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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง จ าแนก วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาสาย
ศาสนา ขนาดของโรงเรียน และ ประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดพัทลุง จ านวน 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t - test) แบบ (Independent Samples) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = .58) โดยครูผู้สอนมีปัญหาการใช้หลักสูตรด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ( X =3.81, S.D. = .63) รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ( X =3.81, S.D. = .64) และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ( X =3.70, 
S.D. = .63) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางศาสนา ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการสอน พบว่า 
 2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
  2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวม
และรายด้านไม่ต่างกัน  
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  2.3 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01   
  2.4 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 5 ปี มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอนแตกต่างกับ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ความส าคัญ: หลักสูตรอิสลาม 
 
ABSTRACT 

The aim of this research was to study and compare the problem of using Islamic 
curriculum of teachers in Islamic private school in Phattalung province. The variables of 
the study were Islamic educational background of the teachers, general educational 
background of the teachers, size of schools, and teaching experience of the teachers. 
The respondents of the study were 193 teachers in Islamic private schools in Phattalung 
province. The data of the study was collected by using questionnaire which was the 5 
point rating scale according to Likert with 96% confident level. The data of the study 
was analyzed by using statistics analysis such as percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, t-test for independent samples, and f-test. 

The result of the research  
1. It found that the teachers in Islamic private schools had the problem of using 

Islamic curriculum which was high level ( X = 3.77, S.D. = .58). These teachers had 
problem with curriculum management in highest average ( X =3.81, S.D.= .63). Meanwhile, 
the second rank of the problem was teaching according to curriculum ( X =3.81, S.D. = 
.64). Last rank of the problem was encouraging and supporting the curriculum ( X =3.70, 
S.D. = .63). 

2. The comparison of the problem of using Islamic curriculum of teachers in Islamic 
private school which were divided according to the variables such as Islamic educational 
background of the teachers, general educational background of the teachers, size of 
schools, and teaching experience of the teachers showed that 

2.1 The teachers who had different general educational background had 
different result of the problem of using Islamic curriculum with significant level of .05. 

2.2 The teachers who had different Islamic educational background had no 
different result of the problem of using Islamic curriculum in all aspect. 

2.3 The teachers who worked in different size of the school had different result 
of the problem of using Islamic curriculum with significant level of .01 

2.4 There were different result of the problem of using Islamic curriculum 
between the teachers who had teaching experiences less than five years and teachers 
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who had teaching experience 5-10 years and more than 10 years with significant level of 
.05 
Keyword: Islamic Curriculum 
 
