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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
สงขลา โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach Model) กับการมุ่งเน้น
ประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ประกอบด้วย
การประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักเรียนจ านวน 207 คน ครูผู้สอนจ านวน 90 คน กรรมการสถานศึกษาจ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 207 คน และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
จ านวน 8 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที ่1 แบบประเมินความคิดเห็นของคร ูฉบับที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบประเมินความคิดเห็น
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ฉบับที่ 6 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ฉบับที่ 7 แบบบันทึกผล
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ฉบับที่ 8 แบบบันทึกผลประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยป้อนเข้าของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีผลการประเมินความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับมาก 
ด้านกระบวนการด าเนินการของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีผลการประเมินความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับมาก ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ระดับดี ผลการประเมิน
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การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลาง ผลประเมิน
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ผลประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเกณฑร์ะดับมาก ด้านผลกระทบเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ระดับมาก และผลที่เกิดกับความสันติสุขของชุมชน  มีผลการประเมินความพึง
พอใจผ่านเกณฑร์ะดับมาก 
ค าส าคัญ:  การประเมินหลักสูตร  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2551  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา  
 
Abstract 
  This research aims to evaluate Islamic Studies curriculum according to The Basic 
Education Core Curriculum B.E. 2551 of government primary school in Special 
development Zone of Songkhla. It is applied to use System Approach Model together  
with  Impact  Evaluation  to  guild  the  assessment  in  the  whole  curriculum.  It 
consists of input, process, output and effect.  The  sample  are  207  students , 90  
teachers,  20  Education  Committees,  207  parents  and  10  school  principals.  There  
are  8  assessment  tools  that  are  the  assessment  of  teacher’s  opinion,  the  
assessment  of  school  principal’s opinion,  the  assessment  of  student  satisfaction,  
the  assessment  of  education  committees and  parents’ opinion,  The  interview  of  
school  principals, basic  course  learning  achievement  report,  the result of the 
Ordinary  National Education  Test (O-NET),  and the result of the Islamic  National  
Education  Test (I-NET).  The  statistics  used  to  analyze  data  are  mean,  standard  
deviation  and  content  analysis. 
  The  result  of  the  suitability assessment  found  that  the  input  of  Islamic  
Curriculum  according  to  Basic  Education  Cores  Curriculum  B.E. 2551  meets  the  
criteria  in  high  level,  the  process  of  Islamic  Curriculum  according  to  Basic  
Education  Cores  Curriculum  B.E. 2551  meet  the  criteria  in  high  level,  the  output  
about  8  basic  courses  learning  achievement  meets  the  criteria  in  good  level, the 
result of the Ordinary  National  Education  Test  doesn’t  meet  the  criteria, the result 
of the Islamic National  Education Test  meets  the  criteria  in  medium  level,  the 
competencies  of  learners  evaluation  meets  the  criteria  in  high  level,  the Desired 
Characteristic evaluation  meets the  criteria  in  high  level.  Instructional  satisfaction 
 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1116 |  P a g e

meets  the  criteria  in  high  level,  the  effect  about  the  result  of  school  revolution 
meets  the  criteria  in  high  level,  and  the  peace  of  society  meets  the  criteria in  
high  level. 
Keywords:  The evaluation of curriculum, Islamic Studies Curriculum according to 
 the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, Special development   
 Zone of songkhla 
 
