) ส่วนในด้านการจัดอาคารสถานที่  บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้าน
อ่ืนทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรมีการควบคุมและการก ากับมี
ขั้นตอนมากการด าเนินการต่างๆการท างานต้องแข่งกับเวลาผู้บริหารอาจปฏิบัติได้น้อยบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีผลด้านการจัดอาคารสถานที่  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น 

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่า 

2.1 สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันได้แก่บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า  300 คนและ 300 คนข้ึนไปผลการศึกษาโดยรวมพบว่าไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษา  ธวัส ตัสโต (2546: 79) ศึกษาความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับการศึกษาวิจิตรปานแก้ว  (2536: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีผลการศึกษาสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน
พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  300 คนข้ึนไปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบทบาทในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า  300 คนทั้งนี้เป็นเพราะด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียนเป็นงานส าคัญส าหรับสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนมากต้องจัดท าให้ได้ครบวงจรสถานศึกษาที่มี
บุคลากรมากกว่ามีความพร้อมกว่าจ าเป็นต้องจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้นการจัดสรรบุคลากรเพ่ือการจัด
กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณยึดกฎเกณฑ์จ านวนเด็กเป็นพ้ืนฐานและจะเพ่ิมงบประมาณเมื่อเด็กเพ่ิมข้ึนซึ่ง
เป็นผลให้สถานศึกษาที่มีเด็ก  300 คนข้ึนไปผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน
การจัดกิจกรรมนักเรียนจึงสูงกว่าส่วนด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างด้านการอบรม
สั่งสอนด้านการจัดอาคารสถานที่และด้านการสัมพันธ์ชุมชนพบว่าไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการ
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บริหารที่มีการจัดระบบงบประมาณบุคลากรและสภาพการบริหารการบังคับบัญชาที่เป็นเอกภาพโดยเฉพาะ
ด้านงบประมาณที่จัดสรรให้โดยค านึงถึงเด็กจัดสรรตามขนาดและความจ าเป็นตามที่มีเด็กเป็นสัดส่วนประกอบ
กับสถานศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไม่ว่า
จะมีเด็กมากหรือน้อยต้องด าเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา  (2543: 1) ดังปรากฏในรายละเอียดมาตรฐานด้านต่างๆ
โดยเฉพาะในด้านผู้เรียนมีการก าหนดให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะ
สามารถพัฒนาเด็กในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษารับผิดชอบจะท าให้ผู้เรียน
เป็นคนดีมีศีลธรรมมีความรับผิดชอบจากระเบียบและกฎหมายดังกล่าวจึงท าให้ทุกสถานศึกษาตระหนักมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาขนาดเล็กหรือสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงมีการปฏิบัติที่ไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาชอบมุกดา  (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาการวางแผนการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังผลการเปรียบเทียบด้านการวางแผนของสถานศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน 

2.2 สถานศึกษาท่ีผู้บริหารมีวุฒิต่างกันได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาโดยรวมพบว่า
ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับการอบรมผู้บริหารในหลักสูตร
เดียวกันคือหลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีต าแหน่งอย่างเดียวคือผู้อา
นวยการโรงเรียนในทุกสถานศึกษาไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือมีวุฒิ
ปริญญาโทข้ึนไปต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาไม่ว่าจะมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทการพัฒนาตนเองจะ
มีตลอดเวลาท าให้เกิดความรู้ที่สามารถบริหารสถานศึกษาได้เท่าเทียมกันและสถานศึกษาต้องพร้อมรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกๆปีหรือ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบและรับการประเมินจากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
มีมาตรฐานให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 จึงต้อง
กระตือรือร้นอยู่เสมอนอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันจะมีความรู้ในระบบบริหารแบบเดียวกัน
จึงมีความสามารถที่ไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541: 4) ได้เสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติดังนี้คือนักบริหารที่ดีจ าเป็นต้องหาความรู้
ศึกษาและฝึกอบรมตนเองอยู่เสมอจะอ้างว่าไม่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อนไม่ได้ทั้งนี้จะสังเกตได้จากผู้บริหารที่มี
วุฒิเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานจะมีผลส าเร็จไม่เหมือนกันในท านองเดียวกันผู้บริหารมีวุฒิต่างกันการบริหารจะ
ส าเร็จเหมือนกันได้ทั้งนี้อาจจะข้ึนอยู่กับการที่สามารถหาความรู้ด้วยตนเองการด าเนินงานในสถานศึกษาท่ีดี
การที่มีระบบบริหารในลักษณะเดียวกันในการพัฒนางานเพื่อให้ได้เลื่อนวิทยฐานะให้ต าแหน่งสูงขึ้นต้องผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ทา
ให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดความไม่ม่ันใจจะลดสถานภาพการบริหารต่ าลงได้อันจะไม่เป็นผลดีต่อผู้บริหาร
และการบริหารสถานศึกษาจึงท าให้มีการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
การศึกษา  เพ็ญพร  เหมบุปผกะ  (2539: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่องสมรรถภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีขนาดวุฒิและเพศต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน 

2.3 สถานศึกษาท่ีผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกันคือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ไม่ถึง 10 ปีและมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันมีการอบรมเข้มจึงมีความรู้
ความสามารถประสบการณ์จากการเรียนรู้ใกล้เคียงกันความตื่นตัวทางวิชาการมากก็สามารถบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้และการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษามีตลอดเวลาซึ่งเป็นวิชาการใหม่ๆที่รับรู้
พร้อมๆกับผู้บริหารเดิมจึงมีความรู้ความสามารถเหมือนกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่าท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารไม่ถึง  10 ปีและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์  10 ปีขึ้นไปมี
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาถวิล  อนันตพงศ์  (2544: 
บทคัดย่อ ) ผลการศึกษาเปรียบเทียบด้านการวางแผนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพัทลุงที่มี
ประสบการณ์ทางการบริหารต่างกันผลการเปรียบเทียบด้านการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาวิเพลินชุมพล  (2544: บทคัดย่อ) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าไม่
แตกต่างกันและสอดคล้องกับการศึกษาธีรพลบุญสุข  (2538: บทคัดย่อ ) จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารตามทัศนะของครูและกรรมการโรงเรียนในจังหวัดกระบี่
ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกันพบว่าพฤติกรรมจริยธรรม
ประสบการณ์มากและน้อยไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

     1. ด้านการก าหนดนโยบายการก าหนดระเบียบการวัดผลของสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤติท่ีดี
ของนักเรียนในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆควรมีการก าหนดระเบียบการวัดผลของสถานศึกษาว่า
ด้วยความประพฤติท่ีดีของนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านนโยบายให้มากข้ึน 

     2. ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง  การให้ความส าคัญเรื่องการมีความอดทน และอดกลั้นต่อค า
วิพากษ์วิจารณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ  จึงควรมีการพัฒนารับการอบรมพัฒนาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
อารมณ์อย่างสม่ าเสมอ 

     3. ด้านการอบรมสั่งสอน การประกวดการเขียนบทความสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ จึงควรให้มีการจัดการนิเทศครูผู้สอนหรือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นประโยชน์
มากขึ้น 

     4. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมโต้วาทีหรือการปาฐกถาด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ควรให้มีการส่งเสริมและจัดโต้วาทีหรือการฝึกพูดอย่างสม่ าเสมอ 

      5. ด้านการจัดอาคารสถานที่ การจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงาน  / รางวัล / เพ่ือประกาศเกียรติ
คุณนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ  ควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนตรงตามหลักค าสอนของอิสลามและ
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

       6. ด้านการสัมพันธ์ชุมชน การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรในชุมชน ที่เข้ามา
มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ควรประกาศ ยกย่อง ชมเชย
บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนกิจการต่างๆภายในโรงเรียนเพ่ือให้บังเกิดผลดีกับนักเรียน 
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   No. S009 

 

บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้         
       ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล 

The Actual Roles and The Expected Roles of Educational Institution 
Administrators in Organization of Learning and Teaching Based on The 

Opinions of an Islamic Private School Teachers in Satun Province 
 โสภณ  หลีโส๊ะ* อะห์มัด   ยี่สุ่นทรง** 

Sophon Leesoh*, Ahmad Yeesunsong** 

 

 Abstract  

 The purpose of this research : 1.To study the actual roles and expected roles 
of educational institution administrators in organization of learning based on 
the opinions of an Islamic private school teachers in Satun province. 2. To 
make a comparison between the actual roles and the expected roles of 
educational administrators towards learning administrations based on the 
opinion of teachers of an Islamic private school in Satun province. 3. To 
analyse the promoting suggestion and roles developing of the administrators 
towards learning administration in Islamic private school Satun province 
based on the teacher’s expectation. The sample is the teachers of Islamic 
private school around 217 person. The prestigious teachers in Satun around 6 
person. The researchers use the questionnaire and an interview to the 
sample and the statistic to analyse the information such as the percentage, 
average, deviation, value experiment of T and value experiment of F. 
Resultant of the research 1. The actual roles and the expected roles of 
educational administrators in organization of learning based on the opinions 
of an Islamic private school teachers in Satun province. In all aspect is at 
much level. 2. The comparison of the actual roles of educational 
administrators towards learning administrations based on the opinion of 
teachers of an Islamic private school in Satun province, it’s found that the 
teacher’s gender, educational levels and learning experiences are differences 
. The opinions as the statistic shown us at .05 3. The comparison of the 
expected roles of educational administrators towards learning administrations 
based on the opinion of teachers of an Islamic private school in satun 
province. It’s found that teacher’s gender, educational level, teaching 
experience and school size are difference and also their opinions as the 
statistic shown at : 05 4. The analysis of supporting suggestion and the 
development roles of administrators towards learning administration in an 
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Islamic private school Satun province as follows: The administrators should 
prepare the equipment for study media in learning administration of the 
teachers as enough as possible. The environment administration of the 
school should be convenience by supporting them in terms of budget . The 
administrators should promote the participation of the school to the 
guardians or the community. And sharing the opinion in all activities in 
school. In terms of evaluation,the administratorsmust be took care seriously 
and the evaluation according to real conditions. The progression of the 
teachers’s status must be given the will power and to praise them when 
they to something well in learning administration and give them an award 
sincerely. 
 

 Keywords :  The Actual Roles, The Expected Roles, Islamic Private School  

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล  2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวัง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูลจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการสอน 3. เพ่ือเสนอแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูลตามความ
คาดหวังของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล 
จ านวน 217  คน ครูผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดสตูล จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T และการทดสอบค่า Fผลการวิจัย 1. 
บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก     2. การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลพบว่า
ครูผู้สอนที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ครูผู้สอนที่ขนาดของโรงเรียนต่างกันโดยรวมมีความเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3. การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลพบว่าครูผู้สอนที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการ
สอน และขนาดของโรงเรียนต่างกันโดยรวมมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .054. การประมวลข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูลมีดังนี้ 
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คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อให้แก่
ครูอย่างเพียงพอด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารควร
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ครูเพ่ือใช้ในการจัด ตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน ผู้บริหารควรให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้บริหารควรเข้า
มาดูแลในเรื่องการวัดและประเมินผลของครูอย่างจริงจัง โดยเน้นการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู ผู้บริหารควรให้การยก
ย่องชมเชยครูที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น และให้
รางวัลแก่ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 

 ค าส าคัญ : บทบาทท่ีเป็นจริง, บทบาทท่ีคาดหวัง, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

 
บทน า 

การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้  การศึกษานับเป็นปัจจัยรากฐานที่ส าคัญที่สุด ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้บัญญัติความมุ่งหมายและหลักการ ไว้ในมาตรา 6 ความว่า  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยได้ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดไว้ว่า  “ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้อง
เน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับกับความถนัดความสนใจของผู้เรียนและประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและจัดการเรียนให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ส่งเสริมและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ส านักงาน
เลขานุการคุรุสภา, 2542 ข: 6-23) 
 ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามการจัดการศึกษาย่อมมีความแตกต่างกับบริบทของการจัด
การศึกษาระหว่างโรงเรียนเอกชนทั่วไป โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความต้องการและทิศทางการ
พัฒนาบางประการที่แตกต่างกันออกไป บริบทของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามย่อม
อยู่ภายใต้บริบทและโลกทัศน์แบบอิสลาม ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของการจัดการศึกษาท่ีมีทั้งหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา  ภายใต้บริบทของการจัด
การศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามย่อมส่งผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามโดยตรงที่จะต้องจัดการศึกษาให้อยู่ภายใต้บริบทและโลกทัศน์อิสลาม 

อิสลามให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    ดังอายะฮฺแรกท่ีถูกประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัด 
 เป็นอายะฮฺที่เชิญชวนให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ประเสริฐและถือเป็นหน้าที่ที่

จะต้องขวนขวายเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานไว้ว่า   



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

 
 

 

120 

َكالَِّذيَخلََق﴿ َكاْْلَْكَرُمالَِّذيَعلََّمِباْلَقلَِم﴿٢﴾َخلََقاْْلِنَساَنِمْنَعلٍَق﴿١اْقَرْأِباْسِمَربِّ ﴾َ﴾لََّماْْلِنَساَنَمالَْمَيْعلَمْ ٤﴾اْقَرْأَوَربُّ
﴿٥﴾ 

ความว่า  “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จาก  ก้อนเลือด จง
อ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า นั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ” 
(อัลอะลัก:1-5)       

การศึกษาท าให้มนุษย์บรรลุถึงความส าเร็จได้  ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จในโลกนี้หรือโลกหน้า  การ
ได้มาซึ่งความรู้ถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัด  ผู้ซึ่งเป็นที่รักของอัลลอฮฺ  และเป็น
แบบอย่างแห่งมนุษยชาติก็ยังได้ขอให้พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับท่านดังอายะฮฺอัลกุรอานว่า 

 
ِزْدِنيِعْلًما ۖ  َوَ َ ْعَ ْلِباْلقُْر ِنِمنَقْبِ َنُيْقَ  ٰى ِلَْيَكَوْ ُي ُ ۗ   َ َ َعالَ اللَُّ اْلَملُِكاْلَ قُّ  بِّ  ( 114 :ط )[٢٠:١١٤]َوقُلرَّ

   ความว่า  “ดังนั้น อัลลอฮฺ   คือพระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง พระผู้ทรงอ านาจอันแท้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งใน
การอ่านอัล-กุรอาน ก่อนที่วะฮียฺของพระองค์จะจบลงและจงกล่าวเถิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์
ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าพระองค์ด้วย” (ฏอฮา : 114) 

ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนมีความสนใจและเห็นความส าคัญท่ีจะท าการศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทที่
เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูลโดยเน้นทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู    
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู  พร้อมกันนี้จะศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาท
ที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจ าแนกตาม
ตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษา  ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการสอน  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  และผู้วิจัยเห็นว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการสอน 

3. เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูลตามความคาดหวังของครูทั้ง 5 ด้าน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. เนื้อหาของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ซึ่ง
ประกอบด้วย  5 ด้าน ได้แก่   

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

         3) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล  ปี

การศึกษา 2554  จาก 16 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 501 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล  

จ านวน  217 คน ได้จากการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป ค านวณจากสูตรของ Krejcie and 
Morgan  (ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546 : 103) 
  

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์ในการสอน 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการ

เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ใน 5 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครู ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ของครู                      
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลครั้งเดียว แบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional) เพ่ือศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล 
 
เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบของเครื่องมือ 
เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบสัมภาษณ์ 

และแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ก. แบบสัมภาษณ์   แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้กับครูโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัด
สตูล ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู 
ข. แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล 
กลุ่มท่ี 2 ได้น ามาจากการประมวลและดัดแปลงข้อค าถามจากงานวิจัยที่มีอยู่ (อภิชัย  พิศโสระ, 2548;  สุภาพ  
บุญเพ่ิม, 2549; ไสว  สายยศ, 2553 ;  และกัญทิมา  ทองเต็ม , 2552 และซูมัยยะห์  สาและ, 2551  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ

การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ด้านต่าง ๆ  5  
ด้าน คือ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5  ระดับซึ่งจะท าการวัดระดับบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาท

ที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในจังหวัดสตูลโดยมีความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
  5 หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด หรือคาดหวังมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ปฏิบัติมาก หรือคาดหวังมาก 
  3 หมายถึง  ปฏิบัติปานกลาง หรือคาดหวังปานกลาง 
  2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย หรือคาดหวังน้อย 

1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด หรือคาดหวังน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาทท่ีเป็นจริงและ

แนวทางส่งเสริมบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล 

  
2. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
วิธีสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามตามข้ันตอนดังนี้คือ 
1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 

1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
                   1.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมเกี่ยวกับบทบาทที่
เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ด้านการวัด
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และประเมินผลการเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู  รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ  

1.3 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างที่เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

1.4 น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย 1 ครั้ง  

1.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีทดลองแล้วมาปรับปรุงข้อค าถามอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 

2. การสร้างแบบสอบถาม 
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องของผู้วิจัยท่านอื่นๆมาเป็นแนวในการสร้าง

แบบสอบถาม 
2.2 ก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของ

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัด
สตูล ทั้ง 5  ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครูแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

2.3 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาหาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) คือพิจารณาข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระ
ของเครื่องมือกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน าเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน  (พวงรัตน์ทวีรัตน์ , 2540: 116-117) 
ดังนี้ 

     +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
      0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 

2.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูลจ านวน 30 คน 

2.5 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเชื่อมั่น โดย 
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach) (พวงรัตน์ทวีรัตน์ , 2540: 125-
126) ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน (Coefficient Alpha) ทั้งฉบับ .972 และรายด้าน 

2.6. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมืออีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์จากข้อบกพร่องที่พบ
จากการตอบของกลุ่มตัวอย่าง 

2.7 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป         

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและแนะน าตัว

จากส านักงานเลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนที่จะท าการเก็บข้อมูล 
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จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานเลขานุการ น าไปยังส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสตูล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ไปยังกลุ่มครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2 วิธีการด้วยกัน วิธีการ
ที่หนึ่งน าแบบสอบถามใส่ซองแล้วปิดแสตมป์ที่ซองเปล่าอีก  1 ฉบับ โดยให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนมารับ เมื่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการเสร็จแล้วส่งกลับมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์ และวิธีการที่สองผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลโดยที่ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรด้วยตนเอง 
รวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูล ด้วยการสนทนาและสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ซึ่งเป็นการพูดคุยตัวต่อตัวระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน จะท า
การสัมภาษณ์รายบุคคลในสถานศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่ 

ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดและบทสัมภาษณ์ที่ได้น ามาด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย
ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิธีการวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ก. แบบสัมภาษณ์   ผู้วิจัยจะน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาสรุปประเด็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ทั้ง 
5  ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของครู รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบการ
อภิปรายผล 

ข. แบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้คือ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับแล้วหาค่าร้อยละ 
2. แบบสอบถามตอนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้

ค่าร้อยละเพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า 
3. ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามเก่ียวกับ

บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน และหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง  5 ด้าน โดย
ให้คะแนนตามเกณฑ์ของครอนบาค  (Cronbach, 1990 : 126-127  อ้างถึงในดลมนรรจน์  บากา และ เกษตร
ชัย  และหีม,  2548 : 82 ) โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่มในการแปลความหมายดังนี้คือ 

1.00 -1.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด หรือคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อย หรือคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง หรือคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก หรือคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด หรือคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 

4. แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็น
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ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกันแล้วหาค่าความถ่ีเพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผล 

 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ  (percentage) ค่าเฉลี่เลขคณิต( Arithmetic 
Means ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ส าหรับหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha 
Coefficient) 

3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มและมากกว่าสองกลุ่ม  
ได้แก่  ค่าที (T-test) และค่าเอฟ (F-test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. บทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก 
 2. บทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลพบว่าครูผู้สอนที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ครูผู้สอนที่ขนาดของโรงเรียน
ต่างกันโดยรวมมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

4. การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลพบว่าครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการสอน และขนาดของโรงเรียนต่างกันโดยรวมมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 5. การประมวลข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูลคือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนผู้บริหารควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ครูเพ่ือใช้ในการจัด ตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิกรรมการเรียนการสอน  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน ผู้บริหารควรให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้บริหารควรเข้ามาดูแลในเรื่องการวัดและประเมินผลของ
ครูอย่างจริงจัง โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
ของครู ผู้บริหารควรให้การยกย่องชมเชยครูที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น 
และให้รางวัลแก่ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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ข้อเสนอแนะของการน าไปใช้ 
1.  บทบาทท่ีเป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับปาน

กลาง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง 
2.  บทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญและติดตามการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการด าเนินงานให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูเห็นความส าคัญของการใช้เทคนิคและ
วิธีการสอนที่สามารถท าผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนในด้านต่างๆ และควรสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยศึกษาจากทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดสตูลกับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ 
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   No. S010 

 

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 
Condition and Problem of Islamic Study Teaching Management  

in Stun Province  
 อิสมาแอล หลีเส็น* อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต** 

Ismaal Leesen* Ibrohim Narongraksakhet** 
 

 

 Abstract  

 The objectives of this research there were 1) to study the problem of Islamic 
study teaching management in Stun province 2) to study the problem of 
teaching management on Islamic study that followed core subjects 
curriculum in 2551 and 3) to study the guideline for quality development on 
Islamic study teaching’s activities. The sampling population for questionnaires 
test came from Islamic teacher amount 159 persons and expertise amount 
10 Persons. The tools of study using questionnaires, in-depth interview and 
using statistical analysis of percentage, standard deviation, and mean.  The 
result of study 1. The condition of Islamic study teaching management in 
Stun province overall in low level when considered in specific activities 
found that curriculum and application have problem of Islamic study 
teaching was in low level. The problem of teaching management was in 
medium level and the problem of using new innovative teaching was in 
medium level. The measurement and evaluation was in low level. The 
summary in each topics found that was in medium level. 2 The problem of 
teaching management on school’s Islamic study that followed core subjects 
curriculum in 2551 using factors of age, study background, experience, and 
study level have different in overall but income was not difference.  3. The 
guideline for quality development on Islamic study teaching’s activities 
summarized from expert interview for teaching management development in 
curriculum and application, advancing notification of study‘s objectives and 
contents to the students was a good plan for teaching, students can prepare 
by themselves and recognize to the scope of study. The teaching 
management that focus on core goal was making learner to learning and 
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higher development in each student’s potential because the they were have 
different level. The study time table planning by equal of subject separation 
in each aptitude, decorating the atmosphere of class room and add more 
media of learning. By the overall of teacher and student should building the 
atmosphere in classroom within the rule and agreement together and begin 
at the student can be reading and writing first. Teacher should more using 
materials but we can presentation with a modern multimedia. The 
measurement and evaluation must be parallel and referent to the Islamic 
study curriculum. Anyway, the teacher was inadequate of multi-evaluation so 
that they need to develop in appropriate condition and through the time.    
  

 Keywords :  Condition and Problem, Islamic Study, Teaching Management  

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล  1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา
ของครูสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนในจังหวัด
สตูล3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการกวิจัยครั้งนี้ได้แก่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามคือครู
สอนอิสลามศึกษา จ านวน 159 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม การแสดงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ผลการวิจัย 1. สภาพ
การจัดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาของครูสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร และ การน าไปใช้ ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล อยู่ในระดับน้อย ด้านการจัดการเรียนการ
สอนเป็นปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาการใช้นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ ๆ ด้าน
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 
พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในแต่ละด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในจังหวัดสตูลตามตัวแปร อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดับแตกต่างโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  3. เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสอนวิชาอิสลามศึกษาให้มี
คุณภาพ สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด้าน
หลักสูตรและการน าไปใช้ การแจ้งจุดประสงค์และเนื้อหาที่จะเรียนรู้ให้นักเรียนล่วงหน้านั้น
ถือว่าเป็นการวางแผนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ก่อนที่จะเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้
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เตรียมตัวและรู้ถึงขอบเขตของการเรียน  ที่เน้นเป้าหมายส าคัญคือการจัดการให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้แต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนเพราะผู้เรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน  การจัดตารางสอนเป็นการวางแผนโดยแบ่งวิชาให้ครูแต่ละคน
เท่า ๆ กันโดยยึดวิชาที่ตนถนัด การจัดบรรยากาศห้องเรียน ต้องพัฒนาในด้านสื่อ ให้เพิ่มขึ้น
โดยภาพรวมครูและนักเรียนร่วมกันสร้างบรรยากาศในห้องเรียนภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อตกลงร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ต้องเริ่มต้นด้วยการสอนที่ให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ก่อนการใช้สื่อวัสดุยังน้อยอยู่ ต้องเพ่ิมให้มากกว่านี้ แต่เราสามารถน าเสนอในด้าน
สื่อที่ทันสมัยได้เช่นสื่อมัลติมิเดีย ด้านการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ต้องอิงหลักสูตร ครูยังขาดความหลากหลายใน
การประเมิน การพัฒนาเพราะการประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต้อง
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
 

 ค าส าคัญ : สภาพและปัญหา, การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา  

 
บทน า 

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูลและบางอ าเภอของจังหวัดสงขลา มีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้างของสังคมของจังหวัดดังกล่าว มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นับถือศาสนา
อิสลามใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากถิ่นอ่ืน ยกเว้น
ประชาชนในจังหวัดสตูลและบางอ าเภอในจังหวัดสงขลาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่พูดและ
ใช้ภาษาไทยอย่างแพร่หลาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,ม.ป.; 169 อ้างถึงใน 
อามีเนาะ มาม,ุ 2543: 1) 

เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 
2540 การศึกษาของไทยจึงเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นให้เป็นคนดีมีปัญญา และมีความสุขบนพื้นฐาน
ของสังคมไทยโดยปลูกฝังให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองและสังคมมี
ความสามารถในการเรียนรู้ สื่อสาร ท างาน คิดตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ พึ่งตนเองได้ มีทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตมีสุขภาพ
และบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
(กรมวิชาการ, 2546) 

จากความส าคัญข้างต้นนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสตูล ตามกรอบ 4 ด้านดังกล่าวเนื่องจากการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยใดในประเด็นดังกล่าวที่ชี้เฉพาะในโรงเรียน
มัธยมในจังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อน าผลในการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของครูสอนอิสลามศึกษาในจังหวัด
สตูล 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนในจังหวัดสตูล 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาให้ 
มีคุณภาพ 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลดังนี้ 
1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

  2. การจัดการเรียนการสอน 
  3. สื่อการเรียนการสอน 
  4. การวัดและประเมินผล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาโดยแยกออกเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้ ตัวแปร
ต้น ได้แก่สถานภาพของประชากร ซึ่งได้แก่ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดสตูลโดยมีตัวแปรดังนี้ 
  เพศ  
  อายุ  
  ระดับการศึกษา  
  ประสบการณ์สอน  
  ช่วงชั้นที่ท าการสอน  
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้ทราบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน
จังหวัดสตูลในด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

2. ได้ทราบผลการส ารวจการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดสตูล โดย
จ าแนกตัวแปร อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 

3. ได้ทราบความคาดหวังการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาแต่ละระดับในโรงเรียนของรัฐใน
จังหวัดสตูล 

4. ได้ทราบถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล
และน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ให้ผู้บริหารการศึกษาและหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอิสลาม
ศึกษาให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ทิศนา แขมมณ ี(2545: 2) กล่าวว่า การสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ เกิดขึ้นโดนทั่วไป 
ไม่เลือกเวลา สถานที่ เป็นลักษณะของการสอนที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ลักษณะของการสอนที่เริ่มมี
รูปแบบเกิดขึ้นเม่ือนักปราชญ์ นักคิด และเจ้าลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นเขาเหล่านั้นได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้ 
ความคิด และความเชื่อของเขา โดยใช้ความสามารถและศิลปะเฉพาะตัวในการสอน 
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อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต  (2549: 19-21) ได้เขียนตัวอย่างบางประการของเทคนิคและวิธีการสอน
ของท่านนบีมูฮ าหมัด ซึ่งสรุปได้ดังนี้เทคนิคการย้ า หากท่านเห็นว่าเรื่องใดมีความส าคัญ ท่านก็จะกล่าวย้ าหลาย 
ๆ ครั้งและบ่อยครั้งที่ท่านปฏิบัติเช่นนี้ 

1. เทคนิคการตั้งค าถาม บางครั้งเม่ือท่านต้องการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท่านก็เริ่มด้วยการตั้ง
ค าถาม 

2. เทคนิคการอุปมา บ่อยครั้งท่ีท่านศาสดา ได้ใช้เทคนิคนี้ ในการสอนหลักการทางศาสนาแก่บรรด า
ศอฮาบะฮ เพราะวิธีนี้จะท าให้เข้าใจหลักค าสอนได้อย่างแท้จริง 

3. เทคนิคการใช้บทบาทสมมุติ 
4. การใช้สื่อการเรียนการสอนในการเรียนการสอนของศาสดา บางครั้งท่านจะน าสื่อการเรียนการสอน

มาประกอบการอธิบาย 
การจัดการเรียนการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาต้องอาศัยความสุขุม รอบคอบ มีบุคลิกภาพที่ดีโอบ

อ้อมอารี รู้จักเอาใจใส่ เป็นมิตรที่ดีมีความยุติธรรม เข้าใจความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
และเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ 
หลักการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา 

กรมวิชาการ  (2546: 145) ได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 22 
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่าการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอนผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้
ชี้น าและผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการสร้างสรรค์ความรู้ของตนการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระอิสลามศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือน าไปด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายซึ่งผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต
อย่างเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่องการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิด
ของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังม่งพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์ โดยการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเห็นคูณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา ข้อ
ขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นควรใช้รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย และเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสนใจ จนเกิดความตระหนัก ความ
ศรัทธายึดมั่นและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการอิสลาม กระบวนการเรียนรู้ เช่นนี้ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ จาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกกับกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม โดยน ากระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอิสลามศึกษาหรือต่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มาบูรนาการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
 
ผลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วด้านความรู้ สารการเรียนรู้
อิสลามศึกษาจะให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการส าคัญในเรื่องหลักศรัทธา 
ศาสนบัญญัติ จริยธรรม ศาสนประวัติ อัลกุรอาน ภาษาอาหรับ หรือภาษามลายู ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ แต่
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ละระดับชั้นด้านทักษะและกระบวนการ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและ
กระบวนการดังนี้ 

2.1 ทักษะการคิด การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์ หลักการและการน าไปใช้ ตลอดจน
เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.2 ทักษะการแก้ปัญหา เช่นความสามารถในการตั้งค าถาม และการตั้งสมมุติฐาน อย่างมีระบบการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลักการ 

2.3 ทักษะการเรียนรู้เช่น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูล ความรู้โดยการอ่าน การฟังและการ
สังเกต ความสามารถในการสื่อสาร โดยการพูด การเขียน และการน าเสนอ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ในการ
สื่อสาร สารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ 

2.4 ทักษะกระบวนการกลุ่มเช่น ความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์
ผลงาน ช่วยลดข้อขัดแย้ง และแก้ปัญหาของกลุ่มได้โดยมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านเจตคติ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเจตคติด้านความเป็นมนุษย์ ที่มี
ต่ออัลลอฮ เช่น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีความพอใจในการ
บริโภคเห็นคุณค่าของการท างาน รู้จักคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น และศรัทธาใน
หลักธรรมค าสอนของอิสลามด้านการจัดการและปฏิบัติ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาจะสร้างผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถน าความรู้ทักษะและเจตคติท่ีได้รับการอบรมมาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ เมื่อมองในภาพรวมแล้วความส าคัญของสาระอิสลามศึกษานั้น นอกจากให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนน าหลักธรรมค าสอนของอิสลามมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
จนท าให้ผู้เรียนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขจากนัยส าคัญดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนรู้สาระอิสลามศึกษานั้น 
แท้จริงเป็นเยาวชนไทยและเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย โดยมีวิธีชีวิตที่แนบแน่น อยู่ใน
ศาสนาอิสลามตลอดชีวิต ฉะนั้นการเรียนรู้อิสลามอย่างต่อเนื่อง 12 ปี จะเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีของศาสนา สังคมและประเทศชาติ เป็น
คนเก่ง มีความสามารถและอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข(กรมวิชาการ ,2546: 16)การใช้สื่อวารินทร์  รัศมี
พรหม(ม .ป.ป: 36) ได้กล่าวถึง การใช้สื่อการสอนไว้ว่ามีข้ันตอนดังต่อไปนี้ตรวจสอบสื่อการฝึกหัดน าเสนอสื่อ
การเตรียมสภาพแวดล้อมการเตรียมผู้เรียนการน าเสนอสื่อและก่อนที่จะมีการใช้สื่อการสอนสิ่งที่ควรค านึงต่อ
การใช้สื่อการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น วารี  ถิระจิต( 2534:114)ได้กล่าวไว้ดังนี้คือตรงกับเนื้อหา
และจุดมุ่งหมายของวิชาที่สอน การเลือกสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนและเนื้อหาวิชา
เป็นสิ่งส าคัญที่ควรค านึง เพราะต้องการดูว่าในเนื้อหาที่จะสอนนั้น ต้องการให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้หรือมีพฤติกรรม
ที่ต้องการอย่างไรบ้างตรงกับลักษณะของผู้เรียนโดยพิจารณาว่า สื่อการเรียนการสอนนั้น สอดคล้องเหมาะสม
กับ อายุ เพศ ความสนใจ ทั้งความรู้ ประสบการณ์เดิมความถนัดตลอดจนวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และในขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาว่า สื่อการสอนชนิดใด เหมาะสมกับการสอนแบบใด สื่อการเรียนการสอนนั้น 
ๆ ที่เลือกน าไปใช้นั้นเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีอยู่หรือไม่เวลาที่ใช้สื่อการเรียนการสอนต้อง
พอเหมาะไม่นานไป เพราะถ้านานไปจะท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ ถ้าเร็วเกินไปก็จะท าให้ผู้เรียน
ตามไม่ทัน และขาดความสนใจได้ ควรฝึกซ้อมการใช้สื่อการเรียนการสอนจนเกิดความคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ 
ใช้ได้ไม่ผิดพลาดขนาดของสื่อการเรียนการสอน ต้องพอเหมาะกับห้องเรียน ต้องชัดเจนมองเห็นได้ทั่วทุกคน 
ภายในห้องเรียนจัดล าดับของสื่อการเรียนการสอนและวางไว้ที่เหมาะสม 
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ใช้เทคนิคของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ดี เช่นไม่ยืนบังผู้เรียน ระดับเสียงที่เหมาะสม ปรับภาพให้ชัดเจน 
เสียงดังพอสมควรน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้เมื่อถึงเวลาที่จะใช้ ไม่ควรน าสื่อการเรียนการสอนมาทิ้งไว้ให้
ผู้เรียนเห็นก่อนถึงเวลาอันสมควร เพราะจะท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจและตั้งใจฟังได้  
 
ด้านการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลเป็นอีกบทบาทของครูสอนอิสลามศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการสอน ที่จะท าให้
ทราบว่าการเรียนการสอนที่ด าเนินมานั้น บรรลุจุดประสงค์ หรือได้ผลมากน้อยเพียงใด การจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา ครูสอนอิสลามศึกษาจ าเป็นจะต้องมี การประเมินผลประกอบการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต
พฤติกรรม การปฏิบัติ และการท าการสอนเป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สิทธิศักดิ์  เจ๊ะสะรี ( 2536) ได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พบว่า  

1. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านลักษณะความเป็นครูอยู่ใน
ระดับดี ด้านเทคนิคการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและในชุมชนใน
ระดับดี ด้านการใช้อุปกรณ์ระดับปานกลางด้านการวัดและประเมินผลระดับปานกลางและผลการสอนอยู่ใน
ระดับด ี

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานปรากฏว่า ครูสอนอิสลามศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการสอนที่
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และผลการสอน 
นอกจากนั้นไม่พบข้อแตกต่าง ส่วนครูอิสลามศึกษาที่ระดับการศึกษาสายสามัญ วิชาชีพครูและวิชาศาสนา
ต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน ไม่พบความแตกต่าง  

3. ปัญหาและอุปสรรค์ในการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาที่พบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูอิสลาม
ศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนได้ มีเวลาน้อย ขาดการมีมนุษย์สัมพันธ์ ขาดเทคนิค
และความพร้อมในการสอน ขาดอุปกรณ์การสอน ไม่มีความรู้ ความสามารถในการวัดและประเมินผลนักเรียน
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาดังกล่าวได้รับการเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียนว่าเห็นควรให้มีการจัด
อบรม ประชุม สัมมนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคนในทุก ๆ ด้านให้มีการนิเทศและติดตาม
ผลอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมและให้ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และงบประมาณ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล ซึ่งในบทนี้กล่าวถึง
สาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าคือ ประชากรและ แบบแผนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

1.1 ประชากร     
1.2 เครื่องมือในการวิจัย 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนประถมและมัธยมในจังหวัดสตูล 

สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูลและโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักการศึกษา
มัธยมศึกษาท่ี 16 จ านวน 159 โรงเรียน จ านวนประชากร 159 คนประชากรที่ใช้ในการวิจัยที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 159 คน โดยเจาะจงครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนละ 1 คน จาก 159 โรงเรียนทั้ง
ประถมและมัธยมในจังหวัดสตูลโดยใช้วิธีเจาะจงตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังนี้มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์ในการสอน 5 ปีขึ้นไป 

 
1.2 เครื่องมือในการวิจัย 
1.2.1 ลักษณะเครื่องมือ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research ) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ

ภาคตัดขวาง(Cross-sectional)  เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 
1.2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
1. การสร้างแบบสอบถาม 
เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ มี 1 รูปแบบ คือแบบสอบถามดังรายละเอียด  

ต่อไปนี้ 
1. แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ได้พัฒนาแบบสอบถามจากวิทยานิพนธ์ 

ของ สุชาดา เรืองด า ( 2547: 141-146) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับโดยภาพรวม .99 เฉลิมพลและซัน ( 2550: 
148-153) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับโดยภาพรวม .95 น าไปใช้กับครูสอนอิสลามศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอนดังนี้ 

ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการสอนหรือการท างาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ในรายด้านทั้ง 4 ด้านคือ  
 1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา

การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาวัด 5 ระดับ โดยให้ค่าน้ าหนักประจ าช่อง เพื่อหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
5  หมายถึง  ปัญหามากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ปัญหามาก 
3 หมายถึง  ปัญหาปานกลาง 
2 หมายถึง ปัญหาน้อย 
1 หมายถึง ปัญหาน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทางแก้ไขสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 
พบว่า 

1. ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 
ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล โดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ในระดับน้อยโดยปัญหาการจัดหาหลักสูตร แผนการสอน คู่มือครูและปัญหาเก่ียวกับเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับหลักสูตรไว้บริการแก่ครูภายในโรงเรียนอย่างพอเพียงมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษาใน
จังหวัดสตูลมากที่สุด 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล โดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาการใช้นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและปัญหา
การศึกษาดูงานการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนอื่น เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเองมี
ผลต่อการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลมากที่สุด 
 3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ด้านสื่อการเรียนการสอนเป็นสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล โดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในระดับปานกลางโดยปัญหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุดมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาในจังหวัดสตูลมากที่สุด 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล 

ด้านการวัดและประเมินผลเป็นสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลด้านอยู่ใน
ระดับน้อย โดยปัญหาการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลมากที่สุด 
 
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลทั้ง 4 ด้าน คือด้าน
หลักสูตรและการน าไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล 

พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในแต่ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 4 ด้านมีสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในไม่
แตกต่างกัน 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในแต่ละด้านอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกันทั้ง 4 ด้านมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูลในไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา 

ควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคการสอน  การท าหลักสูตร สื่อ และอ่ืนๆร่วมกันในแต่ละโรงเรียนจัดท า
หลักสูตรอิสลามศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามจะได้มีความเหมือนกันทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกใน
การท าสื่อการเรียนการสอนและการน าไปใช้กับนักเรียน 

การจัดหาสื่อ มีความล าบาก เนื่องจากไม่มีสื่อในการจัดการเรียนการสอน  คู่มือครูอิสลามศึกษาไม่มี 
หนังสือเรียนไม่ครบและไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ขาดแผนการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดไม่เหมือนรายวิชาอ่ืนๆ
ที่พร้อมครบสมบูรณ์ อยากให้มีการจัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการสร้างสถานที่ท า
กิจกรรมอิสลามศึกษาและสื่อต่างๆจัดให้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สื่อ และแหล่งข้อมูลในห้อง สมุดหรือในห้อง
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ละหมาดที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น  และระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาน้อยลง ควรจัดท าแผนการสอนเป็นหน่วยการสอน หรือแผนการสอนรายชั่วโมง  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล 

2. ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการท าวิจัยให้กว้างมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ
สังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 

Participation of Basic Education Committees in Schools  
under the Jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 3 

 มารีละห์  มีนา 
Marilah meena 

 

  
ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were (1) to study the participation of basic 
education committees in schools under the jurisdiction of Yala Primary 
Educational Service Area Office 3, (2) to compare the participation levels of 
basic education committees in schools under the jurisdiction of Yala Primary 
Educational Service Area Office 3, distributed by position, work experience, 
and school size, and (3) to compile problems and suggestions in participation 
of basic education committees in schools under the jurisdiction of Yala 
Primary Educational Service Area Office 3.  The population of this 
independent study was 99 members of basic education committees in 
schools under the jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 
3.  The instrument employed in data collection was a questionnaire of which 
entire reliability was .99.  The statistics applied in data analysis included 
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The 
findings of the study resulted as follows. 

1. Participation levels of basic education committees in schools 
under the jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office 3 were 
at a high level whether in overall or in separate aspects except for aspect of 
budget administration. 

2. Comparisons of participation levels of basic education 
committees in schools under the jurisdiction of Yala Primary Educational 
Service Area Office 3 of those with different positions were different while 
participation of basic education committee members differing in work 
experience and school size was of no difference.  

3. Problems and suggestions in participation of basic education 
committees in schools under the jurisdiction of Yala Primary Educational 
Service Area Office 3 indicated as follows.  For aspect of academic affairs 
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administration, basic education committee members lacked of understanding 
about curriculums and instructional activities of the schools; for aspect of 
budget administration, basic education committee members seldom justified 
budget expenditure beforehand and mostly reported after having paid out; 
for aspect of personnel management, the schools needed knowledgeable 
and competent personnel in their operation; for aspect of general service 
administration, basic education committee members insufficiently spent their 
time participating school activities because they got stuck with their main 
careers.  In regard of suggestions: for aspect of academic affairs 
administration, the schools should provide diverse learning resources to 
effectively cope up with learning process of the learners; for aspect of 
budget administration, school budget expenditure should always be updated 
in current basis and be in accordance with operation plans; for aspect of 
personnel management, meetings between basic education committee 
members, community members, and school personnel should be held 
constantly; and for aspect of general service administration, the schools 
should promote activities creating interrelationship between schools and 
communities.    

 
 Keywords: Participation Basic Education Committees in Schools Yala Primary 

Educational Service Area Office 3 
 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ( 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  
(2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง  ประสบการณ์  
และขนาดของสถานศึกษา( 3) ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 จ านวน 99 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม   ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการบริหารงานงบประมาณส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ที่มีต าแหน่งต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน  ส่วน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์และอยู่ในสถานศึกษาที่
มีขนาดต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 พบว่า มีปัญหา ดังต่อไปนี้ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาไม่
ค่อยชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่จะด าเนินการเสร็จแล้วจึงค่อยมีการรายงานการใช้
จ่ายตามหลัง ด้านการบริหารงานบุคคล ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการมา
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเท่าท่ีควรเพราะติดภารกิจในการประกอบอาชีพ
หลักส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการายงานผลการใช้งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดให้มีการ
ประชุม พบปะระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุมชนและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 

 ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 

 

 
บทน า 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้ครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกับทุก ๆ  ด้านสังคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ได้และพัฒนา
ให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 และมาตรา 39 ระบุไว้ว่า ให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปสู่คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มากท่ีสุด และด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการโดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพการผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้อย่างชัดเจน  ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมจากชุมชนส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาแต่ในปัจจุบัน ยังพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของชุมชนนั้นยังมี
น้อยอยู่และยังเกิดปัญหาจากการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ 
(2542) ได้ระบุถึงปัญหาของการบริหารการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขาดการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนจากรูปแบบการบริหารที่เป็นศูนย์รวมอ านาจท าให้เกิดรูปแบบของระบบยึดเหนี่ยวอ านาจทาง
องค์กร ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมส่งเสริมการ
ด าเนินงานทั้งในด้านการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ในการก าหนดหลักสูตร การก าหนดแบบเรียน และ
ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2553) ระบุไว้ว่าจากสภาพการเป็นองค์คณะ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบ
องค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนี้ 1) 
คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความชัดเจนในเรื่องของบทบาทหน้าที่  2) คณะกรรมการสถานศึกษาขาด
ความกระตือรือร้นในการท าหน้าที่ 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดทักษะและประสบการณ์  4) 
คณะกรรมการสถานศึกษาคิดว่าตนมีหน้าที่สนับสนุนด้านทรัพยากร 5) คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนหนึ่งยัง
คิดว่าการบริหารจัดการการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 6) คณะกรรมการสถานศึกษามีภาระงานมาก         
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์  นายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษามี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้านไม่เด่นชัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดทักษะ
และประสบการณ์ในการท างาน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนหนึ่งยังคิดว่าการบริหารจัดการ
การศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภาระงานนอกมาก      สรุปได้ว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประกอบด้วยไม่ทราบว่าตนเองมีหน้าที่อะไรบ้างขาดประชุม
บ่อยครั้งสถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีจากความส าคัญและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้
ท าการค้นคว้าอิสระมีความสนใจที่จะศึกษาว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต  3 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อสถานศึกษามากน้อย
เพียงใดเพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  
ตลอดจนอาจเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปประกอบพิจารณาในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  
 3.  เพ่ือประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาที่มีต าแหน่ง ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษา
ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน 
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ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 จากสถานศึกษาจ านวน  33  โรงเรียน  จ านวน  99  
คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รองประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ตารางท่ี 1:  จ านวนสถานศึกษาและจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขนาดของสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร 
ขนาดเล็ก 14 42 
ขนาดกลาง 10 30 
ขนาดใหญ ่ 9 27 

รวม 33 99 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ลักษณะเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้
ค้นคว้าอิสระสร้างข้ึนโดยประมวลแนวความคิดท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในงาน  4  ด้าน          ของสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่  1 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษาท่ีผู้ตอบด ารง
ต าแหน่งอยู ่
 ตอนที่ 2  แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5   ระดับ 
สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในงาน 4 ด้านของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของงาน  4 ด้าน  ของ
สถานศึกษา   จ านวน   51  ข้อ   
ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในงาน 4 ด้านของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้ค้นคว้าได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเนื้อหาจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 
 2. ศึกษารูปแบบและวิธีสร้างแบบสอบถามเครื่องมือจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดขอบเขตของข้อค าถามตัวแปรที่จะศึกษาและสร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีจ านวน 3 ตอน ให้
สอดคล้องกับตัวแปรที่จะศึกษาทั้ง 4 ด้าน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา และความชัดเจนในข้อความเพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง      
แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 – 1.00 ถ้าค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 
.50 จะน าไปปรับปรุง จากผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
ปรากฏว่า ทุกข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 จึงน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงแบบสอบถามให้ดียิ่งขึ้น 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นประชากรนอกกลุ่มประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ จ านวน 50 ชุด แล้ว
น ามาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับและรายด้าน  

7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์จัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว น าไปเก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระมอบแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมท าหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาช่วยแจกแบบสอบถาม
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นผู้ศึกษา
ค้นคว้าอิสระรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืน มาจ านวน  99 ฉบับจากจ านวน  99 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 99 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระเตรียมการด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าอิสระต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานและขนาดของสถานศึกษาท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามด ารงอยู่ โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ น าผลการวิเคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กับงาน  4 ด้านของสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็น
ภาพรวม รายฝ่ายและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     เพ่ือต้องการทราบ
ระดับการมีส่วนร่วม แล้วน าข้อมูลไปแปลผลการวิเคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)   

3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ในงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป จ าแนกตามตัวแปรต าแหน่ง  
ประสบการณ์  และขนาดของสถานศึกษา น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
และหาคู่ท่ีแตกต่าง น าข้อมูลมาน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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4. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis) เกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน โดยการประมวลความคิดเห็นและแจกแจงความถี่ในแต่ละด้าน แล้วน าเสนอข้อมูล
ในรูปความเรียง 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ต าแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   เมื่อจ าแนกผู้ตอบ
แบบสอบถามตามประสบการณ์   พบว่า ประสบการณ์ไม่เกิน  4  ปี  จ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.30  
และประสบการณ์มากกว่า  4  ปี  จ านวน 71  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.70 และเม่ือจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.40  
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน     27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.30  ตามล าดับ 
 ตอนที่  2 ระดับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 
ตารางท่ี 4: ค่าเฉลี่ย (  )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) และระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  ภาพรวมและรายด้าน 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในสถานศึกษา 
    

ระดับ 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.93 0.67 มาก 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 2.68 0.87 ปานกลาง 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.81 0.72 มาก 
4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.03 0.63 มาก 

ภาพรวม 3.60 0.68 มาก 

จากตารางท่ี 4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.60) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.03) รองลงมาคือด้านการบริหารงานวิชาการ   ( = 
3.93)  และด้านการบริหารงานงบประมาณ             มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 2.68) 
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ตารางท่ี  9: เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  จ าแนกตามตัวแปรต าแหน่งภาพรวมและรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ต าแหน่ง  
ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 

 
คู่ท่ี 
แตก 
ต่าง 

ประธาน 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ
คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เลขานุการ
คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ 

1. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 

4.06 .45 มาก 3.26 .47 
ปาน
กลาง 

4.49 .40 มาก แตกต่าง  

2. ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ 

2.50 .60 มาก 1.83 .43 น้อย 3.53 .54 มาก แตกต่าง  

3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

3.86 .44 มาก 3.06 .37 
ปาน
กลาง 

4.51 .39 
มาก
ที่สุด 

แตกต่าง  

4. ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

4.29 .48 มาก 3.33 .36 
ปาน
กลาง 

4.45 .34 มาก แตกต่าง  

รวม 3.67 .43 มาก 2.88 .31 
ปาน
กลาง 

4.25 .39 มาก แตกต่าง  

จากตารางท่ี 9ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  จ าแนกตามตัวแปรต าแหน่ง พบว่า 
ภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 10: เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ 
ภาพรวมและรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประสบการณ์  
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ไม่เกิน 4 ปี มากกว่า 4 ปี 

    ระดับ     ระดับ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.99 .55 มาก 3.92 .72 มาก ไม่แตกต่าง 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 2.55 .75 
ปาน
กลาง 

2.66 .91 
ปาน
กลาง 

ไม่แตกต่าง 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.66 .68 มาก 3.87 .72 มาก ไม่แตกต่าง 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 3.91 .58 มาก 4.07 .65 มาก ไม่แตกต่าง 
รวม 3.53 .59 มาก 3.63 .71 มาก ไม่แตกต่าง 

  
 จากตารางท่ี 10 ผลเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ 
ภาพรวมและรายด้านพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 11: เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  จ าแนกตามตัวแปร ขนาดของ
สถานศึกษา  ภาพรวมและรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ขนาดของสถานศึกษา  
ผลการ
เปรียบ 
เทียบ 

 
คู่ท่ี 
แตก 
ต่าง 

สถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ 

1. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 

3.89 .74 มาก 4.00 .60 มาก 3.94 .66 มาก 
ไม่

แตกต่าง 
 

2. ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ 

2.59 .90 
ปาน
กลาง 

2.60 .86 
ปาน
กลาง 

2.71 .86 
ปาน
กลาง 

ไม่
แตกต่าง 

 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.82 .78 มาก 3.80 .68 มาก 3.80 .67 มาก 
ไม่

แตกต่าง 
 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.07 .66 มาก 3.98 .59 มาก 4.01 .66 มาก 
ไม่

แตกต่าง 
 

รวม 3.59 .73 มาก 3.59 .64 มาก 3.62 .67 มาก 
ไม่

แตกต่าง 
 

 จากตารางท่ี 11 ผลเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  จ าแนกตามตัวแปร ขนาดของ
สถานศึกษา  ภาพรวมและรายด้านพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ระดับ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต  3  ในแต่ละด้านโดยการประมวลความคิดเห็นและแจกแจงความถี่ในแต่ละด้าน แล้ว
น าเสนอข้อมูลในรูปความเรียง  
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ตารางท่ี 12:  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 
คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
สถานศึกษาไม่ค่อยช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จจึงค่อยมีการรายงานการใช้จ่ายตามหลัง 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการใช้งบประมาณให้เป็น
ปัจจุบันและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการมาปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุม พบปะระหว่าง
คณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาเท่าท่ีควรเพราะติดภารกิจในการประกอบอาชีพ
หลัก 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้ต่อเนื่อง 
 

 
 จากตารางท่ี  12 ปัญหาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 1) ด้าน
การบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถานศึกษา   2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาไม่ค่อยชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่วนใหญ่จะด าเนินการแล้วเสร็จจึงค่อยมีการรายงานการใช้จ่ายตามหลัง 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเท่าท่ีควรเพราะติดภารกิจในการ
ประกอบอาชีพหลัก 
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  3  โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 1) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการใช้งบประมาณให้เป็น
ปัจจุบันและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ3) ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุม พบปะ
ระหว่างคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้ต่อเนื่อง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการบริหารงานงบประมาณ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์  กระแสร์พันธุ์ (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการบริหาร
สถานศึกษาในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางและระดับมากเรียงตามล าดับ
คะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณและการบริหารวิชาการ อันดับ
สุดท้ายคือการบริหารงานบุคคล 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 
  2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ที่มีต าแหน่งต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน   
  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ที่มีประสบการณ์ ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วม ภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน  
  2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 3 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วม ภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่าง
กัน    
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ปัญหา  
 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
   
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  สถานศึกษาไม่ค่อยชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่จะด าเนินการแล้วเสร็จจึงค่อยมีการรายงาน
การใช้จ่ายตามหลัง 
 
  ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
  คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเท่าท่ีควรเพราะติดภารกิจใน
การประกอบอาชีพหลัก 
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ข้อเสนอแนะ 
  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการใช้งบประมาณให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 
  ด้านการบริหารงานบุคคล 
  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุม พบปะระหว่างคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้ต่อเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ผลของ
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FOR ADMINISTRATORS OF LEARNING 
ORGANIZATION OF SCHOOLS UNDER PATTANI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE PROVINCIAL 
 

 สุมณฑา  ทายุโก 
Sumonta Thayuko 

 

 Abstract  

 The purposes of this study were  (1) to study the level of transformational 
leadership ’s administrators of schools in Pattani Primary Educational Service 
Area Office Provincial (2) to compare by work experiences the 
transformational leadership of schools in Pattani Primary Educational Service 
Area Office Provincial in 5 aspects : gender, age, education, work experience 
and school size (3) to study the level of learning organization of schools in 
Pattani Primary Educational Service Area Office Provincial (4) to compare 
schools learning organization  in Pattani Primary Educational Service Area 
Office Provincial in 5 aspects : gender, age, education, work experience and 
school size (5) to study the relationship between the transformational 
leadership of administrator and the learning organization of school in Pattani 
Primary Educational Service Area Office Provincial. This research was 
quantitative research and collection  The instrument used in sampling group 
comprised 370 teachers in Pattani Primary Educational Service Area Office 
Provincial. Questionnaires were used in the study and analyzed by using 
statistical program of 5-level rating scale, the reliability scale was at .92. The 
data was collected and analyzed such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, the Scheffe’s 
method and Pearson Product Moment Correlation coefficient as well. The 
research results revealed that ;Transformational leadership of the school in 
Pattani Primary Educational Service Area Office Provincial was high level in 
overall and every aspect, in this order by learning organization are in the 
highest mean, the second is Charisma and the Intellectual stimulation. The 
transformational leadership lf the school administrators of the school in 
Pattani Primary Educational Service Area Office Provincial compared by 
gender and schoolsize in overall and individual aspect were not different. 
When compared by age, education in overall and individual aspect were 
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different in statistical significance level .o1. Except compared by work 
experience in overall was not different but individual aspect was different in 
statistical significance level .o5. The learning organization of the school in 
Pattani Primary Educational Service Area Office Provincial in overall and 
every aspects were rates at the high level. The leaning organization of the 
school in Pattani Primary Educational Service Area Office Provincial 
compares by gender and education level in overall and individual aspect 
were not different. When compared by age, work experience in statistical 
significance level .o1 and school size in overall and individual were different 
in statistical significance level .o5. The study of the relationships between 
the transformational leadership of the administrator and learning 
organization found positively correlated of the school  inPattani Primary 
Educational Service Area Office Provincial and there were .01 level of  
significance. Inoverall and individual aspect were in moderate level. 
Excluding the inspiration of Individualized consideration and Mental model, 
learning organization and Systems thinking, and learning organization 
andMental model have low relation in the positive way. 