บทน า 
  “การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกชนชาติศาสนาที่จะต้องมีการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต อันจะน าพาสู่การพัฒนาในชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ เพราะการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาก าลังคน
ก่อน เนื่องจากก าลังคนคือ ทรัพย์สมบัติอันล้ าค่าที่สุด เพ่ือให้เยาวชนได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสมบูรณ์ 
และสามารถช่วยประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้” (กรมวิชาการ, 2546, น. 5) พระบรมราโชวาช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้างต้นแสดงถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาของประเทศชาติ และความส าเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาคน เครื่องมือของ
การพัฒนาคนก็คือการศึกษา (รุ่ง แก้วแดง, 2543, 324) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ที่ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ ง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง (กรมวิชาการม, 2546, น. 2) 
  การศึกษาในศาสนาอิสลามนั้นได้มีการส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้ โดยมีบท
สรรเสริญบรรดาผู้ที่มีความรู้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นทายาทที่ได้รับมรดกจากบรรดาศาสนาทูต และท่านนบีมูฮา
มัด ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า “แท้จริงผู้ที่มีการศึกษามีความรู้ คือทายาทของบรรดา นบี” (บันทึกโดย 
Ibn Majah,.n.d. หมายเลขหะดีษ 2495) และท่านนบีมูฮามัด ยังได้กล่าวอีกว่า “การศึกษาหาความรู้เป็น
สิ่งที่ส าคัญต่อมุสลิม” ศาสนาอิสลามจึงถือได้ว่าเป็นศาสนาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน ซึ่งปัจจุบันอิสลามศึกษาได้ถูกบรรจุให้เป็นการเรียนการ
สอนในโรงเรียนของรัฐบาลบางแห่งและในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพราะถือเป็นสิ่งจ า เป็น
ส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน ดังนั้นในทุกพ้ืนที่ ที่มีประชากรมุสลิม จึงมีการอบรมสั่งสอนให้แก่
เยาวชนมุสลิมทุกคนได้เรียนรู้หลักการของศาสนา (นิตยา มัสเยาะ, 2545, น. 1) อีกทั้งอิสลามเป็นศาสนา
ที่มุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การศึกษาด้านศาสนาถือเป็นสิ่งจ า เป็น และเป็นหน้าที่
หลักของมุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นอิสลาม
ศึกษาจึงอยู่คู่กับสังคมมุสลิมมานับตั้งแต่ในอดีต-ปัจจุบัน (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2551, 23) 
  การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในอดีตนั้น มีสถาบันการศึกษาที่ เรียกว่าปอเนาะ 
ซึ่งความหมายในปัจจุบันของ “ปอเนาะ” คือ สานักศึกษาเล่าเรียนวิชาการศาสนาอิสลาม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสืบทอดคาสอนของศาสนาเป็นหลัก ซึ่งการจัดการศึกษานั้นไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน จะมี
เพียงหนังสือเรียนเขียนและอ่านเป็นภาษามลายูหรือภาษาอาหรับเท่านั้น มีวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว 
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(วินิจ สังขรัตน์, 2544, น. 44- 45) และอบูญามาลลุดดีน ซอลีฮีย์ (2553) ได้อธิบายว่า หลักสูตรที่ใช้สอน
ในปอเนาะได้แก่ วิชาหลักการศรัทธา เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับ การศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า ศาสนทูต 
ศาสดา คัมภีร์ อัลกุรอ่าน วิชาหลักการปฏิบัติ หรือนิติศาสตร์อิสลาม เป็นวิชาที่สอนเกี่ย วกับการปฏิบัติ
ของมุสลิมในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติศาสนกิจ การใช้ชีวิตในสังคม วิชาหลักการพัฒนาจิตใจ เป็นวิชาที่
สอนในเรื่องการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ วิชาหลักภาษาอาหรับ เป็นวิชาที่
ในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอาหรับ การอ่าน พูด เขียนภาษาอาหรับ ครูผู้สอนมีเพียงโต๊ะครู ภรรยา และบุตร 
หรืออาจมีครูช่วยสอนบ้าง ในบางวิชาเน้นรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรและตาราเรียนใช้ภาษา
ยาวี(มลายู) และภาษาอาหรับ การเรียนใช้วิธีท่องจาและเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง โดยมีครูเป็นศูนย์กลาง 
ไม่มีการจัดชั้นเรียนที่ชัดเจน การวัดผลประเมินผลไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับครูใหญ่เป็นผู้ตัดสิน
การจบหลักสูตร หรือออกจากปอเนาะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือคนไทยทุกคนโด เท่าเทียมกัน 
ดังนั้น จึงบรรจุการเรียนการสอนอิสลามศึกษาข้ึนแทนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และวิชาสร้างเสริม
ลักษณะนิสัย มีการจัดทาหลักสูตรการศึกษาอิสลามขึ้น สาหรับการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา (นิตยา 
มัสเยาะ, 2545, น. 2) ต่อมากรมวิชาการได้ติดตามและวิจัยการพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา มีข้อจากัดอยู่หลายประการ ไม่สามารถส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปสู่สังคมความรู้ได้ทันการณ์ 
เช่นการก าหนดหลักสูตรจากส่วนกลางไม่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา 
และท้องถิ่น การจัดหลักสูตรแต่ละสาระการเรียนรู้ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นผู้น าในด้านต่างๆ การน า
หลักสูตรไปใช้ยังไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการคิดสร้างวิธีการเรียนรู้ได้ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2548, ค าน า) และในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546 มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2546 
แทนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกฉบับที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีคาสั่งให้ใช้ไว้ก่อนหน้านี้ (กรมวิชาการ, 2546) 
  จากประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่เป็นจ านวนมาก 
มักจะพบสภาพปัญหา หลายประการ เช่น ผู้บริหารและครูผู้สอน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
หลักสูตรอิสลามอย่างแท้จริง (จีรนันท์ พันธ์ฉลาด, 2552, น. 144) ผู้สอนไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
จะสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมเสริม เอกสารและหนังสือต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีสื่อการเรียนการสอน ผู้สอนขาดการประสานงานระหว่างผู้บริหาร ผู้สอนขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ (นูรีซัน ดอเลาะ, 2551, น. 3) สอดคล้องกับรายงานการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง พบว่าปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ ครู เตรียมการสอนน้อย ไม่มี
เวลาเตรียมการสอน ขาดความรู้ในด้านการเตรียมการสอน และไม่มีเอกสารที่จะใช้ประกอบการเรียน ขาด
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน ยังคงสอนแบบบรรยาย ไม่เน้นคุณภาพ มีการใช้สื่อน้อย ผลิตสื่อไม่เป็น หาซื้อ
สื่อไม่ได้ และใช้สื่อไม่เป็น ขาดความรู้ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล และไม่มีความรู้ในเรื่อง การเขียน
ข้อสอบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2, 2554) 
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  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
พัทลุง ทั้ง 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการน า
หลักสูตรไปใช้ ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เป็นสารสนเทศให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ตน เพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ของหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดพัทลุง  

