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บทคัดยอ
การวิจัยเพื่อพัฒ นาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
สังคมไทยครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ ก ษาความต อ งการและความคาดหวังของนั ก เรี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รสามั ญ บู ร ณาการอิ ส ลามศึ ก ษา นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตที่มี
ตอการเปดหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความตองการและความ
คาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษากับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย 3) เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย และ4) เพื่อพัฒ นาหลักสูตรอิสลาม
ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทสั งคมไทย กลุ ม ตั ว อย างที่ ใช ได แ ก นั ก เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 945 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) แบบสัมภาษณที่ใชการสนทนากลุมยอย
ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความตองการรายวิชาในดานศาสตรตาง ๆ ที่ควร
บรรจุไวในหลักสูตรอิสลามศึกษาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =3.85) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา รายวิชาดานศาสตรการจัดการฮาลาลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( =4.04) รองลงมา
คือ รายวิชาดานศาสตรภาษาอาหรับ ( =3.78) และรายวิชาดานศาสตรอิสลามศึกษา มีคาเฉลี่ย
ตํ่ าสุ ด ( =3.75) และความคาดหวั งที่ มี ต อ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาในภาพรวม พบว า กลุ ม
ตัวอยางมีความคาดหวังตอหลักสูตรอิสลามศึกษาอยูในระดับมาก ( =4.20) โดยความคาดหวัง
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อดิศักดิ์ นุชมี