 
 Keywords : Transformational leadership, Learning organization   

 บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 
จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษา 3) เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 4) เพ่ือเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษากับ
และ5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการครูใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามแบบมาราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ  .97 การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของ  Sheffe และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัย พบว่า  ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
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บทน า 
สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ

การศึกษา สถานศึกษาจึงมีบทบาทอย่างมากในการปรับการเรียนการสอน ปรับหลักสูตร และระบบการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีคุณภาพ (ก่อ  สวัสดิพานิช , 2535:  
271 ; อ้างถึงในค านึง ผุดผ่อง, 2547 : 3) และหลักประกันส าคัญท่ีท าให้โรงเรียนมีความม่ันคงและมีคุณภาพ คือ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยความเชื่อที่ว่า “คนยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถออกไป และ

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ปัตตานี จ าแนกตามตัวแปรเพศอายุ วุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดสถานศึกษา พบว่ า จ าแนกตามตัวแปร เพศ และ
ขนาดสถานศึกษา ภาพรวมและราย ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามตัวแปร อายุ พบว่า ภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุญบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  และด้านการ
พิจารณาถึงแต่ละบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามตัวแปร วุฒิ
การศึกษา พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และจ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามตัวแปรเพศและวุ ฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วน
จ าแนกตามตัวแปร อายุ พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ และด้านความรอบรู้แห่งตน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการงาน พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และจ าแนกตัวแปร
ตาม ขนาดสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความรอบรู้
แห่งตน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านพิจารณาถึงแต่ละบุคคลกับด้านแบบจ าลอง
ความคิด ด้านแรงบันดาลใจกับด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านแรงบันดาลใจกับด้าน
แบบจ าลองความคิดมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
 

 ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร, องค์กรแห่งการเรียนรู้  
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องค์กรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพัฒนาต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด” เซ็งก้ี ( Senge, 1990; อ้างถึงใน
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2544: 17) จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องเพียรพยายามสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นและเร่งเร้าให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมี
ความกระตือรือร้นในการเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ถือเป็นองค์กรที่มีความมุ่งม่ันที่จะขยายขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
และต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการ
สร้าง การสรรหา การถ่ายโอนความรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ๆ และการ
กระจายอ านาจให้กับสมาชิกในองค์กร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยใช้
แนวคิดทางการบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อทีม และต่อองค์กร ทั้งนี้เพ่ือสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และท าให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภาพที่
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถด ารงอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาของสังคมโลกได้อย่างสง่างาม ดังนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้( Learning  organization) ถือเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารองค์กรยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นยุคท่ีเน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลกัน
อย่างสูงสุดโดยมีการสร้างฐานความรู้ และสินทรัพย์อัจฉริยภาพ  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการท างานใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อองค์กร ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ และสมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถมากกว่าองค์กรที่
ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น า (ธวัช บุญยมณี, 2550: ไม่ปรากฏเลขหน้า) จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าพบว่า 
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่ง 
ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ที่เน้นความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
มีการกระจายอ านาจหรือให้อ านาจผู้อ่ืน มีคุณธรรม  และกระตุ้นผู้อื่นให้มีความเป็นผู้น า (ประยุทธ ชูสอน, 
2547 : 28) ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้มีความส าคัญและเป็นที่ต้องการยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษาในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน  

คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23  (2553: 11)  ไดร้่วมประชุมปรึกษาหารือกล่าวว่า 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีสภาพปัญหาด้านการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบของความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่าคุณภาพ
การศึกษาตกต่ าผลจากการประเมินนักเรียนสามจังหวัดภาคใต้ได้รับการประเมินอยู่ในล าดับท้ายๆของประเทศ 
เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาไทยไม่แตกฉานทั้งการพูด อ่าน และเขียน เด็กที่เรียนจบจากระบบการศึกษาของรัฐ
ส่วนใหญ่จบทางด้านสายสังคม เมื่อจบออกมาจึงไม่มีงานท า ดังนั้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาของรัฐควรส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ศาสนา และอาชีพ จังหวัด
ปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต  3 เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่การศึกษามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา มีการวางแผน
ในการพัฒนาองค์กรโดยก าหนดวิสัยทัศน์การด าเนินงานพัฒนาองค์กรทางด้านการศึกษาตามสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก และเตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวเห็นได้ว่าสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีจะต้องเร่งพัฒนา
ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาและบุคคลส าคัญท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรหรือ
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สถานศึกษาทุกด้านนั้น คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เมื่อผู้บริหารพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาแห่งนั้นก็จะ
เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 

4. เพ่ือเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวน 3,950 คน 
                 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้นี ้ คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 370 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational leadership) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านบุญบารมี ( Charisma)ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual stimulation)ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล ( Individualized consideration)และ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational  motivation) 

2.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ( Learning organization) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน 
คือด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ( Systems thinking) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ( Team learning)ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม ( Shared vision)  ด้านแบบจ าลองความคิด ( Mental model )และด้านความรอบรู้แห่งตน 
(Personal mastery) 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
3.1 ตัวแปรต้น ( Independent Variable) มีจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา  
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีจ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา   

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5   ระดับ 
สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 31 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .94  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5   ระดับ 
สอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี  จ านวน  34  ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .97 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้  
 1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และน าผลการวิเคราะห์เสนอ
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
 2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 

  1. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
  2. ด้านความรอบรู้แห่งตน  
  3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  
  4. ด้านแบบจ าลองความคิด  
  5. ด้านการเรียนรู้เป็นทีม  
 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
5. ขนาดสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. ด้านบุญบารม ี
  2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
  3. ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล 
  4. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
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ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  x  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) เป็นรายด้านและ
รายข้อ แล้วน าไปแปลผล 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จ าแนกตามตัวแปรเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุด 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทดสอบเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จ าแนกตามตัวแปรอายุ ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One–way Anowa) หากพบความ
แตกต่าง ด าเนินการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีการของเชฟ
เฟต์ (Scheffe’s Method)  
 5.หาความสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s Product 
Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  
 
ผลการวิจัย  

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีขนาดประชากร 3,950 คนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 370 คน ได้รับแบบสอบถาม  

370 คนคิดเป็นร้อยละ  100.00เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 เป็นเพศหญิง จ านวน 290 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.40มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80  มีอายุ 31-40 ปี จ านวน  124
คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  มีอายุ 41-50ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 และมีอายุมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.70 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30มีประสบการณ์
ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 และผู้ตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.40  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.23 ) รองลงมา คือ ด้านบุญบารมี ( X = 4.22)  และด้านการพิจารณา
ถึงแต่ละบุคคล ( X  =  4.16 )  และด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.12) ตามล าดับเมื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการท างาน   และขนาดสถานศึกษาพบว่า จ าแนก
ตามตัวแปร เพศ และขนาดสถานศึกษา ภาพรวมและราย ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามตัวแปร อายุ พบว่า ภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุญบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  และด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
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รายด้านพบว่า ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และจ าแนกตามตัวแปร 
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพิจารณาถึงแต่ละบุคคล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
พบว่า ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด( X  = 4.15 ) รองลงมา คือ ด้านแบบจ าลองความคิด ( X = 4.14)  และด้านการเรียนรู้เป็นทีม (
X  =  4.10 )  และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 4.06) ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา พบว่าจ าแนกตามตัว
แปรเพศและวุ ฒิการศึกษาสูงสุด ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามตัวแปร อายุ พบว่า 
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านความรอบรู้แห่งตน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการงาน พบว่า ภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจ าแนกตัวแปรตาม ขนาดสถานศึกษา 
พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความรอบรู้แห่งตน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวม 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านพิจารณาถึงแต่ละบุคคลกับด้าน
แบบจ าลองความคิด ด้านแรงบันดาลใจกับด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านแรงบันดาลใจกับด้าน
แบบจ าลองความคิดมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสมพร จ าปานิล ( 2549 : 98-104) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 และผลการวิจัยของสุทิน สุทธิอาจ ( 2550 : 
97-98) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี และผลการวิจัยของสมยศ บุญเจริญ ( 2553 : 76-77) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี แสดงบทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้ความส าคัญกับการศึกษาหาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีความรู้ความสามารถในการน าศาสตร์ทั้งหลักการ 
ทฤษฏีการบริหารต่างๆ กับศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาของเพ่ือทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป
ตามยุคโลกาภิวัตน์ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดทั้ง ด้านการศึกษาท่ีมีการปฏิรูปการศึกษา ท า
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ให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็น
กฎหมายทางการศึกษาอันเป็นกฎหมายส าคัญในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ 

2. ข้าราชการครูทีมีเพศและปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมและราย ด้านไม่
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภาวัฒน์  พันธุ์แพ (2546 : 88) ได้กล่าวว่าผู้น าต้องมีความเชื่อม่ันใน
บุคลากรและทราบถึงความต้องการของพวกเขาอย่างรวดเร็วถ้าผู้น าไว้วางใจผู้ตามจะท าให้ผู้ตามรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตัวเองและจะอุทิศตนท างานอย่างเต็มความสามารถอย่างเท่าเทียมกันจึงไม่เกิดความแตกต่างและความเลื่อม
ล้ าในการท างานและงานวิจัยของสุทินสุทธิอาจ (2550 : 97-98) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีพบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขนาดกลางมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
แตกต่างกันและข้าราชการครูที่มีอายุวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของจรีรัตน์ วิไลวรรณ ( 2550: 101-103) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้ภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามทัศนะของครูผู้สอน พบว่า ทัศนะของ
ครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้ภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเทียบตามอายุ ของผู้บริหาร
โรงเรียน แตกต่างกันทั้งภาพรวม และรายด้าน อาจเนื่องมาจากข้าราชการครูที่มีอายุมากกว่ามีระยะเวลาใน
การท างานมากกว่า  มปีระสบการณ์ในการท างานที่ดี และยาวนานกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุน้อยกว่า ส่งผลให้
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สูงกว่าซึ่งสอดคล้องตามอายุ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของประทีป โตสารเดช  (2549: 70-71) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐ านสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม
ไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ ศุภกิจสานุสัตย์ (2546: 104-106)ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  และ 
งานวิจัยของ จรีรัตน์ วิไลวรรณ  (2550: 101-103) ได้ ศึกษางานวิจัย  เรื่อง การศึกษาการใช้ภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามทัศนะของครูผู้สอน พบว่าครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ทัศนะต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานีได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถจาก สถาบันพัฒนาผู้บริหารและจากหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าอีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542ได้มีข้อก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีจึงมีแนวทางในการบริหารงานรวมทั้งใช้ภาวะผู้น าใกล้เคียงกัน  

 3. ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ด้านแบบจ าลองความคิด และด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรภา  เกตุมาลา (2552 : 189) ได้ศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผู้น าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ระดับการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผู้น าในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการเรียนรู้เป็นทีมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านบุคคลที่รอบรู้ ด้านรูปแบบวิธีความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ อยู่ในระดับมาก และมูฮัมหมัดรออี มะลี (2553: 81-85) ได้ศึกษางานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้พยายามยึดนโยบายการบริหารการศึกษาเพ่ือ
สนองแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 รวมถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ซึ่งการด าเนินการไปสู่เป้าหมายตามนโยบายต่างๆได้นั้น สถานศึกษาจึงมีกระบวนการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือจะท าให้โรงเรียนก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. ข้าราชการครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีที่มีเพศและวุฒการศึกษา
ต่างกันพบว่ามีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกานต์  
นาคนัตถ์ (2552: 66)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการ
และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีจ าแนกตามเพศท้ังภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล
กรให้มีความรู้เพ่ิมข้ึนน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นคุณภาพของทักษะและความรู้ที่บุคลากรมีจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรวรรณ วุฒิกลตระกุล (2550: 108)ไดศ้ึกษา
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาส านักงานสรรพากร ภาค 6 พบว่า บุคลากรของ
ส านักงานสรรพากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กัน อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการกระจายอ านาจและมอบหมายงานที่เหมาะสม ให้ครูมีความรับผิดชอบและเรียนรู้งานอย่าง
ทั่วถึง ให้ความเป็นอิสระกับทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลงานที่ดีขึ้น และให้ครูมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน โดยวิธีการต่างๆท าให้บุคลากรมีความเสมอภาคในการเรียนรู้ แม้วุฒิการศึกษาจะต่างกันแต่
ความคิดเห็นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไม่ต่างกัน ส่วนจ าแนกตามตัวแปรอายุ
ประสบการณ์ในการงานและขนาดสถานศึกษาพบว่าภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรัชกาประสิทธิ์พรชัย (2552: 176) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและงานวิจัยของได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายผลการวิจัยพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาตนเองใน
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอาจเนื่องมาจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญสามารถเข้าใจ
และชัดเจนในเป้าหมายชีวิตสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเองได้สามารถค้นหาและก าหนด
วิสัยทัศน์ของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง (กุศลทองวัง: 2553) ตามวันเวลาตามประสบการณ์การ
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ที่สั่งสมท าให้เกิดการเรียนรู้และมองเห็นภาพในอนาคตได้ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร เอ่ียมอ านวย 
(2548: 80) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของบริษัทท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) พบว่า ประสบการท างานที่แตกต่างกันท าให้มีระดับความ
คิดเห็นต่อการจัดการความรู้แตกต่างกันผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากจึงมีความคิดเห็นมากกว่าผู้มี
ประสบการณ์น้อยกว่า และสอดคล้องกับแนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 115-131) พบว่า การเรียนรู้
ของผู้ใหญ่และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งแนวคิดและหลักการของผู้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์การท า
ส าคัญโดยทั่วไป และการจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ ซึ่งเป็นประสบการณ์
เรียนรู้ที่อิงบริบทของการท างาน อาจเนื่องมาจาก ความสามารถในการเรียนรู้ระดับสูงของบุคคลที่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมความสามารถของคนให้สูงสุดในงานที่ตนรับผิดชอบ การฝึกฝนอบรมตนด้วยการเรียนรู้อยู่
เสมอเป็นรากฐานที่ส าคัญ จะเป็นการขยายขีดความสามารถให้เชี่ยวชาญมากขึ้น และเกิดความรอบรู้ 10 และ
งานวิจัยของ ประหยัด เถื่อนหมื่นไวย ( 2547: 79)ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบว่า ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดย
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี แตกต่างกัน สถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีความพร้อมทางด้านการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก ในการพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ ต้องอาศัยสถานศึกษาทีมีความพร้อมใน
ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ต้องมีมากข้ึน 

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นด้านพิจารณาถึงแต่ละบุคคลกับด้านแบบจ าลองความคิด ด้านแรงบันดาลใจกับด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ และด้านแรงบันดาลใจกับด้านแบบจ าลองความคิด มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรณรงค์ คงทวี (2554: 95-101)ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อน และปัญหา
อย่างไม่สิ้นสุด จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมในการด าเนินการ จึงจะ
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายที่คาดไว้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อ
สถานศึกษามาก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในสถานศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ( David, 1997; 
อ้างถึงใน ค านึง ผุดผอง, 2547: 98) ทั้งนี้สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นส าคัญ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี พบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่ด้านกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 4.12 ซ่ึง
หมายความว่า ผู้บริหารควรพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านกระตุ้นทางปัญญา โดย ผู้บริหารต้องระบุ
ปัญหาหรือตั้งสมมติฐานของปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้องโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนมุมมองของปัญหา
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และผลที่ตามมาในอนาคตสนับสนุนแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปที่ดีกว่าเดิม 

1.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ 4.06 ซึ่งหมายความว่า สถานศึกษาควรพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม โดย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูได้สอนงาน ฝึกงานและแนะน างานให้แก่กันและกัน
สถานศึกษาประชุมครูเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาหน่วยงาน 

1.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านการคิดอย่างเป็นระบบมีความ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ .449 ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากมีการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง และสถานศึกษาควรพัฒนาพัฒนาด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คือ 
สถานศึกษาควรจัดประชุมครู เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของงานที่ปฏิบัติก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง ควรมีการ
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และ ควรให้ครูเรียนรู้จากความส าเร็จ และความ
ผิดพลาดในอดีต เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ระหว่าง สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของรัฐและเอกชน เพ่ือน าผลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เพ่ือน าผลไปพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนอย่างแท้จริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอ้ียนที่ได้ให้
ค าแนะน าตรวจสอบแก้ไข เสนอแนะ ชี้แนะข้อมูลทางด้านวิชาการ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รับ
ความกรุณา จากรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย ์ที่ได้ให้ ค าปรึกษา แนะน าเพ่ิมเติมอย่างดียิ่ง และจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา ที่ได้ แนะน าตรวจสอบความถูกต้องท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ สอดคล้องตาม
เนื้อหาการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา 

The Development of Bahasa Malayu Reading Skills for Student Pratumsuksa 
By Using Bilingual Story Book 

 

 รัยฮาน  เหล็บบิลหล๊ะ,เกสรี  ลัดเลีย, อุไรรัตน์  ยามาเร็ง 
Raihan  Lebbillah,  Kessaree   Ladlia, Urairat  Yamareng 

 

 Abstract  

 This independent study aim to (1) develop the lesson plan of Islamic studies 
for Students in Grade 3 in Bahasa Malayu Reading Skills for Using Bilingual 
Story Book (2) develop the student achievement of Islamic group learning for 
students in grade 3 in Bahasa Malayu Reading Skills for Using Bilingual Story 
Book. And (3) observe the students satisfaction in 3 in Bahasa Malayu Reading 
Skills for Using Bilingual Story Book. The sample of this study is the student 
Bam Supek school, Ruso District, Narathiwat Province. Term 1.  
The independent study finding was as follows  

1. The lesson plan of Islamic studies  for Students in grade 1 3 in 
Bahasa Malayu Reading Skills for Using Bilingual Story Book technique that the 
researcher created is efficiency criteria equal to   82.8/84.3 that is the student 
is more knowledgeable after taking the program. 

2. The academic achievement students from research group using 
jigsaw puzzle higher than before taking the course significantly at .01. 

3. The students’ satisfaction for the course is higher level after taking 
the course at high level of 4.54. 

 

 Keyword :  The development of reading skills,  Bahasa Malayu,     Bilingual 
Story Book 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1)เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษามลายูกลางโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาเป็นสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
(2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษามลายูกลางจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
มลายู โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาเป็นสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการน า
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ (3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง โดยใช้ หนังสือนิทาน
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สองภาษาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน    ผลการค้นคว้าอิสระ พบว่า (1) ประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือ
นิทานสองภาษา พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.85/84.05 แสดงว่าการพัฒนาทักษะการอ่านภาษา
มลายูกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษานั้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู
กลางส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา พบว่านักเรียนมี
ผลการทดสอบก่อนเรียน เฉลี่ย 5.62 คะแนน คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 6.88 แสดงว่านักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง ดีขึ้น (3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือ
นิทานสองภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่าน , ภาษามลายู, นิทานสองภาษา  

บทน า 
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อิสลามศึกษา 8 สาระได้แก่ อัลกรุอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ 
(ศาสนบัญญัติ) อัต-ตารีค (ศาสนประวัติ) อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ
เสริม โดยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ว่าผู้เรียนต้อง รักการอ่านอัลกรุอานรักการละหมาด และรักความสะอาด มีมารยาทแบบอิสลาม มี
ความรับผิดชอบ        และการรักการอ่านอัลกรุอานนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องรักการอ่านภาษาอาหรับเพียง
ภาษาเดียว แต่รวมถึงภาษาอ่ืนด้วย เช่นภาษามลายูเป็นต้น นอกจากนั้นในสาระการเรียนรู้ภาษามลายู
หลักสูตรอิสลามศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานว่า ผู้เรียนจะต้องรู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มี
ทักษะและเห็นคุณค่า ในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนา
อิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรอิสลามศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า ในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ,  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 120)  

แต่จากการที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา  พุทธศักราช 2551 สาระ
ภาษามลายู ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเป๊ะ พบว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสระและพยัญชนะใน
ภาษามลายู ขาดทักษะด้านการอ่าน ไม่ชอบและขาดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษามลายู ซึ่ง
หากปล่อยให้สภาพดังกล่าวเกิดข้ึนโดยไม่ได้รับการแก้ไข ป้องกัน ก็จะท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านภาษา
มลายูอยู่ในระดับที่ต่ า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อจนเกิดปัญหาการไม่เข้าเรียนเพราะการเรียนไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น 
รวมไปถึงรายวิชาอ่ืน เนื่องจากวิชาที่เรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษามลายูเป็นสื่อกลางใน
การเรียนการสอน  เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา ดังกล่าวพบว่ามีหลายสาเหตุที่ท าให้นักเรียนขาด
ทักษะด้านการอ่านภาษามลายู เช่น ขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนยัง
ใช้วิธีการเดิม คือ ท าการสอนทันทีโดยไม่ค านึงถึงความรู้เดิมของนักเรียนสอนโดยเน้นการจ ามากกว่าการให้นักเรียนได้
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คิด วิเคราะห์และให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเองได้ สอนโดยให้นักเรียนอ่านตามครูผู้สอนเสียทั้งหมด และท่ีส าคัญคือ 
การที่ไม่เคยมีสื่อ นวัตกรรมใดท่ีครูน ามาแก้ปัญหาสิ่งทีเกิดขึ้น ท าให้ปัญหาด้านการขาดทักษะการอ่านภาษามลายูของ
นักเรียนยังเป็นปัญหาควรได้รับการแก้ไข การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านได้ดียิ่งข้ึน ผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษามลายู
กลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาจะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนตามหลัก
ไวยากรณ์ของภาษามลายูโดยผ่านการอ่านและท าความเข้าใจนิทานภาษาไทย โดยการเน้นอักขระให้ถูกต้องตามการแนะน าของ
ครูผู้สอน โดยใช้วิธีการอ่านและบรรยาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และให้นักเรียนอ่านตามครูก่อนเป็นครั้งแรก เพื่อนักเรียน
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษามลายูกลาง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา  

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอ่านภาษามลายูส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษามลายูโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาในจัดการเรียนการสอน 

 
แนวคิด ทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. เอกสารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ไว้ดัง
ตารางดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 120) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าใน
การใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

1. ออกเสียงค า วลี และประโยค และบอก
ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 

2. อ่านและ เขียนค า วลี และประโยคที่
ก าหนด 

3. สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 

- ค า วลี และประโยคเก่ียวกับเพ่ือน 
การละเล่น มัสยิด สุขภาพ  

- การสนทนาโดยใช้ประโยคบอกเล่า 
ค าถาม ปฏิเสธ และค าสั่ง 

- จ านวนนับ ที่เป็นหลักร้อย หลักพัน 
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     จะเห็นว่า กลุ่มสาระการเรียนภาษามลายูให้ความส าคัญกับการออกเสียงค า วลี ประโยค ด้วยการ
อ่าน และการสนทนา จากประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าสั่ง เกี่ยวกับเพ่ือน 
การละเล่น มัสยิด และสุขภาพ จ านวนนับที่เป็นหลักร้อยและหลักพัน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างหนังสือ
นิทานสองภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้และ
เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษามลายู 
 ความหมายของการเรียนรู้ 

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2553 : 185) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมา
จากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้
ของผู้เรียน 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 32) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนข้างถาวร เป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ โดยไม่ใช่
ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความรู้สึกและ
ทักษะ 

 นุ ชลี อุปภัย (2551 : 168) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือศักยภาพในตนเอง โดยต้องให้การฝึกฝนหรือมีการจัดประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมให้กับผู้เรียน 

 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ คือ การที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จนเกิดการพัฒนาเป็นความรู้ ทักษะ 
แนวคิด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ๆที่จะคงอยู่ค่อนข้างถาวร และจะพัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
หรือที่เรียกว่าปริมาณความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้เรียนเพิ่มข้ึนและการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้
คนได้พัฒนาความ ความคิด ความสามารถที่จะเรียนรู้โดยการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้ เทคโนโลยี  เด็ก
จะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ ผู้สอน
จะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทาง จิตวิทยา ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ได้ การ
เรียนรู้ภาษามลายูกลางก็เช่นกันเป็นการที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จนเกิดการพัฒนาเป็นความรู้ ทักษะ 
แนวคิด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ๆและจะพัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆโดยผ่านการฝึกฝนหรือมีการ
จัดประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน  

  

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ความหมายของค าว่าการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้คือกระบวนการในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอน
ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยยึดหลักว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เชื่อว่าทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 

 การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง    
 ธิดา โมสิกรัตน์ ( 2543 : 17) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งพิมพ์หรือ
ข้อเขียน จับใจความ ตีความ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544 : 14) กล่าวว่า การอ่านหมายถึง ล าดับขั้นที่เก่ียวข้องกับการท าความ
เข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ และเรื่องราวของสารซึ่งผู้อ่านสามารถบอกความหมายได้ 
 สนิท สัตโยภาส ( 2545 : 14) กล่าวว่า การอ่านหมายถึงการมองดูตัวอักษร ถ่ายทอดความหมายจาก
ตัวอักษรออกมาเป็นความคิด น าความรู้ ความคิด หรือสิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์เมื่อถึงเวลาอันควร 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1364) ได้นิยามค าว่า อ่าน ไว้ดังนี้ อ่านเป็น
ค ากริยา หมายถึง ว่าตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเข้าใจความหมายจากตัวหนังสือ สังเกต
หรือพิจารณาดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 
 ความส าคัญของทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง 
 การอ่านถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่มีความส าคัญมากทักษะหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การ
อ่านเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่มนุษย์จะท าความเข้าใจความหมายและจุดประสงค์ของสารที่ได้รับมา 
ดังนั้น จึงมีนักวิชาการหลายที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ดังนี้ 
 พนิตนันท์ บุญพามี ( 2542 : 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ว่า “การอ่านเป็นทักษะหรือ
สิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการศึกษาวิชาการต่างๆ การอ่านท าให้เราทราบความรู้สึก
นึกคิดของคนท้ังในอดีตและปัจจุบัน ช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา ท าให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา ตลอดจนท า
ให้เราเข้าใจและเข้าถึงงานเขียนต่างๆได้ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการอ่านมามากย่อมจะได้รับ
ประโยชน์จากการอ่านมากกว่าผู้อื่น” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ได้มาด้วยการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 32  คน โดยใช้เกณฑ์การเลือกประชากรทั้ง
จ านวน ด้วยเหตุผลคือ การใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
   - แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกระต่ายกับเต่า  
   - แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหมากับเงา  
   - แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเด็กเลี้ยงแกะ 

2. หนังสือนิทานสองภาษา จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
   - นิทานเรื่องเรื่องกระต่ายกับเต่า 
   - นิทานเรื่องหมากับเงา  
   - นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ  
  3. แบบทดสอบทักษะการอ่านก่อนเรียน และหลังเรียน  

  4. แบบวัดความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา จ านวน 4 
แผน/วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพ  E1/E2 คือ เกณฑ์ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการใช้แผนการสอน
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

1.2 แบบทดสอบทักษะการอ่าน โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

1.3 แบบสังเกตทักษะการอ่านของผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ

นิทานสองภาษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 162)มาตรฐานโดยใช้
เกณฑ์  
        ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด  
        ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก  
       ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  
        ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย  
        ค่าเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ทดลองกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะพบว่า มี
ประสิทธิภาพ 82.8/8 4.3 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 
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2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางมีความรู้ความสามารถทางการ
อ่านสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.62 คะแนน คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 28.50 คะแนน โดย
คะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งหมดหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา มี
คะแนนที่สูงขึ้นเท่ากับ 476 และคะแนนความก้าวหน้ายกก าลังสองเท่ากับ 7,728 แสดงว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านภาษามลายูกลางดีขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 
4.54 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา  คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  
84.3 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูกลางส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  ช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมฝึก
ทักษะการอ่านนิทานสองภาษา บอกความหมายของค า  กลุ่มค า ประโยคและคติสอนใจที่ได้จากเนื้อเรื่องของ
นิทาน แล้วสรุปใจความส าคัญ  ตอบค าถาม ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
เพราะผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือนิทานสอง
ภาษา ซึ่งเป็นเรื่องราวประกอบภาพวาดการ์ตูนภาพสี  โดยน าเค้าโครงเรื่องมาจากหนังสือนิทานชาดก  เป็น
นิทานสองภาษาที่เขียนเป็นภาษามลายูกลางและภาษาไทย เป็นการใช้ภาษาง่ายๆค าซ้ าๆ  และ น่าสนใจ  
สนุกสนาน มีคติสอนใจ ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การน าเสนอเนื้อหาในหนังสือ
นิทานประกอบด้วย  3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการน าเสนอเนื้อเรื่องด้วยความเรียง  แทรกด้วยบทสนทนา  
ส่วนที่สอง เป็นการสอดแทรกคติและแนวคิดส าหรับการพัฒนาตนเอง  ส่วนที่สาม  เป็นค าศัพท์ยาก  และ
ค าศัพท์น่ารู้ในเล่ม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัค ไหวหากิจ ( 2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
การรับรู้วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเล่านิทานคติธรรมและการเล่นเกมแบบ
ร่วมมือ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมมี การรับรู้วินัยในตนเอง
สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแบบ ร่วมมือแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
Euvon (1979 : 3629-3631) ได้ทดลองเกี่ยวกับการใช้ดนตรี และเสียงประกอบ บันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อ
ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการฟังและความคงทนในการจ าเนื้อหาที่ฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 170 คน โดยน าเรื่อง 2 เรื่องมาบันทึก โดยเรื่องหนึ่งบันทึกพร้อมดนตรีและ
เสียงประกอบ อีกเรื่องหนึ่งบรรยายอย่างเดียว ผลการวิจัยพบว่าการใช้ดนตรีและเสียงประกอบบันทึกค า
บรรยายช่วยเพิ่มความเข้าใจในการฟังและความคงทนในการจ าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคงทนในการ
จ าของนักเรียนในการอ่านกลุ่มสูง เพ่ิมความเข้าใจในการฟังส าหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่ า แต่ความคงทนใน
การจ าไม่แตกต่างกันในกลุ่มต่ าสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัยวรรณ  สุระทิพย์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้หนังสือนิทาน
ชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่าน
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ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน  โดยใช้หนังสือนิทาน
ชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน  โดยใช้
หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน  โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านเขวาโดน
แหย่ง สามัคคี อ าเภอกันทรวิชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 25 คน 

2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.923 อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะการอ่านสูงขึ้น อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถฝึกทักษะการอ่าน
ของนักเรียนรวมถึงเป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยการลองผิด
ลองถูกรู้สึกสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย เรียนเมื่อพร้อมเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่เรียน ได้ฝึกหัดอ่านได้เรียนรู้
ร่วมกันสอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism) ของธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike) ที่ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551 : 59-62)ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ว่าเป็นทฤษฎี
ที่เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยการลองผิดลองถูก ซึ่งมีการสร้างกล่องปัญหา
หรือหีบกล โดยมีหลักการเบื้องต้นว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่ง
จากการทดลองของธอร์นไดค์ (Thorndike) สามารถสรุปกฎการเรียนรู้ไว้ 3 ข้อดังนี้ 1. กฎแห่งความพร้อม 
กล่าวถึงความพร้อมของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง ความพร้อมทางวุฒิ
ภาวะและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านจิตใจ หมายถึง ความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญ ถ้า
เกิดความพึงพอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู้ ถ้าเกิดความไม่พึงพอใจ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้หรือท าให้การ
เรียนรู้หยุดชะงักไป 2. กฎแห่งการฝึกหัด กล่าวถึงการสร้างความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดการท าซ้ าๆ บ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวรจากกฎ
นี้มีข้อย่อย 2 ข้อ คือ กฎแห่งการใช้ กับกฎแห่งการไม่ใช้  3.กฎแห่งผลที่ได้รับ กล่าวถึงผลที่ได้รับเมื่อแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พึงพอใจ ผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึง
พอใจ ผู้เรียนย่อมไม่อยากเรียนหรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ถ้าจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองม่ันคงถาวร ต้องให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคล  
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3. จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ ที่มีต่อการ
เรียนสาระภาษามลายูโดยใช้หนังสือนิทานสองภาษาในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
สตอลล์ (Stall. 2001 : 5270-B) ได้ท าการวิจัยส ารวจประสิทธิภาพของการใช้การ์ตูนประกอบการเรียนการ
สอน เรื่อง การใช้การ์ตูนประกอบการสอนเรื่องค าที่มีหลายความหมาย  โดยใช้ประชากรที่มีอายุระหว่าง  8 – 
10 ปี จ านวน 23 คน ผลการทดลองพบว่า  1. การสอนโดยใช้การ์ตูนประกอบกับการสอนโดยวิธีปกติมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การ์ตูนประกอบมีความสามารถด้าน
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การ์ตูนประกอบมีความสนใจในการอ่านหนังสือเปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอนควรวิเคราะห์เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียน ตลอดทั้งเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้พร้อม 
 2. เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพ่ือให้นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนควรชี้แนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาบางส่วนที่นักเรียนเข้าใจไม่
ชัดเจน ตลอดทั้งครูสามารถแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอ่อนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม หรือเพ่ือนช่วยเพื่อน 

3. ครูควรช่วยให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือ โดยครูคอยดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ท าให้เด็กมี
ความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
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Strategy of Instructional Provision for Religious Property using ZakatCity’s 

model 
 

 อัฮหมัด บาฮะคีรี1  อุไรรัตน์  ยามาเร็ง2  และซัมซู สาอุ2 
Ahmad Bahakheeree, Urairat Yamareng and Samsoo Sa-U 

 

 Abstract  

 ZakatCity is Strategy of Instructional Provision for Religious Property using 
ZakatCity’s model aims to develop a model of Instructional ZakatCity 
according to the performance criteria of 80/80 and compare the results 
pretest and posttest, achievement and satisfaction to develop a prototype 
model of the creative processes cities model management learning and 
invent the next town. The samples used in the study is Islamic students at 
the beginning of Year 4/7 (male) and 4/8 (female) Phattanawitya school, who 
study religious commandments 1st Semester academic year 2555 using 
purposive sampling and has created a construction tool is ZakatCity’ model, 
Achievement test and Assessment of satisfaction. Analytical model for the 
effective learning ZakatCity finding the innovation performance (E1/E2) and 
effectiveness (E.I), and achievement test used to analyze the current multiple 
constraints to determine the accuracy, difficulty, the discrimination-based 
criteria and t-values for comparison the mean scores between the pretest 
and posttest. The two sample groups are related. The evaluation of 
satisfaction using data analysis to estimate the level of 5-star reviews, mean 
 X  and standard deviation (S.D.) was the item and learners and quality 
analysis tool item using the discriminative Item Total Correlation’ model and 
Coefficient alpha the reliability model. 

 

 Keywords : strategic, instructional provision, religious property, model, 
ZakatCity 
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 ZakatCity คือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบการสร้าง
เมืองซากาตฺมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้  ZakatCity ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนตลอดจนศึกษาความพึง
พอใจ เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนารูปแบบ Cities Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 4/7 (ชาย) และ 4/8 (หญิง) โรงเรียนพัฒนาวิทยา  
ยะลา จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย รูปแบบ
การเรียนรู้ ZakatCity ใช้การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องนวัตกรรมกับจุดประสงค์ ( IOC) 
และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพนวัตกรรม  (E1/E2) และประสิทธิผล  (E.I) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง  ความยาก
ง่าย ค่าอ านาจจ าแนกแบบอิงเกณฑ์ และหาค่า t แบบประเมินความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลการประมาณค่าระดับความคิดเห็น  5 ระดับ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ 
ZakatCity มีประสิทธิภาพ 97.49/90.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิผล  87.70 
ส่วนผล การประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก่อนการทดลองมีค่าความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ในระดับใช้ได้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อ ZakatCity พบว่าอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 

 

 ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเรียนรู้ ศาสนสมบัติ รูปแบบ เมืองซากาตฺ  

บทน า 
 ศาสนสมบัติ (الزكاةفقه )   คือ นิติบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้ก าหนดโดยอัลลอฮฺกระจายแก่ผู้มีสิทธิ
ตามข้อบังคับ ซึ่งเป็นสาขาของศาสนบัญญัติ (الفقه)  ที่เก่ียวเนื่องกับการกระท า (افعال المكلف)  และพฤติกรรม  

(التصرفات) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 2) สอดรับกับการศึกษาในอิสลามที่
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดผลดีในการด ารงชีวิต เนื่องจากหลักการอิสลามเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมให้เป็นคนดี มีสติปัญญา กระท าความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อเป็นบ่าวที่
ดีของอัลลอฮฺและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา 
พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 11)  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง เห็นคุณค่า
ของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการร่วมสร้างเมืองให้มีความศิวิไลซ์ 
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 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติ รายวิชาอัลฟิกฮฺ สาระการ
เรียนรู้ศาสนสมบัติ ช่วงชั้นที่ 2 ปีที่ 6 พบว่าผู้เรียนยังมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์  คือ ขาด
ทักษะปฏิบัติกระบวนการเชิงระบบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการซากาตฺ ซึงเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการแก้ปัญหาสังคมบนพ้ืนฐานของชีวิตตามสภาพความเป็นจริงของระบบสังคม  ขาดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ซากาตฺในการน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งหากปล่อยให้สภาพดังกล่าวเกิดข้ึนโดยไม่ได้รับการแก้ไข 
ป้องกัน ก็จะท าให้ผู้เรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสัมฤทธิ์ผลทางสังคม 

 เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา ดังกล่าวพบว่ามีหลายสาเหตุ  เช่น การขาดสื่อการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสม  การจัดการเรียนรู้ยังคงใช้แบบคลาสิ เช่น  การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการบรรยายโดยผู้สอน
เป็นส าคัญ การปลูกจิตใต้ส านึกยังไม่เป็นรูปธรรม ผู้ค้นคว้าอิสระจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรม ZakatCity ในการ
จัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบการสร้างเมืองซากาตฺ ซึ่งเป็นเกมส์เพื่อ การเรียนรู้ (Games Based 
Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบทบทด้วยการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้สอนเป็นหลักส าคัญ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและวิจัย (R & D) ZakatCity ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศานสมบัติรูปแบบ ZakatCity 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ศาสนสมบัติ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศา
สนสมบัติรูปแบบ ZakatCity 

  

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รูปแบบ ZakatCity 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ ZakatCity 
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

รูปแบบ ZakatCity 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการคันคว้าอิสระ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การวิจัย ในลักษณะการพัฒนานวัตกรรม  (Development) และการวิจัย  (Research) ใน
รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  (Case study method) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
แบบทดสอบและแบบประเมินเพ่ือการวัดและเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity  
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้รูปแบบ ZakatCity 

 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา ปี
การศึกษา 2555-2556 ภาคเรียนที่ 1 ได้จากการสุ่มสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน ผู้เรียนจ านวน 70 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล หาความสอดคล้อง นวัตกรรม กับจุดประสงค์ ( IOC) หาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม (E1/E2) และประสิทธิผล  (E.I.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ สูตร T - 
Test แบบ Dependent Samples วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้
รูปแบบ ZakatCity 
   
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ( IOC) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1  แสดงภาพรวมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อ ZakatCity 
 

รายการความคิดเห็น 
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
R 

 
N 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
1.  รูปแบบ ZakatCity +1 +1 +1 3 3 1.00 ใช้ได้ 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้ ZakatCity +1 +1 +1 3 3 1.00 ใช้ได้ 
3.  ทักษะกระบวนการ ZakatCity +1 +1 +1 3 3 1.00 ใช้ได้ 
4.  สื่อการเรียนรู้ ZakatCity +1 +1 +1 3 3 1.00 ใช้ได้ 
5.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ZakatCity +1 +1 +1 3 3 1.00 ใช้ได้ 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเรียนรู้ศาสน
สมบัติรูปแบบ ZakatCity ก่อนการทดลอง มีค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ( IOC) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 
1.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 หมายความว่า เครื่องมือที่ใช้ในการ ค้นคว้าอิสระมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบ (IOC) ในระดับใช้ได้ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ 
ZakatCity และการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล ZakatCity ดังนี้ 

           2.1  ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ 
ZakatCity ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ ZakatCity 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) 

เกณฑ์มาตรฐาน 80 80 
ผลการวิเคราะห์ 97.49 90.11 

การแปลผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ 
ZakatCity สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ได้ก าหนด สูงที่สุด ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1) คิดเป็น
ร้อยละ 97.49 รองลงมาได้แก่ ประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) คิดเป็นร้อยละ 90.11 
 2.2  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ 
ZakatCity ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม 

 
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์ 0.8770 87.70 

การแปลผล หลังการเรียนโดยใช้นวัตกรรม ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.70 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติ
รูปแบบ ZakatCity หลังการเรียนโดยใช้นวัตกรรม ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.70 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยส าคัญทางสถิติใน
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียนปรากฏดังตารางที่ 4  
ตารางท่ี 4  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า S.D. ของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 

 
Mean S.D. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ยผลต่าง 

t df 
Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 14.53 5.904 
20.43 6.553 26.082* 69 0.000 

หลังเรียน 34.96 10.757 

       จากตารางที่  4 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.53 
คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 34.96 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง
ครั้ง ได้แก่ คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ศาสนสมบัติ 
           4.1  ผลการการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อปรากฏดังตารางที่  5 

 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ศาสนสมบัติ 

ผลการวิเคราะห์ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 
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        จ านวนผู้เรียน 70 70 70 70 70 70 70 

คะแนนรวม 263 275 284 286 289 294 326 

คะแนนต่ าสุด 3 3 3 3 3 3 4 

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 5 5 

ค่าเฉลี่ย 3.76 3.93 4.06 4.09 4.13 4.20 4.66 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 0.67 0.68 0.70 0.68 0.69 0.48 

C.V. (%) 18.37 16.96 16.73 17.05 16.45 16.52 10.27 

แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติ
รูปแบบ ZakatCity ได้แก่ มากท่ีสุด  จะเห็นได้ว่าข้อที่ 7 มีความพอใจสูงที่สุดซึงเป็นจุดแข็ง รองลงมาข้อที่ 
1 ซึ่งเป็นจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิจัยต่อไป 
 4.2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือรายข้อ  
       การวเิคราะห์คุณภาพเครือ่งมือรายข้อโดยใช้ ค่าอ านาจจ าแนกแบบ Item Total Correlation 
และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาปรากฏดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือรายข้อ 

การวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 

ค่าอ านาจจ าแนก 0.33 0.59 0.49 0.49 0.48 0.59 0.57 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การแปลผล yes yes yes yes yes yes Yes 

        ค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ  0.7752 

   จากตารางที่ 6 พบว่า คุณภาพเครื่องมือรายข้อโดยใช้ค่าอ านาจจ าแนกแบบ Item Total 
Correlation และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าเท่ากับ 0.7752 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 
 
  4.3  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามปรากฏดังตารางที่ 14  
ตารางท่ี 7  แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 
คะแนนรวม 2017 

ค่าเฉลี่ย 4.12 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 
C.V.(%) 10.44 
แปลผล มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติ
รูปแบบ ZakatCity  ของกลุ่มตัวอย่าง  70  คน  จากแบบสอบถามมาตรประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 7 
ข้อ  พบว่า  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.12 หมายความว่า   ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50 - 5.00) 
การอภิปรายผล 
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity มีประสิทธิภาพ 97.49 / 90.11ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 และมีดัชนีประสิทธิผล 87.70 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00 ซึ่งแปลผลได้ว่ายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity มีคุณภาพในระดับมาก
ที่สุด สามารถจัดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้รูปแบบการสร้างเมืองซากาตฺ ซึ่งปรากฏว่าคะแนน
เฉลี่ยการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.14 โดยคะแนนสูงกว่าเกณฑ์  
แสดงว่า ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 70 คน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยค่าความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 20.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า
แตกต่าง (Sd) เท่ากับ 6.553 ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของค่าแตกต่าง (SEd) เท่ากับ 0.783 ค่า
ช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95% ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.87 < μd < 21.991 ค่า t คือ ค่าสถิติทดสอบของการ
ทดสอบ H0 : μd เท่ากับ 0 ในที่นี้ t เท่ากับ 26.082  t-table เท่ากับ 1.9949 ค่า Significance (2-
tailed) ของการทดสอบ t เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α เท่ากับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การ
จัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนชั้น
อิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ศาสนสมบัติด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity ของกลุ่มตัวอย่าง 70 คน จากแบบสอบถามมาตรประมาณค่า  5 
ระดับ จ านวน 7 ข้อ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 หมายความว่า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50 - 
5.00) ส่วนค่านิยมต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ZakatCity จากการประเมินการสร้าง Geo-ZakatCity ร้อยละ 
97 มีการสร้างเมืองซากาตฺ มีทักษะกระบวนการบัยตุลมาล์และการสร้างค่านิยมด้วยกระบวนการบัยฎีญ์ 
ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรน ายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity ไปวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนบัญญัติหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
รูปแบบเมืองศาสนกิจ รูปแบบเมืองปลอดอาชญากรรม รูปแบบเมืองปลอดอาบายมุก เป็นต้น ซึ่งจะได้ทราบ
ว่ายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity มีผลต่อสถานภาพดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะ
ได้ด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติ รูปแบบ ZakatCity ให้เหมาะสมกับกลุ่มต่าง 
ๆ ได ้
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      2. ควรน ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบ ZakatCity ไปพัฒนาจา
กนวัฒกรรมการศึกษาให้เป็นเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา เช่น สร้างเกมส์เพื่อการศึกษาในรูปแบบ 3D 
หรือ 4D หรืออาจเป็น 5D ในอนาคต ด้วย Excel, Power point, RPG Maker, Games Maker เป็นต้น. 
      3. ควรน ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรียนรู้ศาสนสมบัติรูปแบบการสร้างเมืองซากาตฺหรือ 
ZakatCity จัดเป็นระบบการบริหารจัดการเรียนรู้การสร้างเมือง (Cities Model) ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
eBadatCity, MuNaKaHatCity, MuAmalatCity, gNaYatCity, QadoCity เป็นต้น เพ่ือเป็นศาสตร์และ
ศิลป์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไปอย่างยังยืน 
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   No. S015 

 
Peningkatan kemahiran membaca Bahasa Melayu dengan menggunakan siri 

latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk pelajar II Ibtidaiyah 
A Development of  Bahasa Melayu Reading Skills by Using Word Spelling 

Exercises for Ibtidaiyah II Students   
 

 Naimah Mudor1, Urairat Yamareng2dan Samsoo Sa-U3  

 Abstract  

 The objectives of this study were 1)to develop Bahasa Malayu word spelling 
exercises which set at 80/80 effective criterion,  2) to compare students’ 
reading skill before and after being taught by the developed exercises  and  
3)to evaluate students’ satisfaction. The target group were  30 student of  
Ibtidaiyah 2  in Wattanatham Islam School, Amphoe Panarea, Changwat 
Pattani.  Research instruments comprised of 1. The developed Bahasa 
Melayu word spelling exercises, 2.Leaning modules, 3.Reading skill test, and 
4.students’ satisfaction questionnaires.  Data were analyzed by  means, 
percentage, standard deviation and dependent samples t-test.The results 
showed  1.the developed  Bahasa Malayu word spelling exercises was 
exceeded the set  effective criterion, 2. Students’ achievement on reading 
skills were significantly increased at .05 level, and 3. Students were satisfied 
at a high level. 