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางศาสนา ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการสอน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จังหวัดพัทลุง  
จ านวนทั้งสิ้น 386 คน จากจ านวน 20 โรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดพัทลุง 
จ านวน 193 คน ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970, pp. 607 - 610) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t - test) แบบ (Independent  Samples) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของปัญหาจากสูงไปต่ าได้ดังนี้ ด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ตามล าดับ ตามตาราง 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
  อิสลาม จังหวัดพัทลุง 

ข้อ ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
ระดับปัญหา 
X  S.D. ระดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3.81 .63 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3.81 .64 มาก 
3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ 3.70 .63 มาก 
 รวม 3.77 .58 มาก 

 
  2. ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญต่างกัน มี
ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวมและในรายด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  และ .001 ตามล าดับ ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามวุฒิการศึกษาทางสามัญ 

 
  
ข้อ ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 

วุฒิการศึกษาทางสามัญ 
 
  t-
value 

 
sig 

ปริญญาตรี 
หรือต่ ากว่า 
n=168 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

n=25 
X  S.D. X  S.D. 

1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3.78 .63 4.02 .61 -1.82 .06 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3.76 .65 4.13 .53 -3.16 .00*** 
3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ 3.68 .63 3.89 .64 -1.59 .11 
                         รวม 3.74 .57 4.02 .56 -2.29 .02* 
*** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
  3. ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาต่างกัน มี
ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามวุฒิการศึกษาทางศาสนา 
 
ข้อ 

ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 

วุฒิการศึกษาทางศาสนา  
t-
value 

 
sig 

ซานาวี 
n=31 

ปริญญาตรี 
n=162 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3.84 .62 3.80 .64 .27 .78 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3.81 .65 3.81 .65 .03 .97 
3 ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการน าหลักสูตร

ไปใช้ 
3.73 .52 3.70 .65 .22 .82 

                        รวม 3.79 .49 3.77 .60 .19 .84 
 
  4. ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 
มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวมและด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ส าหรับด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .001 ส่วนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา
ไม่แตกต่างกัน ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามขนาดโรงเรียน 

ข้อ ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 

ขนาดโรงเรียน  
t-
value 

 
sig 

ขนาดเล็ก 
n=78 

ขนาดกลาง 
n=115 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3.97 .62 3.70 .62 2.98 .00*** 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3.94 .60 3.72 .66 2.36 .01** 
3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตร

ไปใช้ 
3.77 .62 3.66 .64 1.15 .25 

 รวม 3.89 .54 3.69 .59 2.39 .01** 
** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
  5. ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มี
ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวม และในรายด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในรายด้านการจัดการเรียนการสอน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตาราง 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามด้านการบริหารจัดการหลักสูตร   
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ 

ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.68 .841 2.09 .12 
ภายในกลุ่ม 190 76.40 .402   
รวม 192 116.07116.07    116.07 116.07    

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2 2.52 1.26 3.06 0.4 
ภายในกลุ่ม 190 78.29 .412   
รวม 192 129.25  129.25    

3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าหลักสูตรไปใช้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 .30 .15 .37 .68 
ภายในกลุ่ม 190 77.13 .40   
รวม 192 114.43  114.43    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.22 0.99 2.74 .06 
ภายในกลุ่ม 190 64.28 .33 1.80 .16 
รวม 192 105.83 105.83    

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD ของ Fisher ผลปรากฏว่าครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 5 ปี มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี และครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตาราง  
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาประสบการณ์ในการสอน 

ประสบการณ์ในการสอน X  
ต่ ากว่า 5  ปี 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
3.93 3.72 3.77 

 ต่ ากว่า 5 ปี 3.93 - .02* .04* 
 5-10 ปี 3.72 - - .90 
 10 ปีขึ้นไป 3.77 - - - 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุป และอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดพัทลุงสามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

1. ผลการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าหลักสูตร ตามล าดับ ทั้งนี้จากการที่กรมวิชาการได้ติดตามและวิจัยการพัฒนาหลักสูตร 
พบว่าหลักสูตรอิสลามศึกษา มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ไม่สามารถส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปสู่
สังคมความรู้ได้ทันการณ์ เช่นการก าหนดหลักสูตรจากส่วนกลางไม่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการที่
แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น  การจัดหลักสูตรแต่ละสาระการเรียนรู้ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็น
ผู้น าในด้านต่างๆ การน าหลักสูตรไปใช้ยังไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการคิดสร้างวิธีการเรียนรู้ได้ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548, ค าน า) จึงได้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546 ขึ้นและมีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศักราช  2546 
แทนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกฉบับที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(กรมวิชาการ, 2546, น. 1) แต่ยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับ มูฮ ามัดนาเซ สามะ (2551,บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสอง
หลักสูตร จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของ
ครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับนูรีซัน ดอเลาะ (2551, บทคัดย่อ ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรง เรียนประถมศึกษา จังหวัด
ปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตามความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ที่มีปัญหามากที่สุดคือ 
หลักสูตรไม่ค่อยรัดกุม เนื้อหาน้อยเกินไป ไม่มีงบประมาณในการจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษาเพ่ือท าการ
ปรับปรุงต่อไป ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูอิสลามศึกษาบางคนขาดจิตวิทยา ในการจัดการเรียนการ
สอน ขาดความรู้ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน นักเรียนบางคนยังไม่มีหนังสือเรียนอิสลามศึกษา และด้านการวัด และประเมินผลครูอิสลาม
ศึกษาบางคนไม่ด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง สภาพการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาพบว่า ด้านหลักสูตร และ
การน าหลักสูตรไปใช้ เนื้อหาในแต่ละบทไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ไม่รัดกุม และมีเนื้อหาในภาพรวมน้อย
เกินไป ด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
เรื่องเวลา ด้านสื่อการเรียน การสอนสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และด้าน
การวัดและประเมินผล รูปแบบเกณฑ์การวัดและประเมินผลไม่หลากหลายพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2556) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
งานของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียมวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรใหม่ 
การเตรียมอบรมครู และการจัดครูเข้าสอน การบริหารวัสดุประกอบหลักสูตร การประชาสัมพันธ์การใช้
หลักสูตรให้ผู้ปกครองทราบ การเลือกสรรและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2542, น. 80 – 83) ได้เสนอไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงจะต้องส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน จัดระบบการนิเทศภายใน เพ่ือช่วยเหลือ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ
แก่ครู จากนั้นก็ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือดูความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค แล้วน ามาปรับปรุง
และพัฒนา 
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2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางศาสนา ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการสอน สามารถแยกอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญต่างกัน 
มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญต่างกัน 
มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .001  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ขาดความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนมากไม่มี
ความถนัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า มักขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ต่าง
จากครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนา
ตนเอง และได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีและทันสมัยอยู่เสมอๆ สอดคล้องกับ อับดุลซอมะ โต๊ะอาลิม 
(2550, น.71-72) ศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2544 
ในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีปัญหาการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ด้านการบริหารหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุงที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาต่างกัน
มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจเป็นเพราะครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง เฉลี่ยโดย
ส่วนใหญ่จะส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และจะมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี ปัญหาต่างๆ  จะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ไม่สามารถเอาวิธีการ
สอนแบบใหม่ๆ และไม่สามารถน าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในแต่ละโรงเรียน
ในจังหวัดพัทลุง แต่เดิมนั้นเปิดสอนเฉพาะวิชาศาสนาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในทางธุรกิจ การลงทุนจึง
น้อย เมื่อมีการเปิดสอนวิชาสามัญจึงท าให้ปัญหาในเรื่องงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร แม้ว่ากรม
วิชาการ (2546,น. 5) ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน 
ครูต้องเข้าใจหลักสูตรที่จะน ามาใช้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้นั้นเกิดประสิทธิภาพบรรลุ
จุดมุ่งหมายแห่งหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนก็ตาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุงก็ยังมี
ปัญหาในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา สอดคล้องกับ ซากีเราะห์ เจ๊ะแว (2551,น.78) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ที่มี ระดับวุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษาต่างกัน โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการสอน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เฉลิมพล และซัน (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตภาคกลางพบว่า  
สภาพการด าเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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อิสลาม เขตภาคกลาง ตามความเห็นของครูที่มีระดับการศึกษา มีทัศนะไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ มูฮ า
มัดนาเซ สามะ (2551,บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตรจังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบว่า ครูอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนะไม่แตกต่างกัน  