85

ด า นบุ ค ลากรและคณาจารย มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( =4.35) รองลงมา คื อ ความคาดหวั ง ด า น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ( =4.22) และความคาดหวังดานหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นรู มี ค า เฉลี่ ย ตํ่ า สุ ด ( =3.91) 2) นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รสามั ญ บู ร ณาการอิ ส ลามศึ ก ษา และ
หลักสูตรซานะวียมีความตองการในรายวิชาที่ควรบรรจุไวในหลักสูตรในศาสตรดานการจัดการ
ฮาลาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความคาดหวังตอหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาของนักเรียนหลักสูตรสามัญ บูรณาการอิสลามศึกษา ดานหลักสูตรและสาระการเรียนรู
ดานบุคลากร คณาจารย และ ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไมแตกตางกัน 3) รูปแบบ
หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น มี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ (1) การกํ า หนดเป า หมาย (Goal)
(2) การวิเคราะหพื้นฐานและความตองการ (Analysis) (3) การกําหนดเนื้อหาสาระ (Content)
(4) การกํ า หนดประสบการณ ก ารเรี ย นรู (Experience) (5) การกํ า หนดวิ ธี ส อน (Method)
(6) การกํ าหนดสื่ อ และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู (Media & Facility) และ(7) การประเมิ น ผล
(Evaluation) 4) หลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
จํานวน 135 หน วยกิต ประกอบดวย (1) วิชาศึกษาทั่ วไป 30 หน วยกิ ต (2) วิชาเฉพาะ 99
หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต วิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต และ
วิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต (3) วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต
ประกอบดวย (1) พื้นฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต (2) วิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต และ(3) วิชาชีพ
เลือก 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาการจัดการฮาลาล กลุมวิชาอิสลามศึกษา และ
กลุมวิชาภาษาอาหรับ
คําสําคัญ : การพัฒนา หลักสูตร อิสลามศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
Abstract
that accommodated with Thai society context had objectives to: 1) Study
the needs and expectations of the upper secondary level students in integrated
Islamic studies school, the Thanawi students (the students in pre-undergraduate
Islamic school), and undergraduate students in Rangsit University towards the
present of Islamic studies programs in higher education. 2) Compare the needs
and expectations of the upper secondary level students in Integrated Islamic
Studies school and the Thanawi students. 3) Develop a model of Islamic studies
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in Thai higher education level. And 4) Develop an Islamic studies curriculum that
accommodated with the Thai social context. The study was based on total 945
samples that consisted high school students, Thanawi students, Rangsit University
students, and qualified persons. The methodologies were questionnaires and
group discussion interview. The data and statistical analysis were percentage,
mean, and standard deviation.
The results showed that:
1) The sample group had a high average level of requirements in various sciences
that should be included in the Islamic studies curriculum ( =3.85). In detail, the
Halal management science had the highest average ( =4.04) followed by Arabic
language ( =3.78). Besides, the Islamic studies had the lowest average ( =3.75).
The expectation level of the Islamic studies curriculum was high ( =4.20). In
detail, the expectation toward the quality of staffs and faculties had the highest
average ( =4.35) followed by the desirable graduate characteristics ( =4.22). In
addition, the expectation for curriculum and learning management had the
lowest mean ( =3.91).
2) The needs of the upper secondary level students in Integrated Islamic Studies
school and the Thanawi students had a statistically significant difference at the
.0 5 level for the requirements for the subjects that should be included in the
curriculum in Halal Management. The expectation of upper secondary level
students in Integrated Islamic Studies school and the Thanawi students was not
different.
3) The model of Islamic studies had following components: (1) goal setting (2)
fundamental and requirements analysis (3) content setting (4) learning
experiences (5) teaching methods (6) media and facility supports and (7)
evaluations.
4) The Islamic studies curriculum in higher education institution that is
accommodated with the Thai society context consists 135 total credits that
comprising (1) fundamental courses 30 credits, (2) specific courses 99 credits and