 

 Keywords :exercises, word spelling, Bahasa Melayu, student, Ibtidaiyah level 
2   

 

 Abstrak 
 

 

 Kajian iniBertujuan: 1) untuk meningkatkan dan menilai kecekapansirilatihan 
pemulihanejaan Bahasa Melayu mengikut kriteria 80/80 2) untuk 
membandingkan kemahiran membaca mata pelajaran Bahasa Melayu dan 3) 
untuk menilai kepuasan pelajar.Kumpulan sasaran terdiri daripada pelajar II 
Ibtidaiyah Sekolah Wattanatham Islam Daerah Panare Wilayah Pattani 
sebanyak 30 orang .Alat yang digunakan dalam kajian ini adalah 1) siri latihan 

 



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

 
 

 186 

pemulihan ejaan Bahasa Melayu 2) rancangan pelajaran 3) borang penilaian 
kemahiran membaca dan 4) borang soal selidik kepuasan hati pelajar.Data 
dianalisis dengan menggunakan statistik seperti purata peratusan sisihan 
piawai dan ujian-t(t-ujian) model Dependent sample (Sampel Tanggungan) 
hasil kajian menunjukkan bahawa 1) siri latihan pemulihan ejaan Bahasa 
Melayu didapati kecekapan sama dengan 78.25 / 84.83 2) kemahiran 
membaca Bahasa Melayu selepas belajar melalui siri latihan pemulihan ejaan 
Bahasa Melayu lebih tinggi statistik yang signifikan pada paras .05 dan 3) 
kepuasan pelajar terhadap pembelajaran dengan menggunakan satu siri 
latihan pemulihan adalah pada tahap tinggi 

 Keywords: siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk pelajarII 
Ibtidaiyah 

 

Pendahuluan 
Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan di beberapa buah negara di kawasan 

Asia Tenggara dan termasuk di kawasan SelatanThailand. Bahasa  Melayu merupakan 
bahasa perantaraan/komunikasi (Lingua franca) bagi orang-orang yang menetap di 
kepulauan Melayu semenjak dahulu kala (Rattiya Salleh :2535), juga merupakan bahasa 
ibunda ( Mother tongue language )  atau bahasa pertama/utama(first language:. L1) bagi 
penduduk etnik Melayu di wilayah sempadan selatan Thailand. 

Menurut kementerian pelajaran dan pendidikan Thailand, telah ditetapkan 
kurikulum standard pendidikan Islam tahun 2546 dengan kandungan isi dan standard 
pembelajaran yang bermutu/kualiti kepada tiga bahagian iaitu bahagian kandungan 
pembelajaran agama Islam, kandungan pembelajaran sosial dan Etika, dan kandungan 
pembelajaran bahasa.Adapun bahagian bahasa terdiri dari 2 kumpulan iaitu Bahasa Arab 
dan bahasa Melayu Standard. Pembelajaran Bahasa Melayu yang ditetapkan dalam 
kurikulum pendidikan Islam ini  hanya satu standard iaitu Memahami proses pendengaran, 
percakapan, bacaan dan tulisan, menghargai dan mempunyai gaya keterampilan dalam 
menggunakan Bahasa Melayu untuk pengajian dan penyampaian serta pengkajian sumber 
ilmu mengenai Islam secara bijaksana dan bermutu. (Jabatan akademik, 2546). 

 Proses pembelajaran Bahasa Melayu bertujuan untuk membina para pelajar 
agar melahirkan 4 kemahiran iaitu kemahiran membaca, mendengar, membicara dan 
menulis , terutama kemahiran membaca adalah sangat penting kerana sebagai tunjang 
untuk berkomunikasi dan sambung pembelajarannya di peringkat yang lebih tinggi. Walau 
bagaimanapun,  hipotesis dari kajian, penyelidik dengan menggunakan kurikulum 
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pendidikan Agama Islam tahun 2546 pada mata pelajaran Bahasa Melayu kelas 2 
Ibtidaiyah di sekolah Wattanatham Islam didapati bahawa pelajar mempunyai asas 
kemahiran/kepandaian membaca, ejaan dan perbendaharaan kata yang sangat berbeza 
serta banyak kesilapan/kesalahan ejaan.Dengan demikian, akan mempangaruhi secara 
langsung terhadap keberhasilan para pelajar dalam menguasai bahasa Melayu sebagai 
bahasa ibunda mereka. 

Dewasa ini, model dan strategi pembelajran bahasa Melayu yang berkesan, 
mempunyai pelbagai model antaranya model pembelajran berpusatkan guru ( TCM ), atau 
model pembelajaran dengan berpusatkan siswa ( SCM ) melalui; 1) metode pembelajaran 
dengan pendekatan perencanaan projek, 2) metode pembelajaran dengan pendekatan 
pengalaman, 3) metode pembelajaran dengan pendekatan soal-jawab/uji-cuba, (survey) 4) 
metode pembelajaran dengan pendekatan demontrasi dan exsperimen.(Tissana 
Khmemmani, 2553). 
 Oleh itu, untuk peningkatan mutu pendidikan para pelajar agar mencapai pada 
tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum standard pendidikan Agama Islam tahun 
2546 serta dapat membaca ejaan biasa dan perbendaharaan kata dengan betul. Penyelidik 
selaku guru bahasa Melayu selalu melihat kekurangan pelajar dalam 4 kemahiran tersebut 
di atas. Maka dengan demikian, penyelidik  berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya 
dengan membuat siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk kegunaan 
peningkatan daya membaca para pelajar sebagai salah satu cara dalam membantu  
menyelesaikan masalah ejaan-bacaan Bahasa Melayu bagi pelajar tersebut. 
 
Objektif Kajian 
 1. Untuk peningkatan kualiti kecekapan siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu 
kelas II Ibtidaiyah.  
 2.Untuk membandingkan kemahiran membaca Bahasa Melayu sebelum dan 
setelah pembelajaran.  
            3.Untuk menilai kepuasan/kegemaran pelajar terhadap siri latihan pemulihan 
ejaan Bahasa Melayu. 
 
Kerangka penyelidikan        
 
 
 
 
 
 

berubah-ubah 

1.Kecekapan siri latihan 

pemulihan  ejaan Bahasa Melayu 

untuk pelajar II Ibtidaiyah. 

2.Kemahiran membaca Bahasa 

Melayu. 

3.Kepuasan pelajar terhadap siri 

latihan pemulihan ejaan Bahasa 

Melayu. 

pembolehubah 

Pembelajaran dengan  

menggunakan siri latihan 

pemulihan ejaan Bahasa 

Melayu untuk pelajarII 

Ibtidaiyah 
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Rajah 1rangka kerjapenyelidikan 
 
Kaedah Penyelidikan 
 Penyelidikan ini merupakan penyelidikan yang menggunakan model 
eksperiment “One Group Pretest-Postest Design” yang mana  penyelidik telah membina 
alat serta membuat angket untuk mengukur dan mengumpul data yang diperlukan, 
antaranya: 

1. Siri latihan pemulihan ejaan bahasa Melayu 
2.Rancangan/perencanaan pembelajaran  8 metode, dengan tempoh masa 8 jam 
3.Borang penilaian kemahiran membaca dengan menggunakan siri latihan 

pemulihan ejaan Bahasa Melayu.(Penilaian sebelum dan setelah pembelajaran) 
4. Borang penilaian kepuasan/kegemaran pelajar terhadap siri latihan pemulihan 

bacaan BahasaMalayu dengan menggunakan skala Ratting 5 peringkat. 
 
 Kumpulan sasaran : terdiri daripada pelajar kelas II Ibtidaiyah Sekolah 
Wattanatham Islam. Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Swasta, daerah Panare, wilayah 
Pattani, dipilih secara khusus (Purposive Sampling) sebanyak 30 orang. 
 AnalisisData : dalam menganalisis data penyelidik menggunakan metode 
statistik iaitu purata, peratusan, sisihan piawai dan ujian-t(t-test) dengan Sampel 
Tanggungan( Dependent Samples) 
 
HasilPenyelidikan 
 
Bahagian 1 Hasil analisis data, peningkatan dan penilaian siri latihan pemulihan ejaan 
Bahasa Melayu untuk pelajar kelas II Ibtidaiyah mengikut kriteria 80/80.  
 1. Pembinaan siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk kelas pelajar II 
Ibtidaiyah . 

 Pembinaan siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk pelajar kelas II 
Ibtidaiyah ini, penyelidik dapat membina dan membaharui konteks isi kandungan itu 
selaras dan sesuai dengan kurikulum standard  pendidikan Islam tahun 2546 untuk 
sekolah menengah Islam swasta yang mempunyai 4 set/siri seperti berikut: 
 1. Siri1 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding-ia 
 2. Siri2 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding-ua 
 3. Siri3 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding-ai 
 4. Siri4 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding-au 
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 Rancangan pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini mempunyai         8 
rancangan  yang mana setiap siri latihan pemulihan ejaan mengandungi 2 rancangan 
seperti berikut: 

 Siri 1 Ejaan perkataan campuran dengan vocal berganding–ia. rancangan ini terdiri 
dari dua rancangan, iaitu   

   (1) Rancangan pelajaran 1 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 
berganding-ia mempunyai 1 dan 2 suku kata tanpa ejaan 

   
  (2)  Rancangan pelajaran 2 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 

berganding-ia mempunyai 1 dan 2 suku kata ada ejaan 
  
 Siri 2 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding–ua. rancangan ini  
terdiri dari dua rancangan, iaitu 

   (1) Rancangan pelajaran 1 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 
berganding-ua mempunyai 1 dan 2 suku kata tanpa ejaan 

   
  (2)  Rancangan pelajaran 2 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 

berganding-ua mempunyai 1 dan 2 suku kata ada ejaan 
  
 Siri 3 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding–ai. rancangan ini  

terdiri dari dua rancangan, iaitu   
   (1) Rancangan mengajar 1 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 
berganding-ai mempunyai 1 dan 2 suku kata tanpa ejaan 

   
  (2)  Rancangan mengajar 2 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 

berganding-ai mempunyai 1 dan 2 suku kata ada ejaan 
   
 Siri 4 Ejaan perkataan campuran dengan vokal berganding–au. rancangan ini 

terdiri dari dua rancangan   
   (1) Rancangan mengajar 1 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 

berganding-au mempunyai 1 dan 2 suku kata tanpa ejaan 
   
  (2)  Rancangan mengajar 2 tajuk Ejaan perkataan campuran dengan vokal 

berganding-au mempunyai 1 dan 2 suku kata ada ejaan 
 

2. Hasil  analisis kecekapan siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk 
pelajar kelas II Ibtidaiyah dengan menilai secara peratusan dari latihan bagi setiap siri 
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latihan  4 siri dan menilai secara peratusan dari ujian setelah pembelajaran bagi pelajar 
sebanyak 30 0rang, keterangannya seperti berikut :( lihat jadual 1) 

 
Jadual 1 Skor antara belajar dan mata peratusan siri latihan semasa dan setelah 
pembelajaran 

Ujian N 
Skor 

penuh 
Mean      D dan D2 E1/E2 

Ujian pra 30 40 31.3 78.25 
78.25/84.83 

Ujian post 30 40 33.93 84.83 
  
 DariJadual 1,Didapati bahawa kumpulan sasaran ialah 30 orang pelajar, mendapat 
skor/nilai dari latihan setiap siri dan mempunyai skor purata 31.3 markah dari nilai total 40 
markah, maka dikira peratus sama dengan 78.25,dan skor ujian selepas pembelajaran 
purata 33.93 markah dari nilai total 40 markah, maka dikira 84.83 peratus. Dari huraian 
diatas, kecekapan bagi siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu untuk pelajar kelas II 
Ibtidaiyah pada tahap percubaan di lapangan E1/E2 sama dengan 78.25/84.83. Dengan 
demikian, siri latihan pemulihan yang dibina ini prestasinya adalah memuaskan. Sebab 
purata pada satu set/siri latihan menurut kriteria yang ditetapkan adalah 80/80 tetapi tidak 
lebih daripada 2.5 peratus, maka siri latihan pemulihan ejaan membaca yang dibuat ini 
dianggap berkesan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 
 
Bahagian 2 Hasil analisis kemahiran membaca bahasaMelayu bagi pelajar kelas II 
Ibtidaiyah dengan menggunakan siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu sebelum dan 
setelah pembelajaran seperti butiran mengikut jadual 2 (lihat jadual 2). 
 
 
Jadual 2 Perbandingan hasil kemahiran membaca bahasa Melayu bagi pelajar kelas II 
Ibtidaiyah dengan menggunakan siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu sebelum dan 
setelah pembelajaran.  
 

Ujian N Skor penuh Mean S.D. D dan D2 
nilait(t-
test) 

Ujian Pra 30 40 17.4 3.20 43.4 
2.94 * 

Ujian Pos 30 40 34.5 1.87 86.2 
* Penting pada tahap 0.05.  
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Jadual 2 Didapati bahawa pelajar kelas II Ibtidaiyah sebanyak 30 orang dalam ujian 
kemahiran membaca bahasa Melayu sebelum menggunakan siri latihan pemulihan ejaan 
Bahasa Melayu, skor/nilai purata adalah 17.4 mata, sisihan piawai ialah 3.20, anggaran 
purata 43.4 peratus. Dan kemudian mengadakan ujian dengan soalan siri asal, setelah 
pelajar mempelajari metode membaca melalui siri latihan pemulihan ini, maka didapati 
skor/nilai purata 34.5 mean dari nilai total 40 markah, dikira nilai sisihan piawai 1.87, 
didapati sama dengan 86.2 peratus. Dengan demikian, perhitungan/perkiraan nilai t adalah 
2.94 iaitu lebih tinggi dari jadual t ( t .05 , df = 29 ).Ini menunjukkan/membuktikan bahawa 
kemahiran membaca bahasa Melayu bagi pelajar (kumpulan sasaran) setelah proses 
pembelajaran dengan siri latihan pemulihan ini, prestasi secara statistik lebih signifikan 
dibanding sebelumnya pada paras .05 . 
 
Bahagian 3: Penilaian kepuasan/kegemaranpelajarterhadapsiri latihan  pemulihan ejaan 
Bahasa Melayu seperti butiran mengikut jadual 3: 
  
Jadual 3 purata (x̅) dan sisihan piawai (S.D.) kepuasan hati/kegemaran bagi kumpulan 
sasaran terhadap siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu.  
 
 

Perincian (x ̅) (S.D.) 
Kandungan   
     1.  Kandungan yang menarik dan berkaitan dengan        

pelajar 
4.60 0.50 

     2.  Dari kandungan yang sukar kepada yang mudah 4.40 0.67 
     3.  Kandungan dapat menyelesaikan masalah tidak pandai 

membaca 
4.30 0.47 

     4.  Penjelasan mudah difahami 4.33 0.66 
Jumlah purata 4.41 0.57 

Pelajaranreka bentuk ataulatihan   
     5. Siri latihan berkaitan dengan masalah penyelidikan 4.50 0.68 
     6. Ilustrasi yang sesuai dengan kandungan dan membantu  

meningkatkan pemahaman 
4.47 0.63 

     7. Latihan sesuai dengan siri latihan     4.67            0.55 
Jumlah purata 4.54 0.62 

Perincian ( x ) (S.D.) 
Aktiviti bimbingan   
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      8. Setiap arahan dan penjelasan mudah difahami serta 
dapat diikuti 

4.27 0.94 

      9. Aktiviti semasa belajar dapat berinteraksi dengan orang 
lain 

4.50 0.68 

Jumlah purata 4.38 0.81 
Manfaat   

 10. Siri latihan dapat meningkatkan keupayaan membaca 4.57 0.50 
 11. Pembelajaran dari siri latihan boleh digunakan dalam 

kehidupan seharian 
4.27 0.64 

     12.Pembelajaran menggunakan siri latihan pemulihan dapat 
meningkatkan keberanian  

4.13 
0.63 

 
Jumlah purata 4.32 0.59 

Purata keseluruhan 4.41 0.65 
 
Jadual 3 Didapati bahawa secara umum kandungan siri latihan pemilihan ini sangat 

disukai dan digemari oleh pelajar ( kumpulan sasaran), adapun melihat dari aspek 
kandungan yang terdiri dari 4 bahagian, iaitu 1) bahagian isi kandungan, 2) bahagian bentuk 
design bahan pembelajaran dan latihan, 3) bahagian aktiviti/kegiatan pembelajaran dan 4) 
bahagian manfaat dan kegunaan pembelajaran. Penilaiannya rata-rata berada pada tahap 
yang memuaskan, iaituPurata 4.41 (x̅= 4.41 , SD = 0.65). Dengan dimikian, dapat membuat 
kesimpulan bahawa pelajar ( kumpulan sasaran),  sangat memuaskan (puas hati) dengan 
pembekalan dengan menggunakan siri latihan  pemulihan ejaan Bahasa Melayu ini. 

Ditinjau/dilihat menurut bahagian kandungan terdapat bahagian yang 
disukai/digemari oleh kumpulan sasaran adalah bahagian reka bentuk dan design siri 
latihan,adapun tahap kepuasannya (kegemarannya) 4.54 (x̅= 4.54, SD = 0.62), kemudian 
bahagian isi kandungan tahap kepuasannya (kegemarannya) 4.41 (x̅= 4.41, SD = 0.57), 
adapun bahagian manfaat dan tujuan, didapati tahap kepuasannya(kegemarannya) sangat 
rendah iaitu 4.32 (x̅= 4.32, SD = 0.59). 
 
 Dan bila meninjau/melihat menurut urutan nombor, item yang paling digemari 
oleh pelajar ( kumpulan sasaran) ialah soal nombor 7, iaitu  latihan  sesuai dengan siri 
latihan pemulihan,dengan kepuasannya 4.67 (x̅= 4.67, SD = 0.55), diikuti oleh nombor 
1,iaitu Kandungan isi yang menarik dan berkaitan langsung dengan diri pelajar, dengan 
tahap kepuasannya 4.60 (x̅= 4.60, SD =0.55), kemudian nombor 10, iaitu siri latihan dapat 
meningkatkan keupayaan membaca dengan nilai kepuasannya 4.57 (x̅= 4.57, SD = 0.50), 
adapun nombor 12, iaitu aktiviti mengajar dengan menggunakan siri latihan ini dapat 
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meningkatkan daya semangat dan keberanian adalah merupakan nombor tahap 
kesenangan terrendah. Dengan nilai kesukaannya 4.13 (x̅= 4.13, SD = 0.63).  
Perbincangan 
Kajian ini boleh dibincangkan seperti berikut. 
 1. Hasil pembinaan siri latihan pemulihan berkesan mengikut kriteria yang 
ditetapkan. Oleh kerana pembinaan siri latihan ini menurut garis panduan ilmiah. Ini 
selaras dengan kajian sebelumnya yang telah menggunakan metode pendekatan seperti 
ini, antaranya Cakkapan Khongna ( 2550 ) membina siri latihan membaca bahasa Inggeris 
untuk pelajar kelas 6, Sekolah Luang Phochaem Wadtakong Anusorn, hasil kajiannya 
didapati kecekapan siri latihan tersebut dengan 75.84/75.12, iaitu berkesan mengikut 
kriteria yang ditetapkan. Bagi Adul Phupplem (2539) telah membina latihan bagi perkataan 
yang ejaannya tidak betul mengikut syeksyen ejaan Thai bagi pelajar gred1, kumpulan 
sasarannya adalah pelajar Sekolah Sukphaiwan daerah Kleng wilayah Rayong, seramai 30 
orang, yang rata-rata prestasi pelajar tersebut adalah tingkat pertengahan. Dari hasil kajian 
tersebut menunjukkan bahawa pelajar yang belajar menggunakan latihan ini dapat 
membuat latihan pada  akhir setiap siri melalui ambang 87.40 peratus dan pelajar boleh 
melakukan ujian prestasi setelah belajar dengan menggunakan latihan itu,berkesan 
mengikut skala  yang telah ditetapkan 86.66 peratus, iaitu prestasinya lebih tinggi daripada 
standard yang ditetapkan 80/80. Dan Weerachat Chainaet (2541) telah membina 
kemahiran membaca Bahasa Inggeris dengan menggunakan pengajaran cerita pendek 
untuk pelajar sekolah menengah tingkatan 4. Pelaksanaan tersebut hasilnya sangat 
memuaskan dan berkesan. 

2. Hasil penyelidikan kemahiran membaca bahasa Melayu untuk pelajar kelas II 
Ibtidaiyah setelah menggunakan siri latihan pemulihan ejaan Bahasa Melayu yang dibina 
ini, didapati pelajar mempunyai kemahiran membaca lebih tinggi daripada  sebelumnya 
yang signifikan dengan statistik .05, dan hal ini selaras dengan penyelidikan pembinaan 
kemahiran membaca, yang dilakukan oleh Cakkaraphan Khongna (2550: Abstrak) dan Adul 
Phupluem (2539) bahawa inovasi pengajaran dan pembelajaran yang dibina khusus itu 
dapat meningkatkan kemahiran berbahasa bagi pelajar pada tataran yang lebih tinggi. 
Walau bagaimanapun, pembinaan kemahiran yang dibuat itu mesti selaras dengan 
kandungan isi pembelajaran dan kemampuan/ bakat-minat pelajar di setiap tingkatan. 
 3. Hasil penyelidikan kepuasan/kegemaran pelajar terhadap siri latihan pemulihan 
yang dibina ini, secara umum  berada ditahap tertinggi. Khususnya, kesesuaian siri latihan 
yang ditetapkan.Oleh sebab, latihan yang terkandung di dalam siri latihan itu 
menggunakan ungkapan yang mudah dan sederhana, sesuai dengan perkembangan 
umurnya, sehingga pelajar dapat belajar dengan sendiri dan dapat melakukan/membuat 
latihan (jawab soalan) dengan mudah dan betul.Kemudian perkara aktiviti mengajar 
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dengan menggunakan siri latihan ini dapat meningkatkan daya semangat dan keberanian, 
merupakan kepuasan/kegemaran terrendah di banding dengan perkara yang lain, 
kemungkinan disebabkan aktiviti/kegiatan pembelajaran banyak menggunakan metode 
dan teknik ceramah, tidak memberi tumpuan/menitik berat pada metode lakunan (sosio 
drama) dan diskusi. Akan tetapi penekanannya yang melibatkan pelajar dalam proses 
pembelajran hanya agar pelajar pandai dan mahir membaca Bahasa Melayu sahaja dengan 
metode resitasi. Oleh itu, metode dan teknik pembelajaran lakunan( sosio-drama ) dan 
diskusi belum memberi perhatian khusus pada kelas pemulihan di kali ini. 
 
Cadangan  
 1.Guru atau peminat yang berminat untuk mengguna siri latihan pemulihan ejaan 
bahasa Melayu yang dibina ini, perlu mempelajari petunjuk, matlamat dan isi kandungan 
sebelum menggunakannya. Supaya dapat memahami  dan bersedia/peka dalam 
pemakaiannya. Hal ini akan memberi faedah yang besar kepada pelajar dalam 
menyelesaikan masalah membaca bahasa Melayu. 
 2. Guru perlu menjelaskan dan memperkenalkan pelajar mengenai pengetahuan 
asas kandungan yang diajar dengan siri latihan pemulihan bahasa Melayu supaya pelajar 
memberi perhatian dan berseronok dalam pembelajaran. 
 
 3. Dalam membuat latihan dan ujian, guru perlu memaklumkan atau melaporkan 
keputusan kepada pelajar setiap kali untuk membantu pelajar mengetahui kemajuan  
mereka sendiri berbangga dan keperluan untuk meningkatkan diri selanjutnya 
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   No. S016 
 

การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

The  Using  Anasyid  to enhance Islamic Moral and Ethics for Student 
Mattayomsuksa 1  According  to  the  Islamic  Curriculum 2008  

 รุสนา  ซิ 1,  อุไรรัตน์  ยามาเร็ง2 และซัมซู สาอุ3 
Rusna   Si , Urairat Yamareng and Samsoo Sa-U 

 

 

 Abstract  

 This Independent study aims to : (1) to develop and determine the efficiency of 
the instruction throught using anasyid to enhance moral and ethics of Islam (2)  
to compare students’ scores of before and after learning through the Learning 
by using anasyid to enhance moral and ethics of Islam (3) to compare the 
students’behaviors  on moral and ethics of Islam between before and after 
instruction by using anasyid to enhance moral and ethics of Islam (4) to 
compare the students’ satisfaction toward instruction by using anasyid to 
enhance moral and ethics of between before and after instruction The 
population of this study was 25 students. in Mattayomsuksa 1 Ramansiriwit 
school in semester 2 academic year 2012. The data were analyzed using 
percentage, means, standard deviation and T-test.  
The Independent study finding was as follows :  

1. the efficiency of the instruction with anasyid to enhance moral and 
ethics of Islam  
(  E1 / E2) was significiency 81.60 / 82.53   

2. The learning outcome of the students scores before and after taught 
by using anasyid to enhance moral and ethics of Islam was higher significantly 
different at statistical level of .05 The learning outcomes of the students after 
the instruction were higher then before the instruction.  

3. The students’ moral and ethics behaviors after learning were higher than 
before  learning at significant 0f .05  

4.The students. satisfaction was at higher level after the instruction by 
anasyid to enhance moral and ethics of Islam 

 

 Keywords : Anasyid     Ethics   Mattayomsuksa  
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ (1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาสาระอัล –อัคลาก ( จริยธรรม ) โดยใช้
บทเพลงเพลงอนาซีด( 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเพลงอนาซีด  (3)เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บท
เพลงอนาซีด ( 4 )เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเพลงอนาซีด  
ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  จ านวน 25 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับความรัก ความขยันและมารยาทในการพูด แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมที่ก าหนด และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – test)  
 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า  

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้อนาซีดเพ่ือ
ปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.60 /82.53   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติระดับ .05  

3. พฤติกรรมเกี่ยวกับความรัก ความขยัน และการมีมารยาทในการพูดของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ อนาซีดเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่ในระดับมาก 

 

 ค าส าคัญ : อนาชีด    คุณธรรมจริยธรรม    มัธยมศึกษา  

 
บทน า 

 การศึกษาศาสนาอิสลามเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมุสลิมทุกคน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษา
ของเด็กมุสลิมให้ก้าวไกลด ารงชีวิตอยู่ในหนทางท่ีถูกต้อง การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมโลก
ต้องเน้นความรู้คู่คุณธรรม (หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2551, 2553 : 
ไม่ปรากฏเลขหน้า ) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  254 2 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ. ศ 2553   ได้ก าหนดความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขโดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วมใน  
การจัดการศึกษาการพัฒนาสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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(กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 5-6)  ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความ
เป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เห็นคุณค่าของของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีค่านิยมอันพึง
ประสงค์  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 4)  สอดคล้องกับคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ที่ได้ระบุไว้ใน  ความส าคัญ  และลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  ผลจากความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน  ท าให้
ประชาชนในส่วนต่าง ๆ  ของโลก  มีการเลื่อนไหลหล่อหลอมให้เป็นประชากรโลก  และรวมเป็นสังคมเดียวกัน  
การที่สังคมโลกจะด ารงอยู่ได้อย่างสันติสุข  ประชากรจะต้องเป็นพลเมืองดีทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ   
ย่อยลงมาจนถึงสังคมที่เล็กที่สุด  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีความส าคัญในด้านพัฒนาคุณลักษณะ
ต่าง ๆ  ของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีเหตุผลด้วยกุศลจิต  คิดสร้างสรรค์มั่นในคุณธรรม  น าความรู้เพื่อการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสุข  โดยใช้เทคนิค  วิทยาการจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  และ
มนุษยศาสตร์  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ  และสังคมได้อย่างมีความสุข  
(กรมวิชาการ.  2545 : 3) 

สังคมไทยต้องการคนที่มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสม มีความรู้ทั้งหลักการ และทักษะปฏิบัติ ที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติ เช่นความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเป็นประ
ชิปไตย คงความเป็นไทย รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจนศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ภูมิปัญาท้องถิ่น  และพัฒนาท้องถิ่น ( วันเพ็ญ  วรรณโกมล , 2542 : 19) 

จากนโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2545 - 2559 มุ่งพัฒนาคุณภาพของพลเมืองมีการจัดการศึกษา
โดยเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักรับผิดชอบชั่วดี  มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม( แผนกาศึกษาแห่งชาติ ,2545 –2549 )  

แต่จากการสังเกตของผู้ค้นคว้าอิสระ  จากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ คือ ขาดการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของ การปฏิบัติตัวที่ดีในชีวิตประจ าวัน  จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ
มากมายเช่น การทะเลาะเบาะแว้ง ติดยาเสพติด  ปัญหาชู้สาว  ปัญหาลักขโมย  ปัญหาการขาดระเบียบวินัย 
เป็นต้น ซึ่งหากปล่อยให้สภาพดังกล่าวเกิดข้ึน โดยไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง  ก็จะท าให้ปัญหาดังกล่าวมีผล ต่อ
การจัดการเรียนการสอนของ ครู โรงเรียน ชุมชนและสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย 

 เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวพบว่ามีหลายสาเหตุ เช่น ขาดสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา   เพราะส่วนใหญ่จะสอนโดยวิธีการบรรยายไม่มีความหลากหลาย ไม่ค่อยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ และตามศักยภาพ ควรค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  
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ดังนั้น เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหากับผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผู้
ค้นคว้าอิสระในฐานะครูผู้สอนจึงเห็นว่าควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการใช้บทเพลงอนาซีดมาช่วย
แก้ปัญหานักเรียน ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมดังต่อไปนี้ 

1.คุณธรรมด้านความรัก คือ 
 1.1 รักพระผู้เป็นเจ้า โดยปฏิบัติในสิ่งที่ดี ด้วยความเต็มใจ  

1.2 การรักตัวเอง  โดยปฏิบัติตนเองให้มีคุณค่า 
3.คุณธรรมด้านความขยัน 
4.คุณธรรมด้านมารยาทในการพูด 

ดังนั้นการใช้บทเพลงอนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551 นั้น เป็นการสอนที่
สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้โดยผ่านเนื้อเพลง ซึ่งการใช้เพลงในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นที่
ชื่นชอบในกลุ่มผู้เรียนอยู่แล้ว จึงน่าจะท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ สนุกสนานในเวลาเรียนและท าให้เกิดกิจกรรมที่
หลากหลายเป็นต้น  เช่น ร้องเพลงตามครู ร้องเพลงตามเพ่ือน และร้องเพลงเป็นกลุ่ม 

วัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระ 
1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา

สาระอัล–อัคลาก ( จริยธรรม ) โดยใช้บทเพลงเพลงอนาซีด 
2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีด 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเพลงอนาซีด 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีด 
 

รูปแบบการค้นคว้าอิสระ  การศึกษาครั้งนี้เป็นการค้นคว้าอิสระพัฒนา ( Developmental Research) การใช้
บทเพลงอนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง น ามาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจะศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้E1/E2   ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อน -หลังเรียน ศึกษาพฤติกรรม ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน  โดยใช้แบบสังเกต และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ประชากร  ในการค้นคว้าอิสระได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม .15 อ าเภอ รา
มัน  จังหวัด ยะลา จ านวน 25 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
   1.1บทเพลงอนาซีด มีทั้งหมด  4  เพลง     
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้ค้นคว้าอิสระได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน ใช้เวลา  

12 ชั่วโมง 
1.3แบบสังเกตพฤติกรรม (สังเกตก่อนและหลังเรียน) 



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

 
 
 

 200 

1.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีด แบบ 
Ratting scale ก าหนดระดับ 5 ระดับ 

 

1 .  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการค้นคว้าอิสระเชิงทดลอง
แบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ่งผู้ค้นคว้าอิสระ ท าการพัฒนาเครื่องมือและการสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือวัดและเก็บข้อมูลตามขั้นตอน  
 

ผลการค้นคว้าอิสระ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บท

เพลงอนาซีด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์  80/80 
การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตามหลักสูตรอิสลาม

ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในครั้งนี้ ผู้ค้นคว้าอิสระได้
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ อัล – อัคลาก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

 ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จะจัดให้อยู่ในส่วนของ
รายวิชา อัล -อัคลากโดยรายวิชาและกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียน 
เพราะเนื้อหาของเพลงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนั้น จะส่งเสริมการท าความดีโดยแยกเนื้อหา โดยได้ก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนดังนี้คือ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรัก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรัก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความขยัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความขยัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มารยาทในการพูด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มารยาทในการพูด 

                  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การใช้บทเพลงอนาซีดในการจัดการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  ดังนี้ 

                ตารางท่ี  1 ประสิทธิภาพของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การใช้บทเพลงอนาซีดในการจัดการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
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แผนที่ 
คะแนนร้อยละ สัดส่วนคะแนนร้อยละ E1 / E2 

แปลผล ระหว่างเรียน หลังเรียน 
100/100 

100 100 
1 80.80 81.80 80.80/81.80 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
2 81.60 82.37 81.60 / 82.37 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

3 80.00 81.12 80.00 / 81.12 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

4 82.40 83.46 82.40 / 83.46 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

5 81.60 82.52 81.60 /82.52 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

6 83.20 83.89 83.20 / 83.89 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

รวม 489.60 495.16 489.60 /495.16 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

รวม 81.60 82.53 81.60 / 82.53 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลจากการจัดการเรียนรู้ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถท าคะแนน

ระหว่างเรียนร้อยละ  81.60 และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 82.53 และเม่ือพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามท่ีผู้ค้นคว้าอิสระได้ก าหนดไว้ 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน ผลรวมคะแนน ΣD t 
ทดสอบก่อนเรียน 25 1366 

544 1.13* 
ทดสอบหลังเรียน 25 1910 

* p < 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนรวมทั้งหมด  1366  และคะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมด 
1910 เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเท่ากับ  544  จากการทดสอบค่าที ผู้เรียนที่ผ่านการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงอนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

 ตอนที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้บทเพลงอนาซีด 

 ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้บทเพลงอนาซีด 
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คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. 
ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย 

ค่า t (t-test) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

25 
25 

30 
30 

13.80 
25.90 

1.84 
1.81 

46.00 
86.33 

1.65* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ในการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จ านวน 25 คน 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  13.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.84 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ  25.90 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
86.33 ค่า t ที่ค านวณได้ เท่ากับ  1.65  แสดงว่า พฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หลังเรียน
ด้วยแบบสังเกตการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อัล-อัคลาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเพลงอนาซีดสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนที่ 4  วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเพลงอนาซีดในการจัดการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเพลงอนาซีดในการจัดการเรียนการสอน 

ข้อที่ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเพลงอนาซีด X  DS.  การแปลผล 
1 บทเพลงอนาซีดสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.56 0.51 มากที่สุด 
2 การล าดับกิจกรรมการสอนจากง่ายไปหายาก 4.40 0.50 มาก 
3 กิจกรรมและแบบฝึกหัดน่าสนใจ 4.32 0.63 มาก 
4 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 4.44 0.51 มาก 
5 ความเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน 4.52 0.51 มากที่สุด 
6 ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 4.48 0.65 มาก 

รวม 4.45 0.55 มาก 
ฃ 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจการใช้อนาซีดในการจัดการเรียนการสอน มีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45 , S.D = 0.55) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในด้านต่อไปนี้ คือ ด้านบทเพลงอนาซีดสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ( X  = 4.56, S.D = 
0.51)  ) ด้านความเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ( X  = 4.52, S.D = 0.51) ด้านความเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ( X  = 4.48 , S.D = 0.65) ด้านความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน ( X  = 4.44 
,S.D = 0.51) ด้านการล าดับกิจกรรมการสอนจากง่ายไปหายาก ( X  = 4.40, S.D = 0.50) และกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดน่าสนใจ ( X  = 4.32 , S.D = 0.51) 

          จากตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเพล งอนา
ซีด 

 



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

 
 
 

 203 

ข้อที่ พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน X  DS.  การแปลผล 
1 เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 4.56 0.71 มากที่สุด 
2 ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.48 0.59 มาก 
3 การร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน 4.36 0.64 มาก 
4 เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.44 0.51 มาก 
5 เหมาะสมกับระยะเวลา 4.32 0.63 มาก 
6 สามารถปฏิบัติได้จริง 4.52 0.65 มากที่สุด 
7 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.52 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน มีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46 , S.D = 0.62) และเม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า ผู้เรียนมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในด้านต่อไปนี้ คือ ด้านเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ( X  = 4.56, S.D 
= 0.71) ด้านสามารถปฏิบัติได้จริง ( X  = 4.52 , S.D = 0.65 ด้านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (
X  = 4.52 , S.D = 0.59) ด้านตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ( X  = 4.48 , S.D = 0.59) ด้านเหมาะสม
กับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน  ( X  = 4.44 , S.D = 0.51 ) การร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการ
เรียน ( X  = 4.36, S.D = .64) และด้านเหมาะสมกับระยะเวลา ( X  = 4.32,S.D = 0.63)  

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระ การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนโดยใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที1่ ที่ผู้ค้นคว้าอิสระพัฒนาขึ้น หลังการทดลองใช้พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60 /82.53 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (E 1 / E 2 )  ที่ตั้งไว้ และจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) ของการใช้อ
นาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ 1, 2, 3, 4,5 และ6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.80, 81.60, 80.00, 82.40, 81.60 และ 83.20 
ตามล าดับ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) ของการใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รวมกัน เท่ากับ 81.60 และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E 2 )ของการใช้อนา
ซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รวมกัน เท่ากับ 82.53  ซึ่งแผนการจัดการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน ตรงตามที่ ชนาธิป พรกุล ( 2551 : 86) ได้สรุป
องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามี 7 ประการ ดังนี้ 1) เรื่องและเวลาที่ใช้สอน 2) ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรียนรู้  3) สาระส าคัญ 4) เนื้อหา (สาระ) 5) กิจกรรมการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียน 
การสอน) 6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้(สื่อการเรียนการสอน) 7) การวัดและประเมินผล    

2. จากสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้เพลงอนาซีด 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นเป็นจริง เนื่องจากนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เพลง อนา
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ซีดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1366 คะแนน คะแนนหลังเรียน 1910 คะแนน 
เมื่อน าผลการทดสอบหลังเรียนที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียนจะมีคะแนน 544คะแนน แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น และเม่ือน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาความแตกต่าง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นางวาสนา 
สุขสวัสดิ์ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ ใช้และพัฒนาเพลงประกอบการสอน เรื่อง  ชนิดของค าและประโยค เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 พบว่า  เพลงประกอบการสอน เรื่องชนิดของค าและประโยค  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ( 80/80) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.03 /86.69 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้เพลงประกอบการสอน  เรื่องชนิดของค าและประโยค สูง
กว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.0009 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้เพลงประกอบการสอน  เรื่องชนิดของค า
และประโยค มีค่าเฉลี่ยรวม 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 อยู่ในระดับมากที่สุด                           
        3.  พฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 หลังเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อัล-อัคลาก โดยใช้บทเพลงอนาซีด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

4. การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเพลงอนาซีด
จากการประเมินของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน เน้นในเรื่องการปฏิบัติได้จริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายจะท าให้ผู้เรียนมีความผูกพัน
กับความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขกับการ
เรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลิณี พูลศรี( 2549 : 115)พบว่านักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
เกิดการกระตือรือร้น มีความอิสระได้ท างานร่วมกับเพื่อน ส่งผลให้การตอบแบบสอบถามของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้อนาซีดเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ผู้ค้นคว้ามีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการ ไปใช้ 
      1.1 จากผลการศึกษาค้นคว้า แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเพลงอนาซีด
และต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อพิจารณาราย
ด้าน ด้านกิจกรรมและแบบฝึกหัดน่าสนใจ  ด้านล าดับกิจกรรมการสอนจากง่ายไปหายาก   ด้านเหมาะสมกับ
ระยะเวลา และการร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน มีคะแนนน้อยจึงควรพัฒนาและปรับปรุง 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
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1.2 ในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด ครูผู้สอนควรแจ้งผลให้ผู้เรียนได้ทราบผล
การพัฒนาของตัวเอง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผลถึงความก้าวหน้าของตนเอง และมีความภาคภูมิใจ ในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการค้นคว้าอิสระในครั้งต่อไป 
1.1  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรม

ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความรัก ความขยัน และมารยาทในการพูดและควรให้มีในทุกระดับชั้น 
1.2 ควรมีการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อัล-อัค

ลาก โดยใช้เพลงอนาซีดให้แพร่หลายมากขึ้น  
1.3 ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลัก ษณะทางจริยธรรมอื่นๆอีก  เช่น  ความใฝ่รู้  มารยาทในการอยู่ใน

สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นต้น 
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การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู  
เพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

The Development of A pop up - Supplementary Book of Bahasa Melayu 
Subject for Learning Vocabularies for Prathomsuksa 2 Students.  

 

 อารีฟะห์ ดอเลาะ1,  ซัมซู สาอุ2 และอุไรรัตน์ ยามาเร็ง3 
Arifah Dolah, Samsoo Sa-U and UrairatYamareang 

 

 Abstract  

 The objectives of this study were 1)to develop A pop up - supplementary 
book which set at 80/80 effective criterion,  2) to compare students’ learning 
vocabulariesskill before and after being taught by the developed A pop up - 
supplementary book  and  3)to evaluate students’ satisfaction. The sample 
were  30 student in Prathomsuksa 2 students of BeunaeWittayaPondok 
Institute, Yarang, Pattani. search instruments comprised of 1. A pop up - 
supplementary book 2.Learning vocabulariesskill test, and 3.students’ 
satisfaction questionnaires. Data were analyzed by means, percentage, 
standard deviation and dependent samplest-test.The results showed  1.the 
developed  A pop up-supplementary book for learning vocabularies was 
exceeded the set  effective criterion, 81.78 / 84.11 2.Students’ achievement 
on learning vocabulariesskill were significantly increased at .05 level, and 
3.Students were satisfied at a high level.  
 

 

 Keyword :  A pop up - supplementary book,  Bahasa melayu subject,   
         Learning vocabularies, Students, Prathomsuksa 2. 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ
สามมิติตามเกณฑ์ 80/802) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษามลายู 
และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการค้นคว้าครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถาบันศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า คือ  1) หนังสืออ่านประกอบสามมิติ 2) 
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 
(t-test) แบบ (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า 1 ) หนังสืออ่านประกอบสามมิติ 
เพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูมีประสิทธิภาพเท่ากับ8 1.78 / 84.11  2) ทักษะการเรียนรู้
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ค าศัพท์ภาษามลายูของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบสามมิติสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3 ) นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน
ประกอบสามมิติดังกล่าวอยู่ในระดับมาก 

 ค าส าคัญ :หนังสืออ่านประกอบสามมิติ การเรียนรู้ค าศัพท์ ภาษามลายู นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

 

บทน า 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสาระที่มีความส าคัญในการเรียนรู้
ทางด้านภาษา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจบางประการในการด าเนิน
ชีวิต เช่น การกล่าวเจตนารมณ์ในการจ่ายซะกาต การกล่าวค าในการตอบรับนิกาฮ์ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม แต่อาจมีเนื้อหาสาระและค าศัพท์ยากแก่การกล่าวได้ เนื่องจากขาด
ทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้การปฏิบัติศาสนกิจบางประการนั้นไม่สมบูรณ์และไม่บรรลุผล
ทางศาสนาได้ 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระคือ :1.อัล-กรุอ่าน 2.อัล-
หะดีษ  3.อัล-อะกีดะฮ์(หลักศรัทธา) 4.อัล-ฟิกฮ์(ศาสนบัญญัติ) 5.อัต-ตารีค(ศาสนประวัติ) 6.อัล-อัคลาก
(จริยธรรม) 7.ภาษาอาหรับ และ 8.ภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสาระการเรียนรู้ที่ 8 
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาได้ก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานคือ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในการสื่อสาร  และนอกเหนือจากนั้นหลักสูตรอิสลามศึกษาก็ได้ก าหนด
มาตรฐาน คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ จึงแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 นั้นเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการ
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จึงแสดงให้
เห็นว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  แต่จากจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาภาษา
มลายู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถาบันศึกษาปอเนาะบือแนวิทยาพบว่านักเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้
ทั่วไปผิดเป็นส่วนมากซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ในสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายูของนักเรียน  
 ในปัจจุบันแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาให้มีประสิทธิภาพนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางหรือยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ การสอนแบบเน้นการสืบสวนสอบสวน และการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นตามสภาพจริง เป็นต้น (ทิศนา แขมมณ,ี 2553) 
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ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถใช้ค าศัพท์ภาษามลายูที่ใช้ทั่วไปและถูกต้อง 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงหาวิธีการแก้ปัญหา โดยมีความสนใจที่จะสร้างหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียน ซึ่ง
เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูดังกล่าว  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายู
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษามลายูระหว่างก่อนและหลังเรียน  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษา
มลายู 
กรอบแนวคิดการวิจัย         

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ่งผู้วิจัย
ไดท้ าการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดและเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

1. หนังสืออ่านประกอบสามมิติ  จ านวน 3 เล่ม ใช้เวลา 6 คาบ 
2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูโดยใช้หนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อ

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายู (แบบประเมินก่อนและหลังเรียน) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษามลายูโดยใช้แบบ Ratting scale 5 ระดับ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถาบันศึกษาปอเนาะบือแนวิทยา อ าเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เขต 2  จ านวน 30 คน จ านวน 
30 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
สามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู 
เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ตัวแปรตาม 

1.ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบสาม
มิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู เพื่อ
การเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. ทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษา
มลาย ู
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสือ
อ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษามลายู เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์  80/80 

1.  การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  
 การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายู ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนา
หนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 จากหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ส าหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีจ านวน 3 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1 Keanehanbinatangbuasdalamhutanrimbaน าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นสัตว์ป่า ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ค าศัพท์ ได้แก่ gajah, harimau, kerbau, badak air, ular, kambing, kura-kura,  
ungka, arnab, badaksumbu, 

เล่มที่ 2 Keanehanbinatang di alamlautน าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นสัตว์ทะเล ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ค าศัพท์ ได้แก่ ikan,  batukarang, rumpailaut, sotong, udang, kerang, ketam, 
labi-labi, belutlaut, tapaksulaiman, 

เล่มที่ 3 Apakah……inibuah-buahan ? น าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย 10 
ค าศัพท์ ได้แก่ durian, nenas, anggur, jambubiji, jambumerah, pisang, limau, manggis, pelam, 
rambutan, 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 6 แผน ซึ่งแต่ละเล่มหนังสืออ่านประกอบ
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด  2  แผน ดังนี้ 

 เล่มที่ 1 Keanehanbinatangbuasdalamhutanrimbaน าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นสัตว์ป่า 
ประกอบด้วย 2 แผน ดังนี้ 

(1) แผนที่ 1 เรื่อง Keanehanbinatangbuasdalamhutanrimba. 

(2) แผนที่ 2 เรื่อง Keanehanbinatangbuasdalamhutanrimba. 

 เล่มที่ 2 Keanehanbinatang di alamlautน าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นสัตว์ทะเล 
ประกอบด้วย 2 แผน ดังนี้ 

(1) แผนที่ 3 เรื่อง Keanehanbinatang di alamlaut.  
(2) แผนที่ 4 เรื่อง Keanehanbinatang di alamlaut.  
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 เล่มที่  3 Apakah……inibuah-buahan ? น าเสนอเก่ียวกับค าศัพท์ที่เป็นผลไม้ ประกอบด้วย 2 
แผน ดังนี้ 

(1) แผนที่ 5 เรื่อง Apakah……inibuah-buahan ? 
(2) แผนที่ 6 เรื่อง Apakah……inibuah-buahan ?  