2.3 ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 และที่ระดับ .01 ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
พัทลุง ขนาดใหญ่ มีอัตราเฉลี่ยของจ านวนครูผู้สอนต่อจ านวนนักเรียน มากกว่าในโรงเรียนขนาดกลาง แต่
โดยพื้นฐานของโรงเรียนทุกขนาดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ มีบุคลากรครูที่เป็น ครู
สามัญ วิทยากรอิสลามศึกษา ซึ่งอาจจะขาดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
และการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่ จึงท าให้มีปัญหาในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ส่งผล
ให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับยังขาดงบประมาณ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น เงินเดือน บุคลากรมีน้อย และยังขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีอัตราการ
เข้า-ออกของบุคลการก่อนบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องต่อการใช้หลักสูตรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นุกูล ชูนุ้ย (2540, น. 84) ที่ศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 พบว่า ผล
การเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2535 ใน
ภาพรวม ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ กิตติศักดิ์ หนูด้วง (2549, น. 79 - 80) ได้ศึกษาการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นในการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2.4  ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงต้องท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD ของ Fisher 
ผลปรากฏว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 5 ปี มีปัญหา
การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 5-
10 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ แสดงว่า ประสบการณ์ในการท างานของครูมีผลต่อการการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดทักษะและความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่บางครั้ง ครูใน
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ปฏิบัติการสอนนาน ๆ อาจใช้แนวทางเดิม ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เกรียงไกร ค าเหลือง (2540,น. บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาในการวัดและประเมินผล
วิชาพลศึกษา เขตการศึกษา 8 พบว่า ครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอน 1 -5 ปี 6-10 ปี และ11 ปี 
ขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาแตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์
น้อยกับครูที่มีประสบการณ์มาก และสอดคล้องกับสวัสดิ์ เจียมใจ (2553 ,น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครู
ปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีประสิทธิภาพการด าเนินงานการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มครูที่มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี กับ 6-10 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานการปฏิรูปการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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