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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา     

ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย 2) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 3) สรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม   

ประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต โดยมขีัน้ตอนดาํเนนิการวจิยั 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 ศกึษา

สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย กลุมที่ศึกษาไดแก 

บุคลากรทางการศึกษาของรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย จํานวน 19 คน ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการจัดการ

ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมท่ีศึกษาไดแก    

ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอิสลามศึกษา สํานักงาน            

การศึกษาเอกชนอําเภอ ชมรมตาดีกา และศึกษานิเทศกชํานาญการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ        

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 คน และระยะท่ี 3     

สรางรปูแบบการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ผูสอน และผูปกครองของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)                   

* เรียบเรียงจากงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
** ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําสถาบันวิจัย และพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
    อีเมล: chanidam@g.swu.ac.th



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559156

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 ดานบริหารงานท่ัวไป และดานการ     

มีสวนรวมของชุมชน 

  2. แนวทางการจดัการศึกษาของศูนยการศึกษาอสิลามประจาํมัสยดิ (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน

ทั่วไป และ ดานการมสีวนรวมของชุมชน 

  3. รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับ

นโยบาย ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรมและ

ระดับปฏิบัติการไดแก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มัสยิด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ศนูยอาํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั และศนูยการศกึษาอสิลามประจาํ

มสัยดิ (ตาดีกา) และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ 

ดานการบรหิารงานทัว่ไป และดานการมสีวนรวมของชมุชน โดยปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่าํหนดและขอเสนอแนะ 

จะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ
  รปูแบบการจดัการศกึษา    ศนูยการศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา)     3 จงัหวดัชายแดนภาคใต

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) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต          

เปนสถาบนัชัน้แรกสุดท่ีไดทาํหนาทีป่ลกูฝงหลกัคําสอนของศาสนาใหแกเด็ก ๆ  มสุลมิ (วรีะศักด์ิ จนัทรสงแสง, 

2546, 26) โดยใชอาคารบริเวณมัสยิดเปนสถานที่จัดการเรียนรู ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอนตอนเย็น

ของวันจันทรถึงวันศุกรหรือวันเสารถึงอาทิตยตามความพรอมของชุมชน ผูสอนเปนผู นําศาสนาและ                

อาสาสมัครในชุมชน ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน           

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 ในขณะท่ีตาดีกาพื้นที่อื่น ๆ 

มรีะเบียบจากอกีหนวยงานหนึง่เขามารองรบั คอื ระเบยีบของกรมการศาสนา โดยไดออกระเบยีบกรมการศาสนา

วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด พ.ศ. 2551 ความแตกตางความซับซอนดังกลาวสะทอนภาพ     

ความสําคัญของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                 

ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงมิติของความเชื่อมโยงกับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจาก      

ศนูยการศกึษาอิสลามประจาํมสัยดิ (ตาดีกา) เปนสถาบนัสําคญัในการสรางรากฐานสําหรับเยาวชนของชุมชน

ทางดานศาสนา วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง (ไชยทวี อติแพทย, 

ม.ป.ป., 49-50) 

  จากผลการศึกษาสภาพปญหาการศึกษาอิสลามศึกษาของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2549 พบวา เด็กเยาวชนมุสลิมมีปญหาการใชภาษาไทยไมคลอง ซึ่งเปนผลมา        

จากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน ทําใหเด็กมีปญหาการพูด การอาน 

และการเขียนภาษาไทย สอดคลองกบังานวิจยัของอิบรอฮีม ณรงครกัษาเขต สกุรี หลังปเูตะ และ การเดร สะอะ 

(2555, 15) พบวา หลักสูตตาดีกาเปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษามลายู และ        

มุงรักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระญาวี ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสามัญทั้ง     

ดานความรู ความคิด ซึง่มคีาเฉล่ียต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศในทุกวชิา (ไชยทว ีอตแิพทย, ม.ป.ป.,  61-62 ; รุง  

แกวแดง, 2548, 48 ; เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2550, ฉ) นอกจากนั้น ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่                

ที่มีตอภาครัฐวาจะเขามาแทรกแซงการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน 

การกําหนดใหมีหลักสูตร 2 ภาษาเพื่อตองการใหภาษามลายูถิ่นหมดไปจากประเทศไทย และการเขาไป

สนับสนุนสถาบันการศึกษาของทองถ่ินเปนการเขาไปแทรกแซงการจัดการศึกษาโดยชุมชน (เสริมศักดิ์                

วศิาลาภรณ, 2550, ช) สอดคลองกบังานวิจยัของ นเิลาะ  แวอเุซง็,  ผองศร ี วาณชิยศภุวงศ ,  นรูดุนี  สารมีงิ  และ                       

มหูามดัรยูาน ีบากา (2554, 174) พบวา ปจจยัทีก่อใหเกดิปญหาในการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลาม

ประจํามสัยดิ (ตาดีกา) ไดแก ปญหาสถานการณความไมสงบ และความสัมพันธกบัชมุชน จงึทาํใหหนวยงาน

ภาครัฐไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด   

(ตาดีกา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตได รวมถงึการทีศ่นูยการศึกษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) มรีปูแบบ

การบริหารจัดการท่ีหลากหลายทําใหยากแกการสงเสริมและสนับสนุน ตลอดถึงการควบคุมดูแลอยางเปน

ระบบ หลักสูตรการเรียนการสอนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมสามารถเชื่อมโยงระหวางศูนยการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดวยกันเอง และสถาบันอื่นได นอกจากนั้น ครูไมไดรับการสนับสนุนสงเสริม

การเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากรัฐทั้งที่จบจากในประเทศและตางประเทศ และไมไดรับสวัสดิการที่ดี                  

ครูมีความรูสึกไมปลอดภัยในพื้นที่ จึงขอยายออกนอกพื้นที่ สวนครูที่มีความสามารถไมกลายายเขามาสอน

ในพื้นที่ ทําใหครูไมเพียงพอ จึงตองนํานักเรียนชั้น 10 เขาไปเปนครูฝกสอนในโรงเรียนตาดีกาแทน จึงเห็นวา

เวลาสอนอาจเพ้ียนได (รุง แกวแดง, 2548, 55) รวมท้ังการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการเรียนการสอนศาสนา
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ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักคัมภีรอัลกุรอานเปนไปดวยความยากลําบาก จึงอาจทําใหเยาวชนหลงเช่ือ

และกอเหตุราย ๆ  ไดเชนกนั (รุง แกวแดง, 2548, 49-55 ; วรีะศกัด์ิ จนัทรสงแสง, 2546, 26 ; เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ, 

2550, ฉ-ฏ) 

  ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ศึกษาของรัฐ มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 20) ไดระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ     

การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป     

ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 

สอดคลองกับ Smith (1969 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, 2556, 23-30) ที่ไดจําแนกภารกิจการ                    

บริหารการศึกษาเปน 5 ประเภท คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน งานธุรการ    

การเงนิและบรกิาร และงานดานความสมัพนัธกบัชมุชน โดยเปนการดาํเนนิงานของกลุมบคุคลในการรวมมอื

กันพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งในดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และ

พัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปน

คนดีมีวินัย และอื่น ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ ดํายูโซะ 

(2555, 5) ไดศกึษาสภาพการดําเนนิงานของศูนยการศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ทีไ่ดรบัเหรียญทอง  

ในจงัหวดัสตลู พบวา สภาพการดําเนนิงานของศนูยการศึกษาอสิลามประจํามัสยดิ (ตาดกีา) ในจงัหวดัสตูล        

ที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานท่ี                  

ดานบรรยากาศ และดานการมีสวนรวมของชุมชน 

  ระบบการบริหารศึกษาในประเทศมาเลเซียท่ีใชอยูในปจจุบนัเปนระบบการบริหารการศึกษาท่ีไดผาน

การปรบัปรงุพฒันาจากพ้ืนฐานเดิมของประเทศท่ีมชีาวมาลายู ผูนบัถอืศาสนาอสิลาม มวีถิชีวีติแบบชาวมุสลิม

ตะวนัออก เดมิระบบการบรหิารการศึกษาของมาเลเซียบรหิารแบบไมเปนทางการ มปีอเนาะ มสัยดิ หรอืบาน

ผู รู เปนฐานในการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะคลายกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)                  

ของประเทศไทยในปจจบุนั ซึง่ระบบการศึกษาของมาเลเซียนัน้เปนระบบท่ีมปีระสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม

กบับรบิทของศาสนา วฒันธรรม การเมือง การปกครอง และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยี คณุภาพ

การศึกษาในมาเลเซียมมีาตรฐานเปนท่ียอมรับในประเทศท่ีอยูในเครือจกัรภพอังกฤษซ่ึงมจีาํนวน 48 ประเทศ

กระจายทั่วโลก (อมรรัตน บุตรนํ้าเพชร, 2551)

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      

(ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตทีม่คีวามเหมาะสมกับบรบิทและความตองการของผูทีเ่กีย่วของในพืน้ที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ของประเทศมาเลเซียรวมกับ

แนวทางการจัดการศึกษาตามความตองการของผูทีเ่กีย่วของในพ้ืนที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ซึง่ผลท่ีไดจาก

การสรางรปูแบบการจดัการศกึษาของศูนยการศกึษาอสิลามประจํามัสยดิ (ตาดกีา) อนัจะนาํไปสูการยกระดบั

มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                      
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ใหมีคุณภาพตามความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)           

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกา ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย

  2. เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัด

ชายแดนภาคใต

  3. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

วิธีการวิจัย
  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด         

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้ คือ

  1. ระยะท่ี 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. ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

   ผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกาจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ผูเช่ียวชาญพิเศษ      

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. ระยะท่ี 3 การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด     