 2 . ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษา
มลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกหัดของแต่ละเล่ม
หนังสืออ่านประกอบสามมิติ ในเล่มหนังสืออ่านประกอบสามมิติ ทั้ง 3 เล่ม  และค่าร้อยละของคะแนนจาก
การท าแบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์หลังเรียนของนักเรียนจ านวน  30  คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่  1 

ตารางท่ี 1 คะแนนระหว่างเรียนรายเล่มหนังสืออ่านประกอบสามมิติและคะแนนร้อยละระหว่างเรียนและ
หลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Mean 
    ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย 

E1/E2 

ก่อนเรียน 30 30 24.53 81.78 
81.78/84.11 

หลังเรียน 30 30 25.23 84.11 

 จากตารางท่ี 1พบว่า  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนจ านวน  30คน  ท าคะแนนแบบฝึกหัด      รายเล่มได้
คะแนนเฉลี่ย  24.53  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  81.78 และท าคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 25.23 จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  84.11 ดังนั้น  
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในขั้นทดลองภาคสนาม  E1/E2  81.78/84.11 

 ดังนั้น หนังสืออ่านประกอบสามมิติที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของหนังสืออ่านประกอบสามมิติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80แต่ไม่เกินร้อยละ  2.5  จึงถือว่า
หนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์   

 

 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายจูากการใช้หนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
เรียน  

ตารางท่ี2 การเปรียบเทียบผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูจากการสอนโดยใช้หนังสืออ่าน
ประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

การ N คะแนนเต็ม Mean S.D.  ค่า t(t-
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ทดสอบ test) 

ก่อนเรียน 30 30 17.63 2.43  
32.62 * 

หลังเรียน 30 30 25.23 1.54  

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าในการทดสอบทักษะ การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูจากการสอนโดยใชห้นังสือ
อ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 
คน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.43 และท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิมได้คะแนนเฉลี่ย 25.23คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54ค่า t ที่ค านวณได้ เท่ากับ 32.62 ซึ่งสูง
กว่า ค่า t ตาราง (t .05 , df = 29 ) แสดงว่า ทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายขูองนักเรียนหลังเรียนด้วย
หนังสืออ่านประกอบสามมิติที่พัฒนาขึ้นนั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

ตอนที่ 3ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษามลายู  

จากตารางที่  3  จะเห็นได้ว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านประกอบสามมิติ 
โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านเนื้อหาด้านการออกแบบบทเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบสามมิติ
ด้านกิจกรรม  และด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากโดยเฉลี่ยเท่ากับ  4. 64  ( x = 4. 64  , S.D.=  0.49 )  จึง
สรุปได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการ
เรียนรูภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ตารางท่ี 3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายู  

รายละเอียด ( x ) (S.D.) 
ด้านเนื้อหา   
     1.  ความน่าสนใจของหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้
ค าศัพท์ 

4.67 0.48 

     2.  การล าดับความยากง่ายของหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ 

4.57 0.50 

ด้านการออกแบบ   
     3. ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหาในหนังสืออ่านประกอบสามมิติ 
เพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ 

4.60 0.50 

4.  ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ประกอบการจัดการสอนค าศัพท์  4.67 0.48 
     5.  ความรู้ของครูผู้สอน 4.60 0.50 
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     6.  การถ่ายทอดและน าเสนอของครูผู้สอน 4.57 0.50 
     7.  เทคนิคที่ใช้ในการสอน 4.67 0.48 
ด้านกิจกรรม   
     8.  ความเหมาะสมในการบริหารเวลาในการท ากิจกรรม 4.53 0.50 
     9.  การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 4.60 0.50 
ด้านประโยชน์   
     10.  ได้สาระและความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ 4.63 0.49 
     11.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ค าศัพท์ 4.90 0.50 
ค่าระดับเฉลี่ยรวม 4.64 0.49 

 

จากตารางที่  3 จะเห็นได้ว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านประกอบสามมิติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน  คือ 
ด้านเนื้อหาด้านการออกแบบบทเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบสามมิติด้านกิจกรรม  และด้านประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากโดยเฉลี่ยเท่ากับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ( x = 4.64, S.D.= 0.49) จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายู 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ข้อที่  11.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยมีค่าระดับความพึงพอใจเท่ากับ  4.90 ( x = 
4.90, S.D.= 0.50) ส่วนข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 8.ความเหมาะสมในการ
บริหารเวลาในการท ากิจกรรม โดยมีค่าระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 ( x = 4.53, S.D.= 0.50 ) 

 โดยสรุปแล้ว  ค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่นักเรียนมีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
สามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายูระดับพ้ืนฐานมีค่าเท่ากับ 4.64 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง  
หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษามลายูส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 

การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้สามารถการอภิปรายผลดังนี้  

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.78/84.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นหนังสืออ่าน
ประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  เนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของหนังสืออ่านประกอบสามมิติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมาที่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว เช่น ชณัฐดาฤทธิ์แดง (2542) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง 
“ประเพณีท้องถิ่นสมุทรปราการ” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมมีประสิทธิภาพ  87.87/86.67 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 ที่ก าหนด และ วรศักดิ์  อัคร
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เดชเรืองศรี (2545) ได้พัฒนาหนังสือสามมิติ เรื่อง “สี” ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
ประถมศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า 1)หนังสือสามมิติ เรื่อง สี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.53/82.30 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้และนักเรียนที่เรียนจากหนังสือสามมิติท่ีพัฒนาขึ้น มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

2. ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
หนังสืออ่านประกอบสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์วิชาภาษามลายูที่สร้างขึ้น ผลปรากฏว่านักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ เช่น สุรพงษ์  แก่นอากาศ ( 2547) ได้สร้างหนังสือสามมิติ เพื่อ
ใช้ประกอบการเล่านิทาน เรื่อง “ผจญภัยเมืองขยะ” ประกอบการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสนใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือสามมิติ โดย
ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 4.00 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 7.2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนที่เรียนจากการ
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเล่านิทานประกอบหนังสือสามมิติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เท่ากับ  2.11 แสดง
ว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเล่านิทานประกอบหนังสือสามมิติกับวิธีการเรียนแบบปกติ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ นันทวัลย์ทองอ่ า (2549)ได้พัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด“แอ่วเมืองตาก” ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
หนังสืออ่านประกอบสามมิติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยใช้วิธีสอนแบบปกติของอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบสามมิติที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยมีค่าระดับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะแบบฝึกหัดในแต่ละเล่มของหนังสืออ่านประกอบสามมิติที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้มานั้นน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้จริงๆ ส่วนข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ความ
เหมาะสมในการบริหารเวลาในการท ากิจกรรม อาจเป็นเพราะนักเรียนรู้สึกว่าเวลาน้อยเกินไปกว่าที่กิจกรรม
ต่างๆที่ผู้สอนเตรียมมา ซึ่งล้วนแต่จะเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ จึงท าให้บ่อยครั้งนั้นท า
ให้นักเรียนขาดตอนในการท ากิจกรรมต่างๆเหล่านั้น เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมใบ้ทายค าศัพท์ 
เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจจะน าหนังสืออ่านประกอบสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูไปใช้ 
ควรศึกษาเกี่ยวกับค าชี้แจง จุดประสงค์ เนื้อเรื่อง ของหนังสืออ่านประกอบสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษามลายูก่อนน าไปใช้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความพร้อมในการน าไปใช้จริง และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนในการแก้ไขปัญหาทางด้านทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายู 

 2. ครูผู้สอน ควรอธิบายและแนะน าให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความรู้เบื้องต้นในเนื้อหาการเรียนการสอน
ด้วยหนังสืออ่านประกอบสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามลายูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและมี
ความสุขในการเรียน 
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 3. ในการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ครูผู้สอนควรแจ้งผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลทุกครั้ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้ทราบผลถึงความก้าวหน้าของตนเอง มีความภาคภูมิใจและความต้องการพัฒนาตนเองต่อไป  
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาภาษา
อาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 

The Development of the Document for Teaching on Arabic Studies Model 
to Students Achievement in the 2nd year of Islamic Elementary Level 

according to Islamic Curriculum 
 

 มูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง [1] ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง และ ดร. ซัมซู สาอุ[2] 
Muhamatsainul-abiding Lortong,  UrairatYamareng, and Samsoo Sa-U 

 

 Abstract  

 The purposes ofthis independent study were: (1) to develop and evaluate 
the efficiencyof the documents for Teaching on Arabic Studies Model in the 
2nd year of Islamic Elementary Level according to Islamic Curriculum, (2) to 
compare students’ achievement between before instruction and after 
instruction, (3) to evaluate the students’ satisfaction toward the instruction 
by the Document for Teaching . The samples were 68 students of the 2nd 
year of Islamic Elementary Level in the first semester of academic year 2013 
in Saiburi Islam Wittaya School which were purposively selected. The data 
collection was the quasi experiment in one group pre-test post-test design 
form. The research instruments were : (1) the Document for Teaching on 
Arabic Studies Model in the 2nd year of Islamic Elementary Level according to 
Islamic Curriculum, (2) the achievement’s test, and (3) questionnaire on 
students’ satisfaction. The data were analysed in terms of mean ( X ), 
standard deviation (S.D.), and dependent t-test.The independent study 
results were :The efficiency of the documents for Teaching on Arabic Studies 
Model in the 2nd year of Islamic Elementary Level according to Islamic 
Curriculum was 86.78/84.31 which was higher than the 80/80 efficiency 
criterion significantly. The students’ achievement after instruction was higher 
than before instruction significant at 0.01.The students’ satisfaction toward 
the instruction by the Document for Teaching was the highest level of 
content of studies, activity of learning, and evaluation score at 4.17, 4.51, and 
4.33 arithmetic mean.  

 

 Keyword :The documents for Teaching, Islamic Elementary Level, Eefficiency 
of the Documents for Teaching, Academic Achievement,  efficiency Students’ 
satisfaction. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#_ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#_ftnref2


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

 
 

 218 

 บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ( 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2551  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
และ ( 3)เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ประชากรเป็นผู้เรียนชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสาย
บุรี จังหวัดปัตตานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้เรียนจ านวน 68 คน (จ านวน 2 
ห้อง) ซึ่งผ่านการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ใช้รูปแบบการ
ทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย ( 1) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 2  ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับ และ( 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที       
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลางปีที่ 2  ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 มีประสิทธิภาพ 
86.78/84.31 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีก าหนดไว้  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษา
อาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2  ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 ด้านเนื้อหา
สาระ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมากคือ 4.17, 4.51 และ 4.32 ตามล าดับ 

 

 ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน อิสลามศึกษาตอนกลาง ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 

บทน า 
 ภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญในศาสนาอิสลาม เพราะคัมภีร์อัลกุรอานเขียนด้วยอักษร
อาหรับ ภาษาอาหรับจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในชนชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม ทุกภาษาเกือบ 2,000 ล้าน
คนทั่วโลกที่ศรัทธาศาสนาอิสลาม เพราะเป็นพระด ารัสของอัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่
ประทานลงมาเป็นทางน าและระบอบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแก่มวลนุษย์ชาติ และเป็นภาษาของการละหมาด 
และการขอพรของมุสลิมทั่วโลก มุสลิมจะเริ่มศึกษาภาษาอาหรับตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อการเรียนรู้หลักการทาง
ศาสนา การละหมาด การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน หรือการเรียนภาษาอาหรับเพ่ือต้องการติดต่อค้าขายกับกลุ่ม
ประเทศมุสลิม  
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 อับดุลลอฮ์ หนุ่มสุข  หัวหน้ากลุ่มงานภาคภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง( 2554 กรุงเทพฯ งาน
สัมมนาภาษาอาหรับ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาอาหรับในโลกยุคปัจจุบันหลายประเด็น คือ ด้าน
บทบาทของภาษาอาหรับในโลกยุคปัจจุบัน กล่าวคือโลกอาหรับจะใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารใน
ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ เพราะคนอาหรับเข้ามารักษา
สุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยหลายแห่ง และคนอาหรับที่เข้ามาท าธุรกิจที่เมืองไทยก็มีจ านวน
มากขึ้น บางคนมักเข้าใจผิดว่าภาษาอาหรับจะต้องเก่ียวกับเรื่องศาสนาเท่านั้น นอกจากนี้ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอาหรับกับเศรษฐกิจของประเทศไทยกับคู่ค้าเศรษฐกิจในประเทศภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรน้ ามัน และแก๊ส เป็นหลัก เป็น
พลังงานของมนุษย์ทั้งโลก ส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศของชาวอาหรับ ( 
http://gemilang.igetweb.com/articles/ สืบค้นเมื่อ 20/12/2013 ) 
         แตจ่ากการอ่านรายงานผลการประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับทุก
ช่วงชั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน (ข้อมูลอ้างอิงจากสถาบันการทดสอบแห่งชาติ หรือ 
สทศ. ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2555) และจากการที่ได้สัมผัสกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอาหรับ ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 พบว่ามีหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียน
เอง ปัญหาจากครูผู้สอน ปัญหาการใช้หลักสูตร และสภาพแวดล้อมเป็นบางส่วนความไม่สอดคล้องกับ
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดเนื้อหา เน้นการท่องจ าเพื่อสอบ ไม่
เน้นกระบวนการให้เรียนรู้พัฒนาความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
         นอกจากนี้การขาดเอกสารประกอบการสอนทีด่ ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพผูเ้รยีน ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในกลุ่มสาระภาษาอาหรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2551 และเป็นการผสมผสานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้ในมาตรฐานเดียวกัน  
         การสอนในรายวิชาภาษาอาหรับโดยท่ัวไปมักแยกจัดการเรียนรู้ท้ังสี่แขนงวิชาของภาษาอาหรับ คือ 
วิชา “มุฮาดาซะห์” (การสนทนาภาษาอาหรับ) “มุตาลาอะห์” (ว่าด้วยเนื้อเรื่อง ค าศัพท์และข้อความ) 
“นะฮู” (วายกสัมพันธ์) และ”ซอรฟ”ฺ (อัขระวิถ)ี  ซึ่ง 2 รายวิชาหลังนี้อยู่ในแขนงไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 
เป็นรายวิชาเป็นเอกเทศ และแยกครูผู้สอนเป็นเอกเทศในแต่ละรายวิชาโดยส่วนมากของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
         ดงันัน้ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผู้สอนจงึเห็นควรหาวิธใีนการแก้ปัญหาเรือ่งดังกล่าว จึงไดมี้แนวคิดทีจ่ะ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับที่บูรณาการทั้ง 4 แขนงวิชาภาษาอาหรับในเอกสารเล่ม
เดียวกัน สอดคล้องกับหทัยรัตน์ หนูพรหม (2551:29) กล่าวถึง การบูรณาการ คือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีการน าเอาความรู้ความเข้าใจจากวิชาต่างๆ ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง
กันมาผสมผสานกันทั้งเนื้อหาวิชา  และกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ลักษณะของแต่ละวิชาหมดไป เกิด
เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตร และสอดคล้องกับอรทัยมูลค าและคณะ  ( 2542:16)กล่าวว่าถึง ลักษณะ
ส าคัญของการบูรณาการ คือ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะรอบรู้ มีความรู้หลายด้านเชื่อมโยงกันเป็นองค์
รวม ความรู้ ประสบการณ์ไม่คับแคบ เป็นความรู้ที่ได้รับมีความหมายต่อชีวิตและสะดวกต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง ได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถช่วยลดความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหา ประหยัดเวลาการเรียนรู้ และช่วยลดภาระการสอนได้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เพื่อสะดวกในการใช้ต่อครูผู้สอน
และผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนกลุ่มสาระภาษาอาหรับ และกลุ่มสาระอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 และ  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตาม

หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางที่ 2 
3. ความพึงพอใจ ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับชั้น

อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551  
 
สมมติฐานการค้นคว้าอิสระ 
1. เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 ต้องมีค่า 80/80 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง
ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่ม
สาระภาษาอาหรับในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
                 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึง
ผู้วิจัยไดท้ าการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดและเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
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                  1. เอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
                  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการ
สอนภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
                  3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการ
สอนภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
                   ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่  2 จ านวน 360 คน ของภาค
เรียนที1่ ปีการศึกษา2555 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เรียน 68 คน ได้แก่ ผู้เรียนชั้นม. 2/9 จ านวน 33 คน และชั้นม.2/10 จ านวน 35 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
              การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples 
                   
ผลการวิจัย 
1. ตอนที ่1 ผลจากการจัดการเรียนรู้ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนร้อย
ละ 82.75 และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 84.75 และเม่ือพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1,2,3และ 4 ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 87.15, 86.37, 86.96 และ 85.68 
ตามล าดับ และคะแนนหลังเรียนเรียนร้อยละ 86.96, 83.82, 86.96 และ 85.68 ตามล าดับ สรุปได้ว่าทุก
แผนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดั่งตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

 

แผนที่ 
E1 E2 E1/ E2 แปลผล 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1 899 87.15 887 86.96 87.15/86.96 ผ่านเกณฑ์ 
2 881 86.37 855 83.82 86.37/83.82 ผ่านเกณฑ์ 

3 
4 

887 
874  

86.96 
85.68 

844 
854 

82.74 
83.72 

86.96/82.74 
85.68/83.72        

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

รวม 3541 86.78 3440 84.31 86.78/84.31 ผ่านเกณฑ์ 
2.ตอนที่ 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนรวมทั้งหมด 1981 และคะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมด 3440 
เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเท่ากับ 1459 จากการทดสอบค่าที ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .01 ดังปรากฏตารางที่ 2  
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           ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พ.ศ. 2551 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน ผลรวมคะแนน D  2D  t  
ทดสอบก่อนเรียน 68 1981 

1459 31604       54.796 
ทดสอบหลังเรียน 68 3440 

** p< 0.01 
3. ตอนที่  3 ผลการประเมินความพึงพอใจขอผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระ

ภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.32 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 น ามาแปลผลตามระดับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2551โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังปรากฏตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้น
อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
 
ที่ 

 
ความพึงพอใจ                       ( N =20) 

 
x  

 
S.D. 

 
การแปลผล 

1 ด้านเนื้อหาสาระ 4.17 0.62 มาก 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.51 0.30 มากที่สุด 
3 ด้านการวัดและประเมินผล 4.32 0.66 มาก 
 เฉลี่ย 4.33 0.48 มาก 

           
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้สามารถการอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 พบว่าผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนได้
ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ86.78 และผู้เรียนสามารถท าคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.31 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 86.78/84.31จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการ
สอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 มีค่า
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ทีก าหนด80/80 
   2. ผลการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับ
ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มาผ่าน ที่พบว่า การใช้การจัดการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการสอน สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างด ี(เดือนฉายศรีสวัสดิ์ , 2541 : 18; สุรพินทร์ สุทธฑิ
จิรพันธ์, 2538 : 101; สมศักดิประชุมชนะ, 2542 : 43-44;Rega, 1993 : a)  
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3.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษา
อาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจากเนื้อหาสาระมีความน่าสนใจ 
เหมาะสม บูรณาการกับทุกแขนงรายวิชาภาษาอาหรับ และสามารถบูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ หรือสังคมศึกษา ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันในการสื่อสารและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาอาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ในระดับมากที่สุดด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป นักเรียนมีโอกาสแสดงออก แสดงบทบาทสมมุติระหว่างครูและนักเรียนใน
การสาธิตใช้ภาษาอาหรับทั้งการพูดและการเขียน การจับใจความ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ขั้นตอนของกิจกรรมผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้สอนใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้และสืบค้นค าตอบด้วยตนเอง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการ
เรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และความพึงพอใจในระดับมากด้านการวัดและประเมินผล  
เพราะมีการการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีพัฒนาการด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  
ข้อเสนอแนะ 
         1. จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า หลังจากการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระภาษา
อาหรับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ดังนั้นครูผู้สอนสามารถน า
รูปแบบการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับต่อไป 
2. การน าเอกสารประกอบการสอน ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนการสอนให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรเลือก
สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนยืดหยุ่นได้
ตลอดเวลา 
3. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอาหรับควรพัฒนาตลอดอย่างไม่หยุดยั้ง และควรเสนอ
สิ่งใหม่ๆในเนื้อหาบทเรียนให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและระดับช่วงชั้น 
         4. ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอนควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการศึกษาหาความรู้ พัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่มศักยภาพ วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน และประยุกต์ใช้เอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและศักยภาพของผู้เรียน 
5. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนซ้ าๆหลายครั้ง เพ่ือศึกษาศักยภาพของการ
จัดการเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการสอน และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบการ
สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกับการสอนโดยใช้รูปแบบอื่น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 

โดยใช้รูปแบบการสอน WASE 
A Development of Arabic Reading under Islamic Education 2551 

 for  Intermediate Islamic Student Grade 2 by Using  
the WASE  Teaching Model 

 

 ดวงตา วงค์นุ้ย, ซัมซู สาอุ และอุไรรัตน์  ยามาเร็ง 

Duangta Wongnuy, Somsoo Sa-U and Urairat Yamareng 
 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยมีครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทักษะการ
อ่านภาษาอาหรับ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซี
เฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอน WASE2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอาหรับ โดยใช้รูปแบบการสอน  
WASE และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษา
อาหรับโดยใช้รูปแบบการสอน  WASE กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 
(มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนแสงประทีปวิทยาจังหวัด
ปัตตานีจ านวน 41 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนแบบ  WASE2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (t–test Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า  

 

 1.ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอน  WASE มี
ประสิทธิภาพ 83.54/84.41 

 

 2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้รูปแบบการสอน  

WASE อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ :ทักษะการอ่านภาษาอาหรับ, หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551, รูปแบบการสอนแบบ 
WASE 
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ABSTRACT 
 

 The purposes  of this research  aim  to develop  the effectiveness of  the  Arabic 
reading and writing skills lesson plans and students’ achievements after being taught 
by this lesson plans. The population in this research is Matthayomsuksa 1 students  
atTaloKrai Thong  school. The students  were divided into two groups: an 
experimental group, (35 students),  and a control group of  35 people. The research 
instruments  included 4 Arabic Reading and Writing Skills Instruction  Modules and the 
achievement test. Data were analyzed by means, percentage and standard set at 80 
%.  Results show that the proposed lesson plans was effective over standard set at 
80 % (87.9/90.6  ) The students learned to guide teachers' achievement in Reading 
and Writing Arabic posttest than pretest at a statistically significant level of 0.05. 
Students learn to use the skills taught to read and write. Department of Arabic 
Achievement in Reading and Writing Arabic posttest than pretest at the 0.05 level of 
significance Students have the pleasure to teach using the skills taught to read and 
write the Arabic Department at the highest level. 

 

 Keywords : Arabic Reading and Writing Skills Modules  

บทน า 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตในทุกแง่ทุกมุมและยิ่งไปกว่า
นั้นการศึกษายังมีกระบวนการเรียนรู้ จุดประสงค์หลักสูตร วิธีการ และสื่อต่างๆสอดคล้องกับหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้จัดการศึกษาท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม โดยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
และหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ก็ยังก าหนดสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือ
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,2553:4) 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ภาษาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและ
ซับซ้อน   ภาษาอาหรับเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญกับมนุษย์ทั้งด้านการสื่อสารชีวิตประจ าวันและใช้ใน
การเรียนรู้และการปฏิบัติศาสนารวมทั้งการศึกษาเพ่ือความรู้ทั่วไปภาษาอาหรับมาพร้อมกับศาสนาอิสลาม
ดังนั้นผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับเพ่ืออ่านในพิธีทางศาสนาความพิเศษประการ
หนึ่งที่ได้รับจากภาษาอาหรับคืออัลกุรอานและอัลฮะดิษเป็นภาษาอาหรับดังนั้นแม้คนที่มิใช่อาหรับที่ใช้ภาษา
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ต่างๆทั่วโลกจึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับไปด้วยอีกภาษาหนึ่ง อย่างน้อยต้องอ่านได้แม้จะพูดเชิงสื่อสารไม่ได้ก็
ตาม 

          ดงันัน้การศึกษาและการเรียนรู้ภาษาอาหรับจึงเป็นสิง่ส าคัญและจ าเป็นส าหรบัมุสลมิทุกคน เพ่ือ
ศึกษา ท าความเข้าใจหลักค าสอนของอิสลาม และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมุสลิม จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะ
สนับสนุนและให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอาหรับ   เพราะฉะนั่นการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหา   ด้านการเรียนการสอน  และด้านครูผู้สอนอยู่เสมอ   
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
           แตจ่ากการศึกษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจยัต่างๆและจากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนกลุ่มสาระภาษาอาหรับ  ของโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนต่างๆใน
ปีการศึกษา  2555 เป็นต้นมาพบว่า ส่วนใหญ่รูปแบบการสอนที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในยุคปัจจุบันคือ การสอนที่เน้นการบรรยายโดยไม่มีสื่อการสอนมาประกอบการสอน สอนแต่เนื้อหา
สาระที่มีอยู่ในหนังสือ โดยเน้นการสอนที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ การ
จดจ าของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีสิ่งเร้า วิธีการสอนไม่สนุกสนาน น่าเบื่อหน่าย 
และการเรียนรู้ในลัก ษณะท าให้ ผู้เรียนในทุกระดับชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 57 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนได้ก าหนด
ไว้ คือ ร้อยละ70 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากนักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอาหรับ (รอฮีมะฮ์  สะมะแอ, 
สัมภาษณ์,2555 พฤษภาคม 6)  
         ดว้ยเหตุนีเ้องจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งทีต่อ้งหาวธิีการท่ีเหมาะสม มีระบบ มีข้ันตอน มีกิจกรรมที่
น่าสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่จะช่วยกระตุ้น ปลุกเร้าให้ผู้เรียนสนใจเรื่องท่ีเรียนมากขึ้นและมีความจ าที่
คงทนท าให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ จากประสบการณ์การสอนและการศึกษารูปแบบการสอนต่างๆ ของ
ท่านนบี,อิบนุซีนา อัลกินดี ,อัลฟารอบี,ซิมพ์ซัน, กานเย่,จอยน์และวีล, ซิปปาและผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนๆ 
         โดยผู้วิจัยใช้เรียกชื่อรูปแบบดังกล่าวนีว้่า “WASE” ผลจากการเรียนการสอนโดยใช้วิธีดังกล่าวท าให้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  ผลการเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอน  
WASE ดีกว่ากลุ่มของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนทั่วไป  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอาหรับ ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2โดยใช้
รูปแบบการสอนWASE 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอาหรับโดยใช้รูปแบบการสอน WASE 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอาหรับ
โดยใช้รูปแบบการสอน WASE  
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือนักเรียนอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) ชั้นปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ของโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี จ านวน 3 ห้อง รวม 114 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนอิสลามศึกษาตอนกลาง ชั้นปีที่ 2  ห้อง 2/2 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 41 คน  
          2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  กรอบเนื้อหาการวิจัย สาระภาษาอาหรับ  ประกอบด้วย 6 แผนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. เรื่อง เด็กชายฮาซัน 2. เรื่อง มารู้จักประโยคกันเถอะ3. เรื่อง อับดุลเลาะฮ์คนขยัน 4. เรื่อง 
ค ากริยาน่ารู้ 5. เรื่อง สังสรรค์ข้าวย า 6. เรื่อง ค านามมหาสนุก 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ  แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนWASE  

 3.2 ตัวแปรตาม ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
3.2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน WASEเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน WASE 
3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 1)  รูปแบบการสอน WASE พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 เรื่อง 
 2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ โดยใช้รูปแบบการสอน WASE 
จ านวน 10 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน WASE โดยการหาประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติ ดังนี้  
   2.1 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงโดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  2.2 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกตามวิธีของเบรนแนน 
   2.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันตามวิธีของโลแวทท์  
             3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัทฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยหาค่า  t-test 
(One group depedence) 
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการเรียนด้วย รูปแบบการสอน WASE โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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วิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

 1)  รูปแบบการสอน WASE พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 เรื่อง 
 2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ โดยใช้รูปแบบการสอน WASE 
จ านวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ติดต่อขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.ติดต่อกับทางโรงเรียนแสงประทีปวิทยา นัดวัน เวลา เพ่ือด าเนินการทดลอง  
 3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่จะไปท าการทดลอง และเก็บรวมรวมข้อมูล  

4.ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
 5.ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาขึ้นมา 
 6.ให้นักเรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียน และบันทึกคะแนนระหว่างเรียน เพ่ือน าไปหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอน WASE 

7.ท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) กับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดิม 
 8.น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 9.สรุปผลการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ รูปแบบการสอน  WASEโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละและวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที( t-
test dependent samples)  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ WASE มีประสิทธิภาพ83.54/84.41 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการ
เรียนมากกว่าก่อนการเรียน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการใช้รูปแบบ WASE อยู่ในระดับมาก 
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1. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน WASE 
ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน WASE 

แผน
ที ่

เรื่อง 
ค่าประสิทธิภาพ 

การแปลผล 
E 1  E 2  E 1  / E 2  

1 เด็กชายฮาซัน 83.6
5 

82.4
3 

83.65/82.43 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

2 มารู้จักประโยคกันเถอะ 82.6
8 

83.9
0 

82.68/83.90 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

3 อับดุลเลาะฮ์คนขยัน 82.9
2 

82.4
3 

82.92/82.43 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

4 ค ากริยาน่ารู้ 84.6
3 

81.9
5 

84.63/81.95 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

5 สังสรรค์ข้าวย า 82.6
8 

85.1
2 

82.68/85.12 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

6 ค านามมหาสนุก 84.6
3 

87.0
7 

84.63/87.07 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

เฉลี่ยโดยรวม 83.54/84.41 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอน WASE 

ตารางท่ี 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากรูปแบบการสอน WASE 

 
ระยะการพัฒนา N X  D  D

2 t 
ก่อนเรียน 41 31.32 

271 1979 16.59 *  
หลังเรียน 41 42.93 

นักเรียนที่เรียนด้วยประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ WASE เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านสาระภาษาอาหรับ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากการเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน รูปแบบการสอน WASE 

ตารางท่ี 3ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน WASE 
ล าดับที่ รายการประเมิน X  S.D การแปลผล 

1 เมื่อเรียนภาษาอาหรับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนมีความ
มั่นใจในการออกเสียงค าศัพท์มากข้ึน 

4.32 0.65 มาก 

2 วิชาภาษาอาหรับไม่ยากเหมือนดั่งที่คิด 4.55 0.60 มากที่สุด 
3 นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างกระจ่างแจ้ง 4.40 0.60 มาก 
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4 นักเรียนสนุกกับการร่วมกิจกรรม 4.37 0.65 มาก 
5 นักเรียนสามารถน าความรู้จากการท ากิจกรรมการ

เรียนการสอนในห้องไปปฏิบัติจริง 
4.30 0.66 มาก 

6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียน ได้ซักถามขอสงสัย 

4.40 0.60 มาก 

7 นักเรียนมีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบนี้ 

    4.87 0.81 มากที่สุด 

8 นักเรียนมีความชอบและอยากท่ีจะเรียนรู้ 4.55 0.60 มากที่สุด 

9 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.20 0.70 มาก 
10 การวัดผลการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับมีการ

วัดตั้งแต่ตอนจนสิ้นสุดการเรียนการสอนทุก
กระบวนการ 

4.50 0.70 มาก 

 รวม 4.44 0.65 มาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ WASE ที่ผู้วิจัยพัฒนามีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
เท่ากับ 83.54/84.41 แสดงว่ารูปแบบการสอนนี้สามารถน าไปใช้งานได้ เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนซึ่งมีค่าเท่ากับ 
83.54/84.41 นี้ ค่าเฉลี่ย 83.54 ตัวแรก หมายความว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการน าคะแนน
ที่ท าได้ระหว่างการทดลองมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ ส่วนค่าเฉลี่ย 84.41 ตัวหลัง หมายความว่า 
ประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการน าคะแนนจากการวัดโดยรวม เมื่อสิ้นสุดการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย
แล้วเทียบเป็นร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 154) แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการแบบ 
WASE มีผลของความรู้จากการที่ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ในรูปแบบการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดผล 
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและความต้องการของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับสมทรง สวัสดี (2549 : 75) โดยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 80/80 พบว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.44/81.02 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิมล เหล่าเคน (2552 : 86)  

2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ทักษะการอ่านสาระภาษาอาหรับ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 2 ที่เรียนตาม
รูปแบบWASEสูงกว่าการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ทุกองค์ประกอบส่งเสริมสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรายุทธ  มีสมรรถ  ( 2551: บทคัดย่อ) ผลวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองมี
ทักษะการอ่านภาษาอาหรับมากขึ้นหลังจากได้รับกิจกรรมการใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองท่ีได้รับกิจกรรมการใช้บทเรียนเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอาหรับมีทักษะการอ่านภาษาอาหรับมากกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับกิจกรรมการใช้
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บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของพวงผกา สุ
ฤทธิ์ ( 2545 :บทคัดย่อ )การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านปงสนุก ผลของการใช้รูปแบบพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนด้านการอ่านข้อเท็จจริงการอ่านเพื่อตีความ และการอ่านเพื่อ
วิจารณ์ หรือมีอย่างวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2 พบว่า  ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตาม รูปแบบWASE มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ภายหลังการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ
การสอน WASE เน้นให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการเรียนรู้สนุกสนานมีชีวิตชีวาซึ่งตรงกับงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
ไว้แล้วของพวงผกา สุฤทธิ์ (2545 :บทคัดย่อ )นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกต่อรูปแบบการสอนนี้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบ  WASE จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมใน
หน่วยการเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 4.87 ได้ผลการแปลนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรูปแบบการสอน
รูปแบบ  WASE มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับดังแนวคิดของ ปราโมทย์  ศรีอุทัย (2555: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับนั่นมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ
ด้านการอ่านให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ให้ดีขึ้น และยิ่งไปกว่านั่น วิธีการสอนของอาจารย์ยังท าให้นักเรียน 
หรือผู้ที่ศึกษาภาษาอาหรับเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ไม่วกวน สับสน  เนื่องจากการสอนหลักไวยากรณ์
ภาษาอาหรับเป็นเรื่องที่ยากมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  WASE เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาระภาษา
อาหรับ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2 สามารถน าไปใช้ ในสถานการณ์จริงได้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อ
พิสูจน์ทั้งในแง่ผลทางด้านทักษะการอ่านภาษาอาหรับของนักเรียน 

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
WASE เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสาระภาษาอาหรับ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 2 นักเรียนมีความคิดเห็นในเรื่อง
เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน อยู่ในระดับต่ า ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาไม่ควรมากหรือน้อยเกิ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก 
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 Distribution of Heritage for Intermediate Islamic Study Level 2 
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 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือ(1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง 
การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ( 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่ง
มรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ( 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนจากการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก 
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2   ผลการศึกษา พบว่า( 1) ประสิทธิภาพของการ ใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  
82.20/84.00 แสดงว่าการพัฒนา ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลางปีที่ 2นั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) ผลการ 
วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ( 3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ด้วยค่าเฉลี่ย 4.87 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 

 ค าส าคัญ  : การแบ่งมรดก บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องเศษส่วน  

 ABSTRACT 
 

 

 The purposes of independent study were (1) to develop and test the 
effectiveness of Islamic studies on the by using Learning Packages on Islamic 
Distribution of Heritage for Intermediate  Islamic Study Level 2,(2) To compare 
students scores  before and after learning through the Learning Packages on 
Islamic Distribution of Heritage for Intermediate  Islamic Studies Level 2, and (3) 
To investigate the students opinions towards satisfaction in taking the proposed 
Learning Packages. The sample was 20 Intermediate Islamic Studies Level 2 
students in the semester1of academic year 2012 in Phadungsil witya School. 
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Through a Purposive Sampling method. The experimental study was  One 
Group Pre-test Pos-test design. The instruments were 1) Learning Packages on 
Islamic Distribution of Heritage for Intermediate Islamic Study Level 2, 2) 
learning outcome test, and 3) questionnaire on student satisfaction. Data were 
analyzed in terms of mean ( X ), standard deviation (S.D.) and Dependent t-
test. 
 The independent study results were: 

1. The proposed Learning Packages has efficiency equal to 82.2/84.0 
Efficiency criterion which was significantly greater that the 80/80 efficiency 
criterion.  

2. The learning outcome of the students scores before and after taught 
by Learning Packages on Islamic Distribution of Heritage for Intermediate  
Islamic Study Level 2 were higher significantly different at statistical level of .01 
the learning outcomes of the students after the instruction were higher them 
before the instruction.  
3.The student satisfaction on the Islamic studies about the using Learning 
Packages on Islamic Distribution of Heritage for Intermediate Islamic Studies 
Level 2 for overall content is in the highest level.    

 Keywords :Islamic Distribution, Heritage  

บทน า 
            การศึกษามรดกเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรบัประชาชาติมุสลมิ ดงัท่ีวัจนะท่านรอ่ซลู(ซ.ล.) 
กล่าวคือ ท่านอิบนิ มัสอุด รฎิยาลลอฮูอันฮฺ กล่าวว่าท่านร่อซูล(ซ.ล.) กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดก และจงน าไปสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงฉันเป็นมนุษย์ซึ่งต้องถูกเก็บชีวิตไป และแท้จริง
ความรู้นี้ (มรดก) จะถูกเก็บไป และความยุ่งเหยิงจะปรากฏขึ้น จนกระทั้งชายสองคน ขัดแย้งในมรดก แล้ว
เขาท้ังสองก็ไม่พบว่ามีผู้ใดจะตัดสิน (ข้อพิพาทเก่ียวกับมรดก) ระหว่างเขาทั้งสอง” ( มูนีรมูหะหมัด , 2549) 
ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษาเน้นให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรม ศึกษาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาที่มุ่งให้
มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักอิสลามศึกษา 
ในการด ารงชีวิต ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ท่ีส าคัญคือมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล 
ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด(กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 
           หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546ได้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ซึ่งประกอบด้วย
วิชา  อัลกุรอาน- ตัฟซีรอัลฮาดิษอัลฟิกฮฺอัลอะกีดะฮฺ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น  ตอนกลาง และตอนปลายต้องเรียนทั้งนี้เพราะเป็นการศึกษาท่ีส าคัญที่สุดของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามเพราะเป็นรายวิชาที่มีความผูกพันในความเชื่อและศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศาสนา มีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านอรรถาธิบาย อัล-ฮา
ดีษท่ีก าหนดและหลักการอัล-ฮาดีษกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับ อิบาดาตมูอามาลาต มูนา
กาฮาตและญีนาญาต  พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานในปฏิบัติของ
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มุสลิมเพ่ือสามารถด ารงอยู่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างมีความสุข  ( หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546, 2546 : 67)   
 ทั้งนี้เนื่องจาก ปัญหาการขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมไม่
หลากหลายการสอนของครูอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาการแบ่งมรดกเนื่องจาก
ครูผู้สอนส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในการสอน ผู้สอนจะสอนแบบบรรยายหรือแบบนั่งโต๊ะและหลับตา
อธิบายให้มโนภาพตามท่ีเข้าใจเน้นการสอนแบบท่องจ า  เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้จัก  ท าให้นักเรียนขาด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความเรื่องราวที่ได้จากการอ่านการฟัง การดูส่วนครูผู้สอนไม่ใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเสริมแรงในการเรียนรู้ ( ล าดวน บัวหอม
,2553)กล่าวในรายงานการด าเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษา   3 จังหวัด
ชายแดนใต้ “ปัญหาการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพเนื่องจาก ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน   ยังใช้วิธีการ
สอนไม่หลากหลาย   ครูผู้สอนไม่ได้จบเอกโดยตรง   อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ และไม่น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
เท่าท่ีควร”หากครูผู้สอนจัดกิจกรรรมที่หลากหลายโดยใช้กิจกรรมที่สื่อความหมายได้จริงในชีวิตประจ า วัน 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดตีความวิเคราะห์วิจารณ์ และสรุปความคิดจากบทเรียนก็จะเป็นประโยชน์
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก 

      ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนควรศึกษาเทคนิคหรือรูปแบบการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและวิชาที่สอน ผู้สอนควรเลือกหารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าผู้สอนที่ดีนั้น ควรรู้จักปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ของผู้เรียนดังที่อัลบัฆดาดี 
ได้กล่าวว่า การใช้สื่อการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับนักเรียน และเลือกสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เรียนการสอน( อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551:137-138) 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการน าสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการแบ่งมรดกโดยการใช้สื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนหลายรูปแบบ 
เช่นการจัดบทเรียนโมดูลการจัดศูนย์การเรียนชุดการเรียนด้วยตนเองบทเรียนมัลติมีเดียและชุดกิจกรรมการ
สอนเป็นต้นโดยเฉพาะชุดกิจกรรมการสอนที่ผู้ค้นคว้าอิสระได้พัฒนาขึ้นเป็นสื่อที่น่าสนใจที่น ามาใช้ส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการแบ่งมรดกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนจากการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม
การสอน เรื่องการแบ่งมรดก 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎีเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1.  หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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1.1 จุดมุ่งหมายของของหลักสูตรอิสลามศึกษา 
หลักสูตรอิสลามศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม โดย
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ดังนี้ 1)มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลปฏิบัติตามหลักค า
สอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  2)สามารถให้ความคิดเห็นและ
เหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆโดยปราศจากความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ  3)มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในวิชา
ศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการต่างๆ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 4)มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 5)มีความสามัคคี รู้จักท างานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน
มนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข 6)เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตาม
หลักการอิสลาม 7)รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดี 8)รักประเทศชาติและ
ท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและ 9)มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
รักการเขียน และรักการค้นคว้า 
 1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม 
      สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระศาสนาอิสลามมีท้ังหมด  4 สาระได้แก่ สาระอัล-กุรอาน
และอัต-ตัฟซีรสาระอัล-ฮะดีษสาระอัล-ฟิกฮฺ และสาระอัล-อะกีดะฮ ดังนั้นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระศาสนาอิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ สาระอัลฟิกฮฺ ซึ่งมีมาตรฐานดังนี้ 1)มาตรฐาน ศอ 3.1
ข้าใจในกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดาต    มุอามาลาต มุนากาฮาตและญีนายาต เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2)มาตรฐาน ศอ 3.2 เห็นคุณค่า 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม และสามารถน ามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นฐานของเหตุและผล 
 จะเห็นได้ว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาเน้นให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรม ศึกษาเกี่ยวกับ
อิสลามศึกษาที่มุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนถือ
ปฏิบัติหลักอิสลามศึกษา ในการด ารงชีวิต ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ท่ีส าคัญคือมีความ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
 2.  การจัดการมรดกในอิสลาม 
     2.1 ความหมายของมรดก 
มูนีรมูหะหมัด (  2549 : 3-5) ให้ความหมายของมรดกว่า มรดก คือ ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดไปยัง
ทายาทโดยธรรม อิสลามได้ก าหนดส่วนของผู้มีสิทธิได้รับมรดกไว้ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและซุน
นะฮฺของท่านร่อซูล (ซ.ล.) 
     การิม วันแอเลาะ ( 2526 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ให้ความหมายทรัพย์มรดก คือ ทรัพย์ที่แบ่งได้ เป็น
ทรัพย์ที่เป็นของผู้มีสิทธิในกองมรดก หลังจากท่ีเจ้าทรัพย์ได้ตาย 
  อัซซัยยิด ซาบิก ( 2549 : 526) ให้ความหมายของทรัพย์สินมรดก คือ ทรัพย์ที่ผู้ตายได้ท้ิง
เอาไว้ทุกอย่างเฉพาะในเรื่องทรัพย์สิน ที่ไม้ใช่ทรัพย์สินไม่เกี่ยว 
  สรุปแล้วมรดกหรือทรัพย์สินมรดกหมายถึง ทรัพย์สินของผู้ตายที่แบ่งได้ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน
ไม่เก่ียว ที่ตกทอดไปยังทายาทโดยธรรม หลังจากท่ีเจ้าทรัพย์ได้ตายไป 
  2.2 ความส าคัญในการศึกษามรดก 
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มูนีรมูหะหมัด (  2549 : 3) กล่าวว่า การศึกษามรดกเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ท่านร่อซูล (ซ.ล.)  กล่าวว่า 
ท่านอิบนิ มัสอุด รฎิฯ กล่าวว่าท่านร่อซูล (ซ.ล.)  กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงเรียนรู้เกี่ยวกับมรดก และจง
น าไปสั่งสอนมนุษย์ท้ังหลาย แท้จริงฉันเป็นมนุษย์ซึ่งต้องถูกเก็บชีวิตไป และแท้จริงความรู้นี้ (มรดก) จะถูก
เก็บไป และความยุ่งเหยิงจะปรากฏขึ้น จนกระท้ังชายสองคน ขัดแย้งในมรดก แล้วเขาท้ังสองก็ไม่พบว่ามี
ผู้ใดจะตัดสิน (ข้อพิพาทเก่ียวกับมรดก) ระหว่างเขาทั้งสอง” อัล ฮากิม และนักหะดีษอ่ืนๆถือว่า เป็นหะดีษ
ซ่อเฮียหฺ บรรดานักหะดีษรุ่นหลังถือว่าเป็น    หะดีษหะซันและอิบนิ มาญะฮฺ รายงานโดยมีสายรายงานดี 
  อัซซัยยิด ซาบิก ( 2549 : 525-526) กล่าวว่า ความประเสริฐของวิชาการแบ่งมรดก ดังที่
รายงานจากอาบีหุร็อยเราะฮฺ ว่าแท้จริงท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “พวกท่านจงศึกษาการแบ่งมรดก และจง
เอามันไปสอน เพราะมันเป็นครึ่งหนึ่งของวิชาความรู้ โดยที่เขาจะลืมมันและถือเป็นสิ่งแรกที่จะถูกถอด
ออกไปจากประชาชาติของฉัน” บันทึกโดยอิบนูมาญะฮฺ และอัดดารูกุฏนี 

จากวัจนะท่านร่อซูล (ซ.ล) สะท้อนให้เห็นว่าวิชาเกี่ยวกับมรดกเป็นวิชาที่ส าคัญวิชา
หนึ่งและอาจจะสูญหายไปกับผู้รู้ หากไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นต่อไป และจะเกิดความหายนะเมื่อมี
ผู้เสียชีวิตและมิได้ใช้หลักศาสนาในการแบ่งมรดก จะส่งผลให้สังคมมีความเดือดร้อนตามมา ดังนั้นผู้ที่
ด าเนินการแบ่งมรดกจึงเป็นสิ่งที่บังคับส าหรับปัจเจกบุคคล (ฟัรดูอีน) ที่จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ต่อไป 

3. ชุดกิจกรรมการสอน 
   3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรม หรือชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจาก
ค าว่า “Activity Package” หรือ “Instructional Package” หรือ “Learning Package” เดิมทีเดียวมัก
ใช้ค าว่าชุดการสอนเพราะเป็นสื่อท่ีครูน ามาใช้ประกอบการสอน แต่ต่อมาแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น นักการศึกษาจึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า ชุดการเรียน 
(Learning Package) บางครั้งเรียกรวมค าว่าชุดการเรียนการสอนเพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของ
นักเรียนและการสอนเป็นกิจกรรมของครู 
 กัลยา ทองสุ ( 2545 : 54) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง การใช้สื่อการสอนหลายอย่างที่
จัดไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอนของเนื้อหารวมเข้ากันไว้เป็นชุด โดยผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ครูมีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุญชม ศรีสะอาด ( 2541 : 95-100, อ้างถึงใน ศิกานต์ เพียรธัญญกรฌ์. 2546 : 278)กล่าว
ว่า ชุดการสอน คือ สื่อการเรียนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (  Package) เรียกว่าสื่อ
ประสม ( Multi Media) เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น  
Learning Package, Instructional Package หรือ Instructional Kits นอกจากจะใช้ส าหรับให้ผู้เรียน 
เรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ยังใช้ประกอบการสอนแบบอ่ืน เช่น ประกอบการบรรยาย ใช้ส าหรับการเรียนเป็น
กลุ่มย่อย การใช้ชุดการสอนส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อยจะจัดในรูปของศูนย์การเรียน 
 อรุณี  สุพรรณพงษ์ ( 2549 : 54) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมหมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผลิต
ขึ้นอย่างมีระบบ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการช่วยลดบทบาทของครูผู้สอนอีกทั้งยังเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอน 
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  ดังนั้นชุดกิจกรรมการสอน หมายถึงชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนการสอนที่เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ โดย
แต่ละหน่วยประกอบด้วยชื่อกิจกรรม คู่มือ การปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และแบบ
ประเมินผล มีการก าหนดจุดม่งหมายของการเรียนการสอนไว้ครบถ้วน ส าหรับการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือ
ท ากิจกรรมแบบกลุ่ม โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพโดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.2 ความส าคัญของชุดกิจกรรมการสอน 
  ความส าคัญของชุดกิจกรรมการสอนคือ ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ท่ี
สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง เร้าความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างความพร้อมและม่ันใจแก่ผู้สอนช่วยให้การ
เรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอนครูคนอ่ืนน าชุดกิจกรรมการสอนไปใช้สอนแทนได้และประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
 3.3 ลักษณะของชุดกิจกรรมที่ดี 
  ทวีศักดิ์  ไชยมาโย ( 2540 : 45) กล่าวถึงชุดกิจกรรมที่ดีนั้นจะต้องจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและวิธีการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายเช่น 

1) ใช้สื่อหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนดีขึ้น 
2) หาวิธีการหลาย ๆ รูปแบบโดยมีจุดมุ่งหมายและกระบวนการหลายอย่าง 
3) แบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอน ตามล าดับความยากง่าย 
4) ควรมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ให้ผู้เรียนได้เลือกและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

  เอมอร ส าราญจักร ( 2548 : 40)กล่าวถึงลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีว่าควร
มีลักษณะที่เรียนได้ง่าย เหมาะสมกับพ้นความรู้เดิมของเรียน ตรงตามหลักสูตร สื่อมีความน่าสนใจ ถูกต้อง
ตามเนื้อหา มีวิธีการใช่อย่างละเอียด กิจกรรมสนุกสนาน และข้อส าคัญได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอนแล้ว   
   จากความเห็นของนักการศึกษาสามารถสรุปลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ดีได้ดังนี้ ชุดกิจกรรมการสอนที่ดีต้องประกอบด้วยสื่อหลาย ๆ อย่างในรูปสื่อประสมเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายมีการแบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอนตามล าดับความยาก
ง่าย เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน สะดวกในการเก็บรักษาและน าไปใช้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าเป็น นักเรียนระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2โรงเรียนผดุงศีล
วิทยาอ าเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาที่เรียนรายวิชาศาสนบัญญัติ(อัล -ฟิกฮฺ)จ านวน  43 คนจ านวน 2 
ห้องเรียนและ กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากห้องท่ีผู้ค้นคว้าอิสระท าการสอนเพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล เป็น
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ตัวแทนของประชากร นักเรียนระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2จ านวน5 ชุด 

-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง เศษส่วน  
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น)   
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน   
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการบวกลบเศษส่วน   
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการแบ่งมรดกตามศาสนบัญญัติจากโจทย์ปัญหา 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  
1.1 ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2จ านวน 5

ชุด/วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพ  E1/E2คือ เกณฑ์ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการใช้แผนการสอน
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

1.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก
ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test 

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนตาม ชุดกิจกรรมการ
สอน เรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนดังนี ้(บุญชมศรีสะอาด, 2545 : 162)มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์  

  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด  

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนา ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก

ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2 ดังนี้  
1. ประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้น

อิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2 ทดลองกับ นักเรียนระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา พบว่า มีประสิทธิภาพ 82. 20/84.00 แสดงว่าการพัฒนา ชุดกิจกรรม
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การสอน เรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามตอนกลางศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 

 2.ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังจากการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
การแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การแบ่งมรดก ระดับชั้น

อิสลาม 
ศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ด้วยค่าเฉลี่ย 4.87 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิสระขอน าเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 
1. การใช้ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปี

ที่ 2 ที่ผู้ค้นคว้าอิสระพัฒนาขึ้น หลังการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.2/84.0 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80(E 1 / E 2 )ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเนื่องมาจาก 
1.1 ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ที่ผู้ 

ค้นคว้าอิสระพัฒนาขึ้นมีการจัดท าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหา ประเด็นปัญหา เลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ศึกษาหลักสูตรอิสลาศึกษา เนื้อหาในวิชาอัลฟิกฮฺ เรื่องการแบ่งมรดก เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการแบ่งมรดก สร้างชุดกิจกรรมฉบับร่างที่ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกรอบเนื้อหา กิจกรรมการเรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้  สื่อการเรียน ตลอดจนบันทึกหลังการสอน ชุดฝึกทักษะและการวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสนาและศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินความเหมาะสมระหว่างชุด
กิจกรรมการสอนกับหลักสูตรอิสลามศึกษา เครื่องมือวัดและสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร ส าราญจักร
(2548:40) ที่ว่าลักษณะของชุดการเรียนการสอนที่ดีว่า ควรมีลักษณะที่เรียนได้ง่าย เหมาะสมกับพ้ืนความรู้
เดิมของนักเรียนของผู้เรียน ตรงตามหลักสูตร สื่อมีความน่าสนใจ ถูกต้องตามเนื้อหา มีวิธีการใช้อย่าง
ละเอียด กิจกรรมสนุกสนาน และข้อส าคัญได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแล้ว 
                         1.2 ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ที่ผู้
ค้นคว้าอิสระพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
                               1.2.1คู่มือครู เป็นค าชี้แจงในการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูเพื่อน าไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ก าหนดให้ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคู่มือครูประกอบด้วย 
ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการสอน บทขอบข่ายเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครูผู้สอนการ
จัดชั้นเรียนการประเมินผลการเรียนรู้ข้อเสนอแนะส าหรับครูและข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียน 
1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละชุดกิจกรรมการสอนจะมีแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ ผลการเรียนที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์) สื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
บันทึกหลังสอน ใบความรู้ และชุดกิจกรรมที่ใช้ฝึกทักษะจ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง 
                         ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผู่ค้้นคว้าอิสระจัดท าขึน้มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของอัลเฆาะซาลี  กล่าวว่า การสอนทุกครั้งต้องมีการเตรียม การสอนล่วงหน้า
(แผนการสอน)  มิฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนก็จะไม่มีประสิทธิภาพ   และเทคนิคการสอนอีกอย่างหนึ่งคือ 
เทคนิคการสอนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก และท่านยังได้เสนอให้ผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551:139) 

           1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง ปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสอนต่าง ๆ โดยน าแนวคิดและ
ทฤษฎีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และเน้นให้สามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง ผลการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ สุขุมาเอการัมย์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องรูปสาม เหลี่ยม ตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5ผลการวิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 8.375 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  70 ขึ้นไปและสุรัตนาภรณ์  ศาสตร์นอก
(2549 : บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ได้แก่ มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และกล้าแสดงออก 
1.4 บทบาทของครู ครูมีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแลให้
ค าปรึกษานักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ ให้ก าลังใจ ส่งเสริม
ให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกท ากิจกรรมด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล สังเกต บันทึก และประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ปรับปรุงพัฒนาเป็นรายบุคคล                                

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการแบ่งมรดกระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ 
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการแบ่งมรดก  ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจาก กิจกรรมการเรียนการสอนของชุดกิจกรรม การสอน เรื่องการแบ่งมรดก  
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 มีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นได้แก(่ 1)ขั้นน า เป็นขั้นเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม ( 2)ขั้นสอนเป็นขั้น
สร้างความขัดแย้งทางปัญญา โดยครูจัดประสบการณ์ที่จูงใจให้ศึกษาข้ันไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อยกระตุ้นให้
ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ผู้เรียนคิดหรือสร้างข้ึนขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อชั้นเรียน กลุ่มย่อยเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อท้ังชั้นอภิปรายและตอบข้อซักถาม ค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของข้อคิดเห็น( 3)ขั้นสรุป เป็นขั้นที่
ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนโดยใช้ค าถาม ครูรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
แนวคิด ความคิดรวบยอด และขั้นฝึกทักษะและการน าไปใช้ เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างช านาญ ผู้เรียนจะท าแบบฝึกทักษะที่ครูเตรียมมา( 4)ขั้นฝึกทักษะ
และการน าไปใช้ เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างช านาญ 
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ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์( Constructivism) พรพรรณ 
พึงประยูรพงศ์ ( 2547 :67)กล่าวว่าแนวคิดคอนสรัคติวิสต์เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ในสภาพใด ๆ ก็ตาม ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียน ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นความรู้ที่ได้จึงเกิดจากการ
ที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้น
กระบวนการเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการสอนยังประกอบด้วยการอภิปราย การทบทวนและการ
น าเสนอจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากและซับซ้อนและมีการเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ
ตามทัศนะของอัลเฆาะซาลี  กล่าวว่า การสอนทุกครั้งต้องมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า  มิฉะนั้นแล้วการ
เรียนการสอนก็จะไม่มีประสิทธิภาพ   และเทคนิคการสอนอีกอย่างหนึ่งคือ เทคนิคการสอนจากสิ่งที่ง่าย
ไปสู่สิ่งที่ยาก และท่านยังได้เสนอให้ผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอน (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต ,2551:139)   ตามทัศนะของอิบนู คอลดุน  มีทัศนะท่ีต่างไปจากทัศนะ
ของอัลเฆาะซาลี  และอิบนู สีนา ได้กล่าวว่า เด็กๆ ควรเลือกเรียนวิชาการอ่าน การเขียนและเลขคณิตก่อน 
แล้วค่อยไปเรียนวิชาศาสนา  (Malik, 1983 :76 อ้างอิงถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต , 2551 : 144) และ
ตามทัศนะของเคาะฏีบอัลบัฆดาดี กล่าวว่าการใช้สื่อการสอนนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับนักเรียนและได้
เสนอการสอนแบบ  “ อภิปราย” และ “ แบบทบทวน” เพ่ือประเมินว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนมากน้อย
เพียงใดและจะเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแม้ว่าจ านวนนักเรียนจะมีน้อยก็ตาม (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษา
เขต, 2551:137) 
 3.  การใช้ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการแบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการ
แบ่งมรดก ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 จากการประเมินของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นในเรื่องการปฏิบัติได้จริงและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายจะท าให้ผู้เรียนมีความผูกพันกับความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขกับการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มาลิณีพูลศรี ( 2549 : 115) พบว่า นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เกิดการกระตือรือร้น มีความ
อิสระ ได้ท างานร่วมกับเพื่อน ส่งผลให้การตอบแบบสอบถามของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการค้นคว้าไปใช้ 
               1.1 จากผลการศึกษาค้นคว้า แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดแต่เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านกิจกรรมและแบบฝึกหัดน่าสนใจนักเรียนได้ระดับ
คะแนนน้อยที่สุดจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการสร้างชุดกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมให้มีความเร้าใจ สนุก
กับการเรียน และสร้างแบบฝึกท่ีนักเรียนร่วมกันสร้าง มีสวนร่วม ให้น่าสนใจและนักเรียนง่ายต่อการเข้าใจ
และตอบค าถาม 

1.2 จากผลการศึกษาค้นคว้า แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดแต่เมื่อพิจารณารายด้านด้านเหมาะสมกับ
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ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ระดับคะแนนน้อยที่สุดจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการสร้างชุดกิจกรรมโดย
ค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นอันดับแรก 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอะกีดะห์ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษา 
ตอนปลายปีที่ 1 (ซานาวีย)์โดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 

The Development learning  Achievement  in  Aqidah  Subject of  Students in the 
Final Level of  Islamic Studies (Sanawi)Year 1  Using Cooperative Learning. 

