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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง“เส้นทางการศึกษาต่อของชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาต่อของนักเรียนมุสลิมท่ีจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาไปสู่ในระดับอุดมศึกษา และผลกระทบในเรื่องของการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางบ้าน ปัญหาด้านการเงิน 
จนกระทั้งปัญหาในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มนักวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ท่ีสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งสิ้นจาํนวน 63 คน 
 จากการวิจัยพบว่า เส้นทางการศึกษาต่อของชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ยังมีอุปสรรคอยู่มาก เช่นปัญหาทางครอบครัว ปัญหาเรื่องการเรียน และท่ีสําคัญคือปัญหาทุนการศึกษา โดยพบว่า
ปัญหาเรื่องทุนการศึกษาเป็นปัญหาหลัก เพราะในเมืองไทยยังขาดแหล่งทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
มุสลิม ส่วนมากจะได้รับทุนการศึกษาต่อจากต่างประเทศจึงทําให้นักเรียนตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศมากกว่าท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเมืองไทย 
คําสําคัญ  : การศึกษา มุสลิม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
 
Abstract 

The present research entitled “The way to Higher Education of Thai Muslims Who 
Graduated from Islamic Private Schools” aimed at studying on the Thai Muslims who graduated 
from Islamic private schools and their choices for continuing study at higher education level. It 
included those students’ problems in family, financial management, and their study at higher 
education level. The study drew on data from related documents and in-depth interviews of 63 key 
informants, including Thai Muslim scholars, school administrators, teachers and final year students 
in Islamic private schools.  

The study revealed that there were a number of obstacles on their way to higher 
education such as family or study problems but on top of that were the problems related to 
funding and scholarship. The students faced funding problems as there was not sufficient source of 
funds for education of Thai Muslim youth in Thailand. A large number of Thai Muslim students 
decided to further their study at higher education level in foreign countries due to available 
scholarships and funders in foreign universities.  
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บทนํา 
 ปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้ให้ความสําคัญ และให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็น
ยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคท่ีการสื่อสารไร้ขีดจํากัด การศึกษาของ
สังคมมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมาก เป็นปัจจัยสําคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาด้าน
ต่างๆ ท้ังส่วนตัวหรือสังคมส่วนรวม “อิสลามส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและถือว่าเป็นข้อบังคับสําหรับทุกๆคนที่ 
จะต้องศึกษาหาความรู้” ท่านศาสดามูฮําหมัด (“ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” ใช้ย่อว่า ซล. ความหมายว่า “ขอความ
โปรดปรานของอัลลอฮ์และสันติสุขจงมีแด่ท่าน”) ทรงกล่าวไว้ในพระวจะของท่านมากมาย อาทิเช่น “การแสวงหา
ความรู้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นเหนือมุสลิมชายและมุสลิมหญิงทุกคน”  “แท้จริงความรู้นั้นเกิดขึ้นมาด้วยการศึกษา”        
“จงแสวงหาความรู้เถิด แม้ความรู้นั้นจะอยู่ไกลถึงเมืองจีน” ท่านทั้งหลายจงศึกษาหาความรู้ต้ังแต่ในเปลจนถึงหลุมฝัง
ศพ” ฯลฯ จากคําสอนของท่านศาสดามูฮําหมัด (ซล.) เหล่านี้ชี้ได้ให้เห็นว่า อิสลามส่งเสริมการศึกษา ไม่ว่าด้านการอ่าน 
การเขียน การค้นคว้าวิจัย มาต้ังแต่สมัยศาสดายุคก่อนๆ แล้ว  