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(3) elective courses (15 credits). The 99 credits specific courses includes basic
vocational courses 33 credits, compulsory vocational courses 51 credits, and free
elective vocational courses 6 credits. The study program is classified into Halal
Management, Islamic Studies, and Arabic language program.
Keywords: Curriculum Development, Islamic studies, Higher Education Institutions
บทนํา
สังคมโลกยุคปจจุบันไดพัฒนาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนยุคสมัยที่บุคคลตาง
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับหลักคําสอนศาสนาอิสลามที่ไดเรียกรอง
มนุษยใหปฏิรูปสังคมดวยความรูมาอยางยาวนาน ดังนั้น คําสอนพื้นฐานของศาสนาอิสลามจึง
สงเสริมใหมนุ ษยเรียนรูและใชสติปญ ญาในการพินิจพิเคราะหปรากฏการณ ท างสังคมภายใต
กรอบแนวคิดที่ไมขัดแยงกับหลักการศาสนา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของยุค
สมัยทําใหกระบวนการศึกษาเรียนรูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
หลักสูตรเปนสิ่งที่กําหนดโครงสรางของการเรียนและโครงสรางของชุดวิชา หากมีการจัด
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนก็จะบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอน นอกจากนี้ ควร
มีการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม และเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (พวงผกา วรรธนะปกรณ
และ โสภณ ผลประพฤติ, 2553)
ความคาดหวังเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งอันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนอง
ตอแรงจูงใจหรือความตองการที่มีผลตอความสําเร็จของการเรียนการสอน หากผูเรียนมีความ
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตร ดานผูเรียน ดานผูส อน ดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุนในระดับสูงหรือคาดหวัง
ไวมาก เมื่อมาสัมผัสกับการเรียนสอนแลวพบวา ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากกวาที่คาดไว ก็จะมีความพึงพอใจสูง (รัชตา ธรรมเจริญ , วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ และ
เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ, 2557)
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตระหนักถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษา จึงไดมีการเปดหลักสูตรอิสลามศึกษาเมื่อปลายปการศึกษา 2549 เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสศึกษาศาสตรเกี่ยวกับอิสลาม โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดี
และความสมานฉั น ท ในสั งคมไทยและสั งคมโลก ซึ่ งเป ด สอนครั้งแรกในป ก ารศึ ก ษา 2550
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หลังจากเปดการเรียนการสอนครบ 5 ปการศึกษา จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหเหมาะสม
กับ ความต องการของสั งคมที่ มุ งเน น ให มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ มากขึ้น และพั ฒ นา
“หลักสูตรอิสลามศึกษา” เปน “หลักสูตรอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ” และในปการศึกษา
2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมตามความตองการของสังคม
และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน “หลักสูตรวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา” โดยเริ่มจัดการเรียน
การสอนตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมา (วิศรุต เลาะวิถี, 2561)
สําหรับสภาพการณปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความจําเปนตองพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผู เรี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได กํ า หนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications Framework: TQF) เพื่อให
หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน และสรางการเรียนรูใหตรงตอความตองการ
ของผูเรียนในฐานะผูรับบริการทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ใน
ป จ จุ บั น พบว า กระบวนการพั ฒ นาทางวิ ช าการ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาลาสมัยไมเปนสากล ไมบูรณาการและไมปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลองตาม
สถานการณ แ ละบริ บ ทป จ จุ บั น ขาดแคลนคณาจารย ที่ มี คุ ณ ภาพ ขาดการส งเสริ ม และการ
สนับสนุนการทําวิจัย สงผลสําคัญใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมสามารถพัฒนาไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2560)
การจัดการเรียนรูในหลักสูตรอิสลามศึกษามีความโดดเดนในดานการสรางผูเรียนใหมี
ความรูควบคูคุณธรรมและเชื่อมั่นในศรัทธาอันบริสุทธิ์ การจัดการศึกษาอิสลามในทุกระดับจึงเนน
การเรียนรูเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีความสมดุล และยกระดับความเปนมนุษยของทุกคนสูการเปน
มนุษยที่สมบูรณ (อิบรอฮีม ณรงครักษาเขต, 2558) อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูในสาขา
อิสลามศึกษาก็เปนหนึ่งในหลายสาขาวิชาที่จําเปนตองเขาสูกระบวนการปฏิรูป ใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เนื่องจากอิสลามศึกษาเปนสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการมีหนาที่
