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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันสอนศาสนาอิสลาม ภาคฟัรฎูอัยน์ ในหน่วยสอบที่ 5 สังกดัสมาคมคุรสุัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม ภาคฟัรฎูอัยน์ 

ในหน่วยสอบที่ 5 สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 102 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม 

ภาคฟัรฎูอัยน์ ในหน่วยสอบที่ 5 สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.47 และด้านที่มีปัญหาต�่าสุดคือด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.18 2) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
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การปรับเน้ือหาให้เหมาะสมกับวัยและเลือกเน้ือหาที่มีความส�าคัญกับการใช้ชีวิตมากที่สุด การส่งเสริมให้มี

การจัดเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ภายนอกการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

มีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ถูกต้องทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชวีติได้ตามหลกัการศาสนาอย่างถูกต้องแม่นย�าและยัง่ยนื การประเมนิ

การบริหารงานวิชาการ และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับใช้ น�ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ค�าส�าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, อิสลาม, ฟัรฎูอัยน์

Abstract

 The purpose of this research was to study the problems and development approach 

in academic administration of Islamic Schools (Fardu-een) in Test Unit 5, Islamic Teachers 

Association of Thailand under the Royal Patronage. The population for this study was 102 

teachers in Islamic Schools (Fardu-een) in Test Unit 5, Islamic Teachers Association of 

Thailand under the Royal Patronage. The research instrument was a questionnaire. 

The statistics used for this study were frequency, percentage, mean and standard deviation.

 The findings revealed that 1) the overall problem of academic administration of 

Islamic Schools (Fardu-een) in Test Unit 5, Islamic Teachers Association was in the medium 

level. When each aspect was considered,the highest-average aspect was the internal 

school qualities assurance development (µ = 3.47), and the lowest-average aspect was 

the school curriculum development (µ = 3.18). 2) Suggested guidelines for academic 

administration were: 2.1) to improve content to be more appropriate for student’s age 

and usable, 2.2) to promote learning resources, 2.3) to select teachers who are absolutely 

knowledgeable and to continuously promote teacher development. The organizations involved 

with education system should develop students to learn both theory and practice and apply 

knowledge for lifestyle according to Islam religious principles accurately and sustainably. 

The evaluation must be done thoroughly, analyzing the assessment results and using

the research process to solve problems, in a concrete form. Besides there was a recommendation 

to promote the participation of parents.

Keywords: Academic Administration, Islamic, Fardu-Een
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บทน�ำ

	 การศึกษาหาความรู้ในด้านศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม	 เป็นหน้าที่

และเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัมสุลมิทกุคน	จากโองการ(ค�าพดู)	ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้ามาแจ้งยงัชาวเมอืงมกักะห์	

(เมืองหนึ่งในประเทศซาอุดิอาราเบีย)	 ว่า“จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด”	

อัล-กุรอาน	วรรคแรก	ซึ่งเป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺ	(ซ.บ.)	ใช้ให้ตื่นตัวในเรื่องของการศึกษาหาวิชา

ความรู้	 การศึกษาสิ่งแรกคือ	 ศึกษาในเรื่องของพระเจ้า	 หมายถึงมุสลิมต้องศึกษาให้รู้จักพระเจ้าของ

เขาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อได้รู้จักพระเจ้าและมีหลักความเช่ือที่ถูกต้อง	 เขาจะเป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์

สังคมในจิตใจของเขา	 จะมีแต่ความต้องการที่จะน�าสิ่งดี	 ๆ	 มาสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 ศาสนาอิสลาม

ไม่ห้ามศึกษาวิชาการด้านต่าง	 ๆ	 นอกจากด้านศาสนาอิสลาม	 เพราะการศึกษาในทัศนะของอิสลาม

มีอยู่สองลักษณะ	 (อิสมาอีล	 กอเซ็ม,	 2550)	 คือ	 (1)	 การศึกษาเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู	้

(ฟัรฎูอัยน์)	 การศึกษาท่ีเก่ียวกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติ	 เช่น	 การศึกษารายละเอียดของ

หลักการศรัทธา	การศึกษาหลักการปฏิบัติ	เช่น	การอาบน�้าละหมาด	การเรียนรู้วิธีละหมาด	การถือศีล