 กอเซ็ง  มะสารี1 และผศ.สุเชษฐ ม่าเห ร็ม2 
Koseng Masaree 

 

 Abstract  

 The purposes of this study were  to develop and examine Lesson plans in 
Aqidah Subject Using Cooperative learning, to compare the learning 
Achievement of  students in  Aqidah Subjectbefore and  after learning by 
Cooperative Learning, and to examine the satisfaction of the students in the 
Final Level of Islamic Studies (Sanawi) Year 1 towards a lesson in Aqidah 
Subject  after using the Cooperative Learning Modules. The sample in this 
study is student at the Final Level of  Islamic Studies (Sanawi) Year 1 of 
Alawiah school  studying in the second  semester of the  year 2554, 32 
students who have been selected by purposive sampling,  specified by 
using the experimental one group  pre-test post-test design. Equipment  
and Material using Lesson plans by Cooperative Learning, The Achievement 
test, and student satisfaction questionnaire.Data were analyzed using basic 
statistics and t-test.     
The results of this study were as follows 

The proposed  Lesson plans in Aqidah Subjectby Cooperative 
Learning had exceed the set efficiency criteria 84.65/ 83.85 

The achievement in Aqidah Subject by  Cooperative Learning  was 
significantly higher to Students who learning before at the .01 level. 
The satisfaction of the students with the learning by Cooperative Learning 
was at a high level. 

 

 Key words: Achievement,  Cooperative Learning ,   Aqidah  Subject  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการ

สอนวิชาอะกีดะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของนักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาอะกีดะห์ที่ใช้รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือก่อนและหลังเรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษา
ตอนปลายปีที่ 1  ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอะกีดะห์ตามแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 32  คน ซึ่งผ่านการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้รูปแบบ
การทดลองแบบ  One - Group Pre-test Post-test Design   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)แผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ84.65/ 83.85 
 2) นักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
วิชาอะกีดะห์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอะกีดะห์ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก 

 

 ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,   การเรียนแบบร่วมมือ,  วิชาอะกีดะห์  

 
บทน า 

การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์ชาติ เพราะการศึกษาเปรียบเสมือนดวงประทีปส่อง
น าชีวิต เป็นประตูของความส าเร็จและเป็นกุญแจแห่งอารยธรรม ดังนั้นจึงไม่มีประชาชาติใดในโลกอันกว้าง
ใหญ่นี้ที่ปฏิเสธความส าคัญของการศึกษา เพราะต่างตระหนักดีว่าพวกเขามิอาจจะด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่าง
สงบสุขหากปราศจากการศึกษา( อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2546 :1)  

การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการประกอบกัน หนึ่งในปัจจัยซึ่งมี
ความส าคัญยิ่ง ได้แก่ ปัจจัยด้านวิธีการจัดการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
(ประกอบ คุณารักษ์, อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง , 2545 :  ค านิยม) กอรปกับวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
เป็นจุดเน้นของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีสาระทั้งสิ้น 9 
หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2543  :  24 ) 
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ในอิสลามการแสวงหาความรู้นั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในแปลจนถึงหลุมศพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และการแสวงหารู้นั้นเป็นภารกิจที่คนที่เป็น
มุสลิมทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้คนๆนั้น สามารถพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
ให้ด ารงอยู่ในฐานะผู้ศรัทธาที่มั่นคง ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความรู้ตลอดจนการปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีสุด โดยเฉพาะความรู้ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อ
และหลักศรัทธาในอิสลาม  
 การเรียนรู้ในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องท่ีส าคัญอันดับแรกส าหรับการด าเนินชีวิตของมวลมนุษย์ 
และเป็นการเรียนรู้ที่เลิศท่ีสุดในหมู่วิทยาการอิสลาม ทั้งนี้เพราะเป็นความรู้สูงสุดในการอธิบายความจริง
ของชีวิตทั้งหมดในรูปแบบที่มนุษย์ยอมรับได้ และเป็นไปได้มากท่ีสุดที่มนุษย์จะเข้าใจได้การที่จะให้มนุษย์
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องผ่านกระบวนการศึกษา  
 โดยทั่วไปโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รวมกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546  และกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของความรู้ด้านศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะวิชาที่เก่ียวกับ
หลักความเชื่อในอิสลาม จึงได้ก าหนดให้มีการบรรจุวิชาอะกีดะห์ในกลุ่มสาระศาสนาอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 

ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาอัลอะกีดะห์ของโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการสอบ i-net  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 30.55 (สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ , 2552 : 5) ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ และการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าวิชาอ่ืนที่ท าการทดสอบ  ผู้ค้นคว้าอิสระในฐานะครูสอนวิชาอะกี
ดะฮฺ มีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในการสอนวิชาอะกีดะห์ 
เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอะกีดะห์
ในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้จึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้3ข้อคือ 1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ก่อนและหลังเรียน  3.เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 

 
วิธีการค้นคว้าอิสระ 
 ประชากรที่ใช้การค้นคว้าอิสระเป็นนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
เป็นผู้เรียนจ านวน 32 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ใช้รูปแบบ
การทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  
1) แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาอะกีดะห์ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาอะกีดะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ   และได้ด าเนินเก็บ
รวบร่วมข้อมูลดังนี้1)ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ค้นคว้าอิสระสร้างขึ้น
จ านวน30 ข้อใช้เวลา45นาที    2)จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยมี
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กระบวนการจัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถกลุ่มละ4 คนโดยมีคนเก่ง  1 คนปานกลาง 2คนอ่อน  1 คน
แล้วด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่  1 – 3  วิชาอะกีดะห์ เรื่อง การปฏิบัติในการพัฒนา
พฤติกรรมแห่งศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และการยึดมั่นในหลักการศรัทธาบนพื้นฐาน
ของความเป็นเหตุและผล  นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่  1   ใช้เวลา10 ชั่วโมง   3)ทดสอบหลัง
เรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา45นาที    4)ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบเรียนแบบร่วมมือตั้งแต่
แผนการจัดการเรียนการสอนที่  1 ถึง3ใช้การประเมินชนิดสอบถาม ใช้เวลา  20 นาทีส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ด าเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน วิชาอะกีดะห์โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือตามเกณฑ์ 80/80  โดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1 วิชาอะกีดะห์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้   t – test แบบ 
Dependent Samples   3)วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการค้นคว้าอิสระ 
 จากการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์ ปรากฏว่า  
            1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ พบว่า ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 84.65 และผู้เรียน
สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 83.85แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.78  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.59 และผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 25.16  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 .20  เมื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ โดยการทดสอบค่าที จะเห็น
ได้ว่า ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
 3.  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ ร่วมมือ อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.37, s.d = .60)แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากตามความคิดเห็นของผู้เรียน 
 
อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการวิเคราะห์ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1 ซึ่งได้ผล และสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิ์ภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 84.65 และ
ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 83.85แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียน
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การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์ ชั้นอิสลามศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ค้นคว้าอิสระสร้างขึ้น มี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.65/ 83.85 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้  
 จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือ ในวิชาอะกีดะห์ ที่สร้างขึ้นส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่คะแนน
ท าแบบทดสอบท้ายแผน มีค่าสูงกว่าคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนนั้น  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือวิชาอะกีดะห์เป็นแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การทดสอบก็จะเป็นรายบทและด าเนินการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้น
จากการปฏิบัติกิจกรรมทันที 

2.  นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ มีผลท าให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เลิศศักดิ์  
ประกอบชัยชนะ (2544  : 44) ได้ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว
วงกลม หลังการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนการเรียน  ที่ระดับ 
.01    

การที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนแบบร่วมมือ นั้น  มีการจัดกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ ท าให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
ไม่เข้าใจสมาชิกในกลุ่มที่เก่งก็จะอธิบายและช่วยเหลือเพ่ือนให้เข้าใจ โดยที่สมาชิกคนที่ไม่เข้าใจจะไม่มีความ
รู้สึกละอายเพราะเป็นการถามตอบกันในกลุ่มเล็กๆ และบางทีนักเรียนจะเข้าใจภาษาท่ีเพ่ือนอธิบายได้ดีกว่า
การเรียนจากครูเนื่องจากนักเรียนสามารถพูดจาสื่อสารกันได้เหมาะสมและเข้าใจกันได้ดี เพราะวัยของ
นักเรียนใกล้เคียงกันมากกว่าวัยของครูกับนักเรียน และเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นคณะ การสร้างกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนจะป้องกันไม่ให้
นักเรียนรู้สึกว่าอยู่ คนเดียว การท างานร่วมกันจะท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและท า
ให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  นักเรียนจึงไม่เคร่งเครียด เนื่องจากสมาชิก
ภายในกลุ่มจะร่วมมือกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น  นักเรียนที่ เรียน
เก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน  โดยการอธิบายเรื่องท่ีนักเรียนที่เรียนอ่อนไม่เข้าใจให้เข้าใจ นักเรียนที่
เรียนอ่อนจะพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลงาน คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มออกมาดีที่สุด   ซึ่งท าให้สมาชิก
ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  ซึ่งเป็นผลท าให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยร่วมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่สร้างขึ้นประกอบด้วยสื่อและข้ันตอนที่ชัดเจน
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมหลายรูปแบบเกิดความกระตือรือร้นท าให้นักเรียนรู้จักวิธีเรียน  (Learn How to 
Learn) และเน้นให้ผู้เรียนได้มีการช่วยเหลื่อซึ่งกันและกันภายในกลุ่มท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนเฉพาะเนื้อหาเพียงอย่างเดียวสอดคล้องกับทฤษฎี
สัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่ว่าการเรียนการสอนนั้นจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
และจะต้องจัดเนื้อหาออกเป็นหน่วยๆและเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายากเสมอเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียนแต่ละหน่วยการสร้างแรงจูงใจนับว่ามีความส าคัญมากเพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจเมื่อ
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ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือรางวัลเป็นการเสริมแรงซึ่งธอร์นไดค์ เชื่อว่าการเสริมแรง รางวัลหรือความส าเร็จจะ
ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมต่างๆหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามวิชาหลักการศรัทธาควรน าการสอนแบบร่วมมือไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม วิชาอะกีดะห์ในเนื้อหาอ่ืนๆ 
       2.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนอ่อนและปาน
กลางส่วนนักเรียนที่เก่งจะต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในกลุ่มครูควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมให้ 
นักเรียนเก่งเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มที่ 
       3.  การแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือครูผู้สอนควรก าหนดกติกาของกลุ่มให้
ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพและสมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานมาก
ที่สุดและไม่ควรยึดกลุ่มเดิมตลอดควรมีการเปลี่ยนกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มให้มี 
นักเรียนเก่งปานกลางอ่อน 
 4.  การน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรให้นักเรียนมี
โอกาสฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศก์ควรสนับสนุนให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอ่ืน 
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   No. S022 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับ

ประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มปี พ.ศ. 2551 
Developing Arabic Language Learning Acheirment by suing Arabig 

Vocabulary Games as Learning Tools for Prathomsuksa 1 Students in 
Lubokayoh School, Ra-ngae District, Narathiwat Province 

 ต่วนตัรมีซี   นิแต1 
Tuantarmizee  Nitae 

 

 ABSTRACT  

 This research aimed to 1) compare the achievement of students in Arabic by 
using the Arabic vocabulary games for students Grade 1 , Ban LubohKayoh 
School, Rangae District, Narathiwat Province, according to Islamic studies 
intensive courses year 2551(B.E.), before and after learning , 2) study the 
persistence in learning of students who were taught using Games for 
Teaching Arabic vocabulary for students and teaching normal population. 
This was student  grade1 Ban LubohKayoh School, Chalearn Sub-District, 
Rangae District, Narathiwat Province 2 classes totaling 43 samples of 25 
people from the Purposive sampling . The researcher provided a classroom 
teaching and the rooms are convenient to use and experiment .The results 
showed that the A comparison of achievement in learning Arabic using 
Games for Teaching Arabic vocabulary  for students Grade 1 before and after 
the teaching and learning using games found that after learning be equal to
X =  14.08 and before learning be equal to X =  6.72.The persistence in 
learning Arabic vocabulary after learning 2 weeks of the experimental 
students group that were taught using games for teaching was higher than 
the control student group was taught by normal teaching. 
 

 

 Keywords: development, academic achievement, Arabic, word games.  

   

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้
เกมค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มปี 
พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาษา
อาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มปี พ.ศ. 2551 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอนส าหรับ
นักเรียนและการสอนตามปรกติผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ 2555 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มปี พ.ศ. 2551  จ านวน 25 คน
ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอาหรับผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ พบว่า คะแนน
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ X =  14.08ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ X =  6.72  ความคงทนในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอาหรับของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ สูงกว่า การสอนโดยไม่
ใช้เกมส์ 

 

 ค าส าคัญ :พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ภาษาอาหรับ, เกมค าศัพท,์  
 
บทน า 

ภาษาอาหรับซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ภาษาอาหรับเป็น ภาษาของ
คัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเป็นธรรมนูญและเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ภาษาอาหรับจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคนเพ่ือศึกษาและเข้าใจ
บทบัญญัติศาสนาอิสลามจากอัลกุรอานและอัล-หะดีษจะเห็นได้ว่า ภาษาอาหรับ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
นักเรียนมุสลิม โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาที่ปัจจุบันได้มีกฎข้อบังคับใช้ระบบบูรณาการ
ระหว่างสามัญควบคู่กับศาสนาโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถเผยแผ่ความรู้ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม (ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต
การศึกษา 2, 2546:5) 
 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551ได้ก าหนด
สาระภาษาอาหรับไว้ดังนี้ มาตรฐาน ร 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็น
คุณค่าในการใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติ ของศาสนาอิสลามอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,2551 : 110) ดังนั้นสิ่งแรกที่
ส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับคือควรจ าค าศัพท์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่นักเรียนจะได้สื่อสาร
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อย่างมีประสิทธิภาพมาก ในการเรียนภาษาไม่ว่าภาษาใด และระดับชั้นใดก็ตาม นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวภาษาท้ังในด้านเสียง ค าศัพท์และโครงสร้าง  ถึงแม้การเรียนการสอนภาษาอาหรับในประเทศไทย
จะเริ่มต้นมีมานานเป็นระยะเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่การเรียนการสอนก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะในระดับเริ่มต้น คือระดับประถมศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอาหรับ พบว่า เรื่อง 
ค าศัพท์ เสียง โครงสร้างจะเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในภาษาอาหรับ ซึ่งนักเรียน
ส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอ 

 ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาวิธีการท่องศัพท์เพ่ือน ามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อาหรับให้มีประสิทธิภาพ เกิดความประทับใจ จดจ าสิ่งที่ได้เรียนมารวดเร็วและสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สนุกสนาน คือการใช้เกมส์ ซึ่งสอดคล้องกับดวงเดือน สุภีกิตย์ 
(2522 : 2) กล่าวว่า “การเรียนการสอนให้มีกิจกรรมสนุกสนาน เร้าความสนใจของนักเรียน จะช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ” การใช้เกมส์มาสอน จึงนับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เร้าความสนใจและ
สนุกสนานให้แก่นักเรียน โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนใจ โดยที่ครูไม่
ต้องบังคับและนักเรียนก็ได้ความรู้โดยไม่รู้สึกตัว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษา
อาหรับประกอบการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะ  กาเยาะ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มปี พ.ศ. 2551 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับ
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนและการสอนตามปรกติ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา  

สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ว่าด้วยการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีอัล-กุรฺอานเป็นธรรมนูญชีวิต และนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นแบบอย่าง ที่จะก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โดยมีสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 

ภาษาอาหรับ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสารและ
ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทฤษฏีเกี่ยวกับการสอนภาษาโดยใช้เกมส์ 

ความหมายของเกมส์ 

เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์ (2545 : 2) ได้ให้ความหมายของเกมส์ไว้ว่า เกมส์ หมายถึง กิจกรรมทาง
ภาษาท่ีจัดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบ ( Test) และเสริมสมรรถภาพ (Enlarge) ในการเรียนภาษาของผู้เรียน โดย
เน้นหนักไปในทางผ่อนคลาย (Relax) เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ทั้งในรายบุคคลและ
สมาชิกในกลุ่มภายใต้เงื่อนไข (Condition) ที่ก าหนด 

มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ (2542 : 20) กล่าวว่า เกมส์เป็นกิจกรรมการเล่น หรือการแข่งขัน เพ่ือการ
เรียนรู้ มีก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะการ
น าเกมส์มาประกอบการสอน จะช่วยให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้นๆ น่าสนใจไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีโอกาสใช้ปฏิภาณไหวพริบของตน สามารถจดจ าบทเรียน
ได้ง่าย เร็ว และจ าได้นาน นอกจากนี้การที่เด็กได้เล่นเกมส์จะได้ความรู้ทางวิชาการ และยังช่วยพัฒนา
สติปัญญาตลอดจนความเจริญเติบโตของร่างการด้วย 

สรุปได้ว่าเกมส์การศึกษา หมายถึง เกมส์ที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนา
ความคิด เป็นพื้นฐานส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีกระบวนการ
เล่นที่ช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน 

จุดประสงค์ในการใช้เกมส์ 

นิตยา สุวรรณศรี (2536 : 12) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการใช้เกมส์ เป็นกิจกรรมในการออกก าลัง
เพ่ือใช้ในการบ าบัดความเครียดทางกายและประสาท เพื่อความสนุกสนานสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้
สนุกสนานท าให้นักเรียนอยากเรียนภาษาและสามารถน าเกมส์ที่ฝึกในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียนได้ด้วย
เช่น เกมส์การแข่งขันระหว่างผลไม้เป็นการแข่งขันระหว่างผลไม้เป็นการแข่งขันระหว่างคนสองคนหรือสอง
ทีม เมื่อมีการส่งสัญญาณผู้เข้าแข่งขันเริ่มจากเส้นเดียวกัน กลิ้งผลไม้ เช่น ส้ม มะม่วง หรือ แอปเปิ้ล ไปยัง
เส้นซึ่งอยู่ในด้านตรงกันข้ามหรืออยู่หลังห้องโดยใช้ดินสอดันผลไม้ไปนักเรียนคนแรกหรือทีมแรกเป็นผู้ชนะ 
เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ใช้ในการฝึกเรียงชื่อผลไม้ชนิดต่างๆ และประโยคค าสั่งง่ายๆ เช่น ِبُسْرَعة ตลอดจนจ า
ศัพท์อ่ืนๆ  

สุวิมล ตันปิติ  (2536 : 32) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเน้นกิจกรรมที่จะพัฒนาร่างกาย ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดเสริมสร้างให้มีการตื่นตัวมีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากการฝึกภาษาตามปกติ เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนจะช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนทางภาษาและเกมส์ที่ใช้เล่นในห้องเรียนนักเรียนยัง
สามารถน าไปเล่นนอกชั้นเรียนได้และเป็นกิจกรรมที่เน้นเทคนิคหนึ่งในการสอนไวยากรณ์ ระบบเสียงของ
ภาษาได้ดี 
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จากจุดประสงค์ดังกล่าว พอสรุปได้ว่า เกมส์มุ่งให้ผู้เล่นเป็นคนหัดคิดอย่างรวดเร็ว คนช่างสังเกต 
ช่วยให้มองเห็นได้เห็นได้ฟัง รู้จักการเปรียบเทียบ รู้จักการแยกแยะ และให้ผู้เล่นมีความพร้อมและตื่นตัวอยู่
เสมอ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมส์ส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 2. แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอาหรับ มีขั้นตอนดังนี้  

  2.1 ศึกษาระเบียบการประเมินผลจากเอกสารเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียน
ภาษาอาหรับ ระดับประถมศึกษา 

  2.2 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือ เทคนิคการสร้างข้อสอบระดับ
ประถมศึกษาของ สุจิตรา หังสพฤกษ์ (2538) 

  2.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือ แนวทางภาษา และการสร้างแบบทดสอบให้เป็น
มาตรฐาน ของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) 

  2.4 ศึกษาการสร้างข้อสอบค าศัพท์ น าค าศัพท์จากบทเรียนมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ค าศัพท์จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ 

เรื่อง จ านวนคาบ / ชั่วโมง 

เรื่องท่ี 1 เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับพยัญชนะอาหรับ 3 

เรื่องท่ี 2 เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับการประสมพยัญชนะและสระ 4 

เรื่องท่ี 3 จ านวนเลข 2 

เรื่องท่ี 4 ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย 3 

รวม 12 

  2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอาหรับจ านวน 3 คน ตรวจ
ความเที่ยงตรงระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาถ้าดัชนี IOC ที่
ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ข้อสอบนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น ค่าดัชนี  
IOC ของข้อสอบใดน้อยกว่า 0.6 ข้อสอบนั้นก็ถูกคัดออกไป หรือน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอน 

จ านวน
นักเรียน 

(n) 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ 

คะแนนเต็ม 

ทางการเรียน 

X  ∑D ∑D2 t 

25 ก่อนเรียน 20 6.72 
184 1,470 .032* 

25 หลังเรียน 20 14.08 

 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการ
สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ พบว่า คะแนนหลังเรียนมี
ค่าเท่ากับ X =  14.08ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ X =  6.72 โดยคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งหมด
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์มีคะแนนที่สูงขึ้นเท่ากับ 184 และคะแนนความก้าวหน้ายกก าลัง
สองเท่ากับ 1,470 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดี
ขึ้น 

การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษาอาหรับ
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนและการสอนตามปรกติ 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ N X  S.D. t 

สอนโดยไม่ใช้เกมส์ 25 19.20 3.51 
.049* 

สอนโดยใช้เกมส์ 25 27.27 4.99 

ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอาหรับของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ สูงกว่า การ
สอนโดยไม่ใช้เกมส์ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้
เกมค าศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มปี พ.ศ. 2551 ผู้วิจัยขอเสนอการ
อภิปรายตามสมมติฐานดังนี้ 

 1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ภาษา
อาหรับประกอบการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยอื่นๆ ที่ได้ท าการทดลองเก่ียวกับการใช้เกมประกอบการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐฌา นามวงศ์ (2548) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษที่มี
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ต่อความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ การศึกษาพบว่าหลังจากใช้เกมประกอบการสอนแล้วนักเรียน
มีความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของฮูนาดี บินตี อาอิด 
บิน มัอฺยูดอัล-จูอัยดฺ ( 2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการใช้เกมภาษาอาหรับต่อการพัฒนาทักษะด้านการฟัง
และการอ่าน โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกใช้เกมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น และอีกกลุ่มเป็นการสอนแบบ
ปกติ หลังจากนั้นได้ทดสอบนักเรียนจากแบบทดสอบ จากผลคะแนนของทั้งสองกลุ่มพบว่า มีความแตกต่าง
อย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอนมีคะแนนสูงขึ้น และมีทักษะทั้งในด้านการฟังแลการอ่านที่ดี
ขึ้นเป็นอย่างมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของอาฏอฺอัลลอฮฺ (2546) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการใช้เกมต่อ
นักเรียนที่ด้อยในทักษะการอ่านภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นป.3 โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกใช้
เกมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และอีกกลุ่มเป็นการสอนแบบปกติ หลังจากนั้นได้ทดสอบนักเรียนจากแบบทดสอบ ผล
จากการศึกษาพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนที่แตกต่างอย่างชัดเจน มีค่านัยส าคัญท่ี (α = 0.05) จากการ
ทดลองครั้งนี้ พอสรุปได้ว่าในการสอนภาษาอาหรับโดยใช้เกมประกอบนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (เรืองศักดิ์ 
อัมไพพันธ์. 2536: 3-4) และสามารถฝึกทักษะทางภาษาให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกด้าน ได้สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามปกต ิ

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ประกอบ มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอาหรับ 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบมีความคงทนใน
การเรียนรู้ภาษาอาหรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก 
มีการเคลื่อนไหว ร่วมกันปรึกษาหารือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความสนุกสนาน พร้อมกับได้เรียนรู้ไป
กับเพ่ือนๆจากการร่วมกิจกรรมในการเล่นเกม ได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันท ากิจกรรรมด้วยความเต็มใจ และ
สมัครใจ จึงช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและจดจ าได้ดียิ่งข้ึน เหตุผลดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า 
กิจกรรมที่ใช้เกมประกอบในการสอนสามารถสร้างความเข้า ให้เกิดแก่นักเรียน จึงท าให้นักเรียนเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิสมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย (2548 ) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกมค าศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.6 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น 
70 เปอร์เซ็นต์ถ้าพิจารณาถึงค่าคะแนนเฉลี่ยในการสอบแต่ละครั้งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะ
พบว่า กลุ่มทดลองสามารถท าคะแนนดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังสอน ๒สัปดาห์
เป็น 27.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  4.99 ส าหรับกลุ่มควบคุมเป็น 19.20 และ 5.89 ตามล าดับ จะ
สังเกตเห็นว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้เป็นเพราะคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียน สอง สัปดาห์ของนักเรียนกลุ่มทดลองจะไม่แตกต่างกันมากและคะแนนที่ได้ค่อนข้างสูงแต่
คะแนนของกลุ่มควบคุมบางคนได้คะแนนสูง และบางคนได้ต่ ามาก ช่วงของคะแนนจะมีความแตกต่างกัน
มาก ถ้ามองในภาพรวมคะแนนของกลุ่มควบคุมค่อนข้างต่ า ท าให้มองเห็นได้ว่า วิธีการสอนภาษาอาหรับที่
ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบจะท าให้นักเรียนเกิดความประทับใจ ความรู้สึกที่ดีสามารถจดจ าในสิ่งที่
เรียนรู้ผ่านไปแล้วได้ดีขึ้นดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การใช้เกมมาประกอบในการเรียนการสอนเป็นการ
สอนภาษาอาหรับวิธีหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอาหรับ และเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้สูงกว่าการสอนตามปกติโดยให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว 
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ข้อเสนอแนะ 

 การสอนภาษาอาหรับโดยใช้เกมประกอบการสอนนั้น มีผลที่ดีต่อผู้เรียนในด้านการฝึกทักษะทาง
ภาษาท้ังทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

1. ครูผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละครั้งเป็นสิ่งส าคัญของการเล่น
เกมว่าเป็นการฝึกทักษะเพราะบางครั้งผู้เรียนมุ่งเพ่ือการแข่งขันเพ่ือที่จะเอาชนะมากกว่า  

2. การใช้เกมมาประกอบในการสอนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน เกิดความสนใจ เร้าใจ ต้องการที่จะเรียนอยู่เสมอ 

3. เมื่อน าเกมมาประกอบในการสอนควาค านึงถึงจุดมุ่งหมาย และความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใช้
ในการสอน ตลอดจนความเหมาะสมของเวลา และความสามารถของผู้เรียน จะช่วยให้การเรียนการสอน
น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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   No. S023 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอน
ปลายปีที่ 3 เร่ืองการแต่งงาน (มูนากาฮาต)โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 The Development of Academic Achievement on Islam Religious Learning 
for Thanawee Class Level 3 Subjects on the Marriage (Munakahat) Subject 

using  Problem Based Learning 

 

 Kholiyoh Tueng-ngoh, Samsoo Sa-U and Urairat Yamareng   

 ABSTRACT  

         The purposes of the present study were 1) to develop the lesson plan 
of Islamic Religious Learning subjects on studies for Thanawee class level 3 in 
the case of marriage by using a Problem Based Learning,  2) to develop 
students’ academic of Islamic Religious Learning subjects on studies for 
Thanawee class level 3 in the case of marriage by using a Problem Based 
Learning, and 3) evuluate students’ satisfaction towards learning in the case 
of marriage by using a Problem Based Learning. The samples were go 
students of Thanawee class level 3 in semester 2 an academic year B.E. 2555 
Charunsat school, Bacho District, Naratiwat Province.         
The independent study results were : 

1. The research results showed that the learning attains efficiency of 
Islamic Religious Learning subjects on studies for Thanawee class level 3 in 
the case of marriage by using a Problem Based Learning value of 82.75/84.75, 
which is higher than the stipulated criterion of 80/80.  

2. Students’ academic performance after learning by using the 
developed teaching model was higher than before using the model with 
statistical significance at .01. 

3. Students’ satisfaction towards learning of Islamic Religious Learning 
subjects on studies for Thanawee class level 3 in the case of marriage by 
using a Problem Based Learning was in a high level.             

   

 

 Keywords : Problem Based Learning ,Academic Achievement, The results 
showed that the learning attains efficiency Students’ satisfaction. 
 

 



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

 
 

 263 

  
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ( 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 (2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และ (3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผู้วิจัยท าการศึกษาจากผู้เรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 20 คน โรงเรียนเจริญศาสตร์ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

         ผลการวิจัยพบว่า   

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้น
อิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75/84.75 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีก าหนดไว้  

2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01                        

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา
อิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับ
มาก 

 

 

 ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

 

บทน า 

 การแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคม อิสลามสนับสนุนให้มีการ
แต่งงานและหลีกเลี่ยงการครองตัวเป็นโสด ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้มีความว่า “ประการหนึ่งจากสัญลักษณ์
ทั้งหลายของพระองค์นั้น คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้านั้นจะได้มี
ความสุขอยู่ด้วยกัน และได้ทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างกัน แท้จริงแล้วในกรณีนี้ย่อมเป็น
สัญญาณให้แก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญทั้งหลาย”(อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัรรูม : 21)  
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แต่อิสลามก็เป็นวิถีแห่งชีวิตที่ยอมรับความจริงว่าในบางครั้งคู่สมรสบางคู่อาจจะไม่สามารถด าเนิน
ชีวิตเข้ากันได้โดยดี เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่น มีความมั่นคงและส่งผลที่ดีต่อสังคม อิสลามจึงได้
ก าหนดกรอบจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ไว้อย่างรัดกุมในบทบัญญัติอิสลามท่ีเกี่ยวกับมูนา
กาฮาต(การแต่งงาน) มะฮฺมูด อัลมัสรี (Mahmud Al-Masri 2006 : 11 - 12) 

 ส าหรับมุสลิมจึงมีความจ าเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งใน
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมูนากาฮาต(การแต่งงาน) นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พุทธศักราช 2546 ได้ให้ความส าคัญกับบทบัญญัติที่เก่ียวกับมูนากาฮาต โดยก าหนดให้อยู่ในกลุ่ม
สาระการเรียนศาสนาอิสลาม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) เพ่ือเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและสามารถน าหลักค าสอนมาพัฒนา ตน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะต่างๆ
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาความเป็นบ่าวที่ดี มี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนเจริญงอกงามในด้านความรู้ ความคิด ทักษะในการแสวงหาความรู้ และสามารถปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาคมโลก (ส านักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขต
การศึกษา 2546 : 7-8) 

แต่จากการอ่านรายงานผลการประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม 
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 255 พบว่า ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า
กว่ามาตรฐาน (โรงเรียนเจริญศาสตร์ 2554-2555) และจากการที่ได้สัมผัสกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 พบว่ามีหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัญหาที่
เกิดจากตัวผู้เรียนเอง ปัญหาจากผู้สอน ปัญหาการใช้หลักสูตร และสภาพแวดล้อมเป็นบางส่วนความไม่
สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดเนื้อหา เน้นการท่องจ า
เพ่ือสอบ ไม่เน้นกระบวนการให้เรียนรู้พัฒนาความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น 
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอน จึงเห็นควรหาวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์  เพราะการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ วิธีการ
เรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า  ศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย  เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา    (วัลลี  สัตยาศัย 2547 : 16) 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้น พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการ
แต่งงานและประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้พัฒนาการ
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จัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม และกลุ่มสาระอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปี
ที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอน
ปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอน

ปลายปีที่ 3 เรื่อง การแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 

เรื่อง การแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา                     

อิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่อง การแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

วิธีด าเนินการวิจัย 

                 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึง
ผู้วิจัยไดท้ าการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดและเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอน
ปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

                 ประชากร  ได้แก่ผู้เรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  
2555 โรงเรียนเจริญศาสตร์ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้เรียนทั้งหมด   20   คน 

                 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples                   

ผลการวิจัย 

1. ตอนที ่1 ผลจากการจัดการเรียนรู้ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่าง
เรียนร้อยละ  82.75 และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 84.75 และเม่ือพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1,2,3 และ 4 ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 80.0, 82.0,81.0 และ 87.5 
ตามล าดับ และคะแนนหลังเรียนเรียนร้อยละ 81.5, 84.5,82.0 และ 89.5 ตามล าดับ สรุปได้ว่าทุกแผนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ดังปรากฏตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยนรู้ศาสนาอิสลามช้ันอิสลามศึกษา
ตอนปลายปีท่ี 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

 

แผนที่ 
E1 E2 

E1 / E2 แปลผล 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 160 80.0 163 81.5 80.0/81.5 ผ่านเกณฑ์ 

2 165 82.0 169 84.5 82.0/84.5 ผ่านเกณฑ์ 

3 

4 

162 

175   

81.0 

87.5 

167 

179 

82.0 

89.5 

81.0/82.0 

87.5/89.5        

ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

รวม 662 82.75 678 84.75 82.75/84.75 ผ่านเกณฑ์ 

 

 2. ตอนที่ 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนรวมทั้งหมด 428 และคะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมด 678 
เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเท่ากับ 250 จากการทดสอบค่าที ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการ
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เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่3เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ดังปรากฏ
ตารางที่ 2 

 

           ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ  จัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามช้ันอิสลามศึกษาตอนปลายปีท่ี 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน ผลรวมคะแนน D  2D  t  

ทดสอบก่อนเรียน 20 428 
250 62,500 17.811 

ทดสอบหลังเรียน 20 678 

** p < 0.01 

3. ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจขอผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 3.69 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 น ามาแปลผลตามระดับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจเรื่องความเหมาะสม
ของเวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนอยู่ ในระดับน้อย ความพึงพอใจในเรื่อง สื่อที่น ามาประกอบในการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังปรากฏตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีท่ี 3 เรื่องการแต่งงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

ที่ 

 

ความพึงพอใจ                       ( N =20) 

 

    x    

 

S.D. 

 

การแปลผล 

1 การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน่าสนใจ 3.75 0.6 มาก 

2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนเหมาะสม 3.80 0.51 มาก 
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3 เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอนเหมาะสม 2.30 0.46 น้อย 

4 ขั้นตอนของกิจกรรมผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 3.85 0.57 มาก 

5 กิจกรรมที่ได้ท าผู้เรียนเป็นผู้ศึกษามากกว่าผู้รับ 3.90 0.83 มาก 

6 สื่อที่น ามาประกอบในการเรียนเหมาะสมและน่าสนใจ                3.40 0.58 ปานกลาง 

7 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
และสืบค้นค าตอบด้วยตนเอง 

4.00 0 มาก 

8 การร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน 3.85 0.57 มาก 

9 มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

 

4.00 0 มาก 

ที ่             ความพึงพอใจ                       ( N =20) x  S.D. การแปลผล 

10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.00 0.45 มาก 

 เฉลี่ย 3.69 0.46 มาก 

          

การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้สามารถการอภิปรายผลดังนี้ 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษา
ตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่าผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนได้
ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 82.75 และผู้เรียนสามารถท าคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย   ร้อยละ 84.75 ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 82.75/84.75 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ทีก าหนด80/80 

   2. ผลการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่มาผ่าน ที่พบว่า การใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (อาภรณ์ แสงรัศมี , 2543 ;
ราตรี เกตบุตตา, 2546 ;นัจญ์มีย์ สะอะ, 2550 ; Coleman, 1995,)   

3.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลายปีที่ 3เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
บรรยากาศในการเรียนที่เปลี่ยนไป นักเรียนมีโอกาสแสดงออก มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน การท างาน
ร่วมกันท าให้นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระศาสนาอิสลามชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงาน
เพ่ิมข้ึน ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ระดับมากเก่ียวกับ การจัดการเรียนรู้  ล าดับขั้นตอน  ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษามากกว่าผู้รับ ขั้นตอนของกิจกรรม
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้และสืบค้น
ค าตอบด้วยตนเอง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เกี่ยวกับสื่อที่น ามาประกอบในการเรียน  และความพึงพอใจในระดับน้อย 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอน 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามชั้น
อิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก ดังนั้นผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามต่อไป 

 2. ผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

3. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ดี เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเตรียมตัวผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนยังติดระบบ
การศึกษาแบบเดิม คือ ผู้เรียนคอยรับความรู้อย่างเดียว ให้ผู้สอนป้อนความรู้ ยังไม่ชินกับการเรียนแบบ
ผู้เรียนมีบทบาทในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในชั้นเรียน ในกลุ่มย่อยและควรได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

4. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ช่วงแรกๆนักเรียนจะใช้เวลามาก เนื่องจากยังไม่
คุ้นเคยกับวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แต่ช่วงหลังๆนักเรียนจะใช้เวลาน้อยลง ดังนั้นควรจะขยายเวลา
ให้มากขึ้นในแผนแรกๆ 
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   No. S024 

 

ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการอ่านภาษามลายูส าหรับนักเรียนตาดีกาช้ันปีที่ 1 

The Drills to Development  
of Reading Skills in Melayu Language for Students Tadika Grade 1 

 

 รุสนีย์ มากาเต1  อุไรรัตน์  ยามาเร็ง2 และซัมซู สาอุ2 
RusneeMakate, UrairatYamareng and Samsoo Sa-U 

 

 Abstract  

 This independent study aim (1) to develop and determine the 
efficiency of the instruction  withthedrills to development of reading 
skills in Melayulanguagefor studentsTadikagrade 1. (2) to compare the 
learners’ Melayu reading skills between before and after using thedrills 
to development of reading skills in Melayulanguagefor 
studentsTadikagrade 1, and (3) to compare the learners’ satisfaction 
toward instruction the reading skills between before and after 
instruction. The sample were  30 students of  Tadika Grade 1 Taman 
Asuhan Tunas Bangsa School, Bannangsta District, Yala 
Province.Research instruments comprised of 1. The drills to 
development of reading skills in Melayulanguage, 2.Learning modules, 
3. Reading skills test, and 4.students’ satisfaction questionnaires.  Data 
were analyzed by  means, percentage, standard deviation and 
dependent samples t-test.The results showed  1.The drills to 
development of reading skills in Melayulanguage was exceeded the set  
effective criterion, 2. Students’ achievement on reading skills were 
significantly increased at .01 level, and 3. Students were satisfied at a 
high level.  