บทน า 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มุ่งหวังให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างสันติ การศึกษาด้านศาสนาจึงเป็นสิ่งส าคัญและถือเป็นหน้าที่ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาของรัฐสามารถจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในระบบโรงเรียน 2 มิติ คือ มิติแรก
เป็นการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ก าหนดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เรียนรู้อิสลาม
ศึกษาในสาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่
มุ่งเน้นมาตรฐานผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และ
หลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยึดถือเป็นระบบแห่งชีวิต สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนมิติที่สองเป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาอิสลามให้กับผู้เรียนควบคู่ไปพร้อมกับการ
เรียนวิชาสามัญทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความพร้อม (ฟาฏินา วงศ์เลขา สืบค้นเมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556 จาก http://www.oknation.net/blog/ised/2012/07/16/entry-2) และการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา ทุกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการยังไม่มีการประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และระยะเวลาการใช้หลักสูตรส าหรับการจัดการเรียนการสอนติดต่อกัน 4 ปี
การศึกษา ซ่ึงเป็นระยะที่มีความเหมาะสมส าหรับการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อจะได้ข้อมูลสารสนเทศใน
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและใช้จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนต่อไป ซึ่งผู้วิจัยจึงความส าคัญถึงการประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
สงขลา โดยการประเมินครั้งนี้ด าเนินการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System 
Approach Model) กับการมุ่งเน้นประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นแนวทางในการ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา  
มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
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  1. เพ่ือประเมินปัจจัยป้อนเข้าของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
  2. เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. เพ่ือประเมินผลผลิตของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 4. เพ่ือประเมินผลกระทบของหลักสูตรเกี่ยวกับผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนและ
ชุมชน หลังจากการด าเนินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การจัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจ เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของรัฐแบบเดิมไม่สนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง ผู้น า
ศาสนา และชุมชนในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างของวิถีชีวิต ภาษา สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ 
อัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งความต้องการผู้ปกครอง ผู้น าศาสนาและชุมชน ในการจัดการศึกษาต้องจัด
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะทางสังคม ภาษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทางหน่วยงานของรัฐโดยกระทรวง ศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยยึดหลักเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต ความต้องการของท้องถิ่น 
และประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งสามารถสนองความต้องการของผู้ปกครอง ผู้น าศาสนา และชุมชนที่มีการ
เรียกร้องให้รัฐจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐทุกระดับให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักพัฒนา
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จาก 
http://www.ed-south.net/edsouth/?name=news&file=readnews&id=8)  ซึ่ งหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางการจัดการศึกษาด้าน
ศาสนาอิสลามของสถานศึกษาของรัฐแต่ละแห่งที่ก าหนดขึ้น  โดยน ามาจัดการเรียนการสอนควบคู่กับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นอิสลามศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน(อิบตีดาอี
ยะฮฺ) และระดับกลาง(มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) โดยการเพ่ิมเวลาเรียนอิสลามศึกษาจากเวลาเรียนปกติไปอีก 10 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มี 8 สาระ ได้แก่ สาระอัล-กุรฺอาน สาระอัล-หะดีษ สาระอัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) 
สาระอัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) สาระอัต-ตารีค (ศาสนประวัติ) สาระอัล-อัคลาก (จริยธรรม) สาระภาษา
อาหรับและสาระภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม  และเน้นการปฏิบัติจริงใน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553 : 1-39) และในส่วนของการประเมินหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวคิดการประเมินเชิง
ระบบตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (ดุสิต  วิพรรณะ. 2554 : 71 ; อ้างอิงจาก วิโรจน์ สารรัตนะ. 
2553) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการประเมินทั้ง CIPPI ในครั้งเดียวกันหรือพร้อม ๆ กัน (parallel) โดยมี
สิ่งที่ “จะถูกประเมิน” เกิดขึ้นก่อนแล้ว  มีการกระท าไปก่อนหน้านั้นแล้ว อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่
เริ่มปรากฏผลออกมาให้เห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่านี้ แล้วแต่ลักษณะของโครงการหรือสิ่งที่
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จะถูกประเมินนั้นว่าเริ่มเกิดปรากฎการณ์ให้เห็นที่สามารถจะท าการประเมินได้แล้วหรือไม่ ซึ่งการประเมิน
เชิงระบบจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน คือ การประเมินบริบท (context) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีข้อมูล
มาตรวจสอบจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการที่ก าหนดไว้แต่เดิมนั้นว่ายังคงเหมาะสมอยู่หรือไม่ 
จุดมุ่งหมายและทิศทางของโครงการที่มีอยู่เดิมควรจะเปลี่ยนไปหรือไม่  การประเมินปัจจัยป้อนเข้า 
(input)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาตรวจสอบทรัพยากรที่ก าหนดไว้แต่เดิมว่ายังมีความเหมาะสมอยู่
หรือไม ่มีสิ่งแทรกซ้อนใดเกิดข้ึนที่ ท าให้จะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่ก าหนดไว้  เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
หรือไม่มีสิ่งแทรกซ้อนใดเกิดข้ึน การประเมินกระบวนการ (process) และการประเมินผลลัพธ์ (product) 
รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้นเป็นการประเมินถึงสิ่งที่เกิดข้ึนจริง เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้น บางเรื่อง
อาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บข้อมูลย้อนหลังเพราะผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ  มาช่วงเวลา
หนึ่งแล้ว 
 ส าหรับการประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบหรือทฤษฎีระบบ (System 
Approach Model หรือ IPO+I Model) เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยรูปแบบการ
ประเมินผลเชิงระบบดังกล่าว จะด าเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ การประเมินปัจจัยป้อนเข้า การ
ประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ โดยสามารถประเมินข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้ครอบคลุมเนื่องจากมีการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยป้อนเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และผลกระทบ สามารถตัดสินคุณภาพและคุณค่าของหลักสูตรว่า สิ่งใดที่ดีที่
ควรพัฒนาต่อไป หรือ สิ่งใดที่บกพร่องควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาให้หลักสูตรมีคุณภาพ
ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 โรงเรียน จ านวน 1147 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 534 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ 4 ฉบับ แบบ
สัมภาษณ์ 1 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลทางการเรียน 3 ฉบับ รวม  8 ฉบับ 
 3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดวันเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ จัดเตรียม
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่งเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนที่เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดส่ง
ด้วยตนเอง และด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและ
เก็บเครื่องมือกลับคืนมายังผู้วิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยท า
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์เนื้อหา 
   
ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้าของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สถานที่ 
สื่ออุปกรณ ์มีความพร้อมและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16, S.D = 0.44) ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 2. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินการของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ทุกโรงเรียนด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมความ
พร้อมการจัดท าหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.18, S.D = 0.55) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีผลการประเมินดังนี้ 
  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียน 
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (X = 3.06, S.D = 0.56) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน  
  3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ของนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียน 
ผลการทดสอบของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.06, S.D =0.51) ซึ่งไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
  3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I-net) ของนักเรียนทั้ง 10 
โรงเรียน ผลการทดสอบของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.34, S.D = 0.61) 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  3.4 ผลประเมินสมรรถนะส าคัญในหลักสูตรฯ ของนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียน นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามตัวชี้วัดของสมรรถนะส าคัญโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X = 2.78, S.D 
= 0.34) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  3.5 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรฯ ของทั้ง 10 โรงเรียน นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  
(X = 2.58, S.D = 0.32) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา  
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของทั้ง 10 โรงเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.19, S.D= 0.52) 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 4. ผลการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนและชุมชนหลังจาก
การด าเนินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มีผลการประเมินดังนี้ 
  4.1 ผลการประเมินผลที่เกิดกับคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพของโรงเรียน คุณภาพของผู้ปกครองและ
ชุมชนทั้ง 10 โรงเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D = 0.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
  4.2 ผลการประเมินผลที่เกิดกับความสันติสุขของชุมชน พบว่า การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
ชุมชนในการร่วมสร้างสันติสุข ทั้ง 10 โรงเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D = 
0.61) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
สรุปและอภิปรายผล  
  1. ผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้าของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับมาก เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
ตระหนักในการน านโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามศึกษามาใช้ให้เกิดความสอดคล้อง
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การสรรหาและการบรรจุครูผู้สอนหรือวิทยากรอิสลามศึกษา
ด าเนินการไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการและมีความโปร่งใสเกิดความยุติธรรมโดยให้ชุมชน
เข้ามีส่วนร่วมในการสรรหา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ของครูผู้สอนในโรงเรียนตรงตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น าศาสนาที่ไม่ต้องการให้บุตรหลานไปเรียนที่อ่ืน
และการสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านอาคารสถานที่ สื่อ ต าราเรียนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเรียนของตนเองและน าความรู้ที่ได้รับจากผู้ปกครองมาเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ของ
ตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซูใบด๊ะ นิยมเดชา (2551 : 102-108) ได้ท าการศึกษาเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคฟัรฎูอัยนฺ ประจ ามัสยิดศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
จังหวัดสตูล พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความพร้อมและความเหมาะสมของครูผ่านเกณฑ์ ครูมีความ
พร้อม มีวุฒิความรู้ความสามารถ ความถนัดและเหมาะสมแต่ละสาระการเรียนรู้  ครูมีเจตคติที่ดีในการ
ท างานและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
  2. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินการของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับมาก เนื่องมาจากผู้เกี่ยวข้องใน
การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าศาสนาและผู้ปกครอง มีความตระหนักให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 7 ขั้นตอน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าเป็นคณะกรรมการในการควบคุม 
ติดตาม กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้ไปสู่จุดหมายและตรงตามความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น และทางโรงเรียนมีระบบการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนและมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของฮัจ
ยะ มาลินี (2546 : 97-103) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่องการประเมินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน 
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สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการที่ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียน และการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
  3. ผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีผลการประเมินดังนี้ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน 10 โรง มีผลการ
เรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับดี เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนมีความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สอดคล้อง เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัดและความต้อการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความตั้งใจในการนิเทศ ก ากับการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง และครูมีความตั้งใจ
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมและความตั้งใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน และให้การช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยการดูแลเอา
ใจใส่นักเรียนในการปกครอง และประสานความร่วมมือกับครู ตลอดจนโรงเรียนมีการด าเนินการจัดให้มี
อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม 
และการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีรูปแบบวิธีสอนที่หลากหลายและมีการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงเป้าหมายมีความสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลด าเนินโดย
ครูผู้สอนเองตลอดหลักสูตร และนักเรียนยังตระหนักถึงผลประเมินต่อการส าเร็จการศึกษาและการศึกษา
ต่อของนักเรียนด้วย ท าให้นักเรียนมีความพร้อม ความตั้งใจและสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของฮัจยะ มาลินี (2546 : 97-103) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียน  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า องค์ประกอบด้านผลผลิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด ร้อยละ 
76.20  