อด	และอื่น	ๆ	(2)	การศึกษาที่ไม่บังคับส�าหรับมุสลิมทุกคนท่านศาสดามุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	ได้กล่าวถึง

ความจ�าเป็นของการศึกษาส�าหรับมุสลิมไว้ว่า	 “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรฎู	 (ความจ�าเป็น)	

เหนือมุสลิมทุกคน”	 ซ่ึงประการแรกที่มุสลิมทุกคนจ�าเป็นต้องเรียนรู้คือ	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลัก

ความเชื่อเพื่อให้เกิดศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและทราบถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้	

	 อัลลอฮฺ	 (ซ.บ.)	 พระเจ้าของศาสนาอิสลามได้ทรงประทานท่านศาสดามุฮัมมัด	 (ศ็อลฯ)

เพื่อเป็นผู้น�าและตักเตือนให้มุสลิมอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรง	 ดังที่พระองค์ได้ตรัสในคัมภีร์อัล-กุรอาน	

ว่า	“ดังที่เราได้ส่งรอซูล	ผู้หนึ่งจากพวกเจ้าเอง	มายังหมู่	พวกเจ้าซึ่งเขาจะอ่านบรรดาโองการของเรา

ให้พวกเจ้าฟังจะท�าให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์	 และจะสอนคัมภีร์และความรู ้กับข้อปฏิบัติให้แก่

พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน”	(อัล-บากอเราะฮฺ	:151	)	ซึ่งสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	

2545	และ	(ฉบับที่	3)	พุทธศักราช	2553	มาตรา	6	ระบุว่า	การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	การศึกษาหลักการของศาสนา

อิสลามนัน้ส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบของโรงเรยีน	โดยทัว่ไปชาวมสุลมิเรยีกว่าโรงเรยีนสอนอัลกรุอานและ

ฟัรฎูอัยน์	การศึกษาหลกัสตูรฟัรฎูอัยน์	เป็นหลกัสตูรการศึกษาศาสนาอิสลามภาคบงัคับซ่ึงไม่มผีลบังคับ

ตามกฎหมาย	 แต่ในสังคมมุสลิมถือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องให้บุตรหลานของตนเอง

ได้รับการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์เพื่อที่บุตรหลาน	 เยาวชนมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง

ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม	 แต่ในปัจจุบันพบว่าบางครอบครัวให้ความสนใจกับการเรียน
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ภาคสามัญมากกว่าภาคศาสนา	 อีกทั้งช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนก็ไม่สามารถจะจัดการเรียน

การสอนในช่วงเวลาปกติได้	 จึงส่งผลให้เยาวชนละเลยการศึกษาหลักการศาสนาเพื่อการปฏิบัติ

ศาสนกิจจึงขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องในการและปฏิบัติศาสนกิจ	 อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนการไม่

บรรลผุลตามเป้าหมายของหลกัสตูรทีส่มาคมคุรสุมัพนัธ์ก�าหนดไว้	จากสถติิในช่วง	3	ปีทีผ่่านมา	(พ.ศ.

2561-2563)	 การเรียนการสอนของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์	 ในหน่วยสอบที่	 5	

ของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ปรากฏว่า	 มีจ�านวนผู้เรียน

ภาคฟัรฎูอัยน์ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฟัรฎูอัยน์ต�่ากว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนด	(สมาคมคุรุสัมพันธ์,	2563)	สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการของหน่วยสอบ

ที่	 5	 ของสมาคมฯ	 ในการสร้างความตระหนักกับสังคมหรือชุมชนหรือสถาบันครอบครัวที่จะต้อง

ให้ความส�าคัญในการส่งบุตรหลานหรือเยาวชนให้ได้รับการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์ในฐานะที่ตัวเองเป็น

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม	อีกทั้งหน่วยสอบที่	 5	 เองยังขาดแนวทางในการจัดการศึกษา	การบริหารงาน

วิชาการหลักสูตรภาคฟัรฎูอัยน์รวมถึงการจัดช่วงเวลาในการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงช้ัน

ต่าง	 ๆ	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าวิจัยเรื่อง	 ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 ภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่	 5	 สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์

อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	ทัง้นีเ้พือ่เป็นแนวทางให้ผู้มส่ีวนรบัผิดชอบด้านบรหิาร