 

 Keyword :  drills, word spelling, BahasaMelayu, student, Ibtidaiyah level 
2 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  2) 
ศึกษาผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ
อ่านสะกดค าก่อนและหลังเรียน   3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนตาดี
กาตามันอาซูฮันตูนัสบังซา  อ าเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา  ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2554  จ านวน  30 คนโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  
2) แผนการจัดการเรียนรู้   3) แบบประเมินทักษะการอ่านสะกดค า และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ( t-test) แบบ Dependent Samples 
ผลการศึกษาพบว่า 1 ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.61 / 83.61 2) ทักษะการอ่านภาษามลายูของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1  และ 3 )  
นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าดังกล่าวอยู่ในระดับ
ชอบมาก 

 

 ค าส าคัญ :ชุดฝึก ทักษะการอ่านสะกดค า ภาษามลายู นักเรียน ตาดีกาชั้นปีที่ 1  

 

บทน า 

ภาษามลายูมีความส าคัญเพราะภาษามลายูถือเป็นภาษาหนึ่งที่มีการใช้ในหลาย ๆ ประเทศ ทั้งใน
ฐานะภาษาประจ าชาติหรือภาษาต่างประเทศ  และก็มีการบรรจุภาษามลายูมาตรฐานในรายวิชาที่ใช้ในการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้นของโรงเรียนที่มีการสอนอิสลามศึกษาในปัจจุบันอีกด้วย  เพื่อให้เกิดการสื่อความ
ที่ตรงกันระหว่างผู้ใช้ภาษามลายู   กอปรกับด้วยสภาพแวดล้อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการติดต่อ
กับประเทศที่มีภาษามลายูเป็นภาษาประจ าชาติ  ถือเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่มีการจัดรายวิชาภาษามลายูขึ้น
ในหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีใช้อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และภาษามลายูถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของ
สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการจัดเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สถาบันศึกษาปอเนาะ  ตาดีกา  และศูนย์เด็กเล็กประจ ามัสยิด 

 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะ
ทั้ง 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เป็นทักษะที่มีความส าคัญเพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป แต่จากจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดพ.ศ.2548/ฮ.ศ.1426 รายวิชาภาษามลายู ตาดีกาชั้นปีที่ 1 
โรงเรียนตามันอาซูฮันตูนัสบังซาพบว่านักเรียนยังไม่รู้จักพยัญชนะและสระภาษามลายูรูมี และยังอ่าน
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หนังสือไม่ออก และอ่านสะกดค าผิดเป็นส่วนมากซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ในสาระการเรียนรู้ภาษา
มลายูของนักเรียน  

 ปัจจุบันแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาให้มีประสิทธิภาพนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งหลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ การสอน
แบบเน้นการสืบสวนสอบสวน และการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นตามสภาพจริง (ทิศนา แขมมณี , 
2553) 

 ดังนั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบรรลุตามมาตรฐานของ หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ า
มัสยิดพ.ศ.2548/ฮ.ศ.1426  รายวิชาภาษามลายู ตาดีกาชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงหาวิธีการ
แก้ปัญหา โดยมีความสนใจที่จะสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านภาษามลายู
ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1  
 2. เพ่ือศึกษาผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

         

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ตัวแปรต้น 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะการอา่นสะกด

ค าเพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นภาษามลายสู าหรับ

นกัเรียนตาดีกาชัน้ปีที่ 1 

ตัวแปรตาม 

1.ประสิทธิภาพของชดุฝึกทกัษะการอา่นสะกดค า

เพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นภาษามลายสู าหรับ

นกัเรียนตาดีกาชัน้ปีที่ 1 

2. ทกัษะการสะกดค ารายวิชาภาษามลายรููมี 

3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่ชดุฝึกทกัษะการ

อา่นสะกดค าภาษามลาย ู

 



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

 
 

 275 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึง
ผู้วิจัยไดท้ าการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดและเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 6 คาบ 
2. ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าจ านวน 6 ชุด 
3. แบบประเมินทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า (แบบ

ประเมินก่อนและหลังเรียน) 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายู

โดยใช้แบบ Ratting scale 5 ระดับ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนตามันอาซูฮันตูนัสบังซา          อ.
บันนังสตา จ. ยะลาจ านวน 30 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ส าหรับ
นักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์  80/80 

1.  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1                
 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษามลายูในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าภาษามลายู ส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู ส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 จากหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎู
อีนประจ ามัสยิดพ.ศ.2548/ฮ.ศ.1426ซึ่งมีจ านวน 6 ชุด ดังนี้ 

ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที ่1 เรื่อง พยัญชนะและสระภาษามลายูรูมี 
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที ่2 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+V 

 ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที ่3 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+VV 
 ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที ่4 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+VK 
 ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ที ่5 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ KV+KV 
 ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที ่6 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ KV+VK 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีทั้งหมด 6 แผน ซึ่งแต่ละชุดฝึกประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด  1  แผน ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  พยัญชนะและสระภาษามลายูรูมี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+V 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+VV 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ K+VK 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ KV+KV 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การสะกดค าภาษามลายูรูมีแบบ KV+VK 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

แผนที่ 
E1 E2 

E1/ E2 แปลผล 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 250 83.33 

1505 83.61 

83.33/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

2 255 85.00 85.00/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

3 257 85.67 85.67/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

4 252 84.00 84.00/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

5 235 78.33 78.33/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

6 238 79.33 79.33/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

รวม 1487 82.61 1505 83.61 82.61/83.61 ผ่านเกณฑ์ 

 

จากตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการทดลองจัดการเรียนการสอนภาษามลายูรูมี 6 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนร้อยละ  
82.61 และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 83.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1,2,3,4,5 และ 6 ผู้เรียนสามารถท าคะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 83.33,85.00,85.67, 84.00,78.33 และ 
79.33 ตามล าดับ และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 83.61 

ตอนที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านสะกดค าวิชาภาษามลายูรูมีดังตารางที่  

ตารางท่ี 2แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าวิชาภาษามลายูรูมี 

N การทดสอบ คะแนน ΣD D2 t 

30 ทดสอบก่อนเรียน 968 537 10,545 17.288 
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30 ทดสอบหลังเรียน 1,505 

 ** P < 0.01 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการทดลองจัดการเรียนการสอนภาษามลายูรูมีโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า พบว่า นักเรียนจ านวน 3 0 คน มีผลการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 968 
คะแนน คะแนนหลังเรียน 1,505 คะแนน เมื่อน าผลการทดสอบหลังเรียนที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน 537 คะแนน โดยการทดสอบค่าที จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียน
การสอนภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าของนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง6ชุด โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (%) ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1 

ด้านที่ รายการประเมิน 
ร้อยละ ร้อยละ 

การแปลผล 
ชอบ ไม่ชอบ 

1. สื่อการเรียน 76 24 ชอบมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 82 18 ชอบมากที่สุด 

3. การประเมินผล 69 31 ชอบมาก 

 รวม 76 24 ชอบมาก 

 

 จากตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าใน 3 ด้าน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับชอบมาก คือ ด้านสื่อการเรียนมีนักเรียน
ชอบคิดเป็นร้อยละ 76  และมีนักเรียนที่ไม่ชอบคิดเป็นร้อยละ 24   แสดงว่าในภาพรวมด้านสื่อการเรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก   ด้านกิจกรรมการสอนมีนักเรียนชอบคิดเป็นร้อยละ 82  และ
มีนักเรียนที่ไม่ชอบคิดเป็นร้อยละ 18   แสดงว่าในภาพรวมด้านกิจกรรมการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับชอบมากที่สุด  ด้านการประเมินผล มีนักเรียนชอบคิดร้อยละ 69 และมีนักเรียนที่ไม่ชอบคิดเป็น
ร้อยละ 31 แสดงว่าในภาพรวมด้านการประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก และเมื่อ
น าคะแนนทั้งหมดทั้ง 3 ด้าน มารวมกันแล้วหารสาม แล้วมาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดพบว่า มีนักเรียนชอบ
เท่ากับร้อยละ 76   และมีนักเรียนไม่ชอบเท่ากับร้อยละ  24   แสดงว่าในภาพรวมของความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับชอบมาก   
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 จากการที่ผู้ค้นคว้าอิสระได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียน
ตาดีกาชั้นปีที่ 1มีจ านวนนักเรียน 30 คน สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า จ านวน 24 คน และนักเรียนที่ไม่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านสะกดค า จ านวน 6 คน 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้สามารถการอภิปรายผลดังนี้  

1. จากการทดลองสอนทักษะการอ่านภาษามลายูรูมีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าพบว่า 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  ( E1/E2) ของ
ชุดฝึกทักษะการอ่านเท่ากับ 82.61 / 83.61 ซึ่งแสดงว่า ชุดฝึกอ่านมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
80/80  ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนหรือชุดฝึกที่ทางผู้ค้นคว้าอิสระได้พัฒนาขึ้นนั้น มีความเหมาะสม
กับตาดีกาชั้นปีที่ 1 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของวิชาภาษามลายู
ที่ก าหนดในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดพ.ศ.2548/ฮ.ศ.1426 

2. จากสมมติฐานที่ว่าทักษะการอ่านภาษามลายูรูมีส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านสะกดค า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นเป็นจริง เนื่องจากนักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า มีทักษะการอ่านภาษามลายูรูมีหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ผลการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 968 คะแนน คะแนนหลังเรียน 1,505 คะแนน เมื่อน าผลการ
ทดสอบหลังเรียนที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน 537 คะแนน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษามลายูรูมีดีขึ้น และเมื่อน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์
ทางสถิติ เพ่ือหาความแตกต่าง พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านภาษามลายูยาวีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งผลของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ
สุวรรณรัศมี ณ เชียงใหม่  ที่ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 
กลุ่มโรงเรียนหนองผึ้งท่าวังตาล อ าเภอสารถี จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 58 คน หลังจากการใช้แบบฝึกการ
อ่านค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 แบบฝึก ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกษรา ภัทราเดชไพศาล ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าและใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนค าควบกล้ าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหนองชะเอนและโรงเรียนหนองช้างงาม อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  36 คน 
พบว่ากิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าที่สร้างขึ้น สามารถท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าได้ถูกต้องชัดเจน และนักเรียนที่ได้เรียนกับกิจกรรมเสริม
ทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล้ ามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าสูงขึ้น จาก
แบบทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนก่อนทดสอบและหลังเรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและ
การเขียนค าควบกล้ า พบว่ามีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ ได้สร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ร ล และพยัญชนะควบกล้ า ร 
ล ว  เพ่ือใช้เสริมการสอนอ่านแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นาษีบะห์ 
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หะรง ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอัล-กุรอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้า
นยะรัง จังหวัดปัตตานี หลังจากการใช้แบบฝึกการอ่านกีรออาตี ( kiraati) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
5 จ านวน 5 ท าให้นักเรียนอ่าน กุรอานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ซูไฮดา อีดรีส ได้ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  
จ านวน 5 คนท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านได้เพ่ิมข้ึน นักเรียนอ่านได้ถูกต้องมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามลายูได้ดีข้ึนและเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ซากีนา  กานา ได้ศึกษาผลการใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านพยัญชนะมลายู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนบ้านสะเอะ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน10 คน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านได้ดีขึ้น 

3. จากสมมติฐานที่ว่านักเรียนนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 1ที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเรียนการสอน ซึ่งข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น
เป็นจริง เนื่องจาก  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค า ใน 3 ด้าน คือ ด้านสื่อการเรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล โดยรวมแล้ว
อยู่ในระดับชอบมาก ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า เป็นการฝึกทักษะการอ่านที่เริ่มจากง่ายไป
หายาก มีการจัดกลุ่มค าและมีการทบทวนเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแบ่งกลุ่มในการเรียน 
เน้นในเรื่องการปฏิบัติได้จริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความผูกพันกับเพ่ือนร่วมเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้เรียน และการประเมินผลที่ผู้เรียนสามารถรู้ผลการประเมินได้เลย  การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น   
 ผลการค้นคว้าอิสระครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า สามารถช่วยให้
นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูรูมีได้ดีขึ้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านสะกดค า เป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และกระตุ้นให้อยาก
เรียน อีกทั้งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีการแสดงออกอย่างเต็ม
ความสามารถ และเกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของประยงค์ งามจิต ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าคัญของแบบฝึกว่า แบบฝึกเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีความช านาญแม่นย าในบทเรียน
นั้นๆ และจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  และสอดคล้องกับค ากล่าวของพรรธิภา อ่อนแสง( 2532 : 44 ) โดย
สรุปว่า แบบฝึกหัดมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาทักษะทางการอ่าน โดยเฉพาะทักษะการอ่านออกเสียงให้
ดีขึ้น แบบฝึกไม่เพียงแต่เป็นแบบฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างเดียว  แต่ยังสามารถกระตุ้นความสนใจ
ให้เกิดข้ึน ซึ่งจะจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านให้ดียิ่งขึ้น   

 

ข้อเสนอแนะ 

              1. ควรท าการศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากทักษะการอ่าน เช่น ทักษะการเขียน ทักษะ
การพูด ทักษะการฟัง และทักษะการดู ซึ่งตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีผลท าให้การเรียนภาษาดี และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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              2. ควรท าการค้นคว้าอิสระโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค ากับเนื้อหาวิชาภาษาอ่ืนๆ  เพ่ือ
ศึกษาดูผลการเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านภาษา 
              3. ครูผู้สอนควรท าการค้นคว้าอิสระด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการสอนวิชาหลัก
ภาษาให้มากข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ืองค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 

Development of Computer Assistant Instruction’s Lesson for Supporting 
Learning Media for the Substance of  Learning on Language “ Vocabulary 

for Four Language Skills” in  Secondary School , level 1 
  

 อับดุลรอฮีม มามะ1,  อุไรรัตน์  ยามาเร็ง2และซัมซู สาอุ3 
Abdulrahim Mamat, UrairatYamareng and Samsoo Sa-U 

 

 Abstract  

 This study aimed: 1)to develop and determine the effectiveness of the 
computer assistant instruction’s lessons entitled “Vocabulary for four 
Languages Skills” and 2)study the students’satisfaction. 20 students of 
secondary 1 who studying in 1st  semester, academic year 2012 in Islam 
BuranaTokno, Narathiwat province were chosen as the samples. The 
research instrument included : 1) computer assistant instruction’s lesson 
for supporting learning media for the substance of learning on language 
for secondary school, level 1 , titled “Vocabulary for four Languages 
Skills”, 2) pre-test and post-test to evaluate the student achievement, 
and 3) student satisfaction questionnaires. The statistics used in the 
analyzing data were average, percentage and deviation. The result 
showed that the developed computer assistant instruction’s lessons had 
exceeded the efficiency of 89.80/89.83 with the effectiveness index of 
79.93 percent, and overall, students’ satisfactions were in the level of 
“very much” 

 

 Keywords : Computer assistant instruction lessons, Vocabulary, Four 
languages   

 

 บทคัดย่อ  

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เพ่ือการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา( 2)เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 5 
โรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20 คนได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ
เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์
เสริมทักษะสี่ภาษา(2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 



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

 
 

 282 

(3)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการค้นคว้าอิสระพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อ
เสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริม
ทักษะสี่ภาษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 89.80/89.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 (2) มีดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 0.7993 คิด
เป็นร้อยละ 79.93 และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

 ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์สี่ภาษา  

 
บทน า 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ในการด ารงชีวิต ภาษาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ฉะนั้น
การศึกษาหาความรู้ด้านภาษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ภาษาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา เพ่ือการฟัง พูด อ่าน เขียน และเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการของศาสนา
อิสลาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู  

ภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งเป็นภาษาสากล ใช้ในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางและเป็นภาษาท่ีใช้
ในองค์การสหประชาชาติ ภาษาอาหรับเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของ ศาสนดา (อัล-ฮะดีษ) 
ซึ่งเป็นธรรมนูญและแนวทางในการด าเนินชีวิตของมุสลิมการศึกษาและการเรียนรู้ ภาษาอาหรับจึงป็นสิ่ง
จ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจหลักค าสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน และวจนะของ
ท่านนบีมุฮ าหมัด ศ็อลฯและเป็นประโยชน์ในด้านการสื่อสารในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารการประกอบ
อาชีพ น าไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และมีเจตคติที่มีต่อการใช้ภาษาอาหรับ 

ส่วนภาษามลายูเป็นภาษาท่ีประชากรในจังหวัดชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียน ใช้ในการสื่อสาร
ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามท่ีนอกเหนือจากภาษาอาหรับ เนื่องจากในอดีตต าราต่างๆ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม บรรดาอุลามะอ์  (นักปราชญ์ ทางศาสนา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียบเรียง
แปล รวบรวม และแต่งต าราเป็นภาษามลายูเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นแล้ว ภาษามลายูเป็นภาษาท่ี
ประชากรในประเทศกลุ่มอาเซียนใช้ในการสื่อสาร  สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันอย่างมีคุณธรรม สามารถ
ประกอบธุรกิจร่วมกัน  ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ภาษามลายูเป็นเอกลักษณ์และมรดกทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้ที่ใช้ภาษามลายู เป็นสื่อ
ในการสื่อสารมาตั้งแต่อดีต ภาษามลายูจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์และให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและ
ภูมิภาคนี้สืบไป(ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 และส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ,2553:1) 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีข้อบังคับก าหนดให้
ว่าโรงเรียนใดที่ประสงค์จะเปิดท าการสอน จะต้องขออนุญาตเปิดการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีจะสอนควบคู่กับหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐานนั้น ทางรัฐไม่ได้ก าหนดเจาะจงว่าทางโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องเปิดการสอนใน
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ระดับใด   บางโรงเรียนจัดการสอนตามความเหมาะสมพื้นฐานความรู้อิสลามศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน  
บางโรงเรียนจัดการสอนแบบบูรณาการคู่ขนานช่วงชั้นสามัญและศาสนา คือเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3
และ4 (มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1-3และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่1-3)ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ควบคู่กับ
หลักสูตรอิสลามศึกษาปี 46 ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ4 (ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่1-3และชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลายปีที่1-3)  ซึ่งส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานเรียนอิสลามศึกษาระดับช่วงชั้นตาดีกาฟัรดูอีนมา
ก่อน(ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่1-6)   จะมีอุปสรรคยิ่งที่จะเข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะใน
ด้านภาษาอาหรับและภาษามลายู ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆในการเรียนรู้
อิสลามศึกษา  และโรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ก็เป็นหนึ่งโรงเรียนท าการ
เรียนการสอนแบบคู่ขนานช่วงชั้น  ผู้ค้นคว้าอิสระแลเห็นความส าคัญในการปรับพ้ืนฐานภาษาของผู้เรียน จึง
ได้คิดพัฒนาผลิตนวัฒกรรมสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา ( ภาษาอาหรับ 
มลายู อังกฤษ ไทย ) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานภาษาให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
สาเหตุที่ผู้ค้นคว้าอิสระเลือกบูรณาการ 4 ภาษา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางการสอนจะ
ช่วยฝึกให้ผู้เรียน รู้จักน าความรู้ไปผสมผสานกัน ผู้เรียนได้มีโอกาสรับความรู้ที่หลากหลาย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันจริงได้ และอีกยังสามารถแก้ปัญหาส าหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังขาดแคลน
บุคลากรครูทางการสอนภาษาอีกระดับหนึ่ง  และการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ ช่วยให้
นักเรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งและยังตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาแห่งชาติตามระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) 
กล่าวว่า“ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ทั้งผู้สอนผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ” และหมวดที่ 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระ 

1. เพ่ือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา ที่พัฒนาขึ้น 

ขอบเขตการค้นคว้าอิสระ 
1. ขอบเขตด้านแระชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2555 โรงเรียนอิสลาม
บูรณะโต๊ะนอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 38 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2555 โรงเรียนอิสลาม
บูรณะโต๊ะนอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากความไม่
สม่ าเสมอของนักเรียนที่มาเรียน จึงเลือกตามความพร้อมของนักเรียนที่มาเรียน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย สี่หน่วยการเรียนรู้ (1) เกี่ยวกับจ านวนนับเลขศูนย์ถึงสิบ (2) 
เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ(3) เกี่ยวกับสีต่างๆ12 สี (4) เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในชั้นเรียน  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
      1.ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 
         2.2 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 
                        2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ     

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา จ านวน 4 หน่วย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเป็นสื่อ
เสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษาเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับความคิดเห็น จ านวน 20 ข้อ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ค้นคว้าอิสระได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ผู้ค้นคว้าอิสระท าหนังสือเรียนเสนอท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือขออนุเคราะทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและจัดเตรียมในเรื่องคาบสอน
และเวลาเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศีกษาค้นคว้าหาประสิทธภาพแล้วให้นักเรียน
ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เก็บคะแนนเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 

3. ท าการทดลองโดยให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เวลา 8 ชั่วโมง
พร้อมทั้งท าแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยการเรียน 

4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน โดยให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับค าตอบที่ถูกต้อง และ
ให้ 0คะแนน ส าหรับค าตอบที่ตอบผิดหรือไม่ได้ค าตอบหรือตอบมากว่า 1 ตัวเลือก 

5. ให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเองจนครบแล้ว ให้ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post – Test) โดยกระท าทันที่เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดลองก่อนเรียน พร้อมทั้งท าแบบสอบถามความ
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ค้นคว้าอิสระท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใช้ตรวจสอบเป็นรายข้อ ด้วยเทคนิคตัดกลุ่มร้อยละ 50แล้วพิจารณาเลือกข้อสอบที่มีความยาก
ง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ จากนั้นวิเคราะห์ หาค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.1หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยการเรียน และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน 

2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรE1/E2 ของ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ, (2545 : 139) 

3.  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้วิธีของกูดแมน,เฟรทเชอร์
และชไนเดอร์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2546 : 170-171 : อ้างอิงมาจาก Goodman,Fretcher and 
Schneider. 1980:30-34) ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) 

 4.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยศึกษาวิธีสร้าง
แบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 63-75) 

 

สรุปผลการค้นคว้าอิสระ 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีดังนี้  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ค้นคว้าอิสระสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ
89.80/89.83สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียนและคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน  

คนที่ 
คะแนน

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน(30) 

คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียน ( 1E ) 
คะแนน

แบบทดสอบ
หลังเรียน ( 2E ) 

  1 2 3 4 รวม  

1 14 9 4 4 4 21 26 
2 16 9 4 5 5 23 27 
3 15 10 4 4 4 22 27 
4 17 10 5 5 4 24 29 
5 15 9 5 4 5 23 28 
6 14 9 4 4 4 21 26 
7 15 9 5 5 4 23 27 
8 15 10 5 4 4 23 27 
9 16 10 4 5 5 24 29 
10 14 9 4 4 4 21 26 
11 15 9 5 4 4 22 27 
12 15 10 4 4 5 23 27 
13 12 9 4 4 4 21 24 
14 14 9 5 4 4 22 27 
15 15 10 4 5 4 23 27 
16 16 9 5 5 5 24 28 
17 14 9 4 4 4 21 26 
18 15 9 5 5 4 23 27 
19 13 9 4 4 4 21 25 
20 16 10 5 4 5 24 29 
รวม 296 449 539 

ค่าเฉลี่ย 14.8 22.45 26.95 
ร้อยละ 49.33 89.80 89.83 

 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล  (The Effective Index) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้ค้นคว้า
อิสระพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ0.7993 คิดเป็นร้อยละ 79.93 ซึ่งอยู่ในระดับดี (ตาราง 2) 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อ
เสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา 

จ านวนนักเรียน (N) 
ผลรวมของคะแนน 

ดัชนีประสิทธิผล ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

20 296 539 0.7993 

 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา โดยที่ความพึงพอใจของ
นักเรียนโดยรวมที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.66) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งสามารถแปลผลได้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตาราง 3) 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา  

 X  DS.  ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.61 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการน าเสนอ 4.70 0.46 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเทคนิต 4.65 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน 4.66 0.47 มากที่สุด 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้า เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา ที่ผู้ค้นคว้าอิสระพัฒนาขึ้น 
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากการทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา ที่ผู้ค้นคว้าอิสระ
สร้างข้ึน พบว่ามีประสิทธิภาพ ( 1E / 2E ) เท่ากับ89.80/89.83หมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีความสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกิดกระบวนการเรียนตามจุดประสงค์เฉลี่ยร้อยละ  89.80 
และบทเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 89.83 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง ค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา  ส าหรับ
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ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นผลมาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ได้ด าเนินวิธีการค้นคว้าอิสระและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนด าเนินการสร้าง แก้ไข และปรับปรุง โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาและแบบทดสอบ ด้านเทคนิคและการน าเสนอ มีการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มิใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 1 ห้องเรียน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงการสังเกตของผู้ค้นคว้าอิสระเองเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของสื่อ จากนั้นน าข้อบกพร่องมาท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงท าให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ตาราง 1) นอกจากนี้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน คือมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก และเสียง ตลอดถึงมีปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนเร็วหรือ
ช้าได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซี่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลทางการเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ พร้อมสรรพ( 2549:64-65) ที่สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบ้านมีประสิทธิภาพ 85.90/86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ 85/85  

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา เท่ากับ  0.7993 (ตาราง 2 )  
หมายความว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ระดับคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน แสดงว่ามีการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.93 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นด้วยเหตุผลที่นักเรียน ได้เรียนรู้ค าศัพท์
โดยผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งเร้าที่ดีในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ดังผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอและด้าน
เทคนิค นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิพา ไชยหงษ์
(2553:87) ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ว่าดัช นีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 76  จึงกล่าวได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องค าศัพท์เสริมทักษะสี่ภาษา มีประสิทธิผลควรน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และในโรงเรียนต่อไป 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 4.66 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ตาราง 3) ทั้งด้าน
เนื้อหา ด้านการน าเสนอ และด้านเทคนิค เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งเร้าที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีท้ัง สี รูปภาพ เสียง และรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว  
นักเรียนสามารถย้อนบทเรียนที่ไม่เข้าใจ ท าแบบฝึกหัดได้หลายครั้ง โดยถ้าตอบผิดก็สามารถย้อนกลับมาดู
เนื้อหาและกลับมาท าแบบฝึกหัดใหม่อีกครั้งโดยไม่รู้สึกอับอาย เพราะไม่มีผู้อื่นรู้เห็น และเป็นอิสระจากผู้อื่น  
ในการท าแบบทดสอบมีการบอกคะแนนให้ทราบ เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน
มากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเรียนซ้ าในเรื่องที่ไม่เข้าใจได้ เป็นการช่วยแก้ปัญหาในการเรียนไม่ทันหรือขาด
เรียน ทั้งนี้จากการสังเกตของผู้ค้นคว้าอิสระพบว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาเนื้อหา 
และท าแบบทดสอบบทเรียนมาก โดยจะพยายามท าคะแนนให้ได้สูงสุดและมีการแข่งขันกันเองด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ อรธิชา สว่างศรี( 2552:91) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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4 โรงเรียนบ้านทัพหลวงที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือ
การเรียนรู้ค าศัพท์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการค้นคว้าอิสระไปใช้ 

1.1 เพ่ือความสมบูรณ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนควรพิจารณาในเรื่องปริมาณ
แบบทดสอบท่ีลงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ควรยาวจนเกินไปและควร
เพ่ิมเติมการให้คะแนนและการบันทึกคะแนนในแบบฝึกหัดย่อยในบทเรียนแต่ละบท ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน
ทราบถึงคะแนนระหว่างการเรียนของตนเองและสามารถเปรียบเทียบกับคะแนนท าแบบฝึกหัดในอนาคต. 

1.2 ผู้สอนควรเพ่ิมเกมค าศัพท์หรือวีดีโอคลิปเพลงอานาซีดเกี่ยวกับค าศัพท์ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มากขึ้น และยังเพ่ิมความจ าสาระเนื้อหาให้กับ
ผู้เรียน เพ่ือเปรียบทัศนะคติของนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาภาษาอาหรับให้น่าเรียนยิ่งขึ้น. 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป 
2.1 การค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรน าข้อมูลความรู้และเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ท าการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ ลักษณะนี้กับรายวิชาอ่ืนๆ โดยเฉพาะวิชาอิสลามศึกษา
ซึ่งยังขาดสื่อด้านนี้มาก เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาเพ่ิมด้วยตนเอง  
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การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด 
ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาตอง 

THE  DEVELOPMENT    VOCABULARIES OF ARABIC LANGUEGE  USING  
ANASYID     FOR  ISLAMIC  PRIMARY   CLASS   LEVEL  3   STUDENTS    BAN   

KATONG   SCHOOL 
 

 หวันอาซือหม๊ะ  กาเจ1, ซัมซู สาอุ2 มูหัมมัดตอลาล แกมะ3และอุไรรัตน์ ยามาเร็ง4 
Wanarsuemah Kajay, Samsoo Sa-U, Muhammadtolal Keama and 

Urairat Yamareng 
 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยใช้ อนาซีด ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้นปีที่ 32)เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้ อนาซีด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3). เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่าง
การเรียนการสอนโดยใช้ อนาซีดกับการเรียนการสอนแบบปกติ 4). เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาตอง 
ต าบล กาตอง อ าเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2556 จ านวน 54 คน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม ชั้น
อิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3/2 จ านวน 27 คน กลุ่มทดลอง ชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้นปีที่ 3/1  จ านวน  27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้อนาซีดเป็นกิจกรรมหลักในบทเรียนจ านวน  8 
แผน แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( 
Mean) และ t – test แบบ Dependentผลการศึกษาพบว่า 1.การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอาหรับโดยใช้เพลงอนาซีด ท าให้นักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เพลงอนาซีดภาษาอาหรับมีความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอาหรับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 ค าส าคัญ : แผนการเรียนรู้,ภาษาอาหรับ, ค าศัพท,์ อนาซีด 
 

 

 ABSTRACT 
 

 

 This research aims 1. to develop lesson plans for Arabic 
vocabularies by using Anasyid.2.To compare the knowledge of 
Arabic vocabularies of the student taught using Anasyid between 
before and after learning. 3. to compare the knowledge of Arabic 
vocabularies before and after learning during teaching using 
Anasyid as a teaching manual. 4.to evaluate the complacency of 
the students towards learning Arabic using Anasyid. The sample 
consisted of 54 Islamic Primary level 3 students in second 
semester of the academic year 2011 which were purposively 
selected. Research instruments included:  8 proposed lesson 
plans, and students’ achievement test and their satisfaction 
questionnaires.  Data were analyzed by using statistics and t – 
test.  Results show that after being taught by the proposed 
lessons, students’ achievement were improved with statistically 
significant at the .05 and they were  satisfied for being taught by 
using these lesson plans at high level. 

 

 

 Keywords : lesson plans, Arabic, Vocabularies, Anasyid 
 

 

บทน า 
ภาษาอาหรับ เป็นภาษาท่ีมีความส าคัญในศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็นภาษาของอัลกุรอานและอัล

ฮะดิษ และเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในองค์กรสหประชาชาติ ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมที่จะต้องศึกษา
ภาษาอาหรับ(อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551)  

ในการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ภาษาอาหรับเป็น
ภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งส าหรับนักเรียน นอกจากนั้นแล้วภาษาอาหรับเป็นสาระวิชาหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระ
วิชาอิสลามศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551)  อย่างไรก็ตาม  จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ของ
นักเรียน (กรมวิชาการ, 2540)ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตของผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอาหรับ โดยพบว่า 
นักเรียนจ าค าศัพท์ที่เรียนมาแล้วไม่ได้ เวลาจะใช้ค าศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆไม่สามารถนึกค าศัพท์นั้นๆได้มี
ความยากล าบากในการหาค าศัพท์ที่ถูกต้องเพ่ือบรรยายสิ่งที่ต้องการจะพูดหรือเมื่อจัดกิจกรรมทางด้านภาษา
นักเรียนไม่สามารถท างานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้และไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเนื่องจาก
นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของค าศัพท์น้อย (ศิริวรรณโสภิตภักดีพงษ์, 2544,ศรายุทธ มีสมรรถ.2551.)  
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งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการสอนอิสลามศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยใช้นาซีด โดยผู้วิจัยได้น าอนาซีด
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะตามพัฒนาการตามวัยและเป็นพ้ืนฐานในการเรียน
ระดับชั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (บัณฑิตฉัตรวิโรจน,์ 2549)  นอกจากนี้จากการวิจัยที่มาพบว่า 
กิจกรรมประกอบจังหวะหรือการใช้ดนตรีประกอบการเรียนการสอนภาษาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี  (จิราภรณ์เลี่ยมไธสง,  2546 ;  พรรณนทีโชติพงศ,์ 2552; 
ทิพย์วัลย์ พันธ์เจริญ, 2548;   วริยา อินพาเพียร, 2546;วาสนา สุขสวัสดิ์, 2553; ส าเนาศรีประมงค,์ 2547 ; อรอุ
มาราษฎร์วงศ์ศรี, 2545; Cruz-Cruz, (2005; )  ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับส าหรับนักเรียน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับโดยใช้ อนาซีด ส าหรับ

นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ อนาซีด ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับของผู้เรียนหลังเรียนระหว่างการเรียนการสอนโดย

ใช้อนาซีดกับการเรียนการสอนแบบปกติ 
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนสาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด   

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

เพลงเป็นส าเนียงขับร้องทางดนตรีที่กระท าข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ ตลอดจนเพื่อกิจกรรมทางสังคม (ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย, 2549) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เพลงประกอบนอกจากสามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา ท านองของเพลงแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นชีวิตและ
วัฒนธรรมต่างๆ นอกเหนือจากการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และนักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความ
สนุกสนานควบคู่กัน  (สนอง อินละคร, 2544) นอกจากนี้ การใช้เพลงในห้องเรียนยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย (Flowers. 1998) 
การใช้เพลงส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความเหมาะสมอย่างมาก เนื่องจาก เด็กวัยนี้ชอบเล่น ชอบแสดง 
ชองร้องเพลง และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 25 46)   การใช้เพลงอ
นาซีด ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา หรือคุณธรรมจริยธรรม ( spiritual music) มีท านองที่ไพเราะ 
และสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม (Amnon, 1995; Center for Middle Eastern Studies, 1994)      ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักการใช้เพลงประกอบการสอนของสุนันทา สุนทรประเสริฐ ( 2544)  และ ที่กล่าวว่าควรจะ
เป็นเพลงที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน มีท านองที่จ าได้ง่าย มี
เนื้อหาที่เหมาะสม ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป เน้นความไพเราะสนุกสนานซึ่งจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรียนไม่ให้เคร่งเครียด และหลังจากเพลงจบแล้ว จะต้องมีการอภิปรายเนื้อหาหรือปัญหาที่น่าคิดจากเนื้อเพลง 
โดยบทเพลงประกอบการสอนเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้ยอมรับว่าสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดี 
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เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ ความบันเทิง สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
จดจ าเนื้อหาได้อย่างแม่นย า (ศรีอัมพร ประทุมนันท์ , 2549) 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า อนาซีดมาเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับ
ของผู้เรียนโดยประยุกต์ จากทฤษฎีพหุปัญญากับการพัฒนาการของเด็กของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์                         
(กมลรัตน์หล้าสุวงษ์ , 2528) ที่กล่าวถึงเพลงว่าสามารถกระตุ้นสมองให้ท างาน และเซลล์สมองพัฒนาได้
ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ   ซึ่งจะช่วยให้การเรียนภาษา
อาหรับซึ่งเป็นภาษาท่ีสามส าหรับนักเรียน   (กุสุมา ล่านุ้ย, 2538) มีความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนในการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 
 ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยทดลองกับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556  ของ
โรงเรียนบ้านกาตอง อ าเภอยะหา จังหวัด ยะลา เป็นเวลา  16  สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้  
 1.น าแบบทดสอบก่อนเรียนทดสอบนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 2.ด าเนินการสอนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอาหรับซึ่งเป็นอนาซีดตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
(ตารางที่ 1) ส าหรับกับกลุ่มทดลอง และ สอนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์แบบสอนปกติกับกลุ่มควบคุม  
 3.น าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับทดสอบระหว่างเรียนกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม. 
4.น าแบบทดสอบหลังเรียน (ฉบับเดียวกับก่อนเรียน) ทดสอบกับนักเรียนทั้งสองกลุ่มทดสอบหลังเรียน 
 5.น าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนหาค่าการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์สาระภาษาอาหรับ 
 6.น าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของทั้งสองกลุ่ม หาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สาระ
ภาษาอาหรับของนักเรียน 
 7.น าแบบประเมินความพึงพอใจ ประเมินกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้อนาซีด 
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบอนาซีดเป็นสื่อหลัก  

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ หลักการ
แนวคิด 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สาระ
ภาษาอาหรับโดยใช้ อนาซีด 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๓. ความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียน 

๔.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

การสอนโดยใช้ 
อนาซีดภาษา

อาหรับ 

 

 

อนาซีดพัฒนา
ความรู้ด้าน

ค าศัพท์ 
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แผนที่ เรื่อง/ หัวข้อเพลง รายละเอียด จ านวนคาบ 

1 อนาซีดที่ 1 أهالوسهال ค าศัพท์เก่ียวกับการทักทายแนะน าตนเอง 2 
2 อนาซีดที่ 2 لشهرا  ค าศัพท์เก่ียวกับเดือนอิสลามในรอบปี 2 

3 อนาซีดที่ 3 العدد ค าศัพท์เก่ียวกับตัวเลข การนับ 2 

4 อนาซีดที่ 4 أسرتي ค าศัพท์เก่ียวกับบุคคลในครอบครัว 2 

5 อนาซีดที่ 5 العمل ค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพ 2 

6 อนาซีดที่ 6 الفعل ค าศัพท์เก่ียวกับค ากริยา 2 

7 อนาซีดที่ 7 اينالقلم ค าศัพท์เก่ียวกับเครื่องเขียนและการใช้
ประโยคค าถาม 

2 

8 อนาซีดที่ 8 منهذا ค าศัพท์เก่ียวกับการใช้ประโยคค าถาม 2 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลการใช้อนาซีดในการจัดการเรียนภาษาอาหรับเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษา

อาหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่พบว่า 
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด 
 

แผนที่ 
ค่าประสิทธิภาพ 

การแปลผล 
E1 E2 E1/ E2 

1 88.15 83.33 88.15/83.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
2 88.89 88.89 88.89/88.89 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
3 83.70 86.67 83.70/86.67 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
4 82.22 87.04 82.2/287.04 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
5 85.19 85.19 85.19/85.19 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
6 84.81 84.00 84.81/84.00 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
7 86.67 87.78 86.67/87.78 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
8 88.89 91.48 88.89/91.48 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
รวม 86.06 86.79 86.06/86.79 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด ส าหรับนักเรียน
ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 
 
คะแนน N X  D   2D

 t 
ก่อนเรียน 27 21.85 

411 6869 *16.29 
หลังเรียน 27 37.07 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์สาระภาษาอาหรับการเรียนการสอนแบบปกติ
ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 
 
คะแนน N X  D   2D

 t 
ก่อนเรียน 27 20.44 

253 2871 *11.10 
หลังเรียน 27 29.81 
 
ตารางที่ 5  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้น ปีที่ 3 ด้านเนื้อหาสาระภาษาอาหรับ 
 

ด้านเนื้อหาสาระภาษาอาหรับ X  SD ระดับ 
1.ฉันชอบเรียนภาษาอาหรับ 2.81 .40 มาก 
2.ฉันชอบเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 2.81 .40 มาก 
3.ฉันพอใจที่ได้มีความรู้วิชาภาษาอาหรับ 2.93 .27 มาก 

4.ฉันชอบเรียนภาษาอาหรับเพราะเนื้อหาน่าสนใจ 2.93 .27 มาก 

5.ฉันชอบภาษาอาหรับเพราะน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 2.85 .36 มาก 

รวม 2.87 .14 มาก 

 
ตารางที่ 6  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 3 ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
 
ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ X  SD ระดับ 
1.ฉันชอบที่ครูสอนสนุกไม่น่าเบื่อ 2.93 .27 มาก 
2.ฉันชอบร้องอนาซีด 2.89 .32 มาก 

3.ฉันชอบที่ได้ฝึกความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอาหรับ 2.89 .32 มาก 

4.ฉันชอบการอธิบายประกอบท่าทางท าให้เข้าใจง่าย 2.89 .32 มาก 

5.ฉันชอบแสดงท่าทางประกอบอนาซีด 2.67 .48 มาก 

รวม 2.85 .13 มาก 

ตารางที่ 7  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ X  SD ระดับ 
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1.ฉันชอบอนาซีดเพราะสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน 2.85 .36 มาก 
2.ฉันชอบบัตรภาพที่ครูใช้เพราะท าให้จ าศัพท์ได้ง่ายขึ้น 2.96 .19 มาก 

3.ฉันชอบสื่อเพราะหลากหลายเช่นของจริงบัตรภาพ บัตรค า 2.70 .47 มาก 

4.ฉันชอบอนาซีดเพราะมีคุณภาพเช่นความชัดเจนของเพลง 2.93 .27 มาก 

5.ฉันชอบอนาซีดเพราะท าให้จดจ าค าศัพท์ได้ยาวนานขึ้น 2.81 .40 มาก 

รวม 2.85 .20 มาก 

 
ตารางที่ 8  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 3ด้านการวัดและประเมินผล 
 
ด้านการวัดและประเมินผล X  SD `ระดับ 
1. ฉันพอใจในคะแนนวิชาภาษาอาหรับ 2.67 .48 มาก 
2. ฉันพอใจที่ครูทดสอบตรงกับสิ่งที่เรียน 2.93 .27 มาก 
3. ฉันชอบท าและแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 2.89 .32 มาก 
4. ฉันชอบที่ได้รับการชมเชยจากครูและเพ่ือน 3.00 .00 มาก 
5. ฉันพอใจการให้คะแนนของครูเพราะมีความยุติธรรม 2.67 .48 มาก 
รวม 2.83 .17 มาก 
 
ตารางที่ 9  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 3ทุกด้าน 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ด้านเนื้อหาสาระภาษาอาหรับ 27 2.60 3.00 2.87 .14 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 27 2.60 3.00 2.85 .13 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 27 2.20 3.00 2.85 .20 
ด้านการวัดและประเมินผล 27 2.40 3.00 2.83 .17 
รวม 27 2.65 3.00 2.85 .12 
 

 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการใช้เพลงอนาซีดเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอาหรับของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ทุกแผนเพราะการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีดผู้วิจัยได้มีการศึกษาทฤษฏี แนวคิดหลักการ
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และวิธีการสร้างอย่างมีระบบท าให้นักเรียนสามารถรู้เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ได้บรรลุตามจุดประสงค์ของแต่ละ
แผนได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีด 
ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างมีระบบซึ่วสอดคล้องกับบัณฑิตฉัตร
วิโรจน์(2549) ไดน้ าเพลงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ชื่นชอบใน
การร้องเพลงเพราะการร้องเพลงท าให้ได้เปลี่ยนอิริยาบถท าให้บทเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้นบทเพลงจึงเป็น
กิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี 

1.จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อน เรียน กับหลังการ เรียน ของนักเรียนกลุ่ม 
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ  8.78 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 18.35 จะเห็นได้ว่าการสอนโดยการใช้อนาซีดเป็นหลักในบทเรียนการสอนค าศัพท์
ภาษาอาหรับในระยะเวลา16 คาบนั้นท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนเท่ากับ  9.57 แสดงว่า
การเรียนโดยการใช้อนาซีดสามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อันเนื่องมาจากนาซีดเป็นกิจกรรมที่ท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นเต็มใจและตั้งใจเรียนมากข้ึนเพราะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการร้อง
เพลงอีกทั้งการร้องเพลงและท าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ในบทเรียนได้ดีข้ึนซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับหลักการที่ว่าการเรียนที่มีชีวิตชีวาและผู้เรียนมีส่วนร่วมมากเท่าใดก็จะท าให้ความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจ าคาศัพท์เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น   (วัตซิน-โจนส์, 2544)  สอดคล้องกับ นิตยาสุวรรณศรี ( 2542) ที่กล่าวไว้ว่า
การสอนโดยใช้เพลงท าให้นักเรียนรู้สึกว่าบทเรียนมีความหมายน่าสนใจและสนุกเพลงกระตุ้นความสนใจในสิ่งที่
เรียนไปแล้วเช่นค าศัพท์หรือการออกเสียงท าให้นักเรียนจดจ าได้ดียิ่งขึ้น 

2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการร้อง
เพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ ได้สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนยินดี
ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อีกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้เพลงโคลงกลอนหรือการจัดกิจกรรมเข้า
จังหวะและศึกษาเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เพลงและดนตรีในการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ (ดวงเดือน จังพานิช , 2542 ; ดวงเดือนแสงชัย , 2531; อรอุมาราษฎร์วงศ์ศรี , 2545)  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศโดยมีเพลงประกอบการสอนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดี ต่อการที่ครูใช้เพลงเป็น
กิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนการสอนภาษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนภาษาด้วย
วิธีการสอนแบบการโต้ตอบทางสรีระ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรประเมินความพึงพอใจที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่านี้  
 2..ควรพัฒนาอนาซีดเกี่ยวกับภาษาอาหรับที่หลากหลาย และทันสมัย 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก)  
กับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

Development of Integrated Learning Units on Islamic Ethics 
(Al-Akhlak) and Thai Subject for Prathomsuksa 5 students  

 

 จินดา  ราชนิยม1, มูหัมมัดตอลาล แกมะ2 และซัมซู  สาอุ3 

Chinda Rathniyom,  Muhammadtolan Kaemah’ and  Samsoo Sa-U 
 

 

 ABSTRACT  

 This research aims to examine the students’ achievement taught by 
integrated learning Units on IslamicEthics(Al-Akhlaq) and Thai subject.  25 
students of Ban Namdam School, Pattani, The research tools included 4 
integrated learning Units, achievement tests, and student’s satisfaction 
questionnaires. The data were analyzed by means, percentage and 
achievementstandard set at 80/80. Results show that students’ achievements 
were improved exceeded a set standard ,  and students were highly satisfied 
being taught using  these lesson plans. 

 

 Keywords : Integration, Lessons plans,  Islamic Ethics (Al-Akhlaq), Thai 
language. 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ จริยธรรม
(อัล-อัคลาก) กับวิชาภาษาไทย ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
โรงเรียนบ้านน้้าด้า ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ้านวน 25 คน
เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
จริยธรรมกับวิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 80/80และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอยู่ในระดับมาก 

 

 ค าส าคัญ : บูรณาการ, หน่วยการเรียนรู้,จริยธรรมอิสลาม,ภาษาไทย  
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ .ศ. 2545 มาตรา  23  ได้ให้
ความส้าคัญกับการจัดการศึกษาเน้นความส้าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและการบูรณาการตามความ
เหมาะสม และ หลักสูตรอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักการอ่านอัล
กรุอาน รักการละหมาด  รักความสะอาด  มีมารยาทแบบอิสลามและมีความรับผิดชอบ โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จริยธรรม(อัล-อัคลาก)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิธีแสวงหาความรู้  มารยาทในการโดยสารและการขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามจริยธรรมในชีวิตประจ้าวันได้(กระทรวงศึกษาธิการ ,  
2553)  ซึ่งในทัศนะอิสลามเห็นว่าจริยธรรมเป็นส่วนส้าคัญ ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)ได้เป็นแบบอย่างของ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับมารยาท บุคลิกภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จึง
ต้องบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมไว้ด้วย (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2546)  

จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยและจริยธรรมอิสลาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัย
พบว่า ผู้เรียนยังขาดคุณธรรมจริยธรรมหลายประการ เช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความใฝ่รู้มารยาท
อันพึงประสงค์ และพบว่าสาเหตุที่แท้จริง คือ นักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย 
ลักษณะของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม ดังกล่าว จึงคิดแก้ปัญหาโดย พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก )กับ
วิชาภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมกับ
วิชาภาษาไทย 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
จริยธรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทยเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทยหลัง
เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 

การสอนบูรณาการ คือ การน้าเอาเนื้อหาวิชาศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันมา
ประสมประสานหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน  เข้าด้วยกันโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
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สอนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ซึ่งครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางให้กับผู้เรียนท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมดุล  ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเจตคติและ
ทักษะและสามารถแก้ปัญหาที่ประสบในชีวิตประจ้าวันได้ ความส้าคัญของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหน่วยย่อย
แล้วผู้เรียนสามารถบรรลุตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ จากค้าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท้า  
ก้าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญของการน้าหลักสูตรสถานศึกษา
เข้าสู่ชั้นเรียน ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ขั้นตอน1)ก้าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  2)
หลักฐานการเรียนรู้  3) กิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่สามารถน้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสามารถน้าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต  (2546 : 
110-111) ได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาในทัศนะอิสลามนั้นเป็นการศึกษาแบบบูรณาการทั้งวิชาศาสนาและ
วิชาสามัญเข้าด้วยกันการกลับสู่ระบบการศึกษาแบบอิสลามที่แท้จริงจะต้องสร้างระบบการศึกษาใหม่ คือ 
แบบบูรณาการทั้งสองระบบเข้าด้วยกันอย่างมีระบบกฎเกณฑ์ไม่จ้าเป็นต้องแยกวิชาศาสนาออกจากวิชา
สามัญแต่หมายถึงการศึกษาทุกสาขาวิชาที่สอนตามทัศนะอิสลามดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่รูปแบบใหม่ในยุคต้นๆของประวัติศาสตร์อิสลามการศึกษาของชาวมุสลิม
มีเพียงระบบเดียวที่มีการเรียนการสอนทั้งวิชาการศาสนาและวิชาสามัญและสมัยอับบาซียะวิชาศาสนา
และวิชาสามัญได้รวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกันผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิต สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้าน
จิตพิสัยของแครทโวทบลูมและมาเซีย ( Krathwohl Bloom and Masia)ได้จ้าแนกจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ด้านเจตคติหรือความรู้สึก และด้านทักษะ ซึ่งในด้านเจตคติหรือ
ความรู้สึกได้จัดล้าดับขั้นของการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นการรับรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนได้รับค่านิยมท่ีต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรียน 
2) ขั้นการตอบสนอง ได้แก่ การที่ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้วมี 

โอกาสตอบสนองในลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
3) ขั้นการเห็นคุณค่า เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เก่ียวกับค่านิยมนั้น และเห็น 

คุณค่า ท้าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อค่านิยมนั้น 
4) ขั้นการจัดระบบเป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยม 

ของตน 
5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัยเป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีตนรับมาอย่าง 

สม่้าเสมอและท้าจนกระท่ังเป็นนิสัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ด้าเนินการโดย 1) วิเคราะห์หลักสูตร 
อิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้จริยธรรมและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  2) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3) จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ประจ้าหน่วย 
4) น้าแผนการเรียนรู้ไปใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียน  5) ประเมินความพึงพอใจของ
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ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่พัฒนาขึ้น  
 2.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2556 โรงเรียนบ้านน้้าด้า โดยเลือกแบบเจาะจง  
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 80/80(ทิศนา แขมมณ,ี 
2548) ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยค่าที (t-test) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หน่วยการเรียนรู้บูรณา จริยธรรมกับวิชาภาษาไทยที่พัฒนาขึ้น มีทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” หน่วยที่ 2 เรื่อง“อามานะนั้นส้าคัญไฉน” หน่วยที่ 3 
เรื่อง“ผู้รู้ สู่สวรรค์” และหน่วยที่ 4 เรื่อง“ปลอดภัยไว้ก่อน” ทุกหน่วยมีประสิทธิภาพเกณฑ์ทีก้าหนดโดย
แต่ละหน่วยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมใช้ส้าหรับจัดการเรียนการสอนได้คือมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนถูกต้องแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน   พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 0.68-
1.00 มีประสิทธิภาพ  E1 E2 80/80มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด อยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้  คือ 83.00 / 85.25 
       2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจริยธรรมอิสลาม
กับวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทย
ทั้ง 4 หน่วย ทุกคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
 
การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  1  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลาม 
                  กับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี5 

หน่วยการ เร่ือง ค่าประสิทธิภาพ การแปลผล 
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เรียนการรู้ E1 E2 E1 / E2 

1 “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”    81.50 82.00 81.50 / 82.00 มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ ์

2 “อามานะฮฺนั้นส้าคัญไฉน”            82.50 84.00 82.50 / 84.00 มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ ์

3 “ผู้รู้สู่สวรรค์”                               84.00 87.00 84.00 / 87.00 มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ ์

4 “ปลอดภัยไว้ก่อน”                         84.00 88.00 84.00 / 88.88 มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ ์

เฉลี่ยโดยรวม                                                                             83.00 / 
85.25 

มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ ์

  

จากข้อมูลตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับ
วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 83.00 / 85.25 ซึ่งแปลผลได้ว่า หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
จริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ( 80/80) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายเรื่องปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดทุกเรื่อง คือ  81.50 / 82.00, 82.50 / 84.00, 
84.00 / 87.00, 84.00 / 88.25 เป็นเพราะผู้วิจัยใช้  วิธีสอนแบบเล่าเรื่องของท่าน นบีมูฮัมหมัด(ซล .)
ยุทธนา เกื้อกูล ( 2550 : 18)  เป็นวิธีสอนที่เหมาะกับการสอนจริยธรรมอิสลาม ท้าให้เด็กได้คิด
จินตนาการ ไตร่ตรอง ท้าให้เด็กสนใจฟังในสิ่งที่ผู้เล่าน้าเสนอ และเม่ือฟังจบแล้วได้ข้อคิดคติเตือนใจ
สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้  ซึ่งการเล่าเรื่องหรือการเล่านิทานจึงมีส่วนส้าคัญต่อการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างมากนิทานสามารถเป็นสื่อการสอนที่สามารถปลุกอารมณ์ต่าง ๆ เช่นความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
กลัว เห็นใจ เศร้า แก่เด็กเป็นอย่างดี การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ยิ่งตรึงใจและดึงดูดเท่าใด เด็กก็จดจ้า
เก็บไว้ในจิตใต้ส้านึกได้ง่ายเท่านั้น นอกจากนั้นความรู้สึกแปลกใหม่ของบทนิทาน อันเป็นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ได้พร้อมกันด้วย ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (  2553:175) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภศิริ  
บุญประเวศ( 2552) วิธีการถ่ายทอดความหมายจริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและ
หนังสือการ์ตูนผ่านโครงเรื่องและแก่นของเรื่องบุคลิกภาพของตัวละครบทบรรยาย บทสนทนาโดย
ถ่ายทอดความหมายจริยธรรมในรูปของบทบรรยายมากที่สุดปรากฏในรูปของภาพและค้าบรรยายซึ่งภาพ
และบทบรรยายสามารถท้าให้แยกแยะบุคลิกภาพที่ส่งเสริมจริยธรรมได้เด่นชัดมาก 

        สรุปว่า  จรยิธรรมควรเริ่มปลกูฝังจากสถาบันครอบครัว โรงเรยีนมีสว่นส่งเสรมิหล่อหลอม
ฝึกฝนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้าน กาย  
วาจา  และใจให้ดีก่อนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นการช่วยแก้ปัญหาจริยธรรมไปในตัวด้วย 
                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชา
ภาษาไทยหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี  2ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผลสัมฤทธิ ์ N  S.D t 

ก่อนเรียน 25 20.96 4.89  

X
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    -9.472 

หลังเรียน 25 28.40 2.94  

 

         จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลาม
กับวิชาภาษาไทย  มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ  20.96 หลังเรียน 
เท่ากับ  28.40 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเรียน ( 28.40> 20.96) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 เพราะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทยได้ด้าเนินการ
ตามหลักการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอย่างมีระบบตามหลักวิชาการของ กระทรวงศึกษาธิการ ,
(2553)โดยมีการศึกษาหลักสูตร  จัดท้าหน่วยการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์สาระ
มาตรฐานและขอบข่ายการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย  และเนื้อหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม
กับสติปัญญาและวัยของผู้เรียน สอดคล้องกับ      นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2552) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่าง
ง่ายดายและมีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่ครูรับฟัง ตอบรับการรับฟัง ใช้การสื่อสารทางบวกคือค้าชมเชย
ใช้เหตุผลและให้โอกาส เมื่อผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยมีความสุขก็จะท้าให้สมองเปิดรับการเรียนรู้ทั้งวิชาการ
และจริยธรรมเกณฑ์มาตรฐานของ งานวิจัยที่ผ่านมา เช่น ฟาฏิมะฮ์แวสะมะแอ ( 2553) และศศิธร  เทียน
ขาว (2550) นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หน่วย
การเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมกับกลุ่มวิชาภาษาไทย แตกต่างกันโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ  20.96 หลัง
เรียน เท่ากับ 28.40 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเรียน (28.40> 20.96) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินผลด้านความรู้ของทิศนา แขมมณี (2548) ท้าให้กล่าวได้
ว่า หน่วยบูรณการครั้งนี้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรม
อิสลามกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3   ค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หน่วยการ 
เรียนรู้ บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังตารางที่ 10 