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปน 3 ขั้นตอนยอย

   3.1 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ 

(ตาดกีา)ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต โดยผูวจิยัไดนาํผลการศกึษาในระยะที ่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 เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดัการ

ศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีคุณภาพดาน           

ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60-

1.00 และมีคาความเที่ยง (Reliability) เปนรายดานอยูระหวาง 0.852 ถึง 0.891 และท้ังฉบับเทากับ 0.917 

และการวเิคราะหขอมลูโดยใชสถติบิรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก การจดัอนัดบั ความถี ่รอยละ และ

คาเฉลี่ย 

   3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูวิจัยนําผลการศึกษาจากระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 1     

มาเปนขอมูลในการยกรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต   

   3.3 ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรปูแบบการจัดการศึกษา

ของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

    กลุมเปาหมาย ไดแก เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ผูแทนจากสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดั 

ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิดานตาดีกา ประธานชมรมตาดีกา นักวิชาการ

มหาวิทยาลัย ผูนําศาสนา/ผูบริหารตาดีกา และผูสอน จํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล   

ไดแก เครื่องบันทึกเสียง และประเด็นการสนทนากลุม วิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การสนทนากลุม และ      

การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย

  1. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห    

ประเทศมาเลเซีย 

              1.1 ดานนโยบายการจัดการศึกษา: รฐับาลกลางกาํหนดวสิยัทศัน  โครงสราง  บทบาทหนาที่ 

และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีชดัเจน และมีการกระจายอํานาจหนาทีใ่นการบริหาร
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การศึกษาใหแตละรัฐนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ 

   1.2  ดานหลักสตูร: เปาหมายของการจัดการศกึษาตาดีกา เพ่ืออบรมสัง่สอนและใหความรูเกีย่วกบั

หลักการของศาสนาอิสลาม และพัฒนาจิตใจของผูเรียนทุกคนใหผูเรียนเปนมุสลิมที่ดีของประเทศชาติ และ

สรางจติสาํนกึของผูเรยีนใหมคีวามรกัความสามคัคใีนสงัคมพหวุฒันธรรม มทีกัษะทางการสือ่สารทีด่ ีทัง้ภาษา

มลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ และมีทักษะสังคม รัฐบาลกลางกําหนดใหใชหลักสูตรเดียวกัน                

ทั้งประเทศ แตสามารถจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติมไดตามความตองการผูเรียน การวัดและประเมินผลความรู     

ทางศาสนาระดับชาติดวยขอสอบกลางที่เปนมาตรฐานทั่วทั้งประเทศ เพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา                   

ที่เทาเทียมกันทั้งประเทศ และสามารถเทียบโอนเขาเรียนตอในโรงเรียนตาดีกาอื่น ๆ ทั่วประเทศได โรงเรียน

ทุกแหงตองจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีกําหนด และมีสื่อการเรียน         

การสอนอยางเพียงพอ 

   1.3 ดานบคุลากร: รฐับาลกลางสนบัสนนุงบประมาณคาตอบแทนผูสอน รฐัซาบาหคดัเลอืก

ผูสอนตามคุณสมบัติโดยมีคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของผูสอน และผูสอนระดับปฐมวัยเปนเพศหญิง

เทาน้ัน ผูสอนสวนใหญสอนดวยอุดมการณ เพือ่เผยแพรศาสนาอิสลาม และมีการนิเทศติดตาม มกีารพัฒนา

ผูสอนอยางตอเนือ่ง สวนผูบรหิารตาดีกาไมจาํเปนตองเปนผูนาํศาสนา (อหิมาม) เนนผูทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม 

   1.4 ดานงบประมาณ: โรงเรียนตาดีกาของรัฐไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง

ทั้งหมด ไดแก ดานอาคารสถานที่ วัสดุและสิ่งกอสราง การจัดการ คาตอบแทนผูสอน ฯลฯ สวนโรงเรียน         

ตาดีกา สังกัดเอกชนสวนใหญไดงบประมาณจากคาเลาเรียนของผูเรียน นอกจากน้ัน หนวยงานภายนอก       

ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน หนวยงานสังคมสงเคราะห หนวยงานของศาสนา เปนตน และมี              

คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่จัดหาและดูแลงบประมาณและเงินบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ 

   1.5 ดานการบริหารงานท่ัวไป: โรงเรียนตาดีกามีสถานท่ีเรยีนทีม่คีวามสะอาดและปลอดภัย 

และอาคารสถานท่ีของโรงเรียนตาดีกาสวนใหญอยูในมัสยดิ (1 มสัยดิ 1 ตาดีกา) และมีสิง่อาํนวยความสะดวก 

ผูสอนไดรบัคาตอบแทนเปนรายเดอืน มคีาตอบแทนลวงเวลา และมกีารปรบัเงนิเดอืน เพิม่ขนาดของหองเรยีน