งานวิชาการของสถาบันน�าไปประยุกต์ใช้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในหน่วยสอบที่	5	ให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 ภาคฟัรฎูอัยน์	

ในหน่วยสอบที่	5	สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2.	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	ผลการวิจัยจะน�าไปแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	

ให้มคุีณภาพ	ผู้เรยีนได้รบัความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ�าวนัตามความเช่ือ

เพื่อให้เกิดศรัทธาที่แท้จริงต่อพระเจ้า	(อัลลอฮฺ	ซบ.)
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◆ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 ◆

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 2.	ผลการวจัิยจะเป็นแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวิชาการของสถาบนัสอนศาสนาอิสลาม	

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์

ส่งผลให้มีจ�านวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นและส�าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตร

	 3.	ผลการวิจัยน�าไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนา

อิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักดัสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรม

ราชูปถมัภ์	ซ่ึงจะท�าให้ผู้ส�าเรจ็การศึกษาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องตามหลกัการของศาสนา

อิสลาม

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ด้ำนประชำกร	 ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งน้ี	 ได้แก่	 ครูผู้สอนของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	

จ�านวน	102	คน	โดยศึกษาประชากรทั้งหมด

	 ตัวแปรที่ศึกษำ	 ได้แก่	 การบริหารงานวิชาการจ�านวน	 17	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์	2)	ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	

3)	ด้านการวดัผล	ประเมนิผล	และเทยีบโอนผลการเรยีน	4)	ด้านการวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา

ในสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 ภาคฟัรฎูอัยน์	 5)	 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	

6)	 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้	 7)	 ด้านการนิเทศการศึกษา	 8)	 ด้านการแนะแนวการศึกษา	

9)	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา	 10)	 ด้านการส่งเสริมชุมชน

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	11)	ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถาบัน

สอนศาสนาอิสลามในหน่วยสอบอ่ืน	 12)	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	

ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงานสถานประกอบการ	 และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน	์

13)	ด้านการคัดเลอืกหนงัสอื	แบบเรยีนเพือ่ใช้ในสถาบนัสอนศาสนาอิสลาม	14)	ด้านการจดัท�าระเบยีบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 15)	 ด้านการวางแผนงาน

ด้านวชิาการ	16)	ด้านการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษา	และ	17)	ด้านการพฒันาหรอืการด�าเนนิ

การเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่	แบบสอบถาม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check-List)	

ซ่ึงประกอบด้วยเพศ	 วุฒิการศึกษา	 ต�าแหน่งที่ท�างาน	 และประสบการณ์ในการสอนภาค	 ฟัรฎูอัยน์
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◆ อภิเชษฐ์ บุญมา ธนีนาฏ ณ สุนทร อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	

จ�านวน	17	ด้าน	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	5	 ระดับ	ของลิเคอร์ท	

(Likert,	1967	cited	in	Best	&	Kahn,	1993,	pp.	246-250)	

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามปลายเปิด	(Open	Ended)	สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 ภาคฟัรฎูอัยน์	 ในหน่วยสอบที่	 5	

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 แบบสอบถามที่ท�าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	 (Try-Out)	 กับครูผู้สอนของสถาบัน

สอนศาสนาภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบใกล้เคียงที่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัย	จ�านวน	30	คน	เพื่อหา

ข้อบกพร่องทัง้ในเรือ่งเนือ้หาและภาษาแล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขอีกครัง้และหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม	 (Reliability)	 โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	

ของครอนบาค	 (Cronbach)	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2554	 :	 99)	 ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นที่

ยอมรับได้คือต้ังแต่	 0.70	 ขึ้นไป	 โดยพบว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับในงานวิจัยนี	้

มีค่า	 0.93	 จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงและจัดท�าแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์	เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง	 ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกับ

ประชากรทั้งหมด	 โดยได้รับแบบสอบถามคืนร้อยละ	 100	 จากนั้นน�าแบบสอบถามมาตรวจความ

ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ	จัดระเบียบข้อมูล	และน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	ตอนท่ี	1	แบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูโดยค่าความถี	่

(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.	ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการของของสถาบันสอนศาสนา

อิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักดัสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	เพื่อวิเคราะห์ค่าคะแนน

เฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 เป็นรายด้านและรายข้อของ

แบบสอบถาม
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◆ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 ◆