ปัจจุบันมีประชากรของโลกที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 24% อาศัยอยู่ในทวีปต่างๆ ท่ัวโลก ประเทศไทย
มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 4-5 ล้านคน ประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ในแทบทุก
จังหวัด ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย วิถีชีวิต
ของชาวไทยมุสลิมนั้นเรียบง่าย มีการอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วยการนําหลักการคําสอนของศาสนาอิสลามมาดําเนิน
ชีวิต แม้บางครั้งจะเห็นความแตกต่างระหว่างชาวไทยมุสลิมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถรับรู้และ
สังเกตได้คือ การเป็นพี่น้องมสุลิมร่วมกันที่ไม่มีการแบ่งวรรณะ ภาษา เชื้อชาติ หรือแม้กระทั่งสีผิว อิสลามคือความสันติ
สุข ผู้ยึดหลักของศาสนาอิสลามอย่างมั่นคงคือนําความสันติมาสู่ตนเองและผู้อื่น 
 อิสลามให้ความสําคัญถึงคุณค่าของการศึกษาไว้อย่างมากมาย และอิสลามได้ยกย่องผู้ท่ีมีความรู้และผู้ท่ีให้
ประโยชน์ทางวิชาการ โดยมิได้ระบุเฉพาะว่า เป็นวิชาการด้านใด หรือสาขาใด หากการศึกษาและการให้คุณประโยชน์
นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานการภักดีต่อพระเจ้า มิได้ต้ังภาคีต่อพระองค์ แต่การศึกษาท่ีเป็นหนทางไปสู่ความโปรดปรานและ
ใกล้ชิดต่อพระเจ้าท่ีสุดคือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮาดิษ (คําพูดและการ
กระทําของท่านศาสดามูฮําหมัด (ซล.)) ตามแบบฉบับของบรรดาซอฮาบะห์ (สาวก) ท่ีพวกเขาได้ศึกษาและได้รับความรู้
จากท่านศาสดามูฮําหมัด (ซล.) ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจํานวนมากในอดีตถึงปัจจุบันได้ปลูกฝังเยาวชนลูกหลานให้รัก
การศึกษาด้านศาสนา ส่งลูกหลานไปศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาอิสลามกับบรรดาอุลามาอฺ (อาจารย์, ผู้มีความรู้) ตาม
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่ท่ัวไปในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือของประเทศไทย 

ปัจจุบันมีการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับซานาวี (มัธยมปลาย) ในประเทศไทยขึ้นมากมาย และ
ต้ังอยู่ท่ัวไปในพื้นที่ ๆ มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เปิดโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่
ห่างไกลได้เดินทางมาศึกษา ผู้ปกครองและเยาวชนมีโอกาสตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามด้วยตนเอง ท่ี
มีหลักสูตรการสอนและระบบการเรียนที่แตกต่างกันไปแต่ละโรงเรียน มีหนังสือและตําราเรียนเป็นภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู และภาษาไทย ท่ีมุ่งเน้นการอบรมสั่งสอนให้เยาวชนมุสลิมนําเอาหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ดําเนินชีวิต 
เป็นผู้นําชุมชนและครอบครัวท่ีดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นคนดีของสังคม มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างสงบสุข  

เมื่อจบการศึกษาระดับซานาวี (มัธยมปลาย) จากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแล้ว มีเยาวชนมุสลิมจํานวนไม่
น้อยที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  ระบบการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเมืองไทยเป็นเรื่องที่
น่าศึกษาเป็นอย่างมาก นับต้ังแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมไทย หลักสูตรการ
สอน ระบบการเรียน เส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลังสําเร็จการศึกษาระดับซานาวี (มัธยมปลาย) 
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กระบวนการให้ทุนการศึกษาหรือทุนทางบ้าน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสมควรที่จะมีการหยิบยกขึ้นมา
ศึกษาเป็นอย่างย่ิง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคมมุสลิมนั้นสามารถพบได้ในทุกประเทศ รวมท้ังในประเทศ
ไทย ไม่ว่าระหว่างมุสลิมด้วยกันหรือมุสลิมกับคนต่างศาสนิก ปัญหาของแต่ละประเทศและแนวนโยบายการแก้ไข
ปัญหานั้นไม่เหมือนกัน จึงจําเป็นต้องทําการศึกษาถึงพื้นฐานการศึกษาและแนวความคิดของพวกเขา เพื่อที่จะได้มีการ
วางแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีสามารถทําให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาและนํามาสังเคราะห์ให้ได้มาซ่ึง 
ข้อมูลท่ีสามารถให้คําแนะนําแก่เยาวชนต่อทางเลือกในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในอนาคต  

2. เพื่อศึกษาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยมุสลิมท่ีศึกษาในโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาตลอดจน 
อุปสรรคในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนการศึกษา (เงื่อนไขและสาขา) การเปลี่ยนสาขา สาขาที่สามารถ
ศึกษาต่อได้ด้วยวุฒิการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาจากประเทศไทย การเทียบวุฒิการศึกษา ข้อมูลและ
เอกสารแนะแนว สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศฯลฯ 

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบการศึกษาศาสนาอิสลามในประเทศไทย และสามารถนําไปปรับปรุงและ 
พัฒนาสังคมมุสลิมต่อไปในภายหน้า   