หลากหลายสถานะในสังคม กลุมคนเหลานี้จะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนสถาบันทางศาสนา
อิสลามทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ การจัดการเรียนการสอนในสาขาอิสลามศึกษาจึง
ไมไดเปนเพียงรูปแบบการเรียนที่ตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคมหนึ่งเทานั้น แตเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงไปยังความเชื่อความศรัทธาตอศาสนา และมีความสําคัญตอ
ความยั่งยืนของสังคมในอนาคต (จารุวัจน สองเมือง, 2558) ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริมและ
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กระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของตนใหมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ความกาวหนาของยุคสมัย
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะผูจัดทําหลักสูตร ผูจัดการเรียนการสอน จึงมีความสนใจศึกษา
ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน คือ นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาตอในหลักสูตร
อิสลามศึกษา และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญ ญาตรีในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อได
ทราบความต องการและความคาดหวังของผู เรียน และนํ าขอมู ล ที่ ไดจากการศึก ษาครั้งนี้ ม า
ปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ตลอดจนการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการรายวิช าที่ ค วรบรรจุ ในหลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาและความ
คาดหวังที่มีตอหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญ
บูรณาการอิสลามศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการรายวิชาที่ควรบรรจุในหลักสูตรอิสลามศึกษาและความ
คาดหวังที่มีตอหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญ
บูรณาการอิสลามศึกษา กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรซานะวีย
3. เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบท
สังคมไทย
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรสามัญ
บูรณาการอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง จํานวนประมาณ
4,000 คน จากโรงเรียน 7 แห ง นั ก เรียนที่ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรซานะวียในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง จํานวนประมาณ 1,000
คน จากโรงเรียน 10 แห ง และนั ก ศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยรังสิต จากคณะและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา การจัดการฮาลาลและภาษาอาหรับ และผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตาง ๆ
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาความตองการและความคาดหวัง กลุมตัวอยางไดมาโดย
การสุมกลุม (Cluster Random Sampling) ใชตารางสําเร็จรูปของยามาเน โดยมีการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ความเชื่อมั่น 95% และผูวิจัยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได +/-5%
จํ าแนกกลุ ม ตั วอย างในกลุ ม ที่ 1 ออกเป น 3 กลุ ม คื อ 1) นั ก เรีย นที่ กํ าลั งศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษา จํานวน 364 คน 2) นักเรียนที่
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย จํานวน 286 คน 3) นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษาและภาษา
อาหรับ จํานวน 286 คน
กลุมที่ 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับบริบทสังคมไทย จากผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การสอน ดานอิสลามศึกษา ดานการจัดการฮาลาล และดานภาษาอาหรับ จํานวน 9 คน โดยการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แบบสอบถาม เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต อ งการและความคาดหวั งของ
ประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความตองการในรายวิชาที่ควรบรรจุในหลักสูตร 3) แบบสอบถาม
ความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอหลักสูตรอิสลามศึกษา 4) แบบสอบถามขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายวิชาที่ควรเพิ่ม และขอเสนออื่น ๆ เกณฑความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นไดผานการหาคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม จากผูท รงคุ ณ วุฒิ จํ านวน 3 คน และพั ฒ นาคุณ ภาพ ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาและความครอบคลุมครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) เทากับ 0.67
2. แบบสัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง นําไปใชกับการสนทนากลุมยอยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตาง ๆ คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานอิสลามศึกษา ดานการจัดการฮาลาล
และดานภาษาอาหรับ จํานวน 9 คน
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด วยแบบวิเคราะห ส าระ ได แ ก ข อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพที่ ได จาก
เอกสารใชการวิเคราะหเนื้อหาและการจัดประชุมกลุมยอย เพื่อใหไดขอสรุปตาง ๆ ในการศึกษา
เชน แนวทางการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรและโครงสรางของหลักสูตร เปนตน