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 3.	ตอนที่	3	แบบค�าถามปลายเปิด	(Open	Ended)	ผู้วิจัยน�าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที่	5	สังกัดสมาคม

คุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	มาสรุปเป็นความเรียง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	สถติิทีใ่ช้วิเคราะห์สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	การแจกแจงความถ่ี	(Frequency) 

และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์	

คือ	ค่าคะแนนเฉลี่ย	(µ)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(α)

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

	 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 วุฒิการศึกษา	

และประสบการณ์ในการท�างาน	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 จ�านวน	65	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 63.73	 รองลงมาเป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 37	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 36.27	 ส่วนใหญ่อาย	ุ

21-40	ปี	จ�านวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.98	รองลงมาอายุ	41-60	ปี	จ�านวน	24	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 23.53	 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 51	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.00	

รองลงมาต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.25	และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน

การท�างาน	0-9	ปี	จ�านวน	60	คนคิดเป็นร้อยละ	58.82	รองลงมา	มีประสบการณ์การท�างาน	20	ปี

ขึ้นไป	จ�านวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.55

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

พบว่า	สภาพปัญหาการบรหิารงานวิชาการของสถาบนัสอนศาสนาอิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบ

ที่	 5	 สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยรวมอยู่ระดับ

ปานกลาง	 (µ	 =	 3.47, s	 =	 0.78)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
สามล�าดับ	 พบว่า	 ปัญหาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

(µ	=	3.70, s	=	0.87)	รองลงมาคือปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(µ	=	3.66, 
s	=	0.93)	และปัญหาด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการแก่บคุคล	ครอบครวั	องค์กร	หน่วยงาน
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◆ อภิเชษฐ์ บุญมา ธนีนาฏ ณ สุนทร อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา	 (µ =	 3.60, s	 =	 0.96)	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัญหา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	(µ	=	3.18, s	=	0.94)	

กำรอภิปรำยผล

	 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยน์	ในหน่วยสอบที	่5	สงักัดสมาคมคุรสุมัพนัธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	

ทั้ง	 17	 ด้าน	 ผู้วิจัยพบว่าด้านที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	รองลงมาได้แก่ด้าน	การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา	และด้านส่งเสรมิ	และสนับสนุน

งานวิชาการ	 แก่บุคคล	 ครอบครัว	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอการอภิปรายผลในรายละเอียดที่มีปัญหามาก	

เพียง	3	ด้านเท่านั้น	

	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก	

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า	 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนสามัญทั่วไปประกอบกับสถาบันสอนศาสนาอิสลาม

ทัว่ไปขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านการบรหิารการศึกษาทีจ่ะคอยวางแผนพฒันาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา	 โดยมีเพียงเป้าหมายที่ได้ต้ังเอาไว้เท่านั้น	 แต่ยังขาด

แนวทาง	วิธีการด�าเนินการ	และการน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	จึงส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม	 ยังเป็นปัญหาที่ยังคงรอคอย

การแก้ไข	อีกทัง้การศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์	ถงึแม้จะเป็นหลกัสตูรการศึกษาศาสนาอิสลามภาคบงัคับส�าหรบั

ผู้นับถือศาสนาอิสลามก็ตาม	 แต่ไม่มีข้อกฎหมายที่ก�าหนดไว้ว่าจะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนเมื่อเด็ก

อายุครบกี่ปีและต้องอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับตามหลักศาสนาเป็นระยะเวลากี่ปี	 การประกัน

คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึน้ได้กต่็อเมือ่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะทีเ่ป็นมสุลมิหรอืผู้นบัถอืศาสนาอิสลาม

ต้องปฏิบัติตามความเช่ือและหลักการของศาสนาอิสลามและส่งบุตรหลานเข้าเรียนภาคบังคับโดยที่

ไม่ถูกบังคับด้วยกฎหมายแต่ถูกบังคับให้ศึกษาเล่าเรียนด้วยหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง

โดยการปฏิบัติตามค�าสั่งใช้ของพระเจ้า	ผู้ปกครองจ�านวนมากท่ีส่งบุตรหลานเรียนฟัรฎูอัยน์	 เพื่อหวัง

ให้บุตรหลานมุสลิมได้ปฏิบัติตน	และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา	ค�าว่า

