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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา
ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย 2) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 3) สรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีขนั้ ตอนดําเนินการวิจยั 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย กลุมที่ศึกษาไดแก
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย จํานวน 19 คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการ
ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมที่ศึกษาไดแก
ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอิสลามศึกษา สํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ ชมรมตาดีกา และศึกษานิเทศกชํานาญการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 คน และระยะที่ 3
สรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ผูสอน และผูปกครองของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
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** ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสถาบันวิจัย และพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 964 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชการศึกษาเอกสาร การสังเกต
การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย และ
การวิเคราะหเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย
6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป และดานการ
มีสวนรวมของชุมชน
2. แนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน
ทั่วไป และ ดานการมีสวนรวมของชุมชน
3. รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรมและ
ระดับปฏิบัติการไดแก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มัสยิด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานทัว่ ไป และดานการมีสว นรวมของชุมชน โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดและขอเสนอแนะ
จะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ
รูปแบบการจัดการศึกษา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the situation of educational management
of TADIKA schools in Sabah State, Malaysia; 2) to study guidelines of educational management of
TADIKA in three Southern Border Provinces; and 3) to construct of the educational management
model of mosque-based Islamic educational centers (TADIKA) in 3 Southern Border Provinces.
The research was divided into three phases. The first phase was to study state of educational
management of TADIKA School in Sabah State, Malaysia. The subjects were 19 education officers,
administrator and teachers in Sabah State, Malaysia. The second phase was to study state and
needs of educational management of TADIKA. The subjects were 11 administrators, teachers,
parents, alumni, member Islamic committee and TADIKA group. The third phase was to construct
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of the educational management model of TADIKA in three Southern Border Provinces. The subjects
were 964 administrators, teachers, and parents involving with TADIKA. The data were collected
from document, observation, interview, focus group and questionnaire. The quantitative data were
analyzed by descriptive statistics, and qualitative data were analyzed by content analysis.
The result of research revealed that:
1. The educational management of TADIKA School in Sabah State, Malaysia consisted of
6 areas: policies, curricula, personnel, budget, general administration, and community members’
participation.
2. The educational management of TADIKA in the 3 Thai Southern provinces consisted of
6 areas which were policy, curricula, personnel, budget, general administration, and community
members’ participation.
3. The model of educational management appropriate for TADIKA in three southern border
provinces compose of two levels: policy level and operation level. Policy level includes Ministry of
Education, Ministry of Interior, Prime Minister's Office, and Ministry of Culture. Operation level
includes Office of the Private Education Commission, Mosque, Local Government Organizations,
Southern Border Provinces Administration Centre, Provincial Cultural Office, and TADIKA.
The educational management consists of 5 areas: curricula, personnel, budget, general administration,
and community members’ participation. There is also a need to follow the guidelines and suggestions
that have been set out in order for the education management of TADIKA to be successful.

Keywords
Educational Management Model, Mosque-Based Islamic Educational Centers (TADIKA),
Three Southern Border Provinces

บทนํา
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด หรือ ตาดีกา (TADIKA) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนสถาบันชัน้ แรกสุดทีไ่ ดทาํ หนาทีป่ ลูกฝงหลักคําสอนของศาสนาใหแกเด็ก ๆ มุสลิม (วีระศักดิ์ จันทรสง แสง,
2546, 26) โดยใชอาคารบริเวณมัสยิดเปนสถานที่จัดการเรียนรู ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอนตอนเย็น
ของวันจันทรถึงวันศุกรหรือวันเสารถึงอาทิตยตามความพรอมของชุมชน ผูสอนเปนผูนําศาสนาและ
อาสาสมัครในชุมชน ผูเรียนเปนนักเรียนที่เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน
ซึ่งหลักสูตรของแตละจังหวัดจะไมเหมือนกัน และมีความแตกตางจากพื้นที่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
เนื่องจากมีระเบียบเปนการเฉพาะ กลาวคือ มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลาม
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ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยศูนยการศึกษา
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในขณะที่ตาดีกาพื้นที่อื่น ๆ
มีระเบียบจากอีกหนวยงานหนึง่ เขามารองรับ คือ ระเบียบของกรมการศาสนา โดยไดออกระเบียบกรมการศาสนา
วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด พ.ศ. 2551 ความแตกตางความซับซอนดังกลาวสะทอนภาพ
ความสําคัญของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งมิติของความเชื่อมโยงกับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจาก
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เปนสถาบันสําคัญในการสรางรากฐานสําหรับเยาวชนของชุมชน
ทางดานศาสนา วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง (ไชยทวี อติแพทย,
ม.ป.ป., 49-50)
จากผลการศึกษาสภาพปญหาการศึกษาอิสลามศึกษาของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2549 พบวา เด็กเยาวชนมุสลิมมีปญหาการใชภาษาไทยไมคลอง ซึ่งเปนผลมา
จากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน ทําใหเด็กมีปญหาการพูด การอาน
และการเขียนภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจยั ของอิบรอฮีม ณรงครกั ษาเขต สุกรี หลังปูเตะ และ การเดร สะอะ
(2555, 15) พบวา หลักสูตตาดีกาเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษามลายู และ
มุงรักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระญาวี ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสามัญทั้ง
ดานความรู ความคิด ซึง่ มีคา เฉลีย่ ตํา่ กวาคาเฉลีย่ ของประเทศในทุกวิชา (ไชยทวี อติแพทย, ม.ป.ป., 61-62 ; รุง
แกวแดง, 2548, 48 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2550, ฉ) นอกจากนั้น ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่
ที่มีตอภาครัฐวาจะเขามาแทรกแซงการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน
การกําหนดใหมีหลักสูตร 2 ภาษาเพื่อตองการใหภาษามลายูถิ่นหมดไปจากประเทศไทย และการเขาไป
สนับสนุนสถาบันการศึกษาของทองถิ่นเปนการเขาไปแทรกแซงการจัดการศึกษาโดยชุมชน (เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ, 2550, ช) สอดคลองกับงานวิจยั ของ นิเลาะ แวอุเซ็ง, ผองศรี วาณิชยศภุ วงศ , นูรดุ นี สารีมงิ และ
มูหามัดรูยานี บากา (2554, 174) พบวา ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ไดแก ปญหาสถานการณความไมสงบ และความสัมพันธกบั ชุมชน จึงทําใหหนวยงาน
ภาครัฐไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได รวมถึงการทีศ่ นู ยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีรปู แบบ
การบริหารจัดการที่หลากหลายทําใหยากแกการสงเสริมและสนับสนุน ตลอดถึงการควบคุมดูแลอยางเปน
ระบบ หลักสูตรการเรียนการสอนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมสามารถเชื่อมโยงระหวางศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดวยกันเอง และสถาบันอื่นได นอกจากนั้น ครูไมไดรับการสนับสนุนสงเสริม
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากรัฐทั้งที่จบจากในประเทศและตางประเทศ และไมไดรับสวัสดิการที่ดี
ครูมีความรูสึกไมปลอดภัยในพื้นที่ จึงขอยายออกนอกพื้นที่ สวนครูที่มีความสามารถไมกลายายเขามาสอน
ในพื้นที่ ทําใหครูไมเพียงพอ จึงตองนํานักเรียนชั้น 10 เขาไปเปนครูฝกสอนในโรงเรียนตาดีกาแทน จึงเห็นวา
เวลาสอนอาจเพีย้ นได (รุง แกวแดง, 2548, 55) รวมทัง้ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนศาสนา
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ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักคัมภีรอัลกุรอานเปนไปดวยความยากลําบาก จึงอาจทําใหเยาวชนหลงเชื่อ
และกอเหตุรา ย ๆ ไดเชนกัน (รุง แกวแดง, 2548, 49-55 ; วีระศักดิ์ จันทรสง แสง, 2546, 26 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,
2550, ฉ-ฏ)
ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ศึกษาของรัฐ มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 20) ไดระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
สอดคลองกับ Smith (1969 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, 2556, 23-30) ที่ไดจําแนกภารกิจการ
บริหารการศึกษาเปน 5 ประเภท คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน งานธุรการ
การเงินและบริการ และงานดานความสัมพันธกบั ชุมชน โดยเปนการดําเนินงานของกลุม บุคคลในการรวมมือ
กันพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งในดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และ
พัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปน
คนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ ดํายูโซะ
(2555, 5) ไดศกึ ษาสภาพการดําเนินงานของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ทีไ่ ดรบั เหรียญทอง
ในจังหวัดสตูล พบวา สภาพการดําเนินงานของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล
ที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่
ดานบรรยากาศ และดานการมีสวนรวมของชุมชน
ระบบการบริหารศึกษาในประเทศมาเลเซียทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั เปนระบบการบริหารการศึกษาทีไ่ ดผา น
การปรับปรุงพัฒนาจากพืน้ ฐานเดิมของประเทศทีม่ ชี าวมาลายู ผูน บั ถือศาสนาอิสลาม มีวถิ ชี วี ติ แบบชาวมุสลิม
ตะวันออก เดิมระบบการบริหารการศึกษาของมาเลเซียบริหารแบบไมเปนทางการ มีปอเนาะ มัสยิด หรือบาน
ผูรูเปนฐานในการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะคลายกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ของประเทศไทยในปจจุบนั ซึง่ ระบบการศึกษาของมาเลเซียนัน้ เปนระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
กับบริบทของศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย คุณภาพ
การศึกษาในมาเลเซียมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับในประเทศทีอ่ ยูใ นเครือจักรภพอังกฤษซึง่ มีจาํ นวน 48 ประเทศ
กระจายทั่วโลก (อมรรัตน บุตรนํ้าเพชร, 2551)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทมี่ คี วามเหมาะสมกับบริบทและความตองการของผูท เี่ กีย่ วของในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ของประเทศมาเลเซียรวมกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามความตองการของผูท เี่ กีย่ วของในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึง่ ผลทีไ่ ดจาก
การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) อันจะนําไปสูก ารยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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ใหมีคุณภาพตามความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้ คือ
1. ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห
ประเทศมาเลเซีย
ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรของ JHEAINS และ ผูอํานวยการ
และผูสอนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย จํานวน 19 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง และประเด็น
การสัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย วิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา การสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย และการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร
2. ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ดานอิสลามศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ชมรมตาดีกา และศึกษานิเทศกชํานาญการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง ประเด็นการสนทนากลุม/
การสัมภาษณ และแบบบันทึกการสนทนากลุม/การสัมภาษณ วิธีการรวบรวมขอมูล การสนทนากลุม และ
การสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
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3. ระยะที่ 3 การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปน 3 ขั้นตอนยอย
3.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูว จิ ยั ไดนาํ ผลการศึกษาในระยะที่ 2 มาใชในการสรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 66 ขอ
กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน
300 แหง รวม 964 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ การจัดการ
ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีคุณภาพดาน
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.601.00 และมีคาความเที่ยง (Reliability) เปนรายดานอยูระหวาง 0.852 ถึง 0.891 และทั้งฉบับเทากับ 0.917
และการวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตบิ รรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก การจัดอันดับ ความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ย
3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูวิจัยนําผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และขั้นตอนที่ 1
มาเปนขอมูลในการยกรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต
3.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมเปาหมาย ไดแก เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ผูแ ทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ผูแ ทนจากสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกา ประธานชมรมตาดีกา นักวิชาการ
มหาวิทยาลัย ผูนําศาสนา/ผูบริหารตาดีกา และผูสอน จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ไดแก เครื่องบันทึกเสียง และประเด็นการสนทนากลุม วิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การสนทนากลุม และ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นตาดี ก าในรั ฐ ซาบาห
ประเทศมาเลเซีย
1.1 ดานนโยบายการจัดการศึกษา: รัฐบาลกลางกําหนดวิสยั ทัศน โครงสราง บทบาทหนาที่
และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีช่ ดั เจน และมีการกระจายอํานาจหนาทีใ่ นการบริหาร
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การศึกษาใหแตละรัฐนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ
1.2 ดานหลักสูตร: เปาหมายของการจัดการศึกษาตาดีกา เพือ่ อบรมสัง่ สอนและใหความรูเ กีย่ วกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม และพัฒนาจิตใจของผูเรียนทุกคนใหผูเรียนเปนมุสลิมที่ดีของประเทศชาติ และ
ั นธรรม มีทกั ษะทางการสือ่ สารทีด่ ี ทัง้ ภาษา
สรางจิตสํานึกของผูเ รียนใหมคี วามรักความสามัคคีในสังคมพหุวฒ
มลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ และมีทักษะสังคม รัฐบาลกลางกําหนดใหใชหลักสูตรเดียวกัน
ทั้งประเทศ แตสามารถจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมไดตามความตองการผูเรียน การวัดและประเมินผลความรู
ทางศาสนาระดับชาติดวยขอสอบกลางที่เปนมาตรฐานทั่วทั้งประเทศ เพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา
ที่เทาเทียมกันทั้งประเทศ และสามารถเทียบโอนเขาเรียนตอในโรงเรียนตาดีกาอื่น ๆ ทั่วประเทศได โรงเรียน
ทุกแหงตองจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาที่กําหนด และมีสื่อการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ
1.3 ดานบุคลากร: รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณคาตอบแทนผูส อน รัฐซาบาหคดั เลือก
ผูสอนตามคุณสมบัติโดยมีคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของผูสอน และผูสอนระดับปฐมวัยเปนเพศหญิง
เทานัน้ ผูส อนสวนใหญสอนดวยอุดมการณ เพือ่ เผยแพรศาสนาอิสลาม และมีการนิเทศติดตาม มีการพัฒนา
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
ผูส อนอยางตอเนือ่ ง สวนผูบ ริหารตาดีกาไมจาํ เปนตองเปนผูน าํ ศาสนา (อิหมาม) เนนผูท มี่ คี ณ
1.4 ดานงบประมาณ: โรงเรียนตาดีกาของรัฐไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง
ทั้งหมด ไดแก ดานอาคารสถานที่ วัสดุและสิ่งกอสราง การจัดการ คาตอบแทนผูสอน ฯลฯ สวนโรงเรียน
ตาดีกา สังกัดเอกชนสวนใหญไดงบประมาณจากคาเลาเรียนของผูเรียน นอกจากนั้น หนวยงานภายนอก
ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน หนวยงานสังคมสงเคราะห หนวยงานของศาสนา เปนตน และมี
คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่จัดหาและดูแลงบประมาณและเงินบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ
1.5 ดานการบริหารงานทัว่ ไป: โรงเรียนตาดีกามีสถานทีเ่ รียนทีม่ คี วามสะอาดและปลอดภัย
และอาคารสถานทีข่ องโรงเรียนตาดีกาสวนใหญอยูใ นมัสยิด (1 มัสยิด 1 ตาดีกา) และมีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ผูส อนไดรบั คาตอบแทนเปนรายเดือน มีคา ตอบแทนลวงเวลา และมีการปรับเงินเดือน เพิม่ ขนาดของหองเรียน
ตอจํานวนผูเรียน ไมเกิน 15-25 คน/หองเรียน และมีระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนครบถวน ทันสมัย และ
นําไปใชประโยชนได
1.6 ดานการมีสว นรวมของชุมชน: ภาคประชาชนไมคอ ยมีสว นรวมกับโรงเรียนตาดีกา มีองคกร
อืน่ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ผูป กครองมีสว นรวมโดยการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนตาดีกาของ
เอกชน อาสาสมัครในชุมชนมีสว นรวมในการสอนผูเ รียนในโรงเรียนตาดีกา ผูบ ริหารมีชอ งทางการสือ่ สารขอมูล
ขาวสารไปยังบุคลากรและผูปกครองที่มีประสิทธิภาพ
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2. ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานนโยบาย ดานหลักสูตร
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้
2.1 ดานนโยบาย: โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนใตไมชัดเจน ดังนั้น ควรมีการปรับโครงสรางการบริหาร สถานภาพของตาดีกา