อดิศักดิ์ นุชมี

91

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเดินทางไปแจกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมดวยตนเอง และบางสวนใชสงแบบสอบถามทางออนไลนเนื่องจากโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนออนไลน เพราะอยูในชวงของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19
การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
1. ข อ มู ล ที่ ได จ ากเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง และจากการสนทนากลุ ม ย อ ยของ
ผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหสาระ (Content Analysis) เพื่อใหไดประเด็นสําคัญของหลักสูตร
2. ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความตองการและความคาดหวังของ
ประชากรกลุมตัวอยางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่
ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย โดยมีขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความตองการและความคาดหวังของประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน
3 กลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 3 นําผลที่ไดจากการสํารวจความตองการและความคาดหวังของประชากร
กลุมตัวอยาง ทั้ง 3 กลุม มาวิเคราะหและจัดทําเปนโครงรางของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 นําโครงรางหลักสูตรอิสลามศึกษาที่พัฒนาขึ้น นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 4
ดาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานอิสลามศึกษา ดานการจัดการฮาลาล และ
ดานภาษาอาหรับ ดวยกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตร
ขั้ น ตอนที่ 5 นํ า โครงร า งหลั ก สู ต รมาปรั บ ปรุ ง ตามความเห็ น และข อ เสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนเกี่ยวของมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณ เพื่อใหไดรูปแบบและ
หลักสูตรที่เปนมาตรฐานและสอดคลองกับบริบทสังคมไทย
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาความตองการรายวิชาที่ควรบรรจุในหลักสูตรอิสลามศึกษา
และความคาดหวังที่มีตอหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลั ก สู ต รสามั ญ บู ร ณาการอิ ส ลามศึ ก ษา นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต ร
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ซานะวีย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีตอการเปดหลักสูตรอิสลามศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 936 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
599 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และเปนเพศชาย จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 36.00 สวน
ใหญมีอายุตั้งแต 15-20 ป จํานวน 742 คน คิดเปนรอยละ 79.27 มีอายุตั้งแต 21-25 ป จํานวน
187 คน คิดเปนรอยละ 19.98 และมีอายุ 26 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.75 สวน
ใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 42.74 จังหวัดอื่น ๆ 382
คน คิดเปนรอยละ 40.81 และมีภูมิลําเนาอยูในปริมณฑล 154 คน คิดเปนรอยละ 16.45
จากความตองการในรายวิชาที่ควรบรรจุไวในหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย พบวา นักเรียนและนักศึกษากลุมตัวอยางมีความตองการใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดั บมาก ( =3.85) เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบวา รายวิชาดาน
ศาสตรการจัดการฮาลาลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( =4.04) รองลงมา คือ รายวิชาดานศาสตรภาษา
อาหรับ ( =3.78) และความตองการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายวิชาดานศาสตรอิสลามศึกษา (
=3.75)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายกลุ ม ตั วอย าง พบวา นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษา มีความตองการศาสตรดานการจัดการฮาลาล มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( =4.15) รองลงมา คือศาสตรดานอิสลามศึกษา ( =3.88) และศาสตรที่ มี
คาเฉลี่ยความตองการตํ่าสุด คือศาสตรดานภาษาอาหรับ ( =3.79)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย มีความตองการศาสตรดาน
การจัดการฮาลาล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.35) รองลงมาคือ ศาสตรดานภาษาอาหรับ
( =4.09) และศาสตรที่มีคาเฉลี่ยความตองการตํ่าสุด คือศาสตรดานอิสลามศึกษา ( =3.99)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความตองการศาสตรดานการจัดการ
ฮาลาล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =3.58) รองลงมาคือ ศาสตรดานภาษาอาหรับ ( =3.44)
และศาสตรที่มีคาเฉลี่ยความตองการตํ่าสุด คือ ศาสตรดานอิสลามศึกษา ( =3.35)
สํ า หรั บ ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทยในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง
ต อ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาอยู ในระดั บ มาก ( =4.20) โดยความคาดหวั งด านบุ ค ลากรและ
คณาจารยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( =4.35) รองลงมา คือความคาดหวังดานคุณลักษณะของบัณฑิตที่
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พึงประสงค ( =4.22) และความคาดหวังดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
( =3.91)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายกลุ ม ตั วอย าง พบวา นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษา มีความคาดหวังตอหลักสูตรอิสลามศึกษาในดานบุคลากร
และคณาจารย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =3.85) รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ( =3.85) และดานที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวังตํ่าสุดคือ ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ( =3.85)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย มีความคาดหวังตอหลักสูตร
อิสลามศึกษาในดานบุคลากรและคณาจารย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =3.85) รองลงมาคือ
ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ( =3.85) และดานที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวังตํ่าสุดคือ ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( =3.85)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีความคาดหวังตอหลักสูตรอิสลามศึกษา
ในด า นบุ ค ลากรและคณาจารย มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก ( =4.20) รองลงมาคื อ ด า น
คุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ( =4.12) และดานที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวังตํ่าสุดคือ ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( =3.78)
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความตองการรายวิชาที่ควรบรรจุในหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาและความคาดหวังที่มีตอหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรสามัญ บูรณาการอิสลามศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ซานะวีย พบวา
ตารางที่ 1 เปรียบเที ยบความต องการในรายวิชาที่ ค วรบรรจุไวในหลักสูตรระหวางนั กเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญ บูรณาการอิสลามศึกษากับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย ดังนี้
ความตองการในรายวิชา
ที่ควรบรรจุไวในหลักสูตร
ศาสตรดานอิสลามศึกษา

ศาสตรดานภาษาอาหรับ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

4.758
326.701
331.46
1.151
420.38
421.531

2
283
285
2
283
285

2.379
1.154

2.061

0.129

0.575
1.485

0.387

0.679
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ศาสตรดานการจัดการ
ฮาลาล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10.116
371.481
381.596
4.444
328.374
332.819