คุณภาพ	 ในความเข้าใจของสังคมมุสลิมมิได้หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกน้ีเพียงเท่าน้ัน	

แต่หมายถงึการมชีีวติทีดี่	ทัง้ในโลกปัจจบุนั(ดุนยา)	นี	้และโลกหน้า(อาคีเราะฮฺ)	ด่ังค�าทีผู้่นบัถอืศาสนา

อิสลามขอพรจากพระเจ้า	 (อัลลอฮฺ	 ซ.บ.)	 ในทุกเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจและในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันว่า	“ร็อบบ้านา	อาตี้นา	ฟิดดุนยา	ฮ่าซ่านะฮฺ	ว่าฟิลอาคี่ร่อตี้	ฮ่าซ่านะฮฺ	ว่ากินา	อ้าซาบันนารฺ”
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◆ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 ◆

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ربناآتنافىالدنياحسنة وفىاآلخرة حسنة وقناعداب النار

ซ่ึงมีความหมายว่า	 โอ้!	 พระผู้อภิบาลของเรา	 ขอพระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตที่ดีในโลกดุนยานี้

แก่เรา	 และขอพระองค์ทรงประทานชีวิตในโลกอาคีเราะฮฺที่ดีแก่เราด้วยเทอญ	 และขอให้พระองค์

ให้ความคุ้มครองแก่เราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเทอญ	การประกนัคุณภาพการศึกษาจงึเป็น

ทางออกหนึง่ส�าหรบัการสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนมสุลมิส�าหรบัสถาบนัสอนศาสนาอิสลาม	การประกนั

คุณภาพการศึกษาจึงเป็นภารกิจหนึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม	 สอดคล้องกับ	 ซากีรีน	 สุมาลี	 (2012)	

ทีอ่ธบิายว่า	คุณภาพการศึกษามไิด้หมายถงึการประกนัคุณภาพการศึกษาของส�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	เพยีงเท่านัน้	แต่ยงัหมายรวมถงึการรบัรองหรอืความพงึพระทยั

จากเอกองค์อัลลอฮฺ	(ซ.บ.)	อีกด้วย	การประกันคุณภาพการศึกษากคื็อกระบวนการสร้างคุณภาพและ

กระบวนการผดุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงสอดคล้องกับ

หลักการรักษาความดีอย่างสม�่าเสมอ	 ดังที่ท่านศาสดามุฮัมมัด	 (ศ็อลฯ)	 ได้กล่าวว่า	 “จงตรวจสอบ

ตัวของท่านเองก่อนที่ตัวของท่านจะถูกตรวจสอบ” และยังสอดดคล้องกับผลการวิจัยของ	 เบญจพร	

ชูจิตร	(2559)	ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขยายโอกาส	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 พบว่า	 สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก	

	 ด้านการวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา	พบว่า	สภาพปัญหาการบรหิารงานวชิาการ	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า	 มีปัญหาในประเด็นการส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาวิธีการ	

แนวทางหรือนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียน	 และการใช้การวิจัย	 เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงผล

การวิจัยสอดคล้องกบัการศึกษาของ	วลัลภ	พฒันผล	(2560)	ซ่ึงได้ศึกษาวจัิยเรือ่งปัญหาและแนวทาง

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราด	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหา

การบรหิารงานวชิาการด้านการวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของผู้บรหิารโรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศิลป์	

จังหวัดตราด	อยู่ในระดับมาก	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	เขมิกา	ครโสภา	(2561)	

ซ่ึงได้ศึกษาสภาพ	 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม	 พบว่าสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้จากข้อมูลด้านประวัติการศึกษาของครู

ผู ้สอนในหน่วยสอบที่	 5	 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต�่ากว่าปริญญาตรีและมี

ประสบการณ์ในการท�างานน้อยจึงขาดองค์ความรู้ในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ทั้งนี้

หากครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงการศึกษาหาความรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีท�าให้เกิดความ

ง่ายดายในการเข้าสู่สรวงสวรรค์	 เหตุเพราะผู้ที่ศึกษาหาความรู้ได้ทุ่มเทชีวิตของเขาอยู่บนหนทาง

སསསསསསསསསས
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แห่งการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนา	 ดังที่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)	 ได้กล่าวว่า	 “ใครก็ตาม