ตอจํานวนผูเรียน ไมเกิน 15-25 คน/หองเรียน และมีระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนครบถวน ทันสมัย และ

นําไปใชประโยชนได

   1.6 ดานการมีสวนรวมของชุมชน:  ภาคประชาชนไมคอยมสีวนรวมกบัโรงเรยีนตาดกีา มอีงคกร

อืน่ใหการสนบัสนนุดานงบประมาณ ผูปกครองมสีวนรวมโดยการสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีนตาดกีาของ

เอกชน อาสาสมคัรในชมุชนมสีวนรวมในการสอนผูเรยีนในโรงเรียนตาดกีา ผูบริหารมชีองทางการสือ่สารขอมลู

ขาวสารไปยังบุคลากรและผูปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ  
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  2. ผลการศกึษาแนวทางการดาํเนนิงานการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํ

มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานนโยบาย ดานหลักสูตร 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้

   2.1 ดานนโยบาย: โครงสรางการบรหิารจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ 

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนใตไมชัดเจน ดังนั้น ควรมีการปรับโครงสรางการบริหาร สถานภาพของตาดีกา 

พระราชบัญญัติและระเบียบ และกําหนดบทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใหชัดเจน มีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนควรเปด       

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบ และนํากระบวนการของโรงเรียนคูขนานมาใชใน         

การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

   2.2 ดานหลักสตูร: หลกัสตูรตาดีกาควรเปนหลกัสตูรท่ีคงไวซึง่อัตลกัษณดัง้เดิม และสอดคลอง

กบัความตองการของผูทีม่สีวนเก่ียวของกับศนูยการศึกษาอิสลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา) ในพ้ืนท่ีอยางแทจรงิ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรเรงรัดและรับรองหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺโดยเร็ว 

และกําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลท่ีชดัเจน และเปนรูปธรรม เพือ่ใหเปนหลักสูตรท่ีมมีาตรฐานเดียวกัน 

และควรจัดทําและจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหแกผู สอนเพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอน                        

ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั และควรรวมมอืกนัระหวางหนวยงานตาง ๆ  ไดแก สพฐ. และสาํนกังานการศกึษาเอกชน 

(สช.) ในการบูรณาการหลักสูตรตาดีกากับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสอบ INET การสงตอ                         

ผูเรยีนไดเขาเรยีนศาสนาในระดับทีส่งูขึน้ได ควรสรางความเขาใจในการนําหลักสตูรไปใช และมีกระบวนการ

กํากับติดตามการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร

   2.3 ดานบคุลากร: ผูสอนขาดความรู คณุสมบัตขิองผูสอนไมเปนไปตามเกณฑ และผูบรหิาร

ขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหาร ดังนั้น ควรออกระเบียบศูนยการศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด (ตาดีกา) วาดวยการสรรหาและคุณสมบัติของผูสอนตาดีกาอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถถายทอด        

ในเรื่องอิสลามศึกษาไดอยางถูกตอง ควรจัดต้ังศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการพัฒนา

บคุลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง และสนับสนุนวทิยากร และเปดโอกาส

ใหอิหมามสามารถแตงต้ังผูชวยบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)ได 

   2.4 ดานงบประมาณ: จากการท่ีไดรบัการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพยีงพอ ดงัน้ัน ภาครัฐอาจ

ตองสรางเกณฑเรื่องของการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหตาดีกาเทากับที่    

ชุมชนสนับสนุน เพื่อสรางเงื่อนไขการมีสวนรวมของชุมชน ควรของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ 

เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และควรอบรมผูบริหารตาดีกา และผูสอนตาดีกาใหสามารถเขียน

และจัดทําแผนงบประมาณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดได 

   2.5 ดานการบริหารงานท่ัวไป: ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญ

ขาดแคลนอาคารเรียนถาวรและส่ิงอํานวยความสะดวก และสัดสวนผูเรียนและผูสอนตอหองเรียนไมเหมาะสม 

ดังนั้น ควรเปดโอกาสใหองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีสวนรวม
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สนบัสนนุงบประมาณตามความตองการของตาดกีาในพืน้ทีแ่ละสามารถเบกิจายงบประมาณไดอยางถกูตอง 

คาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสม ดังนั้น ควรเพิ่มคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ใหผู สอน                    

อยางเพียงพอและเหมาะสมกับคาครองชีพในสภาพปจจุบัน ควรปรับแกไขระเบียบศูนยการจัดการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพ่ือใหจํานวนผูสอนตาดีกาเพียงพอกับจํานวนผูเรียน นอกจากน้ัน ผูบริหาร 

ตาดีกาขาดความสามารถในการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ ดังนั้น ควรสรางความเขาใจ           

ดานการบริหารงานบุคคล และการใชงบประมาณการบริหารจัดการตาดีกาที่ถูกตองแกผูบริหารตาดีกา