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net) ของนักเรียน 10 โรง มีผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องมาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นระบบการใช้
แบบทดสอบจากส่วนกลางในการสอบวัดผลนักเรียนในพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษที่มีบริบทในการจัดการ
เรียนการสอนแตกต่างกัน เกณฑ์ในการตัดสินใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยพ้ืนฐานการทดสอบ ระดับชาติ ของทุก
สังกัด และช่วงเวลาที่จัดสอบกับการจัดการเรียนการสอนขาดความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสุเทพ สุดเอี่ยม (2553 : 144-149) ได้ศึกษาและประเมินหลักสูตรเรื่อง  การประเมินหลักสูตรโรงเรียน
พระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านผลผลิตเป้าหมาย
ทีผู่้เรียนมีความรู้ความสามารถใน 8 สาระการเรียนรู้ ผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์ 

3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ( I-net) ของนักเรียน 10 โรง มี
ผลการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับปานกลาง เนื่องมาจาก หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
เนื้อหาสาระที่จัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน นักเรียนส่วนหนึ่ง
ได้รับการสั่งสอนมาจากผู้ปกครองหรือจากการเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็น
หลักการทางศาสนาเดียวกันโดยได้น าความรู้พ้ืนฐานมาประยุกต์ ใช้ในการเรียน นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนเนื่องจากตรงตามวิถีชีวิตของตนเอง  โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนอิสลาม มีความตั้งใจ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และเป็นความ
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ต้องการของผู้น าศาสนา ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  มีสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของซูใบด๊ะ นิยมเดชา (2551 : 102-108) ได้ท าการศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาค
ฟัรฎูอัยนฺ ประจ ามัสยิดศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล พบว่า องค์ประกอบด้าน
ผลผลิต คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 77.60 