เจตคติต่อหน่วยการเรียนรู้ N  S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. ความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 25 4.00 0.00 มาก 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 25 3.23 0.43 ปานกลาง 

3. การจัดการเรียนรู้สนุกสนาน ตื่นเต้น 25 3.85 0.78 มาก 

4. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 25 3.73 0.72 มาก 

5. ใบความรู้ใบกิจกรรม สวยงาม เร้าความสนใจ 25 3.88 0.71 มาก 

6. นิทานทุกเรื่องสนุก น่าติดตาม 25 3.77 0.95 มาก 

X
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7. จริยธรรมที่สอดแทรกในนิทานให้ความรู้กับผู้เรียน 25 4.35 0.56 มากที่สุด 

8. ผู้เรียนสามารถน้าจริยธรรมที่สอดแทรกในนิทานไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ 

25 4.62 0.50 มากที่สุด 

9. เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 25 4.46 0.76 มากที่สุด 

10. เหมาะสมที่จะน้าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 25 4.85 0.78 มากที่สุด 

รวม  4.07 0.62 มาก 

 

จากตารางที่ 3  พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้  บูรณาการจริยธรรม
อิสลามกับวิชาภาษาไทย ท้ัง 4 หน่วย ทุกคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ปรากฏว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  เหมาะสมที่จะน้าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด(

= 4.85) รองลงมา ได้แก่ ผู้เรียนสามารถน้าจริยธรรมที่สอดแทรกในนิทานไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้( = 4.62) และ
เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (   = 4.46) และจริยธรรมที่สอดแทรกในนิทานให้ความรู้กับผู้เรียน(

= 4.35)  

ในส่วนของความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจาก หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับภาษาไทยอยู่ในระดับมาก และผู้วิจัยยังสังเกตเห็นว่าผู้เรียนมีความสนใจ
และมีความกระตือรือร้นในการท้ากิจกรรมต่างๆ อย่างดี เช่น การศึกษาใบความรู้ การท้าแบบฝึกหัดทั้งนี้
เนื่องจากสื่อการสอนมีความน่าสนใจ กล่าวคือ มีภาพประกอบ  ซึ่งอาจท้าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ และมี
พัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสร้างความพร้อม
ก่อน แล้วจัดกิจกรรมให้มีการแบ่งปันช่วยเหลือ โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ ช่วยกันตั้งค้าถาม 
ค้นหาค้าตอบลดความเคร่งเครียดในการเรียน ผลัดกันถามตอบระหว่างกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และ
ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน และผู้สอนได้สร้าง
บรรยากาศชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้วาจานุ่มนวล ไม่ดุด่าว่ากล่าว ดังหะดีษความว่า “ความ
อ่อนโยนนั้นจะไม่ถูกใส่ไว้สิ่งใดนอกจากท้าให้สิ่งนั้นสวยงาม และจะไม่ถูกถอดถอนจากสิ่งใดนอกจากท้าให้
สิ่งนั้นน่ารังเกียจ”  สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมแรงทางบวก ท้าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนต่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลามกับ
ภาษาไทยสูงขึ้นซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการ คือ ความพร้อมจะเกิดขึ้นได้
เมื่อมีความพึงพอใจและมีเสริมแรงท่ีดี (ส้าลี  รักสุทธี , 2551)และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่าน เช่น เบ็ญจ
มาศ  กาลาศร(ี 2545) ฟาฏิมะฮ์แวสะมะแอ ( 2553) และศศิธร  เทียนขาว ( 2550) ที่พบว่า สื่อการสอน
และรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ จะช่วยดึงดูดความสนใจท้าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
จริยธรรมอิสลามกับวิชาภาษาไทยในทุกชั้นปี โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม 
 

X X

X

X
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง การละหมาดวันศุกร ์หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Development of Local Curriculum on Friday Prayer, according the basic education 
Core Curiculum2551 BE for Matthayomsuksa 3 students 

 

 บัดรอน อับดุลลาเตะ 1  มูห ามัดสุใหมี เฮงยามา2 ซัมซู  สาอุ3  และอุไรรัตน์ ยามาเร็ง4 

Batron Abdunlateh ,  Muhammadsuhimee Hengyama, Samsoo  Sa-U  and 
Urairat Yamareng 

 

 ABSTRACT  

 This research aims to: 1) local curriculum development and efficiency . 
Friday prayers Islamic education curriculum basic education curriculum 
BE 2551 for students in Years 3 , 2 ) the effects Achievement local 
curriculum . Friday prayers Islamic education curriculum basic education 
curriculum BE 2551 for students in Years 3 and 3 ) assess the satisfaction 
of the students towards the local course the Friday prayers. Curriculum 
of Islamic education core curriculum for basic education Act 2551 for 
students at three schools to develop trainers District is a kwa Raman Yala 
Semester 1 Academic year 2556 a total of 25 people by way of sampling 
(purposive sampling) tool. in this research consists of local courses Plan 
Test achievement and satisfaction to learn statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and statistical test for the (t-
test Dependent Samples.) Results showed that: 1 ) . performance of local 
curriculum and assessment at 83.20/85.80 local programs of very high 
quality ( = 4.47 ), 2) students studying at local courses . The achievement 
posttest than pretest statistically significant at the .05 level 3) the 
satisfaction of the students towards teaching the lesson plans of the 
local curriculum . At a high level (= 4.36) 

 

 

Keywords: Local Curriculum Friday prayers, Islamic studies course under 
the Basic Education Core Curriculum BE 2551, Matthayomsuksa 3 
students. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) ศึกษาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3)ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน
พัฒนาวิทยากร ต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2556 จ านวน 25 คนโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที ( t–
test Dependent Samples.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 
เท่ากับ 83.20/85.80และผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพในระดับดีมาก ( x = 
4.47)  2) นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)ความความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.36) 

 

 

ค าส าคัญ  : หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการละหมาดวันศุกร์ , หลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 
 

 

บทน า 
การจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิตจะต้องมีการ

กระจายการจัดการศึกษาให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

การจัดการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการจัดตามแนวทางของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่วิชาความรู้
ต่างๆที่จัดให้เรียนกันนั้นจึงค่อนข้างโน้มเอียงไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยแต่การด ารงชีวิตในสังคมชุมชนเมือง
โดยยังมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการด ารงชีวิตในชุมชนค่อนข้างน้อยประกอบกับเศรษฐกิจและ
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สังคมทีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนท้องถิ่นและชุมชนปรับตัวตามไม่ทันบังเกิดผลเป็นปัญหาชุมชนชนบท
ทั้งในด้านเศรษฐกิจสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ
ค่อนข้างมากปัญหาต่างๆดังกล่าวน่าจะผ่อนคลายลงบ้างหากมีความค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รวมถึงรายวิชา เนื้อหาวิชา กิจกรรมหรือเนื้อหาต่างๆที่จัดให้กับผู้เรียน 
หลักสูตรท้องถิ่นมีลักษณะเป็นพลวัตร เปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการ
สร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นท่ีดี
จึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค ์

 1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 2.ศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์  
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
แนวคิดและทฤษฎี  

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการ เพราะการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น   เป็นการน าการ
พัฒนาสู่ชุมชนที่สนองตอบต่อความต้องการและสภาพของชุมชนและผู้เรียน  ท าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
และความภาคภูมิใจ   ในการพัฒนาตนเอง และสามารถน าเอาภูมิปัญญา องค์ความรู้ และทรัพยากรของ
ท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอม
พลเมืองให้มีคุณภาพ สุนีย์ ภู่พันธ์ ( 2546 : 16) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 1.)หลักสูตร
เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 2.)หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 

3.)หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา 4.)หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียนและสังคมควรจะได้รับสิ่ง
ใดบ้างท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง  5.)หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้
เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเป็น
ต้น 

 

 
สมมติฐานการวิจัย 
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 1.หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 อยู่ในระดับมาก 

 
ภาพประกอบที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

ตัวแปรต้น 

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การละหมาดวันศุกร์ 

หลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตัวแปรตาม 
- ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง

การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับ หลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

  - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์ 
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามล าดับขั้นดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลด้านเนื้อหาที่เก่ียวกับหลักสูตร

ท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตร อิสลามศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์หลักสูตรแม่บทโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรวมทั้งเนื้อหาสาระอิสลามศึกษาที่ควรจัดไว้ใน
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการละหมาดวันศุกร์จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่นักเรียนครูผู้สอนกลุ่มสาระอัลฟิกฮฺ
คณะกรรมการโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนรวม  30 คนผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้การสัมภาษณ์และสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร 
        การด าเนินการวจิัยในข้ันตอนนี้เปน็การน าผลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานมาก าหนดโครงร่าง

หลักสูตรแล้วน าโครงร่างหลักสูตรมาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องขององค์ประกอบภายในโครงร่างหลักสูตรแล้วปรับปรุงแก้ไขโครงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
        การด าเนินการวจิัยในข้ันตอนนี้เปน็การน าหลักสูตรทีพั่ฒนาข้ึนและไดป้รบัปรุงแก้ไขเรยีบร้อย

แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ของโรงเรียนพัฒนาวิทยากร 
 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 25 คนการทดลองใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ non randomized control-group pretest-posttest design โดยก่อนการทดลองท าการ
ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนการ
ทดลองและใช้แบบวัดเจตคติต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์เพื่อวัดเจตคติที่มีต่อ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และ
การทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร 
        การด าเนินงานในข้ันตอนนี้เปน็การประเมินคุณภาพของหลักสูตรท้องถ่ินโดยประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
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ผลการวิจัย 

 1.หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มี 4 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง ความ
ประเสริฐของวันศุกร์เงื่อนไขการด าเนินการละหมาดวันศุกร์คุตบะฮ์ และ สิ่งที่สุนัตให้ปฏิบัติในวันศุกร์ แต่ละ
เรื่องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ  83.20/85.80 
รายละเอียด   ดังตารางที1่ 

ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
แผนการเรียนรู้ที่ E1 E/2 E1/E2 การแปลผล 

1 80.00 87.20 80.00/87.20 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
2 86.40 84.40 86.40/84.40 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
3 82.40 86.80 82.40/86.80 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
4 84.00 84.80 84.00/84.80 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 83.20 85.80 83.20/85.80 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

 
  2.นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการละหมาดวันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระยะการพัฒนา N X  D  D
2 T 

ก่อนเรียน 25 28.92 
135 841 12.50 *  

หลังเรียน 25 34.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากการเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 3. ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.36) 

ตารางที่ 3ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์  หลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

ล าดับที่ รายการประเมิน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 

 

1 

ด้านเนื้อหา 
เนื้อหาของเรื่องที่เรียนมีความน่าสนใจ 

 
4.32 

 
0.65 

 
มาก 

2 เนื้อหาที่เรียนเข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.55 0.60 มากที่สุด 

 

3 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ผู้เรียนมีความ
สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
4.40 

 
0.60 

 
มาก 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลา 

4.20 0.70 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเข้าใจและ 
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.30 0.66 มาก 

 

6 

ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ความเพียงพอของสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 

 
4.10 

 
0.79 

 
มาก 

7 ความน่าสนใจของสื่ออุปกรณ์ท่ีครูใช้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 

4.40 0.60 มาก 

 

8 

การวัดและการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดมีความสอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียน 

 
4.55 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

9 เครื่องมือที่ใช้วัดมีความหลากหลายและ 
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.37 0.65 มาก 

10 เกณฑ์การวัดการประเมินผลมีความเหมาะสม 4.50 0.70 มาก 

 รวม 4.36 0.65 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การละหมาดวันศุกร์  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

การอภิปรายผล 
1.หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การละหมาดวันศุกร์ มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 80/80) โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.20/ 85.80 สัดส่วนร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีกระบวนการ คือ คะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่
ในระดับดีมากท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา ( Taba,1962 : 10) และไท
เลอร์ (Tyler,1949: 1) ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญมี 4 ประการ คือ 
จุดประสงค์ ( objectives)เนื้อหาวิชา ( content) การจัดประสบการณ์การเรียน ( organizing learning 
experiences) และการประเมินผล( evaluation)และผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้วิจัย สร้างข้ึนโดยมีความ
สอดคล้องกับความสนใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และหลักสูตรท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นท่ีแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับรุจิร์ภู่สาระ  ( 2545 :8 )  กล่าวว่าองค์ประกอบของหลักสูตร
หมายถึงส่วนที่อยู่ภายในและประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ความหมายของหลักสูตร
สมบูรณ์  

3.การวัดความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก การจัดเนื้อหาของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับนิคม ชมภูหลง    (2545: 89) มีความเห็นว่า 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่นเรื่อง การละหมาด

วันศุกร์ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
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1.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ โดยมีความ
คิดเห็นในเรื่องสื่อและแหล่งการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ า ดังนั้นควรเพ่ิมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้เพียงพอ  

1.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป 
1.3 คุณภาพของโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ มีคุณภาพระดับดีแต่ในด้านความ

สอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบยังอยู่ในระดับน้อย ควรเพิ่มขอบเขตด้านเนื้อหาหลักสูตรให้มัน
ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การละหมาดวันศุกร์  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้หลากหลาย 
ในหน่วยความรู้ที่เป็นความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นเพราะจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามบริบทที่เป็นจริงได 

2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลามรายวิชาอ่ืนๆ 
เช่น อัลหะดิษ  อัลอะกีดะฮ เป็นต้น เพราะจะสามารถใช้ประโยชน์จากหลักสูตรท้องถิ่นใน
หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.3 ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
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การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมรายวิชาจริยธรรม เร่ือง จริยธรรมอิสลาม  
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดปีการศึกษา พ.ศ.  2548 

Development of Supplementary Reading Books on Islamic Ethics 
Of  the  ethics  of  Islam under Farduein curriculum B.E. 2548 for Level 3 students 

 

 พาตีเมาะ  ฮะแว1 ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ2ซัมซู สาอุ3 
PateemohHawae ,MuhammadtolalKaemat ,Samsoo  Sa-U 

 

 ABSTRACT  

 This research  aims to 1) develop of Supplementary Reading Books On 
Islamic Ethics of the ethics under Farduein curriculum to find lessons 
constructed based on the 80/80 standard 2). To compare the cognitive 
and learning by normal study and by using  Supplementary Reading 
Books on Islamic ethics for level 3 Students between before and after 
learning. 3) Studying students’ good manners behavior 4) Studying 
students’ satisfaction of students after learning by using Supplementary 
Reading Books. Population used in the study are students studying ethics 
in Year 3 Semester 1 /2556 of 40 student level 3 .The sampling consisted 
of 20 students level 3. For Tadika Tarbiyatul Atfal School Saiburi Pattani . 
The research tools comprised of 4 set of supplementary reading books 
on Islamic Ethics, the lesson plans, achievement test, and students’ 
satisfaction questionnaires. The data were analyzed using the efficiency 
standard set at 80/80, basic statistics such as mean, percentage, standard 
deviation and, t-test (Dependent test). The results show that 
effectiveness of the proposed supplementary reading books exceeded 
the criteria set at 82.07/84.26, students’ achievement increased 
significantly at the .01 level after learning through these books, and 
overall, students  were satisfied at the very high level ( = 4.50) the 
students' behavior , moral level  very good. The mean was 4.32 and 
standard deviation 0.77 4 ) for being taught by these supplementary 
reading books. 

 

 Keywords: Supplementary Reading Books,  Islamic Ethics, Takida Student 
level 3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของอ่านเพิ่มเติม

รายวิชาจริยธรรม เรื่องหลักจริยธรรมอิสลามส าหรับนักเรียนตาดีกา ชั้นปีที่ 3 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้โดยปกติและการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเรื่อง หลักจริยธรรมอิสลามส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 3  ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรม จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมหลักจริยธรรม และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมหลักจริยธรรมอิสลาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนที่เรียนวิชาจริยธรรมชั้นปี่ที่ 3 ภาคเรียนที่  1 พ.ศ. 2556 โรงเรียนตาดีกาบุรฮา
นุดดีนและโรงเรียนตัรบียะตุลอัตฟาล อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จ านวน 40  คน
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่เรียนวิชาจริยธรรมชั้นปี่ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่เรียนวิชาจริยธรรมชั้นปี่ที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2556 โรงเรียนตาดีกาในต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่สมัครใจและมีจ านวนนักเรียน
ใกล้กัน (purposive sampling)  จ าแนกออกเป็นกลุ่มควบคุม 20 และกลุ่มทดลอง 20 
คน  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมหลักจริยธรรม 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
จริยธรรม 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
จริยธรรม 5)แบบประเมินพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบค่าที ( t-test dependent)ผลการวิจัย
พบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรมอิสลามที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ  81.67/ 88.34 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดจริยธรรมอิสลามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 3)นักเรียนมีพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 4) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดจริยธรรมอิสลามใน
ระดับมาก (𝑥= 4.50) 

 

 

 

ค าส าคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม,รายวิชาจริยธรรม,นักเรียนชั้นปีที่ 3 
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บทน า 
การจัดการเรียนรู้ในอิสลามมีจุดหมายที่ส าคัญคือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้จริยธรรมตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดพ.ศ. 
2548/ฮ.ศ .1426 (ตาดีกา) ชั้นปีที่ 3  ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจจริยธรรมอิสลามสามารถน าไปพัฒนา
ตนครอบครัวสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (กรมการปกครอง, 2548)  แต่ผลการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้จริยธรรม พบว่า นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  แนวทางปฏิบัติตนตามหลัก
จริยธรรม นอกจากนั้นครูยังขาดสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ท าให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามได้
ถูกต้อง (อิบราเฮ็มณรงค์รักษาเขต , 2553) หากปล่อยให้ปัญหาการขาดจริยธรรมของนักเรียนเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องก็จะท าให้เกิดปัญหาการขาดจริยธรรมโดยรวมของสังคมด้วย เพราะเด็กในวันนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ในวันหน้าผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนจริยธรรมอิสลาม  ซึ่งเห็นว่าวิธีการหนึ่งที่ได้ผล คือ   
การพัฒนาสื่อที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา
และจากการศึกษางานวิจัยเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนจริยธรรมที่ผ่านมา พบว่า การใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีต้องการได้ สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกด้วย (เกนหลง กุญชร,2551; ขอดียะ หลีหมาด, 2543;จินตนา กลิ่น
ขจร,2554; ถนอมศรี บุณมีสุข,2552; รัตนา ศรีตระกูล, 2549; วรศักดิ์ ขันทอง, 2554; วิลาภรณ์ เลิศสกุลธรรม, 
2552; อนุชิต เอกา,2553)นั่นคือ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้นั่นเอง ผู้วิจัยจึงพัฒนาหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้จริยธรรมชุดหลักจริยธรรมอิสลามส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 (ตาดีกา) ขึ้น  
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของอ่านเพิ่มเติมรายวิชาจริยธรรม เรื่องหลักจริยธรรมส าหรับ
นักเรียนตาดีกา ชั้นปีที่ 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้โดยปกติและการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมเรื่อง หลักส าหรับนักเรียนตาดีกาชั้นปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องหลัก
จริยธรรม และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด
หลักจริยธรรม 

 
แนวคิดและทฤษฎี  

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นการเพ่ิมเติมความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ในแบบเรียนไม่มีให้แก่นักเรียน 
ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน และเป็นการเสริมความรู้ที่เรียนอย่างกว้างขวาง เป็นการช่วยให้นักเรียนที่
เรียนอ่อนให้ได้ความรู้เพ่ิมและให้เด็กท่ีเก่งมีความรู้มากขึ้น เป็นการพัฒนาการอ่านตามความสามารถของเด็กแต่
ละคนและยังเป็นการชดเชยความรู้สึกต่างๆในส่วนที่เด็กขาดได้ด้วย  (จารุณียอดกัณหา,  2540 ) และการพัฒนา
หนังสืออ่านเพิ่มเติมจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน  มีความสอดคล้องกับเนื้อท่ี
ต้องการสอน ซึ่งจะเป็นการให้อิสระแก่ผู้อ่านในการที่จะเลือกหนังสือไว้อ่านตามความสามารถและความ
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เหมาะสมกับวัยของตนเอง (บันลือ พฤกษะวัน,  2521)ซึ่งจินตนา ใบกาซูยี ( 2534) และ ธีระชัย ปูรณโชติ 
(2532) ได้เสนอแนะว่า รูปแบบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ดีนั้น จะช่วยให้นักเรียนอ่านแล้วได้ความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยผู้เรียนสามารถใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมในหลายจุดประสงค์ เช่น อ่านเพื่อค้นหา
ค าตอบ อ่านเพ่ือขยายประสบการณ์ให้ลึกซ้ึงเฉพาะเรื่อง อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หนังสืออ่านเพิ่มเติมยังช่วยเสริมสร้างความสนใจในการอ่านอีกด้วย (ถวัลย์ มาศจรัส, 2532)  

โคลเบริ์ก (Kohlberg, 1995อ้างถึงใน ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ม 2551) กล่าวว่าในเด็กที่อายุต่ ากว่า 
7 ปี การกระท าท่ีดีคือ กิจกรรมที่ท าแล้วไม่ถูกลงโทษ เด็กจะเชื่อฟังและท าตามผู้ไหญ่ เพื่อตนจะได้ไม่ถูกลงโทษ
และรักษาประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ เป็นลักษณะของการเห็นความส าคัญและพอใจที่จะประพฤติซึ่งเป็นผลให้
ตนได้รับรางวัลและสิ่งตอบแทนและค านึงถึงการได้รับการตอบแทนเป็นหลัก พบมากในเด็กระหว่าง 7-10 ปี 
นอกจากนั้นใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน เป็นต้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น                                                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
2.  เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 
   1.   หนังสืออ่านเพิ่มเติม จ านวน 4 เรื่อง คือ การรักษาสัญญา ความซื่อสัตย์ ความประหยัด 
ความเสียสละ  
   2.  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชุดหลักจริยธรรมอิสลาม กลุ่มสาระการเรียนรู้
จริยธรรม ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ. 2548 ชั้นปีที่ 3 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อ
วัดความรู้ ความจ า การน าไปใช้ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลัก
จริยธรรมอิสลาม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  

การเรียนด้วยการอ่าน
หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระ

การเรียนรู้จริยธรรม เรื่องชุด
หลักจริยธรรมอิสลาม 

 

1.ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเรื่องชุดหลักจริยธรรมอิสลามสูงกว่าก่อนเรียน 
3. พฤติกรรมจริยธรรม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมหลักจริยธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับดี
มากกว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกต ิ
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเรื่องชุดหลักจริยธรรมอิสลามอยู่ในระดับมาก 
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    1. ประสานงานและนัดหมายวัน เวลาที่จะท าการทดลอง ขั้นตอนการทดลองกับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
    2. จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน โดยแบ่งโต๊ะเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 3.  ทดสอบก่อนเรียน 
 4.  ด าเนินการการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดการและแผนการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน  
 5. ทดสอบหลังเรียน 
 6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
        1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรมอิสลาม วิเคราะห์โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนร้อยละระหว่างเรียนและหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  
        2. คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์
โดยใช้การทดสอบความแตกต่าง ด้วยการการทดสอบที(t-dependent) 
        3. คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรมอิสลาม ที่พัฒนาขึ้น มี 4 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง การรักษาสัญญา 
ความซื่อสัตย์ ประหยัด และความเสียสละ แต่ละเรื่องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
ประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ  81.67/ 88.34 รายละเอียด   ดังตารางที่1 

ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมจริยธรรม 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักจริยธรรม 

 
เกณฑ์ 80/80 ผลที่ได้ 

 E1 E2 
เรื่องท่ี  1 การรักษาสัญญา 83.75 85.00 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
เรื่องท่ี  2 ความซื่อสัตย์ 84.58 86.67 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
เรื่องท่ี  3 ความประหยัด 77.92 90.00 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
เรื่องท่ี  4 ความเสียสละ 80.42 91.67 ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
เกณฑ์เฉลี่ยรวม    81.67    88.34  ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

 
เรื่อง 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
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 S  S  S  S *t 
5.03 

1.การรักษาสัญญา 9.35 0.59 7 0.92 13.4 
0.5
9 

8 0.92 

2.ความซื่อสัตย์ 8.8 1.54 7.3 0.47 
12.0

7 
1.5
4 

8 0.92 

3.ความประหยัด 9.3 0.47 7.05 0.60 
12.6

5 
0.4
7 

8.05 0.73 

4.ความเสียสละ 9.3 0.47 7.3 0.73 13.4 
0.4
7 

8.05 0.60  

ค่าเฉลี่ยรวม 9.19 
0.7
7 

7.16 0.68 
12.8

8 
0.7
7 

8.25 0.79 5.03 

  *  P<.05 
 
 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.77 
     ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  

ข้อที่ รายการประเมิน 
 

S 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงการ

รักษาสัญญา ความซื่อสัตย์ ความประหยัด และความ
เสียสละมากขึ้น 

4.41 0.56 มาก 

2 นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนรู้มากขึ้น 

3.94 0.67 มาก 

3 นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง 

4.22 0.49 มาก 

4 การเรียนการสอนด้วยอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 

4.28 0.77 มาก 

5 การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาบทเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ 

4.63 0.55 มากที่สุด 

6 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นการเรียนการสอนที่เพ่ิมความ
สะดวกและเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.81 0.47 มาก 

7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
ท าให้นักเรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากข้ึน 

4.44 0.84  
มากที่สุด 

8 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ท า 4.72 0.73 มาก 

X X X X

X
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ให้นักเรียนเกิดจินตนาการของการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

9 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการใช้ชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน 

4.78 0.42 มาก 

10 นักเรียนมีแนวโน้มในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มากข้ึน 

4.75 0.44 มาก 

รวม 4.50 0.51 มาก 
 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นการเรียนการสอนที่เพ่ิมความสะดวกและเกิดการ
เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น(4.81) ท าให้นักเรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึนและ  การใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ  

 

การอภิปรายผล 
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรมอิสลาม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทุก

เรื่อง  
เพราะว่าการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลักการและวิธีการสร้างอย่างมี
ระบบ     มีการออกแบบภาพประกอบเป็นภาพสี ที่น่าสนใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ จรุณียอดกัณหา (2540) ที่ได้
สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาจริยศึกษา เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตส าหรับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1โดยมีภาพสี
ประกอบที่น่าสนใจ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเรียนรู้ได้ดี ส่งผลให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  81.67/88.34 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรมอิสลามหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่าการน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ประกอบการสอนอย่างมีระบบมีการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ปรับปรุงก่อนน าไปใช้ รวมทั้งกิจกรรมที่ใช้ในแผนการเรียนรู้ได้ด าเนินการหลักการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
และหลักการสอนจริยธรรม  มีการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันก่อนท าการสอน เพ่ือเด็กจะได้รู้ว่าท าอย่างไร
จึงจะได้คะแนนมาก   และได้รับค าชมเชยจากครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโคลเบิร์ก  (Kohlberg ,1995 อ้าง
ถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน ์, 2551)ที่กล่าวว่า ในเด็กที่อายุต่ ากว่า 7 ปี การกระท าท่ีดีคือ กิจกรรมที่ท าแล้ว
ไม่ถูกลงโทษ เด็กจะเชื่อฟังและท าตามผู้ไหญ่ เพื่อตนจะได้ไม่ถูกลงโทษและรักษาประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ เป็น
ลักษณะของการเห็นความส าคัญและพอใจที่จะประพฤติซึ่งเป็นผลให้ตนได้รับรางวัลและสิ่งตอบแทนและ
ค านึงถึงการได้รับการตอบแทนเป็นหลัก พบมากในเด็กระหว่าง 7-10 ปี และหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้สร้างตาม
ระดับอายุความสนใจของอายุแต่ละวัย และให้นักเรียนอ่านเนื้อหาพร้อมมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมาก
ขึ้น ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้จริยธรรมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
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 3. นักเรียนมีพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 5 ขั้นตอน ท าให้การสอนคุณธรรมจริยธรรม มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างเดียว ไม่
เพียงพอต้องอาศัยหลักการวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องทิศนา แขมมณี (2548: 25-29) กล่าวไว้ว่า หลักการเรียนรู้มี
หลายรูปแบบเน้นด้านการรู้สึก ลักษณะพฤติกรรมด้านการรู้และการรู้สึกสัมพันธ์กันเพราะ ความรู้สึก ค่านิยม มี
ผลต่อความมุ่งม่ันอยากรู้ของนักเรียน และในทางกลับกัน ความสามารถในการรู้และคิดในเรื่องต่างๆมีผลทาง
ความรู้สึก และเจตคติของนักเรียนด้วย 
  4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักจริยธรรม

อิสลามอยู่ในระดับมาก(x=4.50) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพเป็นสื่อ
ชนิดหนึ่งที่เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรราจริยธรรมที่ดีซึ่งสอดคล้องกับบุญจง เรืองสะอาด (อ้างใน กรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2539)ได้ศึกษาสภาพการอบรมและปลูกฝังจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า จริยธรรมที่ครูปลูกฝังในโรงเรียนมากได้แก่ ความขยัน ความซื่อสัตย์ และความมีระเบียบวินัย 
ความเสียสละ ความสามัคคี โรงเรียนเป็นแหล่งที่เรียนรู้จริยธรรมของนักเรียนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ครอบครัว สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเพ่ือนบุคคลที่เอาใจใส่ส่งเสริมจริยธรรมวิธีสอนจริยธรรมที่ครูใช้มาก 
การยกตัวอย่าง แบะการใช้สื่อนิทาน ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยคิดว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้จริยธรรมมีความพึงพอใจระดับมาก  เพราะว่า เรื่องราว ตัวละคร มีการบูรณาการกับ
ประวัติศาสตร์ ศาสนบัญญัติ และวิถีชีวิตในท้องถิ่น และการวิจัยครั้งนี้ได้บูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข คนดี คนที่ด าเนินชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม คนเก่งคือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิตคนที่มีความสุข 
คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรให้ความตระหนักแก่ผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของหนังสืออ่านเพิ่มเติมมากข้ึน 
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   No. S030 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ)เร่ืองเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์) ปีที่ 6 

The Development of Academic Achievement of Islamic History on                     
The Four Caliphates Using Cooperative Learning With Jigsaw Technique                                 

For Islamic Beginning Level 6 Students 
 
 ฮารตีน ี เจะหมิง1  มูห ามัดตอลาล แกมะ2ซัมซู  สาอุ3  และ อุไรรัตน์  ยามาเร็ง4 

HartineeCheming , Muhammadtolan Keama, Samsoo  Sa-U  and  Urairat 
Yamareng 

 

 Abstract  

 The purposes of this research were 1) to develop and determine the 
efficiency of the of Islamic History on the Four Caliphate Using 
Cooperative Learning with Jigsaw Technique  for  Islamic Beginning Level 
6 Students, 2) to compare learning achievement of students taught by 
using Jigsaw Cooperative Learning Technique and that of those taught by 
the conventional approach; 3) to compare learning achievements of 
students before and after being taught by using Jigsaw Cooperative 
Learning Technique; and, 4) to evaluate the students’ satisfaction toward 
the of Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique. The samplings 
ware 4 Islamic Beginning Level 6 Students of Tabingtigi school, who 
attended class in semester 1 and academic years B.E.2555. The pretest-
posttest design with nonequivalent group was used. The research 
instruments were 1) the Jigsaw Cooperative Learning lesson plans, 2) an 
academic performance test on teaching Islamic History, and 3) an 
assessment of students satisfaction towards teaching Islamic History. The 
data was analyzed using percentage, mean, S.D. and dependent t-test. 
Results of the study indicated that: 1) The teaching academic 
achievement of Islamic History on the four caliphate using cooperative 
learning with jigsaw technique for efficiency criteria  at 83.52/88.40  2) 
students taught by using Jigsaw Cooperative Learning Technique had 
higher learning achievement than before being taught by using the same 
technique. The difference was at the level of .05     3) after being taught 
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by jigsaw cooperative learning technique, students group work skills 
developed significantly at the level of .05 4) Students’ satisfaction 
towards teaching by using jigsaw cooperative learning technique had 
higher learning achievement 

 Keywords :Academic Achievement ,Cooperative Learning With 
Jigsaw,Islamic Beginning Level 6 Students 

 

 บทคัดย่อ  

 การวิจัยมีครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ1)สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ)เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห)์ ปีที่ 6 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3)เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบ
ปกติ4)ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊ กซอว์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอี
ยะห)์ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงีแบบแผนการวิจัย
เป็นแบบ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนหลัง การทดลอง ( Pretest - Posttest 
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนสาระ
อัตตารีค(ศาสนประวัติ )โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ และ แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที ( t–test Dependent 
Samples)ผลการศึกษาพบว่า 1)ประสิทธิภาพของการแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มี
ประสิทธิภาพ  83.52/88.402)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 3)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียน รู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน แบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  4)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  , นักเรียน
ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่  6 
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บทน า 
การศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพชนในอดีต เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต ดังเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 6 ระบุว่า "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตความส าคัญดังกล่าวหลักสูตรอิสลาม ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานสาระอัตตารีค(ศาสนประวัติ)ชั้นนักเรียนอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอี
ยะห)์ปีที่ 6 ไว้ว่าเข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญของแต่ละยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์อิสลาม  สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  และเกิดความตระหนักในการน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551)ซึ่งสอดคล้องกับ  
(วรัญญา ดารากัย ,2554:78)กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบัน หากผู้คนในสังคมรู้จักหน้าที่ และประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถที่มีอยู่ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากกว่านี้ เช่นนั้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง 
และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง  จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ สาระ
อัตตารีค(ศาสนประวัติ)  1)เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเข้มข้น ต้องการการอธิบายหลายครั้ง บางคนจึงไม่ชอบบางคน
บอกว่าวิชาประวัติศาสตร์มีฮิจญเราะฮฺศักราช มีเรื่องเลขและเหตุการณ์ รู้สึกว่ายาก 2)ข้อจ ากัดด้านเวลา เพราะ
วิชาประวัติศาสตร์มีข้อมูลมากมาย จึงต้องพยายามเลือกเนื้อหาที่มีความส าคัญ เน้นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ให้ข้อมูลของวิชาประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อชีวิตของมุสลิม (อาหมัด สะมะดี ,2547:01:02)
จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรหาวิธีสอนที่จะส่งเสริมและพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีวิธีการ
สอนวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้มีหลากหลายวิธีนักวิชาการได้ท าการศึกษา
ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีทักษะการท างานร่วมกันและสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบอบประชาธิปไตยในรายวิชา ส 402 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน จังหวัดขอนแก่น พบว่า การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ มีทักษะการท างานร่วมกันสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า  การสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นวิธี
สอนที่มีประสิทธิภาพ  ช่วยเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค ์
 1)เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดา
อียะห)์ ปีที่ 6 
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 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ) เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียน
ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์)ปีที่  6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบ
ปกต ิ
 4)เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 
 
แนวคิดและทฤษฎี  

การสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์   เป็นการสอนที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพแต่วิธีการหลักยังคงเดิม การ
สอนแบบนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อยของเนื้อหาทั้งหมดโดยการศึกษาเรื่องนั้นๆ
จากเอกสารหรือกิจกรรมที่ครูจัดให้ ในตอนที่ศึกษาหัวข้อย่อยนั้น นักเรียนจะท างานเป็นกลุ่มกับเพ่ือนที่ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาหัวข้อย่อยเดียวกัน และเตรียมพร้อมที่จะกลับไปอธิบายหรือสอนเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
พ้ืนฐานของตนเอง  กรมวิชาการ (2545ข : 119)กนกพร แสงสว่าง ( 2540:26)และวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542 
: 36)ได้เสนอแนะว่าการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันกลุ่ม
ละ 5-6 คนเรียนรู้ร่วมกันโดยผู้สอนแบ่งบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆ เมื่อได้รับมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งภารกิจศึกษา
เรื่องย่อยๆและน าผลการศึกษามาน าเสนอต่อกลุ่มจะเห็นได้ว่าการเรียนแบบท างานกลุ่ม เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบการท างานของตนเองเท่ากับรับผิดชอบการ
ท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด้วย 

สแตพกา (Stepka. 1999 : p.109 - A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วิธีการเรียนแบบจิ๊กซอว์ กับวิธี
เรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่ง เพ่ือศึกษาสิ่งที่เหมือนกันของวิธีการ
ทั้งสองแบบ และศึกษาว่ากลุ่มใดมีผลการปฎิบัติงานที่ดีกว่า ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนแบบจิ๊ก
ซอว์ มีค่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนแบบบรรยาย การประเมินทัศนคติเป็นรายบุคคลในมติกลุ่ม พบว่า
การใช้วิธีการแบบจิ๊กซอว์ มีทัศนคติเป็นไปในทางบวกมากกว่าการใช้วิธีการแบบบรรยาย 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
ร่วมมือจิ๊กซอว์    เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน   เนื่องจากผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับผู้อ่ืน   มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มอย่างมีความสุข    ร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้   การช่วยเหลือกันท าให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จ   และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระอัตตารีค(ศาสนประวัติ) เรื่อง

เคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอี
ยะห)์ ปีที่ 6 ดังภาพที ่1 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 หลักการ
แนวคิด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ 

1.   แผนการจัดการเรียนการสอนสาระอัตตารีค(ศาสนประวัติ) เร่ืองเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เร่ืองเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์)ปีที่   6   
จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง 

2.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สาระอัตตารีค (ศาสนประวัติ) เร่ืองเคาะลีฟะฮ์ ทั้งสี่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห)์ปีที่ 6 จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง 

      3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห)์ ปีที่ 
6  เร่ืองเคาะลีฟะฮทั้งสี่ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 40  ข้อ 

       4.    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคจิ๊กซอว์ เร่ืองเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  
    1. ประสานงานและนัดหมายวัน เวลาที่จะท าการทดลอง ขั้นตอนการทดลองกับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
    2. จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน โดยแบ่งโต๊ะเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6คน  
 3.  ทดสอบก่อนเรียน 
 4.  ด าเนินการการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดการและแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
 5. ทดสอบหลังเรียน 
 6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 

 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับ
การสอนแบบปกติ 
ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการ
เรียนแบบจิ๊กซอว์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
        1. ประสิทธิภาพ ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเร่ืองเคาะ
ลีฟะฮ์ทั้งสี่ วิเคราะห์โดยใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนร้อยละระหว่างเรียนและหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
        2. คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์โดยใช้การ
ทดสอบความแตกต่าง ด้วยการการทดสอบที(t-dependent) 
        3.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์สูงกว่าการสอนแบบปกติ  
  4. คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย 

 1.ประสิทธิภาพทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเร่ืองเคาะลีฟะฮ์ทั้ง
สี่ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ83.52/88.40รายละเอียด   ดังตารางที1่ 

ตารางที่ 1ค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 

แผนการเรียนรู้ที่ 
ค่าประสิทธิภาพ 

การแปลผล 
E 1  E 2  E 1 /E 2  

1 80.45 88.18 80.45/88.18 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
2 82.72 86.81 82.72/86.81 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
3 84.09 88.18 84.09/88.18 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
4 86.36 90.45 86.36/ 90.45 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

เฉลี่ยโดยรวม 83.52/88.40 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้อัตตารีค 

(ศาสนประวัติ) เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ระหว่างก่อนเรียน และหลัง
เรียนด้วย t-test 
ตารางที่ 2 

 
คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D t 

ก่อนเรียน 22 40 18.22 2.78 
** 

หลังเรียน 22 40 35.45 2.84 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้อัตตารีค(ศาสนประวัติ)เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
ตารางท่ี 3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ N คะแนนเต็ม x  S.D t 

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

การสอนแบบปกติ 

22 

22 

40 

40 

35. 45 

23.77 

2.84 

2.14 
* 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05    

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ส าหรับ
นักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห)์ปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

ข้อที่ รายการประเมิน ͠x S.D การแปลผล 
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  4.60 0.43 มาท่ีสุด 
2 นักเรียนสามารถท างานเสร็จตามเวลา  4.54 0.41 มากที่สุด 
3 นักเรียนสามารถเป็นผู้รับและให้ความช่วยเหลือ

ด้วยการร่วมมือ  
4.78 0.60 มากที่สุด 

4 นักเรียนแสดงความสามารถของตนเอง  4.45 0.77 มาก 
5 ช่วยให้นักเรียนเข้ากับเพ่ือนและการแสดงออก  5.00 0.00 มากที่สุด 
6 บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน  4.30 0.62 มาก 
7 นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญได้  4.50 0.56 มาก 
8 นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน  4.65 0.70 มากที่สุด 
9 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เรียนในลักษณะนี้  4.87 0.81 มากที่สุด 
10 นักเรียนมีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 
4.76 0.79 มากที่สุด 

 เฉลี่ยโดยรวม 4.65 0.57 มากที่สุด 

การอภิปรายผล 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ก าหนดไว้คือ  

83.52/88.40ทั้งนี้เพราะการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค จิ๊กซอว์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้
อย่างดีและมีความคงทนในการเรียนรู้   และผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและครบ
ทุกองค์ประกอบของแผนซึ่งสอดคล้องกับชนาธิป พรกุล( 2551:86)และอาภรณ์ ใจเที่ยง( 2550:213-214)กล่าว
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ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และบันทึกผลการเรียนรู้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์นั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ สังข์มุรินทร์( 2549:36-54)และเยาว
ลักษณ์ พงศธรวิวัฒน์( 2547:36-61)ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จิ๊ก
ซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกตินั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ช่วยให้การท างานต่างๆของนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ คือมีการมอบหมาย
งานที่ชัดเจนมากขึ้นท าให้งานในกลุ่มส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด และเป็นการสอนที่ฝึกทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับธีรพัฒน์ ฤทธิ์ทอง( 2545:165) ได้กล่าวถึง
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ว่าเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในการเรียน
แบบร่วมมือและเหมาะส าหรับการเรียนเนื้อหาใหม่ 

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้เรียนมีความชอบในการเรียนที่ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,  
2544 : 114 -118) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน  และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  (กรมวิชาการ, 2536 :6)  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด   และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  จะ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา  สร้างสังคมที่มีการร่วมมือ  การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
เกิดจากการให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตัว(บุปผาชาติ  ทัฬิกรณ์, 2540) 

นอกจากนี้จากการประเมินยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊ก
ซอว์ท าให้นักเรียนมีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการจัดการเรียนรู้แบบจิกซอร์ ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานักเรียนมีความพอใจต่อผลการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิก
ซอว์ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  และประเด็นที่มีความพึงพอใจต่ าสุด คือ บรรยากาศการ
เรียนรู้ในห้องเรียน ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นด้านที่มีค่าคะแนนต่ าสุดซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยที่ผู้เรียน
ให้ข้อมูลว่าสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ควรเป็นที่โล่ง กว้าง 
เพ่ือเหมาะกับการท ากลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ผู้สอนจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาที่ศึกษา 

2.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สามารถใช้สอนร่วมกับ การเรียนการสอน
รูปแบบอื่นๆ จะท าให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากข้ึน 



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

 
 

 336 

3. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ควรเป็นที่โล่ง 
กว้าง เพื่อเหมาะกับการท ากลุ่ม 

4.ควรศึกษาวิจัยการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ หรือ
เนื้อหาอ่ืนๆ เพื่อติดตามดูประสิทธิภาพการสอนต่อไป 

5.ควรศึกษาวิจัยผลของการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น 
ความสามัคคีในการท างานกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

The Development of Supplementary Melayu Reading for Matthayomsuksa 1 
Students,Tessaban 1 Banjabangtikor School, Muang, Pattani 

 

 สากีนะ เปาะสลาเมาะ1, มูหัมมัดตอลาล แกมะ2 และซัมซู สาอุ3 
Sakeena Pohsalamoh, Muhamadtolan Kaemah and Samsoo Sa-U 

 

 

ABSTRACT 
 

 This research aimed(1) to develop the supplementary Melayu reading 
skill exercises, (2) to compare between pretest and posttest 
achievements for students’ learning by teacher , (3) to compare the 
efficiency towards students’ achievement using the supplementary 
Melayu reading skill exercises, (4) to compare Melayu reading between 
the efficiency towards student’s and learning by teacher and (5) to study 
critical thinking’s abilities and satisfaction towards the instruction of 
students’ achievement using the supplementary Melayu reading skill 
exercises.  The sample 2 groups were Experimental group and Control 
group that Matthayomsuksa 1 students who studying in the semester 1, 
academic year 2013, Tessaban 1 Banjabangtikor School, Muang, Pattani 
selected by simple random sampling method. The tools for data 
collection were supplementary Melayu reading skill exercises lesson plan 
and Melayu reading skill achievement test. The data were analyzed by 
using the efficiency standard set at 80/80, mean, percentage, standard 
deviations and t-test (dependent and independent test). The results 
were that effectiveness (E1/E2) of the supplementary Melayu reading skill 
was higher than the efficiency standard 81.67/82.5, and students’ 
achievements increased with statistically significant at the .05 level after 
learning through these exercises. 