   2.6 ดานการมสีวนรวมของชมุชน: ผูนาํชมุชน และผูปกครองบางคนไมใหความรวมมอืและ

ไมมสีวนรวมในการจดัหางบประมาณในการจดักจิกรรมของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ดงันัน้

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง และ ภาคีเครือขาย ไดแก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเขามามีสวนรวมกับศูนย              

การศกึษาอสิลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ใหมากขึน้ โดยการทํางานรวมกนั เชน ผูปกครองควรหาโอกาสมารวม

สอนทีต่าดกีา การทาํ MOU การเปนคณะกรรมการรวมกนั การสนับสนนุงบประมาณท้ังรูปแบบทีเ่ปนเงนิ และ

ไมใชเงนิ เชน สิง่ของ อาคารสถานท่ี อาหารกลางวัน วทิยากร นกัศกึษาฝกงาน เปนตน และชมุชนควรมีสวนรวม

ในการสรางศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง    

และพึ่งพาตนเองได 

  3. ผลการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

   รปูแบบการจดัการศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต มผีูทีม่สีวนเกีย่วของ 2 ระดบั คอื ระดบันโยบาย ไดแก ศธ. มท. สาํนกันายกรฐัมนตร ี(นร.) และกระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) และระดับปฏิบัติการ ไดแก สช. มัสยิด อปท. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.)  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั และศนูยการศึกษาอสิลามประจาํมัสยดิ (ตาดกีา) ซึง่มกีารสัง่การและ

ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน และองคประกอบการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย         

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสือ่การเรียนการสอน ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาผูสอน 

คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร และ คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ดานงบประมาณ ไดแก 

การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ และ การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป ไดแก 

อาคารสถานที ่และสิง่อํานวยความสะดวก การบรหิารจดัการของผูบริหารตาดกีา คาตอบแทนและสวสัดิการ 

และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน     

สวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึง่ผูทีเ่กีย่วของและองคประกอบการจัดการศึกษา

ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดและขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1:  รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

     ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

  3.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ไดแก ศธ. 

ควรพิจารณาเรงรัดและติดตามหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะฮฺฉบับใหมที่เปนหลักสูตร

ที่เกิดขึ้นจากความตองการของผูที่มีสวนเก่ียวของกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่

อยางแทจรงิ ควรบรูณาการหลักสตูรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอบิตดิาอยีะฮกฺบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรคงไวซึ่งอัตลักษณของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

ดัง้เดมิ โดยมคีวามยดืหยุนในเรือ่งของเนือ้หาสาระ เวลา และเหมาะสมกบัวยั และสาํนกังานการศกึษาเอกชน

จังหวัด (สช.จังหวัด) ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับอิบติดาอียะฮฺและ

การนําหลักสูตรไปใช ประเด็นที่ 2 การวัดและประเมินผล ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบการวัดและ

ประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการสอบวัดระดับท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และควรจัดทําระบบและ

ความรวมมือ (MOU) เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการศึกษาศาสนาตอในระดับที่สูงขึ้นไดโดยไมตองสอบ          

วัดระดับซ้ําอีก 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

มาตรฐานเดียวกันเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกันได 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                  

สงนกัศกึษาใหมาเปนครฝูกสอนในตาดกีา เพือ่แกไขปญหาการขาดแคลนผูสอนตาดกีาเฉพาะหนา นอกจากนัน้ 

สช.จังหวัดรับผิดชอบจัดต้ังศูนยพัฒนาผูสอน และบุคลากรทางศึกษาทําหนาท่ีจัดทําหลักสูตรอบรมผูสอน 

และบุคลากรทางการศึกษา และออกใบรับรองเฉพาะผูสอนตาดีกา สช.จังหวัดประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อจัดทําหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตาดีกาอยางตอเนื่อง 

และทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและสนับสนุนวิทยากรอบรมตามความเหมาะสม ประเด็นที่ 2 คุณสมบัติและ               

การคัดเลือกบุคลากร ไดแก ศธ. ควรปรับปรุงระเบียบฯ เร่ืองการสรรหาและคุณสมบัติของผูสอนใน                   

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใหชัดเจน ปรับปรุงระเบียบฯ เกี่ยวกับสัดสวนจํานวนผูสอน                    

ใหสอดคลองกบัจํานวนผูเรยีน นอกจากน้ัน สช. ควรจดัทาํแผนการพัฒนาผูสอนทัง้แผนระยะส้ันและระยะยาว 

สาํหรบัผูสอนทีไ่มมใีบประกอบวิชาชพีคร ูหรอืไมจบการศกึษาตามเกณฑทีกํ่าหนดไวเพ่ือใหไดใบรับรองเฉพาะ

ผูสอนตาดีกา และประเด็นท่ี 3 คุณสมบัติและการพัฒนาผูบริหารตาดีกา ไดแก คุณสมบัติของผูบริหาร            

ตาดีกาควรเปนไปตามตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลาม             

ประจําจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาผูบริหารตาดีกาดานวิชาการและบริหารตามแนวทางที่กําหนดไว และ

สนับสนุนผูบริหารตาดีกาใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตาดีกาใหมากขึ้น 

  3.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย 2 ประเดน็ ไดแก ประเดน็ที ่1 การจดัหาและจัดสรรงบประมาณ 

ไดแก ศธ. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยผานหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น      

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ควรจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมดวยตนเองท้ังในรูปแบบท่ีเปน

เงินและไมไดเปนเงินจากภาคเครือขายอื่น ๆ และหนวยงานภาครัฐรวมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางเกณฑ

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ (ตาดีกา) อยางยัง่ยนื และ ประเด็น

ที่ 2 การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ไดแก หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบใหความรูความเขาใจแก      

ผูบริหาร ผูสอน และบุคลากรของตาดีกาใหสามารถจัดทําแผนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ                

และรายงานงบประมาณได และหนวยงานภาครัฐที่ควรจัดทําระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ        

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.4 ดานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย 3 ประเดน็ ไดแก ประเดน็ที ่1 อาคารสถานที ่และสิง่อาํนวย

ความสะดวก ไดแก สช.จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหนวยงานภาครัฐ รวมมือกันจัดหา

อาคารสถานที่เรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ และจัดทําระบบดูแลผู เรียนอยางทั่วถึง                    



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 167

และกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการรับเงิน ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558 เพื่อเปดโอกาสให อบจ. และ อบต. สามารถสนับสนุนงบประมาณตามความตองการของตาดีกา

ในพื้นที่และสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา 

ไดแก คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือ หนวยงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายดําเนินการพัฒนาผูบริหาร   

ตาดีกาดานการบริหารงานบุคคล การนิเทศกํากบัติดตามการปฏิบตังิานของบุคลากร และการประเมินผลการ

ทาํงานของบุคลากร และประเด็นที ่ 3 คาตอบแทนและสวัสดกิาร ไดแก ศธ.ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ       

ที่เกี่ยวของพิจารณาคาตอบแทนผูสอนและจัดทําภาระงานใหเหมาะสม รวมท้ังจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสม

ใหกับผูสอน เพื่อรักษาผูสอนไวในระบบ 

  3.5 ดานการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 ผูปกครองและ

ชุมชน โดยผูปกครองควรมีสวนรวมสอนผูเรียนทั้งที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และท่ีบาน 

และเขารวมกิจกรรมของตาดีกาอยางสม่ําเสมอ สวนชุมชนควรมีสวนรวมในการสรางศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตนแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยไมตองพึ่งพางบประมาณ              

จากหนวยงานของรัฐ ประเด็นที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สช.จังหวัด ปรับเปล่ียนบทบาทเปนผูประสานงาน

ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือขาย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) ใหมากข้ึน ประเด็นที่ 3 หนวยงานสวนทองถ่ิน ไดแก อบจ. และ อบต. ควรมีสวนรวมสนับสนุน          

งบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของตาดีกาในพื้นที่ เนนการทํางานรวมกันในพื้นที่กับ สช.จังหวัด 

และ สช.    อาํเภอในพ้ืนทีใ่หมากขึน้ และ ประเด็นท่ี 4 หนวยงานภาคเอกชนควรมีสวนรวมในการสงเสรมิ สนบัสนนุ 

และชวยเหลอืศนูยการศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน บริจาคสิง่ของ อาคารสถานท่ี 

อุปกรณการเรียนการสอน การดูแลชวยเหลืออิหมาม เปนตน 

อภิปรายผลการวิจัย
  1. การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย 

พบวา รัฐบาลกลางกําหนดวิสัยทัศน โครงสราง บทบาทหนาที่ และนโยบายการจัดการศึกษาของ               

กระทรวงศึกษาธิการท่ีชดัเจน และมกีารกระจายอํานาจหนาทีใ่นการบริหารการศึกษาใหแตละรัฐนาํนโยบายการจัด  

การเรียนการสอนมาปฏิบัติตามไดดวยตนเองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีการศึกษาของแตละรัฐ 

รฐับาลกลางกาํหนดใหใชหลกัสตูรเดยีวกนัทัง้ประเทศ แตสามารถจดัทาํหลกัสูตรเพิม่เตมิไดตามความตองการ

ผูเรียนได รัฐบาลกลางใหการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนตาดีกาท้ังหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ

ศูนยอินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555, 20-21) ที่ระบุวา ระบบการศึกษา

ของประเทศมาเลเซียเปนระบบบริหารการศึกษาจากสวนกลางอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง 

โดยมกีระทรวงศกึษาเปนผูรบัผดิชอบดําเนนิการ และมคีณะกรรมการชดุตาง ๆ  เปนผูกาํหนดนโยบาย วางแผน 