4. เพื่อค้นหาจุดบอดที่นําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมมุสลิม และพยายามหาทางแก้ไขด้วยสันติวิธี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Respondents) ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลท่ัวไป (ผู้ปกครอง) และตลอดจน
นักศึกษา จํานวน 5 กลุ่ม 63 คน โดยดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และสอดคล้องกับงานวิจัย โดยวาง
แนวทางการสัมภาษณ์ กําหนดประเด็นของข้อมูลท่ีต้องการ พร้อมบันทึกเทป และจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
โดยแบ่งกลุ่มและจํานวนผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยดังนี้ 

1. นักวิชาการ จํานวน 4คน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จํานวน 5 คน 
3. ผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 18 คน 
4. บุคคลท่ัวไป (ผู้ปกครอง) 6 คน 
5. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 8 สถาบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 30คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
1.  กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสอบถามความคิดเห็น 

เช่น ระยะเวลาในการศึกษา ปัญหาการเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ปัญหาในการศึกษาหลังจากจบการศึกษา
แล้ว เมื่อจบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท่ีไหน 

2. กลุ่มผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเป็นการ
สอบถามความคิดเห็น เช่น การเลือกสถาบัน สาขาวิชาท่ีศึกษา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดบ้าง 
เมื่อจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอะไร 

3. ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นถึง
การเลือกศึกษาต่อ ปัญหาในการเรียน ปัญหาทางบ้าน และการเลือกอาชีพ 

4. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใช้การตอบแบบสอบถาม โดยการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขา สถานภาพครอบครัว ทุนการศึกษา และอาชีพในอนาคต 

5. กลุ่มบุคคลท่ัวไป (ผู้ปกครอง) ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ความเป็นอยู่ อาชีพของ
ครอบครัว รายรับรายจ่าย ความต้องการของผู้ปกครองที่จะให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปัญหาด้าน
การศึกษาของบุตรหลานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และในระดับอุดมศึกษา 

การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นลําดับขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
ขั้นวางแผนเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้วางแผนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่1   ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการศึกษาต่อแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวกับการตัดสินใจ
ศึกษาต่อ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพแนวคิดเกี่ยวกับอิสลามกับการศึกษาแนวคิด
แรงจูงใจ ความหมายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากตํารา และปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดเบื้องตน้ 

ขั้นที่ 2  ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อเส้นทางการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตลอดจน
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และนําข้อมูลท่ีได้รวมกับข้อมูลตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือสําหรับ
การวิจัยต่อไป 

ขั้นที่  3  รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มากําหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการสํารวจวรรณกรรมเป็นการค้นคว้าทางด้านเอกสาร เช่น 

เอกสารทางวิชาการบทความวารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ และบันทึกต่าง รวมทั้งข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนา ซ่ึงได้เริ่มศึกษาดังกล่าวต้ังพ.ศ. 2557  
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก/กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 63 คน ทําการสัมภาษณ์ 

นักวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลท่ัวไป (ผู้ปกครอง) และตลอดจนนักศึกษาในวันเวลา สถานที่ท่ีกลุ่มตัวอย่าง
สะดวก โดยจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยเรื่องนี้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยประมวลผลการวิจัยจาก  
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1.เอกสารที่รวบรวมได้ เช่น รายงานการวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเอกสารที่ได้
จากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ 

2.ผลสัมภาษณ์ โดยนําคําตอบท่ีได้มาตรวจสอบความเรียบร้อยของคําตอบ จากนั้นนําข้อมูลท่ีเก็บได้ท้ังหมด
มาแยกประเด็น จัดกลุ่มคําตอบ สรุปเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นคําถามแล้วจึงสังเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อสรุปเป็น
ผลการวิจัย การศึกษาครั้งนี้นําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเนื้อหา (Description) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง เส้นทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลและเอกสารจากโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาและนํามาสังเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
ท่ีสามารถให้คําแนะนําแก่เยาวชนต่อทางเลือกในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในอนาคต ศึกษาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับ
เยาวชนไทยมุสลิมท่ีศึกษาในโรงเรียนและสถาบันสอนศาสนาตลอดจนอุปสรรคในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย อาทิ 
ทุนการศึกษา (เงื่อนไขและสาขา) การเปลี่ยนสาขา สาขาที่สามารถศึกษาต่อได้ด้วยวุฒิการศึกษาของโรงเรียนและ
สถาบันสอนศาสนาจากประเทศไทย การเทียบวุฒิการศึกษา ข้อมูลและเอกสารแนะแนว สถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบการศึกษาศาสนาอิสลามในประเทศไทย และสามารถ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาสังคมมุสลิมต่อไปในภายหน้า ตลอดจนค้นหาจุดบอดที่นําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมมุสลิม 
และพยายามหาทางแก้ไขด้วยสันติวิธี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้สอนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา บุคคลท่ัวไป (ผู้ปกครองนักเรียน) และ นักเรียน นักศึกษา จํานวน 8 สถาบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 63 
คน โดยดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยวางแนวทางการ
สัมภาษณ์ กําหนดประเด็นของข้อมูลท่ีต้องการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษา เส้นทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในขณะที่กําลังเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา การเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปัจจัยท่ีทําให้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตลอดจนความสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ภายหลังการจบการศึกษาเรียนร้อยแล้ว โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 63 คน ตามการคัดเลือกแบบเจาะจงที่กําหนดไว้ 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ชี้ให้เห็นวา่ เส้นทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนานั้นส่วนมากมีปัญหาอยู่หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากปัจจัย สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว ปัญหา
ในการเลือกสถาบันด้วยเงื่อนไขของสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปัญหาสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย และปัญหาเงินทุนใน
การศึกษา  