ที่ได้ออกไปบนหนทางการแสวงหาความรู้	 อัลลอฮฺจะทรงท�าให้ง่ายดายแก่เขาซ่ึงหนทางไปสู่สวรรค์”	

(รายงานโดยมุสลิม)	รวมถึงค�ากล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	ที่กล่าวว่า	“ใครก็ตามที่ออกไป

แสวงหาความรู้	 เขาจะอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ	จนกว่าเขาจะกลับ” (รายงานโดย	อัตติรมิซีย์)	และ

อีกค�ากล่าวท่ีว่า	“ความประเสรฐิของผู้รูท้ีโ่ดดเด่นเหนอื	ผู้ปฏิบติัอิบาดะฮฺ	เปรยีบเสมอืนความประเสรฐิ

ของดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญ	 ที่โดดเด่นเหนือดาวดวงอ่ืนๆ	และแท้จริงบรรดาอุละมาอฺคือทายาท

ผู้รับมรดกจากบรรดานบีและแท้จริงบรรดานบีไม่ได้ทิ้งมรดกแม้แต่หนึ่งดีนารหรือหนึ่งดิรฮัม	 แต่ทว่า

พวกเขาได้ท้ิงมรดกแห่งความรู้	ดังนั้นผู้ใดรับมรดกแห่งความรู้	 (จากพวกเขา)	 แท้จริงเขาได้รับเอา

ส่วนแบ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์”	(รายงานโดยอบูดาวูด)	 (https://www.islammore.com/view/3913	

สืบค้นเมื่อ	 15	 พ.ย.	 2564)	 ดังนั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงควรเริ่มจากการศึกษาหา

ความรู้เพื่อที่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จากการวิจัยจะเป็นความรู้ที่เป็นมรดกตกทอดให้แก่ผู้อ่ืนต่อไป

ตามค�ากล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	ดังกล่าวข้างต้น

	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงาน	 สถาน

ประกอบการ	 และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า

ขาดการส่งเสริมสนับสนุน	 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว	 องค์กร	

หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	 ปัญหาความต้องการในการรับการสนับสนุนด้านวิชาการของ

บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา	 และการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงานและสถาบันอื่น

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	เบญจพร	ชูจิตร	(2559)	ได้ศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนา

การบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนขยายโอกาสสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

พบว่า	ปัญหาการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	

องค์กร	 หน่วยงานสถานประกอบการ	 และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้การที่

ผู้เกีย่วข้องได้มกีารปรกึษาหารอืกนัเพือ่ให้เกดิการส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บคุคล	ครอบครวั

องค์กร	หน่วยงานสถานประกอบการ	และสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา	ถือได้ว่าทกุภาคส่วนได้ปฏิบติัตาม

ค�าสอนของศาสนาอิสลามสอดคล้องกบัโองการในคัมภีร์อัล-กรุอานซูเราะห์	(บท)	อาลาอิมรอน	อายะห์

(โองการ)	 ที่	 159	 ในความหมายภาษาไทยคือ	 “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย	

ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว	 ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด	 แท้จริงอัลลอฮฺ	 (ซ.บ.)	 ทรงรักใคร่

ผู้มอบหมายทั้งหลาย”	
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◆ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 ◆

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	 จากผลการวิจัยพบว่า	 เป็นด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด

อยู่ในระดับปานกลาง	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นงานหลักของสมาคม

คุรุสัมพันธ์	 ซ่ึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรภาคฟัรฎูอัยน์มากที่สุด	 มีนักวิชาการมุสลิม

พฒันาปรบัปรงุมาตรฐานของหลกัสตูรอย่างต่อเน่ือง	เพิม่เติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกบั

สภาพปัญหา	ความต้องการของผู้เรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สังคม	และมีการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	

และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	 ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นขอบข่ายงานที่ทุกสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ	 ทั้งนี้

อาจเนือ่งมาจากการจัดการสอนของสถาบนัสอนศาสนาอิสลามเป็นการจัดการศึกษาทีม่หีลกัสตูรเนือ้หา

เฉพาะ	จึงท�าให้สถานศึกษาสถาบันสอนศาสนาอิสลามสังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์	มีความตระหนักและ

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร	สอดคล้องกับมาลี	บินสะเล็ม	(2556	:	11)	ที่กล่าวถึงนโยบาย