วิจัย ติดตาม และประสานการดําเนินงานทั้งหมด การกําหนดแผนงานและโครงการตาง ๆ มีคณะกรรมการ
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การศกึษาแหงรฐัเปนผูควบคมุดแูล โดยแตละรฐัมสีาํนกังานการศกึษาแหงรฐั สวนในระดบัอาํเภอมสีาํนกังาน

การศึกษาอําเภอทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสํานักงานการศึกษาแหงรัฐ 

  2. การศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ       

(ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา

อสิลามประจํามสัยดิ (ตาดกีา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนใต พบวา ดานนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ

ศกึษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา) ใน 3 จงัหวัดชายแดนใตไมชดัเจน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะ

ศูนย      การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เปนสถานท่ีเรียนศาสอิสลามท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยอาศัยมัสยดิในชุมชน มชีาวบานในพ้ืนทีร่วมกันรบัผดิชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบตุร

หลานในชุมชน มีอิหมามประจํามัสยิดเปนผูควบคุมดูแล สภาพการดําเนินการเปนไปตามสภาพความพรอม

ของชุมชน (อับดุลอาซิซ เจะมามะ, 2555, 32)  เพื่อสรางรากฐานสําหรับเยาวชนของชุมชนทางดานศาสนา 

วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น (ไชยทวี อติแพทย, ม.ป.ป., 49-50 ; 

วีระศักดิ์ จันทรสงแสง, 2546, 26) ดังนั้น จึงทําใหไมมีโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน 

   ดานหลักสูตรตาดีกาที่ใชในปจจุบันมีความหลากหลาย ทําใหขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน 

และไมสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน          

ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548/ ฮ.ศ. 1426 ทีใ่ชอยูในปจจบุนันีเ้ปนหลกัสูตรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย        

จึงทําใหเกิดความรูสึกวาเปนหลักสูตรที่ไมไดเกิดจากความตองการของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางแทจริง          

ดังนั้น จึงเลือกใชหลักสูตรตามความตองการของตนเอง เชน หลักสูตรของประเทศมาเลเซีย หลักสูตรท่ีสราง

ขึ้นเอง เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของอับดนหาดี อะละมาด (2555, 177) พบวา หลักสูตรควรสอดคลอง

กับสภาพทองถิ่น และควรใชหลักสูตรตาดีกาเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้นเพื่อความเปนเอกภาพ จากการที่

หลกัสตูรตาดีกาขาดความเปนมาตรฐานเดียวกัน ทาํใหไมสามารถนําผลการสอบไปเขาเรียนตอระดับทีส่งูขึน้ได 

   ดานบุคลากร ผูสอนมีความรูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตาดีกาทุกดาน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากคาตอบแทนและสวัสดิการไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และปญหาสถานการณความไมสงบ        

จงึทําใหครขูอยายออกนอกพืน้ที ่สวนครทูีม่คีวามสามารถไมกลายายเขามาสอนในพืน้ที ่ทาํใหครูไมเพยีงพอ 

จึงตองอาศัยครูอาสาสมัคร และนักเรียนฝกสอนที่ขาดความรูมาสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสุดา    

ไชยวิจารณ (2553, 144) พบวา การพัฒนาศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่สําคัญคือการ

พฒันาบุคลากรผูสอนท้ังในดานความรูความสามารถทางดานศาสนาและความชํานาญในวิชาชีพผูสอน และ

การที่ผูบริหารขาดภาวะผูนํา วิสัยทัศน และขาดความรูความสามารถดานวิชาการและการบริหารจัดการ     

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จึงทําใหระบบการบริหารจัดการตาดีกาขาดประสิทธิภาพ 

   ดานงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากผูบริหารขาดความรูการบริหารดานจัดการงบประมาณ ไมมีการทําแผนและตรวจสอบการใชจาย         

งบประมาณอยางมรีะบบ รวมถึงขาดการสาํรวจความตองการของคนในพืน้ทีจ่งึทาํใหงบประมาณทีใ่ชไปไมตรง

กบัความตองการของคนในพ้ืนที ่สอดคลองกบังานวิจยัของรอหมาน หลีเส็น (2555, 106) ทีพ่บวา ควรพัฒนา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 169

ดานการเงนิและบญัช ีและดานบรหิารงานทัว่ไปอยางมรีะบบและตอเนือ่ง และปรับระบบการตรวจสอบตดิตาม

โรงเรียนและการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปอยางสรางสรรค (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,

(2550, ฉ)

  ดานบริหารงานท่ัวไป พบวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สวนใหญขาดแคลน     

อาคารเรียน สิง่อาํนวยความสะดวก และส่ือการเรียนการสอน สดัสวนของผูเรียนและผูสอนไมเหมาะสม  ขาดแคลน

ผูสอน และคาตอบแทนและสวสัดกิารไมเหมาะสม ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจาก

ภาครัฐไมเพียงพอ และขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ตูแวคอ

ลีเยาะ กาแบ (2547, 88-92) พบวา ปญหาสําคัญของตาดีกา คือ ความไมพรอมของสถานที่เรียน                     

ระบบการบริหารจัดการตาดีกาไมชัดเจน และความไมพรอมของผูสอนในหลาย ๆ ดาน ทั้งการขาดแคลน