2
283
285
2
283
285

5.058
1.313

3.853

0.022*

2.222
1.16

1.915

0.149

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเที ยบความตอ งการรายวิชาที่ ค วรบรรจุ ไวในหลักสูต ร
อิ ส ลามศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทสั ง คมไทย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย พบวา ความตองการรายวิชาในศาสตรดานการจัดการฮาลาลแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนศาสตรดานอิสลามศึกษาและศาสตรดานภาษา
อาหรับไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บความคาดหวั งที่ มี ต อ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย ดังนี้
ความคาดหวังที่มีตอ
หลักสูตรอิสลามศึกษา
ดานหลักสูตรและสาระ
การเรียนรู

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากร คณาจารย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานคุณลักษณะบัณฑิต
ระหวางกลุม
ที่พึงประสงค
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
*p < .05 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

3.357
276.282
279.639
1.522
244.406
245.929
1.11
237.729
238.839
1.406
224.719
226.125

2
283
285
2
283
285
2
283
285
2
283
285

1.679
0.976

1.72

0.181

0.761
0.864

0.881

0.415

0.555
0.84

0.66

0.517

0.703
0.794

0.886

0.414
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ต อ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรสามัญ บูรณาการอิสลามศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ซานะวีย ดานหลักสูตรและสาระการเรียนรู ดานบุคลากร คณาจารย และ ดานคุณ ลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคไมแตกตางกัน
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ 3 เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบหลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
ผู วิ จั ย ได ทํ า การสั ง เคราะห รู ป แบบการสร า งหลั ก สู ต รของนั ก การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต า ง ป ร ะ เท ศ จํ า น ว น 8 รู ป แ บ บ (Oliva,1997; Saylor & Lewis, W.M.; Taba,1962;
Tyler,1950; ธํ า รง บั ว ศรี , 2542; ไพฑู ร ย สิ น ลารั ต น , 2554; วิ ชั ย วงษ ใ หญ , 2554; สงั ด
อุทรานันท, 2532) แลว นํามาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษาความตองการและความคาดหวังของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รสามั ญ บู ร ณาการอิ ส ลามศึ ก ษา นั ก เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรซานะวีย และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา การจัดการฮาลาล และภาษาอาหรับ
พัฒนาเปนรูปแบบหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
ดังนี้

ภาพแสดงรูปแบบหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
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วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทสังคมไทย
ผู วิ จั ย ได นํ า ผลการศึ ก ษาความต อ งการและความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หลักสูตรซานะวีย และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ลงทะเบียนเรียนในคณะและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา การจัดการฮาลาล ภาษาอาหรับ และผลการแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม ยอย (Focus Group) พั ฒ นาเปนหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย ดังนี้
โครงสรางหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
ตามโครงสร า งของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ประกอบด ว ย (1) วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป 30 หน ว ยกิ ต
(2) วิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต (3) วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 135 หนวยกิต
สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต ประกอบดวย (1) พื้นฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต
(2) วิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต และ(3) วิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชา
ดังตอไปนี้ คือ กลุมวิชาการจัดการฮาลาล กลุมวิชาภาษาอาหรับ และกลุมวิชาอิสลามศึกษา
สาระสําคัญ ของหลักสูตรที่พัฒ นาขึ้น คือเพิ่มรายวิชาการจัดการฮาลาลในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความตองการในรายวิชาที่
ควรบรรจุไวในหลักสูตรอิสลามศึกษาของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบัติและมี
ศักยภาพมากขึ้น สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพดานธุรกิจฮาลาล
หรือกิจการฮาลาล ซึ่งอาจเปนพนักงานดูแลระบบฮาลาลประจําสถานประกอบการที่ขอรับรอง
มาตรฐานฮาลาล เปนเจาหนาที่ของฝายกิจการฮาลาล ผูตรวจประเมินรับรองกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑฮาลาล ที่ปรึกษาหรือผูตรวจติดตามประจําสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล
นอกจากการเพิ่ มรายวิชาศาสตรดานการจัดการฮาลาลแลว ยังมีการเพิ่ ม รายวิชาใน
ศาสตรดานอิสลามศึกษาและศาสตรดานภาษาอาหรับ เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในศาสตรที่
ตนสนใจ เชน วิชาประกันภัยในอิสลาม การเผยแผอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยสื่อใหม
ประเด็นปญหารวมสมัย ภาษาอาหรับสําหรับบริการทางการแพทย และภาษาอาหรับมัคคุเทศก
เปนตน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทั้ ง สองหลั ก สู ต รและ
นักศึกษามีความตองการรายวิชาในศาสตรดานตาง ๆ ที่ควรบรรจุไวในหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
รายวิชาดานศาสตรการจัดการฮาลาลมีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากกลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
ศาสตรดานการจัดการฮาลาลมากที่สุด อาจเปนเพราะวาบริบทของสังคมไทยและความตองการ
ของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความตองการจากเดิม ที่นักศึกษาสวนใหญตองการศึกษาเฉพาะ
ศาสตรดานอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับเพื่อใชในการปฏิบัติ แตปจจุบันผูเรียนสวนใหญเห็นวา
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญ และศาสตรดานการจัดการฮา
ลาลเปนศาสตรที่กําลังไดรับความนิยมและสนใจจากผูประกอบการตาง ๆ ในการผลิตสินคาและ
การบริการตามมาตรฐานฮาลาล เพื่ อการจัดจําหนายไปยังกลุมประเทศมุสลิม และผูที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีประชากรเปนจํานวนมาก และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Pew Research Center พบวา ระหวางป 2553–2593 ประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามมีแนวโนมเติบโตเร็วกวาศาสนาอื่น ๆ และคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
2.8 พั น ล า นคนในป 2593 คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 29.67 ของประชากรโลกทั้ ง หมด
(http://www.tpso.moc.go.th/th/node/11095, สืบคนเมื่อ 20 เมษายน 2565)
เมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบถึงความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลามศึกษากับหลักสูตรซานะวีย พบวา กลุมตัวอยางนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสองหลักสูตร ใหความสําคัญดานศาสตรการจัดการฮาลาลมาก
ที่สุดเชนกัน เนื่องจากมีโอกาสดานการประกอบอาชีพไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฮาลาล และธุรกิจฮาลาลที่มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน งานวิจัย
เรื่ อ ง “บทบาทอาหารฮาลาลในมิ ติ ข องบั ญ ญั ติ อิ ส ลามและเศรษฐกิ จ ” ของทวี นุ ย ผอม
ผลการวิจัย พบวา อาหารฮาลาลมีบทบาทที่สําคัญ ในมิติทางอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจาก
มุสลิมเปนผูบริโภครายใหญของโลก ทําใหหลาย ๆ ภูมิภาคตื่นตัวที่จะดําเนินอุตสาหกรรมการ
ผลิตเกี่ยวกับอาหารฮาลาล และมิติทางธุรกิจสงออก ปจจุบันอาหารฮาลาลไมเพียงแตการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น โลกปจจุบันเชื่อมโยงเขาดวยกันดวยระบบตลาด อาหารฮาลาลจึง
เปนที่สนใจของธุรกิจสงออกเปนอยางมาก ผลการศึกษานี้สามารถกระตุนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับอาหาร ฮาลาลทุกภาคสวนใหความสําคัญกับอาหารฮาลาลมากยิ่งขึ้น (ทวี นุยผอม, มะรอนิง
สาแลมิง, 2561) และงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพรอมเพื่อรองรับการทองเที่ยววิถีฮาลา
ลของจังหวัดทองเที่ยวหลักในประเทศไทย” พบวา จังหวัดทองเที่ยวหลักที่มีศักยภาพและความ
พรอมเพื่อรองรับการทองเที่ยววิถีฮาลาล อยูในระดับสูง ไดแก เชียงใหม กรุงเทพมหานคร ชลบุรี
และภูเก็ต สําหรับ จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง และมีความพรอมอยูใน
ระดับตํ่า ปญหา และอุปสรรคที่พบดานบุคลากร คือ ขาดความรูความเขาใจหลักการใหบริการ
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ตามหลักศาสนาอิสลาม และดานการจัดการ (อาภาภรณ สุขหอม และคณะ, 2563) และเมื่อ
พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบถึงความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายของทั้งสอง
หลักสูตร พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีความคาดหวังตอหลักสูตรอิสลามศึกษา ดานบุคลากร
และคณาจารย ในประเด็นความคาดหวังวาคณาจารยมีความพรอมในการใหคําปรึกษา แนะนํา
และสนับสนุนการเรียนการสอน มากที่สุด หมายความวาผูเรียนใหความสําคัญ กับคณาจารย
มากกวาดานการพัฒนาผูเรียน และดานหลักสูตรและสาระการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุชาดา สุดจิตร ที่ กล าววาคุณ ลักษณะของอาจารยผูสอนตามความคิดเห็ นของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม
ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานการวัดผลและประเมินผลและดานทักษะและเทคนิควิธีการ
สอน (สุชาดา สุดจิตร, 2562)
จากผลการศึกษาความตองการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
สามัญบูรณาการอิสลามศึกษา หลักสูตรซานะวีย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และผลการ
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group) พบวา ปญหานักเรียน
ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาอิสลามศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง
จึงเปนสาเหตุใหหลักสูตรอิสลามศึกษาตองมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและบริบทของสังคมไทย และจากการศึกษาพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เรียนรูเพื่อการปฏิบัติตน กลายเปนเรียนรูเพื่อการทํางาน
ประกอบอาชีพ การเรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาที่มีเพียงรายวิชาอิสลามศึกษาจึงไมสามารถ
ตอบโจทยดานการประกอบอาชีพของผูเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง สาเหตุการลดลง
ของจํานวนนักศึกษา และแนวทางเลือกในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา สาเหตุการลดลงของจํานวนนักศึกษามาจากโครงสราง
ประชาการของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรูได
หลายชองทางและสะดวกขึ้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับหลักสูตรที่ตรงตามความตองการ
และมีความทันสมัย ชื่อเสียงของสถาบัน การมีโอกาสไดรับทุนการศึกษา ดังนั้น แนวทางในการ
ปรับ ตัวของสถาบั นอุดมศึ กษาเอกชน ควรที่ จะปรับปรุงและพั ฒ นาหลั กสูตรที่ตรงตามความ
ตองการและทันสมัย การมอบทุนการศึกษาหรือสวนลด (อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี และผุสดี
พลสารัมย, 2562) ดังจะเห็นไดจากหลายมหาวิทยาลัยที่ปรับหลักสูตรอิสลามศึกษา เปนหลักสูตร
การบริ ห ารธุ ร กิ จ อิ ส ลาม และหลั ก สู ต รการจั ด การระบบกิ จ การฮาลาล (Halal System
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Management) เพื่อยกระดับศักยภาพและผลิตบุคลากรดานฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสการทํางาน
สรางงานสรางอาชีพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักสูตรอิสลามศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจึงควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร หรือ
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาขึ้นใหมในระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ
ความคาดหวังของผูเรียนตอไป
1.2 ควรมีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสียในการผลิตบัณฑิต เชน บัณฑิตศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูปกครอง เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรอิสลามศึกษาที่จัดทํา
ขึ้น และใช ในการจัด การเรียนการสอนในระดับ อุดมศึกษา เพื่ อ พั ฒ นาและปรับ ปรุงหลักสูต ร
อิสลามศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับบริบทสังคมไทยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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