พระราชบัญญัติและระเบียบ และกําหนดบทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใหชัดเจน มีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนควรเปด
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบ และนํากระบวนการของโรงเรียนคูขนานมาใชใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
2.2 ดานหลักสูตร: หลักสูตรตาดีกาควรเปนหลักสูตรทีค่ งไวซงึ่ อัตลักษณดงั้ เดิม และสอดคลอง
กับความตองการของผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพืน้ ทีอ่ ยางแทจริง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรเรงรัดและรับรองหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺโดยเร็ว
และกําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลทีช่ ดั เจน และเปนรูปธรรม เพือ่ ใหเปนหลักสูตรทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน
และควรจั ด ทํ า และจั ด อบรมการผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนให แ ก ผู  ส อนเพื่ อ ให มี สื่ อ การเรี ย นการสอน
ทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน และควรรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ไดแก สพฐ. และสํานักงานการศึกษาเอกชน
(สช.) ในการบูรณาการหลักสูตรตาดีกากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ INET การสงตอ
ผูเ รียนไดเขาเรียนศาสนาในระดับทีส่ งู ขึน้ ได ควรสรางความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใช และมีกระบวนการ
กํากับติดตามการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร
2.3 ดานบุคลากร: ผูส อนขาดความรู คุณสมบัตขิ องผูส อนไมเปนไปตามเกณฑ และผูบ ริหาร
ขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหาร ดังนั้น ควรออกระเบียบศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) วาดวยการสรรหาและคุณสมบัติของผูสอนตาดีกาอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถถายทอด
ในเรื่องอิสลามศึกษาไดอยางถูกตอง ควรจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยมีมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ ง และสนับสนุนวิทยากร และเปดโอกาส
ใหอิหมามสามารถแตงตั้งผูชวยบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)ได
2.4 ดานงบประมาณ: จากการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ ดังนัน้ ภาครัฐอาจ
ตองสรางเกณฑเรื่องของการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหตาดีกาเทากับที่
ชุมชนสนับสนุน เพื่อสรางเงื่อนไขการมีสวนรวมของชุมชน ควรของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และควรอบรมผูบริหารตาดีกา และผูสอนตาดีกาใหสามารถเขียน
และจัดทําแผนงบประมาณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดได
2.5 ดานการบริหารงานทั่วไป: ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญ
ขาดแคลนอาคารเรียนถาวรและสิง่ อํานวยความสะดวก และสัดสวนผูเ รียนและผูส อนตอหองเรียนไมเหมาะสม
ดังนั้น ควรเปดโอกาสใหองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีสวนรวม
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สนับสนุนงบประมาณตามความตองการของตาดีกาในพืน้ ทีแ่ ละสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง
ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารไม เ หมาะสม ดั ง นั้ น ควรเพิ่ ม ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารต า ง ๆ ให ผู  ส อน
อยางเพียงพอและเหมาะสมกับคาครองชีพในสภาพปจจุบัน ควรปรับแกไขระเบียบศูนยการจัดการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อใหจํานวนผูสอนตาดีกาเพียงพอกับจํานวนผูเรียน นอกจากนั้น ผูบริหาร
ตาดีกาขาดความสามารถในการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ ดังนั้น ควรสรางความเขาใจ
ดานการบริหารงานบุคคล และการใชงบประมาณการบริหารจัดการตาดีกาที่ถูกตองแกผูบริหารตาดีกา
2.6 ดานการมีสว นรวมของชุมชน: ผูน าํ ชุมชน และผูป กครองบางคนไมใหความรวมมือและ
ไมมสี ว นรวมในการจัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรมของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดังนัน้
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง และ ภาคีเครือขาย ไดแก
ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเขามามีสวนรวมกับศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใหมากขึน้ โดยการทํางานรวมกัน เชน ผูป กครองควรหาโอกาสมารวม
สอนทีต่ าดีกา การทํา MOU การเปนคณะกรรมการรวมกัน การสนับสนุนงบประมาณทัง้ รูปแบบทีเ่ ปนเงิน และ
ไมใชเงิน เชน สิง่ ของ อาคารสถานที่ อาหารกลางวัน วิทยากร นักศึกษาฝกงาน เปนตน และชุมชนควรมีสว นรวม
ในการสรางศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง
และพึ่งพาตนเองได
3. ผลการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของ 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ไดแก ศธ. มท. สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และกระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) และระดับปฏิบัติการ ไดแก สช. มัสยิด อปท. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ซึง่ มีการสัง่ การและ
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสือ่ การเรียนการสอน ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาผูส อน
คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร และ คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ดานงบประมาณ ไดแก
การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ และ การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป ไดแก
อาคารสถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวก การบริหารจัดการของผูบ ริหารตาดีกา คาตอบแทนและสวัสดิการ
และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
สวนทองถิน่ และหนวยงานภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึง่ ผูท เี่ กีย่ วของและองคประกอบการจัดการศึกษา
ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดและขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได ดังภาพที่ 1
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ñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĂÜýĎî÷ŤÖćøýċÖþćĂĉÿúćöðøąÝĞćöĆÿ÷ĉé"(êćéĊÖć) Ĕî"3 ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš
ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø
ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ" ÖøąìøüÜüĆçîíøøö
1. ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉö"ÖćøýċÖþć
øąéĆïîē÷ïć÷ đĂÖßî"(ÿß.)
2. ÿĞćîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøõćÙ"12
3. öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔîóČĚîìĊę"3 ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš""
4. ÿóå.
ÿĞćîĆÖÜćî"
ýĎî÷ŤÖćøýċÖþćĂĉÿúćöðøąÝĞćöĆÿ÷ĉé"(êćéĊÖć)
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ÿß.
1. ÙèąÖøøöÖćøĂĉÿúćöðøąÝĞćÝĆÜĀüĆé
- Ăðì.
2. ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøýĎî÷Ť
øąéĆïðäĉïĆêĉÖćø 1. ÿĞćîĆÖÜćîÖćøýċÖþćđĂÖßîÝĆÜĀüĆé 1. ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîÝĆÜĀüĆé"(ĂïÝ.)
2. ÿĞćîĆÖÜćîÖćøýċÖþćđĂÖßîĂĞćđõĂ 2."ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïú"(Ăïê.)
3. ßöøöêćéĊÖć"ñĎšîĞćýćÿîć"ñĎšÿĂî
4. ßčößî"ñĎšðÖÙøĂÜ"îĆÖđøĊ÷î
3. đìýïćú

ĂÜÙŤðøąÖĂïÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĂÜýĎî÷ŤÖćøýċÖþćĂĉÿúćöðøąÝĞćöĆÿ÷ĉé"(êćéĊÖć) Ĕî"3 ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîĔêš"ÝĞćîüî"5 éšćî"
éšćîìĊę"1 ĀúĆÖÿĎêø"
1 ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
2 ÖćøüĆéðøąđöĉîñú
3 ÿČęĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

đÜČęĂîĕ×ÙüćöÿĞćđøĘÝ
Ēúą×šĂđÿîĂĒîą

éšćîìĊę"2 ïčÙúćÖø
1 ÖćøóĆçîćïčÙúćÖø
2 ÙčèÿöïĆêĉĒúąÖćø
ÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖø"
3 ÙčèÿöïĆêĉñĎšïøĉĀćø"

éšćîìĊę"3 Üïðøąöćè"
1 ÖćøÝĆéĀćĒúą
ÝĆéÿøøÜïðøąöćè
2 ÖćøüćÜĒñîĒúą Öćø
ĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè"

éšćîìĊę"4 ïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð"
1 ĂćÙćøÿëćîìĊęĒúą""""
ÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ
2 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜ
ñĎšïøĉĀćø"
3 ÙŠćêĂïĒìîĒúą
ÿüĆÿéĉÖćø"

éšćîìĊę"5 ÖćøöĊÿŠüîøŠüö
×ĂÜßčößî"
1 ñĎšðÖÙøĂÜĒúąßčößî
2 ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆå"
3 ĀîŠü÷ÜćîÿŠüîìšĂÜëĉęî
4 ĀîŠü÷ÜćîõćÙđĂÖßî"

ÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĂÜýĎî÷ŤÖćøýċÖþćĂĉÿúćö
ðøąÝĞćöĆÿ÷ĉé"(êćéĊÖć) Ĕî"3"ÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš

ภาพที่ 1: รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ไดแก ศธ.
ควรพิจารณาเรงรัดและติดตามหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺฉบับใหมที่เปนหลักสูตร
ที่เกิดขึ้นจากความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่
อยางแทจริง ควรบูรณาการหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺกบั หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรคงไวซึ่งอัตลักษณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ดัง้ เดิม โดยมีความยืดหยุน ในเรือ่ งของเนือ้ หาสาระ เวลา และเหมาะสมกับวัย และสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด (สช.จังหวัด) ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับอิบติดาอียะฮฺและ
การนําหลักสูตรไปใช ประเด็นที่ 2 การวัดและประเมินผล ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการสอบวัดระดับที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และควรจัดทําระบบและ
ความรวมมือ (MOU) เพื่อนําผลการสอบไปใชในการศึกษาศาสนาตอในระดับที่สูงขึ้นไดโดยไมตองสอบ
วัดระดับซํ้าอีก สพฐ. และ สช. ควรหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดสอบ INET เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอน ขอสอบ
INET ควรมี 3 ภาษา ไดแก ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาไทย และ สช.จังหวัด ควรทําหนาที่กํากับ
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ติดตาม ตรวจสอบการนําหลักสูตรไปใชอยางเปนระบบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรใหมี
มาตรฐานเดียวกันเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกันได และประเด็นที่ 3 สื่อการเรียนการสอน ไดแก สช.จังหวัด
ควรจัดอบรมความรูใหแกผูสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของผูสอนและ
ผูเรียน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ดานบุคลากร ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การพัฒนาผูสอน ไดแก ศธ. ควร
ปรับแกไขระเบียบศูนยการจัดการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยเพิ่มจํานวนผูสอนใหเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน รวมทั้ง สช.จังหวัดควรรวมมือกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่
สงนักศึกษาใหมาเปนครูฝก สอนในตาดีกา เพือ่ แกไขปญหาการขาดแคลนผูส อนตาดีกาเฉพาะหนา นอกจากนัน้
สช.จังหวัดรับผิดชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาผูสอน และบุคลากรทางศึกษาทําหนาที่จัดทําหลักสูตรอบรมผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษา และออกใบรับรองเฉพาะผูสอนตาดีกา สช.จังหวัดประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อจัดทําหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตาดีกาอยางตอเนื่อง
และทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและสนับสนุนวิทยากรอบรมตามความเหมาะสม ประเด็นที่ 2 คุณสมบัติและ
การคัดเลือกบุคลากร ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงระเบียบฯ เรื่องการสรรหาและคุณสมบัติของผูสอนใน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใหชัดเจน ปรับปรุงระเบียบฯ เกี่ยวกับสัดสวนจํานวนผูสอน
ใหสอดคลองกับจํานวนผูเ รียน นอกจากนัน้ สช. ควรจัดทําแผนการพัฒนาผูส อนทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
สําหรับผูส อนทีไ่ มมใี บประกอบวิชาชีพครู หรือไมจบการศึกษาตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวเพือ่ ใหไดใบรับรองเฉพาะ
ผูสอนตาดีกา และประเด็นที่ 3 คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ไดแก คุณสมบัติของผูบริหาร
ตาดี ก าควรเป น ไปตามตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค ก รศาสนาอิ ส ลาม คณะกรรมการอิ ส ลาม
ประจําจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาผูบริหารตาดีกาดานวิชาการและบริหารตามแนวทางที่กําหนดไว และ
สนับสนุนผูบริหารตาดีกาใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตาดีกาใหมากขึ้น
3.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ
ไดแก ศธ. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยผานหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติมดวยตนเองทั้งในรูปแบบที่เปน
เงินและไมไดเปนเงินจากภาคเครือขายอื่น ๆ และหนวยงานภาครัฐรวมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางเกณฑ
การมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) อยางยัง่ ยืน และ ประเด็น
ที่ 2 การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ไดแก หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบใหความรูความเขาใจแก
ผูบริหาร ผูสอน และบุคลากรของตาดีกาใหสามารถจัดทําแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
และรายงานงบประมาณได และหนวยงานภาครัฐที่ควรจัดทําระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ดานบริหารงานทัว่ ไป ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 อาคารสถานที่ และสิง่ อํานวย
ความสะดวก ไดแก สช.จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานภาครัฐ รวมมือกันจัดหา
อาคารสถานที่ เ รี ย นและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให เ พี ย งพอ และจั ด ทํ า ระบบดู แ ลผู  เ รี ย นอย า งทั่ ว ถึ ง
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และกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการรับเงิน ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 เพื่อเปดโอกาสให อบจ. และ อบต. สามารถสนับสนุนงบประมาณตามความตองการของตาดีกา
ในพื้นที่และสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา
ไดแก คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ หนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายดําเนินการพัฒนาผูบริหาร
ตาดีกาดานการบริหารงานบุคคล การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และการประเมินผลการ
ทํางานของบุคลากร และประเด็นที่ 3 คาตอบแทนและสวัสดิการ ไดแก ศธ.ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของพิจารณาคาตอบแทนผูสอนและจัดทําภาระงานใหเหมาะสม รวมทั้งจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม
ใหกับผูสอน เพื่อรักษาผูสอนไวในระบบ
3.5 ดานการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 ผูปกครองและ