3.4 ผลประเมินสมรรถนะส าคัญในหลักสูตรฯ ของนักเรียน 10 โรงมีผลการเรียนเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนทั้งสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะด้านศาสนา โดยครูผู้สอน มีการจัด
กิจกรรมที่สนองตอบต่อการพัฒนานักเรียนที่ไม่น่าเบื่อและนักเรียนชอบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูและวิทยากรอิสลามจะด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องการพัฒนาสมรรถนะสอดแทรกเข้าไป
ด้วย ส่วนการประเมินมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลากให้นักเรียนเลือกไม่จ าเจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
บุตรสดี ติเอียดย่อ (2554 : 128-133) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนแกนน า
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักรา  2551 ในจังหวัดปัตตานี พบว่า ผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มิติด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน มีผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี(สูง)และผ่านเกณฑ์ 

3.5 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรฯ ของนักเรียน 10 โรง มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก เนื่องมาจากหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรอิสลามศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2549 ได้
ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้ในหลักสูตรที่ชัดเจน ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมสอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดและมีการประเมินผลได้ตรงตามตัวชี้วัดของ แต่ละคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนยังตระหนักที่จะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักสูตรโดยด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฮัจยะ มาลินี 
(2546 : 97-103) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่องการประเมินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่าองค์ประกอบด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับมาก เนื่องมาจากหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาสาระทุกส่วนในตัวของหลักสูตรตรงตามความต้องการ
ของนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ตรงตามหลักสูตรและสามารถถ่ายทอดความรู้ทาง
ศาสนาได้ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาและท้องถิ่นทุกฝ่ายให้ การสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้มี
ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ เหมาะสม
และตรงตามเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุตรสดี ติเอียดย่อ (2554 : 
128-133) ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนแกนน าการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในจังหวัดปัตตานี พบว่า ผลการประเมินการใช้หลักสูตร



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1123 |  P a g e

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มิติด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และผ่านเกณฑ ์
  4. ผลการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนและชุมชนมี 
ผลการประเมินดังนี้ 

4.1 ผลการประเมินผลที่เกิดกับคุณภาพการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ระดับ
มาก เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในหลักสูตรหลักสูตรอิสลามศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความหลากหลายมาใช้ในโรงเรียนตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าศาสนาและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี 
รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในเกิด
คุณภาพและมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอิมรอน ขวัญนาคิน (2554 : 102-108) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2549 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายะลา เขต 1 ตามแนวคิดของแฮมมอนด์ (Hammond) พบว่า ผลการประเมินมิติพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน เกี่ยวกับผลประเมิน ด้านเจตคติทางการเรียนอิสลามศึกษาด้านการปฏิบัติตนตาม
แนวทางอิสลามโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและผ่านเกณฑ ์

4.2 ผลการประเมินผลที่เกิดกับความสันติสุขของชุมชน มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ระดับมาก 
เนื่องมาจากนักเรียนที่จบการศึกษาและกลับไปอยู่ ในชุมชนมีความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติของ
ศาสนาเป็นอย่างดีและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในชุมชนและชุมชนมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับ
เยาวชนทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาในการร่วมท ากิจกรรมของ
ชุมชน และการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน ระหว่างชุมชนโดยอาศัยความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา
จากการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประยุกต์ใช้ในการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนในทุกด้าน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ฮัจยะ มาลินี (2546 : 97-103) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่องการประเมินการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net ,I-net) โรงเรียนทุกโรงเรียน
ควรน าผลการทดสอบสอบมาวิเคราะห์ในแต่ละสาระตามตัวชี้วัดที่สอบจากข้อสอบกลางส าหรับใช้ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการทดสอบและครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละบุคคลตาม
ความสามารถและควรจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของแต่ละบุคคล 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ควรพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอและเหมาะสม และโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในทุกขั้นตอน
ในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายตรงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอกับความต้องการ มีการประเมินตามสภาพจริง 
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  1.3 โรงเรียนและชุมชนต้องมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอ และจัดกิจกรรมการ
เสริมสร้างสันติสุขที่หลากหลายให้กับเยาวชนหลังการจบการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา เฉพาะสาระการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา หรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  2.2 ควรวิจัยประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา เฉพาะโรงเรียน
นับถือศาสนาอิสลาม หรือโรงเรียนท่ีมีนักเรียนหลายศาสนาเรียนร่วมกัน 
  2.3 ควรวิจัยประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา ในระดับกลาง 
หรือระดับสูง 
  2.4 ควรศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา 
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