 

 

Keywords: The development of supplementary, Supplementary Melayu 
reading 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านภาษามลายู 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู 3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนตามปกติ  4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษา
มลายู ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูกับนักเรียนที่
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนตามปกติและ  5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูโดยก ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจัยเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี ซึ่งเลือก โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย  โดยห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มทดลอง และห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นกลุ่มควบคุม 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษามลายู แบบประเมินทักษะการอ่านภาษามลายู และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละของประสิทธิภาพแบบฝึก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่า
ที(t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

81.67/82.5 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายูของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายูของนักเรียนที่เรียนตามแผนปกติ หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) หลังจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู สูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอน
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5) นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ว่าแบบฝึกท าให้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ และสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบฝึก,แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู 
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บทน า 
ภาษามลายูเป็นภาษาท่ีส าคัญภาษาหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประชากรที่ใช้

ภาษามลายูประมาณ 300  ล้านคน มีสถานภาพเป็นภาษาประจ าชาติของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน 
ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งจากบรรดาภาษาทางการในประเทศสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ภาษามลายูยังถูกนับว่าเป็นภาษาราชการในอีกหลายประเทศ อาทิ ภาคใต้ของประเทศไทย 
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา แอฟริกาใต้ และติมอร์ตะวันออก อีกด้วย (อัตถากร หะยีอาแว, 2554) การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนท าให้สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อสื่อสาร และแข่งขันกันในการ
ด าเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการร่วมมือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันในด้านต่างๆมากข้ึน ท าให้ภาษาท่ีสามารถ
ใช้สื่อสารกันได้มีบทบาทและความส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษามลายูซึ่งมีประชาชนของไทยที่
อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้กันเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว สามารถใช้สื่อสารกับประเทศใน
อาเซียนที่ใช้ภาษาดังกล่าวได้เลย 

ส าหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษามลายูเป็นภาษาในการพูด
สื่อสารได้ แต่ก็ยังขาดทักษะด้านการเขียนและการอ่าน ซึ่งหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้สาระภาษามลายูเป็นสาระส าคัญท่ีผู้เรียนอิสลาม
ศึกษาต้องเรียนเพราะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามโดยสาระภาษามลายู มาตรฐาน ย 
1 ได้ก าหนดมาตรฐานของผู้เรียนไว้ว่า พึงรู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็น
คุณค่าในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์(กระทรวงศึกษาธิการ ,2553) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2 545มาตราที่ 23 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
อ่านไว้ ดังนี้ “...จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นและท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” จะเห็นว่าทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตรดังกล่าวให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 

แต่จากประสบการณ์การสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาภาษามลายูของผู้วิจัย พบว่า
นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านภาษามลายูกันมาก สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญมาก คือ เกิดจากขาดสื่อที่มี
ประสิทธิภาพและขาดการฝึกฝนที่ถูกวิธี จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้สอนหลายท่านพบว่า
การใช้สื่อประเภทแบบฝึกในการพัฒนาทักษะดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้ผลดีรูปแบบหนึ่ง เช่น ลักษณา อินทะ
จักร (2538)กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะเป็นหัวใจของการสอนวิชาทักษะทางภาษา การฝึกที่ถูกวิธีเท่านั้นที่
จะท าให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วและท าได้โดยอัตโนมัติ และกรมวิชาการ ( 2539)ได้สรุปว่า ครูควรใช้
สื่อการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านต่างๆสูงขึ้น นวัตกรรมที่ครูดีเด่นเคยใช้ได้ผลดีที่สุดได้แก่ แบบ
ฝึกเสริมทักษะ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดใจ ศรีจามร( 2539),ประสิทธิ์ เดชครอง( 2539),พูนผล ชาญวิ
รัตน์(2540),ลมโชย ด่านขุนทด( 2544),สกุณา เลิกนอก( 2539),และพิจิตร ทาทอง( 2545)ที่ได้สร้างแบบฝึก
เสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียน ผลปรากฏ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกออ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านภาษามลายูก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอน
ตามปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านภาษามลายูกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนตามปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สมมติฐาน 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 
2. ทักษะการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ

อ่านภาษามลายู หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3. ทักษะการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอน

ตามปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
4. ทักษะการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ

อ่านภาษามลายูกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนตามปกติ แตกต่างกัน 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู มีความพึง

พอใจของอยู่ในระดับมากที่สุด 

แนวคิดทฤษฎีกรอบแนวคิด 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยต้องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะให้มี

ประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้กับนักเรียนโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึก ของ   ธอร์นไดค์ (Thorndike )  สรุปได้ดังนี้ 1)กฎ

แห่งความพร้อม (The Law of Readiness) หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 2)กฎแห่งการฝึกหัด   (Law  of  Exercise)  เป็นการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆด้วย
ความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าๆบ่อยๆการเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวรและ
ในที่สุดอาจลืมได้  3) กฎแห่งการใช้( Law of Use and Disuse) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึนหากได้มีการน าไปใช้บ่อยๆ แต่ถ้าไม่มี
การน าไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ และ 4)กฎแห่งผลที่พึงพอใจ  (Law  of  Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึง
พอใจ ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2553) 

2.แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ของ  สกินเนอร์ (Skinner) เป็นการเสริมแรง คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งจะแยกเป็น 2 ประเภทคือ การเสริมแรงทางบวก คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการแสดง
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พฤติกรรมเพิ่มขึ้น และการเสริมแรงทางลบ คือสิ่งที่เมื่อน าออกไปแล้วจะท าให้การแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
การเสริมแรงทางลบและการลงโทษมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและมักจะใช้แทนกันอยู่เสมอ แต่การอธิบาย
ของ สกินเนอร์การเสริมแรงทางลบและการลงโทษต่างกัน โดยเขาได้เน้นว่าการลงโทษนั้นเป็นการระงับหรือ
หยุดยั้งพฤติกรรม (ทิศนา แขมมณ,ี 2553) 

3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษา Doff (1992)ได้สรุปว่า กระบวนการเรียนรู้
ภาษาได้ 3 มุมมอง มุมมองแรกคือการเรียนด้วยใจ เป็นการเรียนแบบดั้งเดิม ( Traditional approach)
เรียนรู้โดยการจ าชุดของประโยค บทสนทนา เนื้อหา มุมมองที่สอง คือการเรียนรู้แบบท าเป็นนิสัย 
(Forming habits)เป็นการเรียนรู้แบบภาษาท่ีหนึ่ง คือเลียนแบบแล้วค่อยๆ เป็นอัตโนมัติ คล้ายลูก
เลียนแบบการพูดจากพ่อแม่ การเรียนรู้แบบนี้ตรงกับกลุ่มนักจิตวิทยาที่เรียกว่า กลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่ง
น าไปสู่วิธีการสอนที่เรียกว่า  การเรียนรู้ตามหลักภาษาศาสตร์ ( Audio – lingual approach)ที่ให้
ความส าคัญกับการกระท าซ้ าและฝึก มุมมองที่สาม เป็นการเรียนรู้ให้ได้มาซ่ึงกฎ ( Acquiring rules)ตาม
ธรรมชาติโดยการพยายามสื่อสาร ซึ่งผู้เรียนสามารถได้ภาษามาอย่างเป็นธรรมชาติ (กิจจิ ก าแหง,2549) 

ดังนั้น ในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู ผู้วิจัยได้น าแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการฝึกฝน เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมีการฝึกซ้ าๆ จนสามารถอ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว 

 
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายู จ านวน 6 แผน 2. แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษามลายู 3. แบบประเมินทักษะการอ่านภาษามลายูและ4. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู  
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง1แผนการจัดการเรียนรู้ชื่อเรื่องแบบฝึก จ านวนเวลาที่ใช้สอน 

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนที่ทดลอง เพื่อชี้แจงกิจกรรมและทางการฝึก 

ล าดับ เรื่อง จ านวนชั่วโมง แบบฝึกและสื่อประกอบการฝึก 

แผนที่ 1 
แผนที่ 2 

พยัญชนะและสระ 
การผสมค า 

2 
2 

แบบฝึกที่ 1 โปสเตอร์เพลง/บัตรค า 
แบบฝึกที่ 2 โปสเตอร์เพลง/บัตรค า 

แผนที่ 3 ข้อความและบทสนทนา 2 แบบฝึกที่ 3 กระเป๋าผนัง/บัตรค า/เกม 

แผนที่ 4 ผลไม้พ้ืนเมือง 2 แบบฝึกที่ 4 กระเป๋าผนัง/บัตรค า/เกม 

แผนที่ 5 
แผนที่ 6 

วันส าคัญต่างๆในอิสลาม 
ยาเสพติด 

2 
2 

แบบฝึกที่ 5โปสเตอร์รูปภาพ/บัตรค า 
แบบฝึกที่ 6 โปสเตอร์รูปภาพ/บัตรค า 
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2. ประเมินทักษะการอ่านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 

3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลระหว่างการฝึกแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ประเมินทักษะการอ่านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังด าเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ ค่าร้อยละของประสิทธิภาพแบบฝึก ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (dependent และ independent) 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 
 ตาราง 2ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มทดลอง  

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู 
เกณฑ์ 80/80 

ผลที่ได้ 
E1 E2 

แบบฝึกที่ 1 พยัญชนะและสระ 81.5 83.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
แบบฝึกที่ 2 การผสมค า 82.5 81.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
แบบฝึกที่ 3 ข้อความและบทสนทนา 82.5 81.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
แบบฝึกที่ 4 ผลไม้พ้ืนเมือง 81.5 82.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
แบบฝึกที่ 5 วันส าคัญต่างๆในอิสลาม 81.5 83.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
แบบฝึกที่ 6 ยาเสพติด 80.5 82.5 สูงกว่าเกณฑ์ 

เกณฑ์เฉลี่ยรวม 81.67 82.5 สูงกว่าเกณฑ์ 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านวิชาภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
 

 
 
 
  *P≤.05 

 

ตาราง 4ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนตามปกติ  

 N  S D  2D  t 
ทดสอบก่อนเรียน 30 11.5 2.24 

150 790 23.33* 
ทดสอบหลังเรียน 30 16.5 1.28 

 N  S D  2D  t 

X

X
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  *P≤.05 
 
ตาราง 5ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้
แบบฝึก กับ นักเรียนกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนตามปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
เรื่อง 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

t 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1.พยัญชนะ/สระ 10.60 1.07 10.20 1.56 1.16* 16.8 2.23 11.73 1.14 11.64* 

2.การผสมค า 10.43 1.00 10.13 1.43 0.95* 16.5 2.05 11.6 0.93 11.93* 

3.บทสนทนา 10.57 0.94 10.30 1.21 0.97* 16.7 1.93 12.03 0.96 11.84* 

4.ผลไม้พื้นเมือง 10.67 1.12 10.37 1.16 1.02* 16.73 1.89 12.2 0.87 11.87* 

5.วันส าคัญอิสลาม 10.33 1.06 10.27 1.01 0.23* 15.9 1.47 12.0 0.91 12.35* 

6.ยาเสพติด 10.07 1.01 10.33 1.15 -0.9* 15.13 1.46 11.6 0.93 11.18* 

ค่าเฉลี่ยรวม 10.45 1.03 10.27 1.25 0.65* 16.29 1.84 11.86 0.96 11.8* 

*P≤.05 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อ รายการประเมิน 
 

S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 แบบฝึกช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.27 .72 มาก 
2 แบบฝึกช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนมากข้ึน 4.12 .52 มาก 
3 แบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4.00 .80 มาก 
4 เนื้อหาของแบบฝึก ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.27 .92 มาก 
5 เนื้อหาของแบบฝึกเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 4.19 .84 มาก 

ทดสอบก่อนเรียน 30 10.5 1.38 
150 776 19.16* 

ทดสอบหลังเรียน 30 15.5 1.25 

X

X X X X
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6 แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละตอนมีความเหมาะสม ตรงตาม 
เนื้อหาที่เรียน 

4.31 .84 มาก 

7 แบบฝึกช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 4.04 .82 มาก 
8 การเรียนด้วยแบบฝึกเป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ 4.58 .58 มากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
 

S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

9 การเรียนการสอนด้วยแบบฝึกช่วยให้มีความสนุกสนาน 
ในการเรียนรู้ 

4.62 .50 มากที่สุด 

10 แบบฝึกเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 4.23 .71 มาก 
11 แบบฝึกสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.46 .65 มาก 
12 ปริมาณของแบบฝึกเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน 4.00 .75 มาก 
13 แบบฝึกสามารถเชื่อมโยงความรู้ในวิชาอ่ืน  

เช่น อิสลามศึกษา  
4.33 .63 มาก 

14 แบบฝึกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.18 .82 มาก 
15 ฉันรู้สึกม่ันใจในการอ่านภาษามลายู 4.25 .76 มาก 

รวม 4.26 .72 มาก 
 

บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81. 67/82.5ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ของการวิจัยแสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพดี เหมาะที่จะน าไปใช้พัฒนาทักษะการอ่าน ด้วย
เหตุผลของ อารี บัวคุ้มภัย (2540) กุศยา แสงเดช(2545) และทิศนา แขมมณี (2553) ที่ว่า แบบฝึก
ประกอบด้วยขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่องตามล าดับ จากกิจกรรมง่าย ๆ ไปหายาก 
เริ่มตั้งแต่ข้ันเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนน าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วมาท าความเข้าใจ
บทเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องค าศัพท์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมขั้นการ
อ่าน 
 2. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดงว่าภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกแล้ว 
นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลของอับโดรอสัก มะลาเฮง ( 2555) 
ที่ว่า นักเรียนได้รับการฝึกกิจกรรมตามแบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งกิจกรรมการฝึกมี
หลายรูปแบบ เช่น การเล่นเกมหรือเล่นปริศนาค าทาย อีกทั้งนักเรียนยังได้ฝึกซ้ า ๆ บ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความ
คล่อง แม่นย าในค าศัพท์และเนื้อหามากขึ้น และให้นักเรียนฝึกกิจกรรมตามข้ันตอนการสอนและหลักการ
สอนทักษะแต่ละอย่างไปพร้อม ๆ กันจนครบสมบูรณ์ 
 3. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดเรียนการสอนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

X
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ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดงว่าภายหลังการเรียนโดยการจัดเรียนการสอน
ตามปกติ นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาไม่มีความรู้ ประสบการณ์ก่อนที่จะเรียนแต่เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ผ่านไปแล้วท าให้นักเรียน
กลุ่มนี้มีประสบการณ์ มีความรู้มากข้ึน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง
กับผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ ( 2540) และจินดา ค าหริ่ง ( 2550)ที่พบว่า นักเรียนที่มีประสบการณ์เก่ียวกับ
ทักษะการอ่านหรือการที่นักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหาบทเรียนในการอ่านแล้ว จะท าให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
ได้ดียิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์การอ่านดีขึ้น 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใช้การเรียน
การสอนตามปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษามลายูของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนตามปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อความและเนื้อหามีความแตกต่างการสอนตามปกติจากบทเรียน
ในหลักสูตร และยังสร้างความหลากหลาย ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและ
มีขอบเขตความรู้กว้างไกล ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจในการอ่าน จึงเกิดประสบการณ์ทาง
ภาษาและพัฒนากลวิธีในการเรียนรู้ทางการอ่านได้ด้วยตนเอง ตามทีป่ณพร สุวรรณไตรย์ (2539) ที่ว่า แบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่านนั้นน่าสนใจกว่าหนังสือแบบเรียนของหลักสูตร เพราะแบบฝึกมีความทันสมัย และ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการอ่าน 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การเรียนการสอนด้วยแบบฝึกช่วยให้มีความ
สนุกสนานในการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งมีเหตุผลตามท่ีพรรณธิ
กา อ่อนแสง (2533)และอมรลักษณ์ สัพโส ( 2550) กล่าวว่า แบบฝึกการอ่านท่ีสร้างข้ึนมา มีเนื้อหาเป็นไป
ตามความต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในสถานการณ์
ที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง นักเรียนสามารถน าไปใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันนอกห้องเรียน 
และจากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนต่อแบบฝึกการอ่านในด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรม และประโยชน์
ที่ได้รับ สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรเตรียมความพร้อมโดยศึกษาแผนการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษาเนื้อหาบทเรียนและจัดเตรียม
สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนแต่ละครั้งให้พร้อมและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน รวมถึงวางแผนการจัด
แบ่งกลุ่มการท ากิจกรรมโดยแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน และครูผู้สอนควรจัดเตรียม
กิจกรรมเพิ่มเติมไว้ให้กับนักเรียน 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ในเนื้อหาอื่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จนครบทุกเนื้อหา 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านในระดับชั้นอ่ืนๆด้วย โดยให้มีเนื้อหาสาระ
ที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรและความสนใจของนักเรียน 

4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะอ่ืนๆ เช่น ทักษะการฟัง การพูดและการเขียน ใน
ระดับชั้นอื่น 
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 5. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการอ่านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ใช้
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ หรือใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยดูจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระ อัล-อากีดะฮฺ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรอิสลามพุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
Development of Integrated Learning Content of Islamic Studies in              

Al-Aqidah under Islamic Education Curriculum B.E. 2551 and Sciences under 
Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551. 

  
ซูไหมี   ลาเตะ1, มูห ามัดสุใหมี เฮงยามา2 ซัมซู    สาอุ3  และอุไรรัตน์  ยามาเร็ง4 

SuhaimeeLateh, Muhammadsuhaimi Haengyama, Samsoo  Sa-U  and 
Urairat Yamareng 

 

 

Abstract 
 

 1.The objectives of this research were to (1) Development of Integrated 
Learning Content of Islamic Studies in  Al-Aqidah under Islamic Education 
Curriculum B.E. 2551 and Sciences under Core Curriculum of Basic 
Education B.E. 2551.for Mathayomsuksa 1 performance criteria 80/80 (2) 
compare achievement before study and after study and (3) the 
satisfaction of Integrated Learning Content of Islamic Studies in  Al-
Aqidah under Islamic Education Curriculum B.E. 2551 and Sciences under 
Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551. The target group of 27 
students for Matthayom 1,Bansa e’ school. Instrument was instructional 
materials integrate study, measure of achievement and  measure of 
satisfaction. Used statistics were percentage, mean, standard deviation 
and t-test (1)The instructional materials by Integrated Learning Content 
of Islamic Studies in  Al-Aqidah under Islamic Education Curriculum B.E. 
2551 and Sciences under Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551. 
The value of 83.79 / 87.95 (2) Comparison of achievement scored after 
leaning is higher than before learning. Those are difference in statistically 
significant at .05 (3) Students satisfaction with the learning of Integrated 
Learning Content of Islamic Studies in  Al-Aqidah under Islamic Education 
Curriculum B.E. 2551 and Sciences under Core Curriculum of Basic 
Education B.E. 2551integration is highest. 

 

 

 Keywords: Integration,    Al-Aqidah , Science Subject, Mathayomsuksa 1 Student  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ( 1) เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษา
สาระอัล-อากีดะฮฺ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ (3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน27 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระอัล-
อากีดะฮฺ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับ
วิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า  (1) หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการอิสลามศึกษาสาระอัล-อากีดะฮฺ    กับวิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551โดยภาพรวมมีความประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีค่าเท่ากับ 83.79  /87.95 (2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเรียนรู้โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 ค าส าคัญ : หน่วยการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

บทน า 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระอัล-อากีดะฮฺ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม

หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551นับว่ามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะจะได้ปรับความเข้าใจที่
ผิดๆของผู้ปกครองและนักเรียนที่ว่าการเรียนในสายสามัญไม่ใช่ความรู้ทางศาสนาแต่ในทางกลับกัน
การศึกษาในอิสลามแล้วนั้นความรู้จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างวิชาสามัญและศาสนาตราบใดที่ความรู้นั้น
ไม่ได้ขัดแย้งกับอิสลามซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลางพุทธศักราช 
2551 กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์แกนกลาง พุทธศักราช 2551 มีการจัดการเรียนรู้โดยแยกส่วนท าให้ การ
จัดการเรียนรู้ซับซ้อนและขัดแยงระหว่างอาจารย์ผู้สอนสาระ อัล-อากีดะฮฺที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์และ
อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ไม่เข้าใจสาระอัล-อากีดะฮฺ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กที่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหา
ที่สามารถจะบูรณาการแต่ครูไม่สามารถที่จะบรูณาการได้ บางทีเด็กเกิดความเข้าใจว่าการเรียนสายสามัญ
ไม่ใช่ความรู้ที่ศาสนาส่งเสริมให้เรียน และเด็กนักเรียนบางคนมีความเข้าใจที่ผิดว่าเรียนสายสามัญไม่ได้ 
เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหาศาล ซึงเรียกว่าการจัดการเรียนรู้ แบบ
(Dualism) ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของอิสลาม   (อิบราเฮ็ม   ณรงค์รักษาเขต,  2551: 54) 
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ด้วยความส าคัญของการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระอัล-อากีดะฮฺ    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่ดี ลดความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหาและประหยับเวลา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจความศรัทธาตามหลักศาสนาอิสลามเพ่ือการมีชีวิตที่
สมบูรณ์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะการบูรณาการเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมไม่แยกส่วนดังที่กล่าวใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในหมวด
ที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 จึงสนใจที่จะพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระอัล-
อากีดะฮฺ  ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 เรื่องกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้           
อัล-อากีดะฮฺ ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
อิสลามศึกษาสาระอัล-อากีดะฮฺ ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิทยาศาสตร์
สาระที่ 6 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษา
สาระอัล-อากีดะฮฺตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาพุทธศักราช  2551กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 
เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การบูรณาการในโองการอัลกุรอาน (บทฟาฏิรฺ โองการที่ 27-28) ซึ่งมีความว่า  “เจ้าไม่รู้หรือว่า อัน
ที่จริงอัลลอฮฺนั้นได้ทรงให้น้ าฝนตกมาจากฟ้า แล้วจากน้ านั้น เราก็ให้มีพืชผลที่มีสีสันแตกต่างกัน งอกเงย
ออกมา และในบรรดาภูเขาก็มีหลากสี ทั้งขาว แดง และด าสนิท และในหมู่มนุษย์ สัตว์ ปศุสัตว์ ก็มีสีสัน
แตกต่างกันไปเช่นกัน อันที่จริงในปวงบ่าวของพระองค์นั้น มีเฉพาะผู้รู้เท่านั้นที่มีความย าเกรงอัลลอฮฺอย่าง
แท้จริง อันที่จริงพระองค์อัลลอฮฺนั้นเป็นองค์ผู้ทรงอ านาจยิ่ง ทรงอภัยยิ่ง ” ในโองการ           อัลกุรอานนี้
บ่งบอกถึงการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ การที่อัลกุรอานกล่าวถึง “การหลั่งน้ าลงมาจากฟ้า ” แสดง
ถึงการมีแห่งพระเจ้าและจักรวาล และแสดงถึงความเก่ียวพันธ์ระหว่างฟ้าและแผ่นดิน ที่อัลกุรอานพูดถึง 
“พืชพันธ์หลากสี” แสดงให้เห็นถึงวิชาว่าด้วยพฤกษาศาสตร์ ที่อัลกุรอานพูดถึง “หมู่ภูเขา” แสดงให้เห็นถึง
วิชาการว่าด้วย ธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และที่อัลกุรอานพูดถึง “มนุษย์ สัตว์ที่มีสีสันต่างๆ ” เพ่ือที่จะ
สร้างให้มนุษย์เป็นผู้รอบรู้ มีความรู้หลายๆ ด้าน มิได้จ ากัดแค่เฉพาะด้านใดด้านเดียว  ซึ่งเหตุผลนี้อาจเป็น
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เหตุให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เรียนกับหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้ 
อัล-อากีดะฮฺ ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

การบูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ   ( Integrated Curriculum ) คือ
หลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป 
เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วยวิธีบูรณาการเราเรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ( Integrated  Instruction ) คือเน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา  
และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู (สุวิทย์  มูลค า และคณะ, 2543)
ชนาธิป  พรกุล (2543)ได้เสนอว่า การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ทุกชนิด  ที่บรรจุอยู่ในแผนของ
หลักสูตร  เป็นการเชื่อมโยงแนวนอน ระหว่างหัวข้อและเนื้อหาต่างๆที่เป็นความรู้ทั้ง 3  ด้าน  ได้แก่  พุทธิ
พิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  การบูรณาการท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรู้ในเรื่อง
นั้นอย่างลึกซึ้ง  การบูรณาการความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะในยุคที่มีความรู้ข้อมูลข่าวสารมาก  จึงเกิด
เป็นหลักสูตรที่เรียกว่า  หลักสูตรบูรณาการ  ( Integrated  curricula)  ซึ่งพยายามสร้างหัวเรื่อง  
(Themes)  ในโปรแกรมวิชาโดยน าความคิดหลักในวิชามาสัมพันธ์กัน  และสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนด้วย การท า
ให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่า หมายถึง การท าให้หน่วยย่อย ๆ  ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกัน
เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง 
(พระเทพเวท,ี 2531) 
 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน – หลัง  One- Group  
Pretest posttest  Design  (ล้วน สายยศ อังคณา สายยศ, 2538 : 248 - 249) 

ตารางที่  1 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Per – test Post – test Design 

กลุ่ม Per - test Treatment Post - test 

ทดลอง 1T  X  2T  

  

1T   หมายถึง  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการ
เรียนรู้ อัล-อากีดะฮฺ ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 
เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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X หมายถึง การทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้           อัล-อากีดะฮฺ 
ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2T   หมายถึง  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม
ศึกษาสาระการเรียนรู้ อัล-อากีดะฮฺ ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชา
วิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 27 คน  จากนักเรียนที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้     อัล-อากีดะฮฺ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
5. ตารางที่2 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้     อัล-

อากีดะฮฺ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชา
วิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา

(สาระอัลอากีดะฮฺ) 
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการ 

จ านวนคาบ 

1 ความศรัทธาและภักดีต่ออัลลอฮฺ การเกิดเมฆ ปรากฏการณ์การรวมตัว
ของก้อนเมฆ 

2 

2 ความศรัทธาและภักดีต่ออัลลอฮฺ ปริมาณเมฆ ปริมาณ
น้ าฝน 

ปรากฏการณ์การเกิดฝน 2 

3 ความศรัทธาและภักดีต่ออัลลอฮฺ พายุฟ้าคะนอง ปรากฏการณ์การเกิด
พายุ 

2 

4 ความศรัทธาและภักดีต่ออัลลอฮฺ สภาพลมฟ้าอากาศที่
เปลี่ยนแปลงบนโลก 

ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง
ของน้ าทะเล 

2 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้     ผู้วิจัยเก็บ

รวบข้อมูลจากผลคะแนนของนักเรียนระหว่างการเรียนและหลังการเรียน แล้วน ามาค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพตามสูตรการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้      

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นรูปแบบปรนัย ท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น าไปท าการวิเคราะห์หาค่า t-test 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้     อัล-อากีดะฮฺ  ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1 ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ให้
นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ และแปลผลระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
 
ผลการทดลอง 

    1.หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้     อัล-อากีดะฮฺ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มีประสิทธิภาพที่
โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) โดยมีค่าเท่ากับ 83.79  /87.95 และมีคุณภาพในระดับดีมาก 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คะแนนหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 

การอภิปรายผล 

                  จากการศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้ อัล-อากีดะฮฺ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.ประสิทธิภาพของการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู้ อัล-อากีดะฮฺ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 กับวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เท่ากับ  83.79  /87.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้80 / 80 
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลักการและวิธีการสร้างอย่างมีระบบ     มีการออกแบบภาพประกอบเป็น
ภาพสี ที่น่าสนใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รุ้งทิพย์พุดพ่ึง(2554) ที่พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนานเรื่องภูผาแดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
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ประสิทธิภาพ 80.67/82.22, 83.78/83.70 และ 80.07/81.67 ตามล าดับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ง
ไว้ 
                  2.ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนสูงขึ้นอาจเนื่องมากจากนวัตกรรมและวิธีที่ใช้สอนดังกล่าวในครั้งนี้นั้นมีความเหมาะสมจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทั้งนี้การใช้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ที่ได้จัดท า
ขึ้นมีเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเกิดการเรียนรู้และเข้าใจที่แท้จริงมีเนื้อหาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจที่แท้จริงเพราะมีกระบวนการที่ให้
นักเรียนสามารถค้นพบหลักการความคิดรวบยอดและการสรุปผลได้ด้วยตนเองหรือด้วยความร่วมมือจาก
กระบวนการท างานกลุ่มตามแนวการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อัล-อากีดะฮฺ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีการประเมินผลก่อนเรียนท าให้ทราบความรู้พื้นฐานและแนวทางในการเลือกกิจกรรม
การเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้วก็จะมีการประเมินผลการเรียนเพื่อตรวจสอบนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ของจันทร์จรัส ตัณฑสุทธิ์ (2548) พรพิมล  พรพีรชนม์  (2549) และรุ้งทิพย์พุดพ่ึง (2554) ที่พบว่า 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการที่เหมาะสมนั้นจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน แบบบูรณาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดการสอนใน
แต่ละกิจกรรมผู้วิจัยได้จัดท าใบงานส าหรับประเมินความรู้และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอาจช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังให้ความเป็นกันเองระหว่างนักเรียน มี
การชมเชยเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน  ( ทิศนา  แขมณี, 
2548) และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู (สุวิทย์  มูลค า และคณะ, 
2543) นอกเหนือจากการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น สื่อวีดิทัศน์ ภาพประกอบ ซึ่งมีช่วยในการบูรณา
การเรื่องหลัก อัล-อากิดะฮฺในส่วนของนามธรรม (Abstract) ได้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่าน
มา (จันทร์จรัส ตัณฑสุทธิ์ , 2548;พรพิมล พรพีรชนม์ , 2549;  ฟาฏิมะ  แวสะมาแอ , 2552; รุ้งทิพย์พุดพ่ึง , 
2554)ซึ่งได้เสนอแนะการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการว่า เนื้อหา สื่อการสอนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจนั้น นอกจากจะเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังช่วย
สร้างความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1การใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการควรใช้กับสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่น คลิป

วิดีโอ สื่อทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
1.2 ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

1.3สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งศาสตร์สากลและมีความรู้ตามหลักศาสนาอิสลามด้วย  

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
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2.1 ควรท าการวิจัยในลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืนๆ 
2.2 ควรท าการเปรียบเทียบผลการวิจัยระหว่างนักเรียนที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมตัวนี้กับ

นักเรียนที่ไม่ได้ทดลองใช้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
2.3  ควรท าการวิจัยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับอิสลามศึกษาในเชิงปฏิบัติการให้มากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาอาหรับ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of Arabic Reading and Writing Skills Modules 
for  Matthayomsuksa 1 Students 

 

 ดูสตา  ลาเต๊ะ1มูห ามัดสุใหมี   เฮงยามา 2 ซัมซู  สาอุ  3 
 

 และ อุไรรัตน์   ยามาเร็ง 4 
Dusta Lateh, Muhammadsuhimee Hengyama,  

Samsoo Sa-U, Urairat Yamareng 
 

 

 ABSTRACT  

 The purposes  of this research  aim  to develop  the effectiveness 
of  the  Arabic reading and writing skills lesson plans and students’ 
achievements after being taught by this lesson plans. The 
population in this research is Matthayomsuksa 1 students  at Talo 
Krai Thong  school. The students  were divided into two groups: an 
experimental group, (35 students),  and a control group of  35 
people. The research instruments  included 4 Arabic Reading and 
Writing Skills Instruction  Modules and the achievement test. Data 
were analyzed by means, percentage and standard set at 80 %.  
Results show that the proposed lesson plans was effective over 
standard set at 80 % (87.9/90.6  ) The students learned to guide 
teachers' achievement in Reading and Writing Arabic posttest than 
pretest at a statistically significant level of 0.05. Students learn to 
use the skills taught to read and write. Department of Arabic 
Achievement in Reading and Writing Arabic posttest than pretest at 
the 0.05 level of significance Students have the pleasure to teach 
using the skills taught to read and write the Arabic Department at 
the highest level. 

 

 Keywords : Arabic Reading and Writing Skills Modules  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ทักษะการอ่านและเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนหลังใช้ชุดการสอนประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 
อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 จ านวน 2 
ห้องเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 35 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน 
วิชาภาษาอาหรับ จ านวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และ
เขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการอ่าน และเขียน วิชา
ภาษาอาหรับของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอ
ไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   ( 80/80 ) คือ 87.9/90.6  นักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู
มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะ
การอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชา
ภาษาอาหรับหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และนักเรียนมีความพึงใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน
วิชาภาษาอาหรับในระดับมากท่ีสุด 

 

 ค าส าคัญ : ชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาอาหรับ  

บทน า 
การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิด

ความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดใน
การด าเนินชีวิต  อีกท้ังยังเป็นทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเรียนรู้ในทักษะอ่ืนๆ การอ่านจึงเป็นหัวใจของ
การศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องราวต่างๆ  

หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยทักษะการอ่านที่เป็นทักษะรับสารแล้วนั้นมักจะต้องการ
แสดงความคิดเห็นหรือถ่ายทอดความรู้สึกและความต้องการของตน ดังแนวคิดท่ีว่าเมื่อผู้เรียนอ่านได้และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากการอ่าน ก็ย่อมต้องการจะแสดงออกซ่ึงความสามารถในการสื่อความคิดไปยังผู้อ่ืนโดย
การเขียน (บันลือ พฤกษะวัน , 2535 : 3) การเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ภาษาท่ีส าคัญในการสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกัน ดังที่ วรรณี โสมประยูร (2526 : 475)กล่าวถึงความหมายของการเขียนว่า การเขียน 
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หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์คือ ตัวอักษร เพ่ือ
สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ  

เนื่องจากการอ่านและเขียน มีความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนเป็น
อย่างมาก โดยมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาข้ันพื้นฐานในสาระภาษาอาหรับ มาตรฐาน ร 1 
รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ( กระทรวง
ศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2553 : 110 ) ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังส าคัญ
ของนโยบายด้านการศึกษา ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ ให้คนไทยได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต 

แต่จากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่พบในสถานศึกษา คือผู้เรียนยังไม่สามารถอ่านและเขียนภาษา
อาหรับได้ หรืออ่านเรื่องราวต่างๆแล้ว ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จากสิ่งที่อ่านได้ เช่นไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็น ล าดับเหตุการณ์ หรือสรุปใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่านได้ รวมกระท่ังถึงทักษะการพูด 
การเล่าเรื่องและการเขียนจากการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสรุปความต่าง ๆ ผู้เรียนยังไม่สามารถ
ท าได้ดีเท่าท่ีควร ซึ่งสร้างความหนักใจแก่ครูผู้สอน และผู้เรียนอย่างยิ่ง         

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนภาษาอาหรับ ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน วิชาภาษา 

อาหรับของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หลังจากเรียนโดยใช้ชุดการสอน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้คู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551  ก่อนและหลัง
เรียน   
4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดย  
ใช้ชุดการสอนกับกลุ่มที่เรียนตามคู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 หลังเรียน 
5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ความหมายและแนวคิดเบื้องต้นของชุดการสอน ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 

พัชรินทร์  สมตน (2539 )  กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่อสารความคิดจาก
ผู้เขียนไปยังผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องแปลความตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ โดยใช้ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม 
ตลอดจนทัศนคติของผู้อ่านประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และการน าไปใช้  

นิพรรณรดา นาคมา  ( 2543) การอ่าน หมายถึง กระบวนการรับรู้ และแปลความหมายจาก
สัญลักษณ์หรือตัวอักษรออกมาเป็นความคิด หรือถ้อยค า โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์เดิม 
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ตลอดจนทัศนคติของผู้อ่านประกอบ เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

สนิท ตั้งทวี  (2538) ได้สรุปความหมายของการเขียนไว้ว่า การเขียน หมายถึง การแสดงความรู้
ความคิดและความรู้สึกที่มีอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยวิธีใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวอักษร เพ่ือให้ผู้อื่น
ได้เข้าใจในเจตนาของผู้เขียน ผู้อ่านจะสามารถรับรู้ความในใจของผู้เขียนได้ดีหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าผู้เขียนมี
ทักษะในการใช้ภาษาได้ดีเพียงไร 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2540) ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เขียนไวว่า การเขียน เป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ ข่าวสาร และจินตนาการจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน 

ราชบัณฑิตยสถาน ( 2535) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชุดการสอนที่
เป็นแบบฝึกท่ีใช้เป็นตัวอย่างปัญหา หรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ 
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2537 ) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่าแบบฝึกหรือ
แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง ส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกอยู่ท้ายบทเรียน ในบางวิชา
แบบฝึกหัดจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติงาน 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้ชุดการสอนภาษาอาหรับเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน และเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามล าดับขั้นดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการพัฒนาชุดฝึกทักษะ
การอ่านและเขียนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยต่อไป ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับทักษะ
การอ่านและเขียนจากหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 255 และ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา สาระการอ่าน และเขียนพร้อมทั้งศึกษารวบรวมความรู้จากหนังสือวารสาร งานวิจัย
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการอ่าน และเขียนเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนต่อไป   

ขั้นที่ 2 ออกแบบ สร้างชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนซึ่งประกอบด้วย 4 ชุดฝึก  แล ะสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย น าเอาชุดการสอน
ภาษาอาหรับ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ที่หลากหลายมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ จ านวน   4  
แผน ใช้เวลาเรียน แผนละ 2  ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 8  ชั่วโมง พร้อมทั้งสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านและเขียนจ านวน 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบทดสอบ การอ่านและเขียน เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนนและตอนที่  2 แบบทดสอบการ
อ่านและเขียน เป็นแบบทดสอบการเขียนตอบค าถามจากเรื่อง ที่อ่าน จ านวน  10  ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
รวม 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ขั้นที่ 3 พัฒนา โดยการน าชุดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านและเขียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ท่าน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Consistency ) เพ่ือปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งน าชุดการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบแล้วไปหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย จากนั้นคัดเลือกข้อที่มีค่าระดับความยากง่าย ( P ) 
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ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ( D )  ระหว่าง 0.26-0.84 ได้จ านวน 20 ข้อ และไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่า 
0.65  

ขั้นที่ 4 น าไปใช้  
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไข ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที มีขั้นตอนดังนี้คือ ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน
และเขียนก่อนเรียนหลังจากนั้นด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัด
สัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียนหลังเรียน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียน โดย 

ผู้วิจัยน าแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียนของผู้เรียนมาตรวจให้คะแนนเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ตัวเลือก ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบผิด
จะได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากนั้นน าคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากเรียนโดยใช้
ชุดการสอน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับของ
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต3  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ( 80/80 ) คือ 87.9/90.6 

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 ที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
3.    ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านตะ
โละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3   ที่เรียนโดยใช้คู่มือครู
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 
 4.    ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 
5.   นักเรียนมีความพึงใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาอาหรับในระดับ
มากที่สุด 
 
การอภิปรายผล 
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอไม้
แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3   ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนจากชุดการสอนภาษาอาหรับ มีค่าร้อยละของคะแนนระหว่าง
เรียนและหลังเรียนคือ 87.9/90.6ซึ่งมีประสิทธิภาพทุกรายการ เนื่องจากร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 80/80 ) และ เมื่อพิจารณาภาพรวม จะเห็นว่า มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ทุกชุดการสอน คือ 86.0/88.6, 91.0/90.6, 86.7/90.0 และ 87.8/93.3  ตามล าดับ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 
80/80 )แสดงว่าการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 
สามารถท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ท าให้นักเรียนมีร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนกับ
ร้อยละคะแนนหลังเรียน วิชาภาษาอาหรับสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นผลให้ชุดการสอนทักษะการอ่าน
และเขียน วิชาภาษาอาหรับมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
การศึกษาที่ผ่านมา  ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จรัสศรี   นิลเขียว ( 2554 ) ที่ได้ท าการวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์จากรูปภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
ตารางท่ี 1 แสดง ค่า𝐸1 ค่า 𝐸2𝐸1/ 𝐸2 และการแปลผลประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ชุดการสอนที่        𝐸1𝐸2𝐸1/ 𝐸2              การแปลผล 
คะแนน      ร้อยละ         คะแนน         ร้อยละ      
        1                   903           86.0            930               88.6              86.0/88.6               
มีประสิทธิภาพ 
        2                   956           91.0            951               90.6              91.0/90.6              
มีประสิทธิภาพ              
        3                   922           86.7            918               90.0              86.7/90.0              
มีประสิทธิภาพ 
        4                   943           87.8            980               93.3              87.8/93.3              
มีประสิทธิภาพ 
รวม                    3,724            87.9         3,779               90.6            87.9/90.6              
มีประสิทธิภาพ 

 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน 

ทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน  
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วิชาภาษาอาหรับสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนได้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอาหรับ ของผู้เรียนที่ใช้ชุดการสอนภาษาอาหรับ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.0 5 แสดงว่า 
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน 
เกิดการพัฒนาทั้งทางทักษะการอ่าน เขียน สติปัญญา อารมณ์และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอนทักษะ
การอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับของผู้วิจัยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยเน้นความรู้เดิมของ
นักเรียน  อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนยังได้คิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้อีกด้วย ท าให้นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยในครั้งนี้   ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน วิชา
ภาษาอาหรับในครั้งนี้  สามารถจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการอ่านและเขียน  มีการจัด
กิจกรรมที่ได้ใช้ความคิด มีการระดมสมอง ท าให้ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอาหรับดังกล่าว ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องใช้
ความคิดและความเข้าใจอย่างมาก การสืบเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ได้กลั่นกรองจากความคิด 
และการน าความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นด้วยตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาอาหรับ มีส่วนส่งเสริมการพัฒนากระบวนการ
อ่านและเขียน ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของนักเรียน และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียน 
คะแนนหลังเรียนวิชาภาษาอาหรับสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า  เครื่องมือที่สร้างขึ้น  ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนของ นิพรรณรดา  นาคมา  (2543) และอรทัย   ศิลป์ประกอบ 
(2543) 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือครูตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียน  
วิชาภาษาอาหรับสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนได้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอาหรับ ของผู้เรียนที่ใช้ชุดการสอนภาษาอาหรับ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.0 5ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านการอ่านและเขียนที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
วาสนา   เกตุภาค  
( ม.ป.ป.:1) ที่กล่าวว่า ความสามารถทางการอ่านและเขียนจะท าได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของ
ผู้เขียนเพราะการเขียนเป็นทักษะซึ่งต้องการฝึกฝนจึงจะท าได้อย่างมีศิลปะ 
                 4. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการ
สอนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และเขียน วิชาภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 3  ที่เรียนโดยใช้คู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2551  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้งนี้เพราะชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษา
อาหรับ ช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดทักษะการท างานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งภายในกลุ่ม นั้นจะมีนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน คือ เก่ง กลาง อ่อน  และโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม แต่ละ
กลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนๆ ให้เป็นผู้น า สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในแต่ละชุดการสอน จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนทักษะการ
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อ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ พบว่าทุกคนให้ความสนใจตั้งแต่เริ่มต้นอ่านบัตรค าสั่ง เพ่ือท ากิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เพ่ือท ากิจกรรมในแต่ละชุดการสอน ท าไห้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการ
เรียนรู้ ชุดการสอนแต่ละชุดจะมีสื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลาย มี ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของทิศนา  แขมมณี  
(2552: 98-99) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ส่วนจอห์นสัน และ
จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32) กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 
1) ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอ่ืน เพ่ือให้ได้
คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่างๆ 2) ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ ละ
คนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ไม่ยุ่งเก่ียวกับผู้อ่ืน และ 3)ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันใน 
การเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคน
อ่ืน เรียนรู้  โดยรู้จักใช้ลักษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของวัชรา  
เล่าเรียน ( 2548: 102) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่
นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนาทักษะทางสังคมและให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของ
กลุ่ม ทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือพ่ึงพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือน
สมาชิกให้สามารถเรียนรู้ได้ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ปรัชญารัตน์ 
(2552: 73) ได้ท าการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมบัติของจ านวนนับ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องสมบัติของจ านวนนับของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  ดังนั้นผลการวิจัย
จึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่กล่าวว่า การสอนโดยชุดการสอนจะส่งผล
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการอ่านและเขียน วิชาภาษา
อาหรับ ที่ดีขึ้นได้ 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง     𝑥   S.D.  t 
เรียนโดยใช้ชุดการสอน   110.4  2.11  15.39* 
ทักษะการอ่านและเขียน  
เรียนตามคู่มือครูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา50.922.77 
พุทธศักราช 2551 
*P ‹ 0.5 
        5. จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดการสอนทักษะการ
อ่านและเขียน วิชาภาษาอาหรับ  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥  ) เท่ากับ 4.63   และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนเห็นว่าชุดการสอนนี้ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอาหรับมากขึ้น โดยผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนรู้ เนื้อหาในแต่ละชุดการสอนท า
ให้นักเรียนได้ค้นคว้า หาความรู้ พร้อมทั้งท าความเข้าใจเนื้อหานั้น ท าให้นักเรียนลืมไปว่า ตนก าลังศึกษา
เนื้อหาที่เรียนอยู่ ชุดการสอนนี้ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง รักษาวินัยภายในกลุ่ม 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมกลุ่มโดยไม่มีข้อแม้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน และสร้างความ
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เชื่อมั่นในตนเอง เพราะนักเรียนทุกคนมีบทบาทของตน มีส่วนร่วมในการท กิจกรรมกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วง 
บรรยากาศในการเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนมีความสนุกสนาน อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งตื่นเต้นกับกิจกรรมใหม่ๆ 
ที่ไม่ ซ้ ากัน จึงท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่ละกิจกรรมเมื่อเกิดปัญหานักเรียน
สามารถ แก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้ สอดคล้องกับ  ระวีวรรณ  มะนุ่น ( 2550: 79)ได้ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดค าภาษาไทยตามมาตรา
ตัวสะกด อยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังพบว่าจิตอารีย์  กระเครือ (  2549: 73)รายงานผลการวิจัยในการวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน ด้วยชุดการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนมีความพึง
พอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุก ด้าน กล่าวคือ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบของสื่อและความรู้สึกต่อคุณค่าและประโยชน์ ที่ได้รับ เช่นเดียวกับ พระมหาอุทัย สายหยุด ( 2552: 
93)ได้ท าการสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาบาลี ไวยากรณ์ เรื่อง สมาส ส าหรับชั้นเปรียญตรี 
(ประโยค 1-2และ ประโยค ป.ธ. 3)ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อวิชา บาลีไวยากรณ์หลังการทดลอง สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( 𝒙 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) การแปลระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อชุดการสอนทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาอาหรับ 
 
ด้านที่   รายการ              ( 𝑥 )  S.D การแปลผล  
1  เนื้อหา    4.25                 1.09 มาก 
2                       กิจกรรมการเรียนการสอน  4.37     0.54 มาก 
 3  สื่อการเรียนการสอน  4.77     0.43 มากที่สุด 
4  ผู้สอน    4.88     0.32 มากที่สุด 
5  เครื่องมือวัดผล   4.88     0.32           มากที่สุด  
     รวม      4.63     0.54           มากที่สุด 
 
จากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมตลอดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนให้ความสนใจและตื่นเต้น
กับการเรียนแบบนี้ เนื่องจากผู้เรียนจะคุ้นชินกับการเรียนการสอนแบบรับจากผู้สอนทางเดียว แต่การจัด
กิจกรรมจากชุดการสอนชุดนี้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ครูผู้สอน และกิจกรรมจากชุดการสอน
แต่ละชุดอย่างหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุดตามความคิดเห็นของผู้เรียนและสามารถเปลี่ยนแลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Froid ( 1978:76)และนักการศึกษาอิสลามคือ Al-Kinddy (อิบรอเฮม   ณรงค์รักษาเขต , 
2551:138-139 )  
ข้อเสนอแนะ 

ผู้สอนควรสร้างชุดการสอนที่มีเนื้อหาความรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไป บูรณาการกับการเรียนรู้ใน
วิชาอ่ืน ๆ ได้และต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้และข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชุดการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ชุดการสอน ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนตามแนวคิดของผู้รู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
นอกจากนี้ผู้สอนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนที่มีการใช้ชุดการสอนภาษาอาหรับอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองสอนให้มากขึ้น เพื่อ
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ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่าน และการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของผู้เรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาต่าง ๆ ทุกด้านทั้งนี้เพ่ือการน าชุด
การสอนมาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และเขียนของนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 ABSTRACT  

 It is obvious that languages play an important role in various aspects 
of our daily lives. Their role is not only limited to communication, 
rather it extends into the vast branches of knowledge and human 
sciences. Arabic Language is one of the most important language in 
the world. It is regard as  sixth language of United Nations. As the 
language of Islam, Arabic language prevails in all around the world, 
especially in Muslim countries. According to Deyoung (1999), the 
spread of Arabic was primarily based on Islam. Sa-ah‟s (2010) study 
also reveals that a widespread of Arabic language into Southern 
Thailand results from Islamic teaching and learning process. In 
Thailand now, Learning Arabic language is not only for the purpose of 
Religion but also  for other purposes such as health service, tourism 
and economics. The aim of this research is to study the need for 
graduates majoring in Arabic Language and the qualities of them as 
required by employers in Southern Thailand. The data are collected 
by means of questionnaires received back from 100 employers of 
various institutes and companies in Southern Thailand. This research 
data can be useful for developing curriculum and Teaching Methods 
to meet the needs of Employers. The findings of this research are as 
follows: the most needs of Arabic language Graduates of employers 
are for the purpose of information, Teaching and health service. While 
the most qualities of graduate majoring in Arabic language required by 
employers are the graduates can use Arabic language fluently and has 
a good personality and expert in using computer. The researcher 
suggests that the main course of Arabic curriculum development 
should stress on information, teaching and health service purposes 

 

                                                           
1 Arabic Language Lecturer  Of  Faculty Humanities and Social Science, Yala Rajabhat University 
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  في جامعة راجابت جاال، جنوب تايالندحاجة مجتمع التايالندي إلى متخرجي اللغة العربية
 

 المقدمة

تعد اللغة العربية أقدم اللغات احلية على وجو األرض، و على اختالف بني الباحثني حول 
عمر ىذه اللغة؛ ال جند شكاً يف أن العربية اليت نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف وستمائة 

حبفظ ىذه اللغة حىت يرث اهلل األرض ومن عليها، قال - سبحانو و تعاىل- سنة، وقد تكّفل اهلل 
، و مذ عصور اإلسالم األوىل انتشرت العربية يف معظم {إنا حنن نزلنا الذكر و إنا لو حلافظون}تعاىل 

أرجاء ادلعمورة وبلغت ما بلغو اإلسالم وارتبطت حبياة ادلسلمني فأصبحت لغة العلم و األدب 
  .والسياسة و احلضارة فضالً عن كوهنا لغة الدين والعبادة

إن أمهية اللغة . ففي ظل القرآن الكرمي أصبحت اللغة العربية لغة عادلية، واللغة األم لبالد كثرية
ارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و القرآن الكرمي، فقد اصطفى اهلل : العربية تنبع من نواٍح عّدة؛ أمهها

إنا أنزلناه قرآنا }ىذه اللغة من بني لغات العامل لتكون لغة كتابو العظيم و لتنزل هبا الرسالة اخلامتة 
 .، و من ىذا ادلنطلق ندرك عميق الصلة بني العربية و اإلسالم{عربيا لعلكم تعقلون

 دخول اللغة العربية في الجزر الماليوية

لقد سجل التاريخ بأن االسالم دخل يف اجلزر ادلاليوية يف مطلع القرن الثالث عشر ميالدية 
وقد صاحب انتشار االسالم انتشار بعض مالمح من اللغة العربية مثل الكتابة باألحرف العربية 

عمران )واآلالف من الكلمات الدخيلة إىل اللغة ادلاليوية واليت ميكن إرجاعها إىل األصول العربية 
 (1977كاسيمني،

وباللغة العربية  (عبد الغين يعقوب)وإن العرب ىم أول من أدخل ىذا الدين احلنيف إىل ىذه ادلنطقة 
يبدأ تعليم ادلسلمني يزدىر ويتطور حىت أخذ االسالم يدب وميشي يف عروق أبناء ادلاليو يف ىذه 

 ادلنطقة
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 أهمية اللغة العربية للمسلمين

لغة وىي تعلموا العربية فإهنا من دينكم : إهنا لغة القرآن والسنة  حيث قال عمر بن اخلطاب 
ة إضافة إىل ذلك العربية ذلا صلة لغة عادلية حي وىي لغة رمسية يف كثري من البلدان واألمم ادلتحدة

إن للعربية قالت  (م2009زىرية حسن،)وثيقة  بادلسلمني عامة وبادلسلمني يف جنوب تايالند خاصة 
يبدأ حياتو واللغة األوىل اليت يسمعها ىي العربية حيث يسن أن يسمع . شأنا عظيما يف حياة ادلسلم

وصلة الفرد ادلسلم باللغة العربية تتجلى وضوحا يف عباداتو اليومية كالصالة  .لو األذان يف أذنو
إذا لقي ادلسلم أخاه ادلسلم يسن لو و .واألذكار وتالوة القرآن فال تقبل الصالة باالجنليزية أو ادلاليزية

كل ىذه ادلواقف يف حياة ادلسلم فردا ومجاعة يشري  "السالم عليكم "أن يشرع بتحية االسالم العربية
إىل أن ادلسلم ال يكون مسلما إال مع انغماسو يف ىذه اللغة الشريفة اليت اختارىا اهلل لتكون وسيلة 

 االتصال بينو وبني عباده

 اللغة العربية في تايالند

تايالند ىو اسم دلملكة تقع يف منطقة جنوب شرق آسيا حيث حتدىا كل من الوس 
وتعترب . وكمبوديا من الشرق ، خليج تايالند وماليزيا من اجلنوب، وحبر أندمان وميامنار من الغرب

 تايالند من دول جنوب شرق آسيا وىي من إحدى أعضاء النمور اآلسيوية

 90يف تايالند معظم سكان تايالند نسبة الديانة  بنسبة . أما سيام فهو االسم القدمي دلملكة تايالند
يف ادلنطقة اجلنوبية ويتحدثون باللغة ادلاليوية % 80يًتكز ادلسلمون بالنسبة  ويعتنقون البوذية% 

وتعترب السياحة من أىم عوامل الدخل والزيادة من  فقط بالنسبة جملموع سكان تايالند % 5ويعد 
. فعالية االقتصاد التايالندي، وتعد تايالند من أىم الدول السياحية يف آسيا

 الدراسة الميدانية 

كذلك التعرف  يهدف ىذا البحث إىل التعرف باحتياجات اجملتمع إىل متخرجي اللغة العربية
 ،استخدم الباحث يف ىذا البحث االستبانةة وقد مبجال االحتياجات ومواصفات ادلتخرجني ادلطلوب
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ما بني ادلستشفيات والبنوك  (مؤسسة حكومية وأىلية) مؤسسة يف جنوب تايالند 100وعينة البحث 
 .ومؤسسة االدارة والشركات التجارية وادلدارس األىلية

 النتائج 

 من ادلؤسسات يف جنوب تايالند تطلب متخرجي اللغة %99أسفرت نتائج البحث إىل أن 
، والتعليم (مًتجم يف ادلستشفيات)واجملال األكثر مطلوباً ىو االستعالمات ، اخلدمة الصحية  العربية

حتمل )ادلواصفات ادلطلوبة للمتخرجني ىو إتقان باللغة العربية، حسن السلوك  أما .يف ادلدارس األىلية
 .، ذوخربة ومهارة يف الكمبيًت(ادلسئولية

النصائح واالقتراحات 

 : انطالقا من نتائج البحث ادلذكورة قد اقًتح الباحث ما يلي 

 .أن يدخل يف منهج اللغة اللعربية ادلعلومات واحملتوي ادلتعلقان مبصطلحات الطبية والًتبية: أوالً 

 .أن يكون ادلنهج تركيزاً على استخدام الكمبيوتر و األنشطة الالصفية: ثانياً 

ينبغي أن يكون برنامج أو مشروع الذي يستطيع من خاللو أن يدرب الطالب على الصفات : ثالثاً 
 .ادلطلوبة مثل حتمل ادلسؤلية و روح اخلدمة وغريمها

 المراجع 

 رللة فكرية تصدرىا جامعة دار السالم كونتور . وضع اللغة العربية يف ماليزيا.م2009زىرية حسني، 

 .إندونيسيا

 .اإلسالم يف تايالند، اجليزة مصر، دار آيات للطباعة. : م2008 طارق السنوسي،

 خلرجيي األرىر 4ادلسلمون يف تايالند، أحباث ادللتقى. م2009عبد الرشيد ىأميي التايالندي، 
 .القاىرة
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