จํานวนผูสอนที่จะสอนผูเรียน การขาดเทคนิคการสอน ความไมเขาใจเรื่องหลักสูตรการสอน และผูสอน            

ไมประพฤตตินใหเปนปชูนยีบคุคลทีผู่เรยีนควรเคารพ นอกจากนัน้ ความไมเขาใจกนัของเจาหนาทีภ่าครฐัและ

ผูสอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความความหวาดระแวงของคนในพ้ืนที่วาภาครัฐจะเขามาแทรกแซงการจัด        

การศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2550, ช) 

ที่พบวา ความไมเขาใจตรงกันระหวางภาครัฐกับชุมชน และสถาบันการศึกษาเอกชน    ในพื้นที่ทําใหประเด็น

ที่จะสงเสรมิ สนับสนุนไมไดอยูบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน  

  ดานการมีสวนรวมของชุมชน พบวา  ผูปกครองบางสวนยังไมใหความรวมมือกับศูนยการศึกษา

อสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) ทัง้นีอ้าจเปนเพราะศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) บางแหงขาด

การประสานงานกับผูปกครองจึงทําใหผู ปกครองไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับศูนยการศึกษาอิสลาม        

ประจํามัสยิด (ตาดีกา)  นอกจากน้ัน ผูปกครองบางคนยังขาดความรูความเขาใจในการติดตามผลสัมฤทธ์ิ

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 ยังปากน้ํา (2555, 6) และ นิเลาะ  แวอุเซ็ง,   ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ,  นูรุดีน  สารีมิง  และ         

มูหามัดรูยานี บากา  (2554, 178) ที่พบวา โรงเรียนควรจัดประชุมผูปกครอง จัดทําเอกสารและเว็บไซต

ประชาสมัพนัธ รวมมอืกบัชมุชนจดัทาํโครงการนาํรองตาดีกาตนแบบ สวนคณะกรรมการบรหิารองคกรศาสนา

อสิลามควรรวมมอืกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัโครงการประชุมสัมมนาพอแม ผูปกครองของผูเรียน และ

สือ่โทรทัศนหรอืวทิยมุสุลมิควรใหมจีดัรายการท่ีเนนการสรางความตระหนักแกผูปกครองใหเหน็ถงึความสําคญั

ของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
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สรุป
  รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีความเหมาะสมกับ

บริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ไดแก ศธ. มท. นร.        

และ วธ. และระดับปฏิบัติการไดแก สช. มัสยิด อปท. ศอ.บต. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ                           

ศนูยการศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ (ตาดีกา) ซึง่มกีารส่ังการและความสัมพันธเชือ่มโยงกัน และองคประกอบ     

การจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

และสื่อการเรียนการสอน ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาผูสอน คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคลากร                

และ คณุสมบตัแิละการพฒันาผูบรหิารตาดกีา ดานงบประมาณ ไดแก การจดัหาและจดัสรรงบประมาณ และ 

การวางแผนและการใชจายงบประมาณ ดานบรหิารงานทัว่ไป ไดแก อาคารสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การบริหารจัดการของผูบริหารตาดีกา คาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก 

การมีสวนรวมผูปกครองและชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนใน   

การจัดการศึกษา ซึ่งผูที่เก่ียวของและองคประกอบการจัดการศึกษาตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและ      

ขอเสนอแนะตาง ๆ จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)          

ประสบความสําเร็จได 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1. การนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ควรมีการเตรียมความพรอมของหลักสูตร บุคลากร                     

งบประมาณ การบริหารจัดการทั่วไป และการมีสวนรวมของชุมชนกอนนําไปใชในสถานการณจริง

  2.  การดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตภายใตรูปแบบท่ีกําหนด ควรมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด  

การขับเคล่ือนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไปพรอมกัน

อยางเปนระบบและย่ังยืน

  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 ซึ่งจะทําใหผูสอนเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

  5. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได

เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เชน          
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ผูปกครอง ชมรมตาดีกา มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน อบต. อบจ. หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ เปนตน         

โดยอาจสนับสนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน งบประมาณ สิ่งของ 

สถานท่ี เปนตน เพ่ือสรางเง่ือนไขการมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการจัดการ

ศกึษาของศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดีกา) ซึง่จะสงผลใหการพฒันาศนูยการศกึษาอสิลามประจาํ

มัสยิด (ตาดีกา) เกิดความยั่งยืนได

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรนํารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตที่ไปทดลองใชในสถานการณจริง เพื่อตรวจสอบวารูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสม               

และความเปนไปได และปรบัปรงุรปูแบบ ฯ ใหมคีวามเหมาะสมกับบริบทของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมากยิง่ขึน้

  2. ควรเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เชน การบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กระบวนการชูรอ เปนตน 
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