ชุมชน โดยผูปกครองควรมีสวนรวมสอนผูเรียนทั้งที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และที่บาน
และเขารวมกิจกรรมของตาดีกาอยางสมํ่าเสมอ สวนชุมชนควรมีสวนรวมในการสรางศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยไมตองพึ่งพางบประมาณ
จากหนวยงานของรัฐ ประเด็นที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สช.จังหวัด ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูประสานงาน
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือขาย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใหมากขึ้น ประเด็นที่ 3 หนวยงานสวนทองถิ่น ไดแก อบจ. และ อบต. ควรมีสวนรวมสนับสนุน
งบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของตาดีกาในพื้นที่ เนนการทํางานรวมกันในพื้นที่กับ สช.จังหวัด
และ สช. อําเภอในพืน้ ทีใ่ หมากขึน้ และ ประเด็นที่ 4 หนวยงานภาคเอกชนควรมีสว นรวมในการสงเสริม สนับสนุน
และชวยเหลือศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน บริจาคสิง่ ของ อาคารสถานที่
อุปกรณการเรียนการสอน การดูแลชวยเหลืออิหมาม เปนตน

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย
พบว า รั ฐ บาลกลางกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น โครงสร า ง บทบาทหน า ที่ และนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการทีช่ ดั เจน และมีการกระจายอํานาจหนาทีใ่ นการบริหารการศึกษาใหแตละรัฐนํานโยบายการจัด
การเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ
รัฐบาลกลางกําหนดใหใชหลักสูตรเดียวกันทัง้ ประเทศ แตสามารถจัดทําหลักสูตรเพิม่ เติมไดตามความตองการ
ผูเรียนได รัฐบาลกลางใหการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนตาดีกาทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ
ศูนยอินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555, 20-21) ที่ระบุวา ระบบการศึกษา
ของประเทศมาเลเซียเปนระบบบริหารการศึกษาจากสวนกลางอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง
โดยมีกระทรวงศึกษาเปนผูร บั ผิดชอบดําเนินการ และมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ เปนผูก าํ หนดนโยบาย วางแผน
วิจัย ติดตาม และประสานการดําเนินงานทั้งหมด การกําหนดแผนงานและโครงการตาง ๆ มีคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงรัฐเปนผูค วบคุมดูแล โดยแตละรัฐมีสาํ นักงานการศึกษาแหงรัฐ สวนในระดับอําเภอมีสาํ นักงาน
การศึกษาอําเภอทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสํานักงานการศึกษาแหงรัฐ
2. การศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนใต พบวา ดานนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ
ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนใตไมชดั เจน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ
ศูนย การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เปนสถานที่เรียนศาสอิสลามที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยอาศัยมัสยิดในชุมชน มีชาวบานในพืน้ ทีร่ ว มกันรับผิดชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบตุ ร
หลานในชุมชน มีอิหมามประจํามัสยิดเปนผูควบคุมดูแล สภาพการดําเนินการเปนไปตามสภาพความพรอม
ของชุมชน (อับดุลอาซิซ เจะมามะ, 2555, 32) เพื่อสรางรากฐานสําหรับเยาวชนของชุมชนทางดานศาสนา
วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น (ไชยทวี อติแพทย, ม.ป.ป., 49-50 ;
วีระศักดิ์ จันทรสงแสง, 2546, 26) ดังนั้น จึงทําใหไมมีโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน
ดานหลักสูตรตาดีกาที่ใชในปจจุบันมีความหลากหลาย ทําใหขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน
และไมสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน
ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548/ ฮ.ศ. 1426 ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั นีเ้ ปนหลักสูตรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงทําใหเกิดความรูสึกวาเปนหลักสูตรที่ไมไดเกิดจากความตองการของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางแทจริง
ดังนั้น จึงเลือกใชหลักสูตรตามความตองการของตนเอง เชน หลักสูตรของประเทศมาเลเซีย หลักสูตรที่สราง
ขึ้นเอง เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของอับดนหาดี อะละมาด (2555, 177) พบวา หลักสูตรควรสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น และควรใชหลักสูตรตาดีกาเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้นเพื่อความเปนเอกภาพ จากการที่
หลักสูตรตาดีกาขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหไมสามารถนําผลการสอบไปเขาเรียนตอระดับทีส่ งู ขึน้ ได
ดานบุคลากร ผูสอนมีความรูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตาดีกาทุกดาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคาตอบแทนและสวัสดิการไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และปญหาสถานการณความไมสงบ
จึงทําใหครูขอยายออกนอกพืน้ ที่ สวนครูทมี่ คี วามสามารถไมกลายายเขามาสอนในพืน้ ที่ ทําใหครูไมเพียงพอ
จึงตองอาศัยครูอาสาสมัคร และนักเรียนฝกสอนที่ขาดความรูมาสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสุดา
ไชยวิจารณ (2553, 144) พบวา การพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่สําคัญคือการ
พัฒนาบุคลากรผูส อนทัง้ ในดานความรูค วามสามารถทางดานศาสนาและความชํานาญในวิชาชีพผูส อน และ
การที่ผูบริหารขาดภาวะผูนํา วิสัยทัศน และขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหารจัดการ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จึงทําใหระบบการบริหารจัดการตาดีกาขาดประสิทธิภาพ
ดานงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากผูบริหารขาดความรูการบริหารดานจัดการงบประมาณ ไมมีการทําแผนและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณอยางมีระบบ รวมถึงขาดการสํารวจความตองการของคนในพืน้ ทีจ่ งึ ทําใหงบประมาณทีใ่ ชไปไมตรง
กับความตองการของคนในพืน้ ที่ สอดคลองกับงานวิจยั ของรอหมาน หลีเส็น (2555, 106) ทีพ่ บวา ควรพัฒนา
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ดานการเงินและบัญชี และดานบริหารงานทัว่ ไปอยางมีระบบและตอเนือ่ ง และปรับระบบการตรวจสอบติดตาม
โรงเรียนและการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปอยางสรางสรรค (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,