ของสมาคมคุรุสัมพันธ์ที่ส�าคัญคือ	 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาศาสนาอิสลามภาคบังคับระดับพื้นฐาน

ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อภิชา	พุ่มพวง	(2559)	ที่ศึกษาปัญหาและ	แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยม

ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 6	 พบว่า	 ปัญหา

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดสมุทรปราการ	สังกัดส�านักงาน	เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	6	ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

  1.1	ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 สถานศึกษาจะต้องมีการ

วางแผนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดย	

ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน	ควรจะต้องมกีารก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีส่อดคล้อง

ตามมาตรฐานของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	พร้อมทั้งก�าหนด

ค่าเป้าหมายความส�าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ

ปฏิบติั	อีกทัง้จดัอบรมให้ความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บคุลากรในสถาบันการศึกษาและ

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน

	 	 1.2	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้แสวงหาวิธีการ	

แนวทางหรือนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน	โดยอาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ครูตลอดจนสนับสนุน

ครผูู้สอนให้ท�าวจัิยในช้ันเรยีน	ในด้านนโยบายสมาคมคุรสุมัพนัธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์

ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยให้แก่ครูผู้สอนทุกคน	 โดยอาจเริ่มต้นจากการวิจัย



27

◆ อภิเชษฐ์ บุญมา ธนีนาฏ ณ สุนทร อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

หน้าเดียวสู่การวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหาร

งานวิชาการในสถาบันสอนศาสนาสังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อย่างมีทิศทาง	 อีกทั้งควรมีการสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้กับครูผู้ท�าวิจัย

	 	 1.3	สมาคมคุรสุมัพนัธ์ฯ	ควรส่งเสรมิให้ครไูด้ปรบัปรงุและพฒันา	การจดัการเรยีนการสอน

ในสถาบนัเพือ่น�าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีส่อดรบักบัความต้องการของนกัเรยีน	ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

งานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงานสถานประกอบการ	และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ	 อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สถาบันในหน่วยสอบเดียวกันหรือต่างหน่วยสอบ	 อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของครูผู้สอน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา

และการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนา

 2.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

  2.1	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์ควรสร้างความเข้าใจแก่	 พ่อแม่

ผู้ปกครองรวมถึงเด็กนกัเรยีนให้เกิดความตระหนกัและให้เหน็ความส�าคัญของการศึกษา	ภาคฟัรฎูอัยน์

ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นเหนือมุสลิมทุกคนเพื่อจะได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง	 ตามหลักความศรัทธาใน

ศาสนาอิสลามส่งผลให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถาบัน	สอนศาสนาอิสลาม

	 	 2.2	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการ

ท�าวิจัยทั้งนี้เพื่อน�าผลจากการท�าการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารวิชาการให้เป็นรูปธรรม	

	 	 2.3	ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงาน

สถานประกอบการ	และสถาบนัอ่ืนทีจั่ดการศึกษา	สถานศึกษาควรส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง

และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคฟัรฎูอัยน์	

	 	 2.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	 ควรมีการก�าหนดเนื้อหาที่น�ามาใช้	 ในการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับของเด็กในแต่ละวัย	หลักสูตร	เนื้อหาที่นักเรียน	ต้องเรียน

ในชั้นปีมีมากเกินไป	และด้วยเวลาที่จ�ากัดมาก	ในบางชั้นสอนเนื้อหาได้ไม่หมด	เพราะ	บางเรื่องบาง

เนื้อหาต้องใช้เวลาในการอธิบายเป็นเวลานาน	โดยเฉพาะวิชาฟิกฮ์	ควรคัดเลือกเนื้อหาให้สัมพันธ์กับ

เวลาที่มีเพื่อที่นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่	 และเนื้อหาที่มีความส�าคัญกับการใช้ชีวิตในฐานะ

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
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◆ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 ◆

สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 3.	ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  3.1	ควรมกีารศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานวชิาการ	ของสถาบนัสอน

ศาสนาอิสลาม	ภาคฟัรฎูอัยน์

	 	 3.2	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการระหว่าง	 หน่วยสอบ

อื่น	ๆ	ในสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 3.3 ควรมีการวิจัยเชิงลึกโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหา	 และแนวทาง

การพัฒนาการบริหารวิชาการ	 เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยหรือให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสร้างรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลาม
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