(2550, ฉ)
ดานบริหารงานทั่วไป พบวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญขาดแคลน
อาคารเรียน สิง่ อํานวยความสะดวก และสือ่ การเรียนการสอน สัดสวนของผูเ รียนและผูส อนไมเหมาะสม ขาดแคลน
ผูส อน และคาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐไมเพียงพอ และขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ตูแวคอ
ลีเยาะ กาแบ (2547, 88-92) พบวา ปญหาสําคัญของตาดีกา คือ ความไมพรอมของสถานที่เรียน
ระบบการบริหารจัดการตาดีกาไมชัดเจน และความไมพรอมของผูสอนในหลาย ๆ ดาน ทั้งการขาดแคลน
จํานวนผูสอนที่จะสอนผูเรียน การขาดเทคนิคการสอน ความไมเขาใจเรื่องหลักสูตรการสอน และผูสอน
ไมประพฤติตนใหเปนปูชนียบุคคลทีผ่ เู รียนควรเคารพ นอกจากนัน้ ความไมเขาใจกันของเจาหนาทีภ่ าครัฐและ
ผูสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความความหวาดระแวงของคนในพื้นที่วาภาครัฐจะเขามาแทรกแซงการจัด
การศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2550, ช)
ที่พบวา ความไมเขาใจตรงกันระหวางภาครัฐกับชุมชน และสถาบันการศึกษาเอกชน ในพื้นที่ทําใหประเด็น
ที่จะสงเสริม สนับสนุนไมไดอยูบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน
ดานการมีสวนรวมของชุมชน พบวา ผูปกครองบางสวนยังไมใหความรวมมือกับศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) บางแหงขาด
การประสานงานกับผูปกครองจึงทําใหผูปกครองไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) นอกจากนั้น ผูปกครองบางคนยังขาดความรูความเขาใจในการติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมของเด็ก และเขาใจวาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเปนหนาที่ของครู จึงทําให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) คอนขางนอย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ตูแวคอลีเยาะ กาแบ (2547, 88-92) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับตาดีกามีนอย
สวนแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) คือ การผลักดัน
ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาภายใตฐานแนวคิดแบบไตรภาคีระหวาง หนวยงานรัฐ สถาบัน
วิชาการ องคกรพัฒนาชุมชน/เอกชนและองคกรชุมชน (ศรีสุดา ไชยวิจารณ, 2553, 4) สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุไลมาน ยังปากนํ้า (2555, 6) และ นิเลาะ แวอุเซ็ง, ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, นูรุดีน สารีมิง และ
มูหามัดรูยานี บากา (2554, 178) ที่พบวา โรงเรียนควรจัดประชุมผูปกครอง จัดทําเอกสารและเว็บไซต
ประชาสัมพันธ รวมมือกับชุมชนจัดทําโครงการนํารองตาดีกาตนแบบ สวนคณะกรรมการบริหารองคกรศาสนา
อิสลามควรรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดโครงการประชุมสัมมนาพอแม ผูป กครองของผูเ รียน และ
สือ่ โทรทัศนหรือวิทยุมสุ ลิมควรใหมจี ดั รายการทีเ่ นนการสรางความตระหนักแกผปู กครองใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
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สรุป
รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ไดแก ศธ. มท. นร.
และ วธ. และระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารได แ ก สช. มั ส ยิ ด อปท. ศอ.บต. สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ซึง่ มีการสัง่ การและความสัมพันธเชือ่ มโยงกัน และองคประกอบ
การจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และสื่อการเรียนการสอน ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาผูสอน คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร
และ คุณสมบัตแิ ละการพัฒนาผูบ ริหารตาดีกา ดานงบประมาณ ไดแก การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ และ
การวางแผนและการใชจา ยงบประมาณ ดานบริหารงานทัว่ ไป ไดแก อาคารสถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวก
การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ซึ่งผูที่เกี่ยวของและองคประกอบการจัดการศึกษาตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ประสบความสําเร็จได
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ควรมีการเตรียมความพรอมของหลักสูตร บุคลากร
งบประมาณ การบริหารจัดการทั่วไป และการมีสวนรวมของชุมชนกอนนําไปใชในสถานการณจริง
2. การดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตภายใตรูปแบบที่กําหนด ควรมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไปพรอมกัน
อยางเปนระบบและยั่งยืน
3. การนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ของ
รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย มาใชในการเทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสามารถนํามาใชไดในบางประเด็นเทานั้น เชน หลักสูตร
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ไดแก งบประมาณ การจัดการ
ผูสอน ฯลฯ การวัดและประเมินผลดวยขอสอบมาตรฐานสามารถเทียบโอนเขาเรียนตอในโรงเรียนตาดีกา
อื่น ๆ ได
4. ควรใหการเสริมแรงกับผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เมื่อผูสอนสามารถ
พัฒนาผูเรียนได ซึ่งจะทําใหผูสอนเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
5. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน
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ผูปกครอง ชมรมตาดีกา มหาวิทยาลัยในทองถิ่น อบต. อบจ. หนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เปนตน
โดยอาจสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน งบประมาณ สิ่งของ
สถานที่ เปนตน เพื่อสรางเงื่อนไขการมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ซึง่ จะสงผลใหการพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) เกิดความยั่งยืนได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ไปทดลองใชในสถานการณจริง เพื่อตรวจสอบวารูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสม
และความเปนไปได และปรับปรุงรูปแบบ ฯ ใหมคี วามเหมาะสมกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากยิง่ ขึน้
2. ควรเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เชน การบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กระบวนการชูรอ เปนตน
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