ปัญหาเงินทุนในการศึกษาคือส่วนสําคัญทําให้นักเรียนเหล่านั้นเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะมีแหล่ง
ทุนการศึกษาท่ีสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา และมีวิชาที่เปิดสอนที่ตรงกับท่ีตัวเองศึกษามาให้เลือกเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะเลือกไปศึกษาต่อในกลุ่มประเทศอาหรับ หรือประเทศมุสลิมเช่น มาเลเซีย เป็นต้น  

ด้านแรงจูงใจท่ีทําให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มีความต้ังใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ
ในระดับท่ีสูงขึ้นนั้น มีหลายปัจจัยเป็นองประกอบร่วมกัน อาทิ ความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีสามารถ
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ส่งเสียจนจบการศึกษาได้ การส่งเสริมอย่างจริงจังจากผู้ปกครอง สังคมที่อาศัยอยู่มีตัวอย่างของผู้ท่ีศึกษาต่อจนสําเร็จ
และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ม่ันคง การแนะแนวจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ตนเองจบมา ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้ังใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับท่ีสูงขึ้นไป ซ่ึงจะเป็นไปตามความพร้อม
ของแต่ละคน ตามปัจจัยส่งเสริมท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ และตอบคําถามโดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าอยากศึกษาต่อในเมืองไทย
มากกว่า เพราะสามารถอาศัยอยู่กับครอบครัวได้ แต่เนื่องจากขาดปัจจัยในเรื่องของเงินทุน จึงแสวงหาโอกาสทางการ
ศึกษาของตนจากทุนการศึกษาในต่างประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าทุนการศึกษาภายในประเทศโดยพบว่า
ประเทศมุสลิมในโลกอาหรับคือประเทศที่นิยมให้ทุนการศึกษาผ่านมายังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยตรง โดยให้มี
การสอบแข่งขันชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของจํานวนทุน ทําให้ไม่สามรถครอบคลุม
ความต้องการของนักเรียนที่ต้องการได้ทุกคน ด้วยเหตุนี้ในรายที่ครอบครัวพอมีความสามรถส่งเสียเรียนเองได้ ก็ยังนิยม
ส่งลูกหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอยู่เป็นจํานวนมาก โดยสาขาท่ีนิยมกันคือสาขาที่เกี่ยวกับวิชาศาสนา 

ส่วนในนักศึกษาบางรายที่ใช้ทุนการศึกษาทางจากบ้านและมีความประสงค์ท่ีจะเรียนในประเทศไทย แต่ต้อง
เลือกที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีสาขาวิชาที่พวกเขาต้องการศึกษา จึงจําเป็นที่พวกเขาจะต้องไป
ศึกษาท่ีๆ ห่างไกลจากครอบครัว และสังคม และในบางกลุ่มก็มีปัญหาในการเลือกวิชาท่ีตนเองไม่มีพื้นฐานทําให้ต้องมี
การหยุดพักการศึกษากลางคัน  

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นเส้นทางการศึกษาต่อของนักเรียนในเรียนเอกชนสอนศาสนาออกเป็น 2 เส้นทาง
หลักด้วยกัน คือ กลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อภายในประเทศ และกลุ่มท่ีศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยมีปัจจัยในการตัดสินใจที่
เป็นเหตุเป็นผลของตนแตกต่างกันออกไป 

กลุ่มท่ีเลือกเส้นทางการศึกษาต่อภายในประเทศ จะมีผลมาจากปัจจัยหลักๆได้แก่ ความสนใจที่จะศึกษาต่อ
ในวิชาสายสามัญซ่ึงเชื่อว่าการศึกษาภายในประเทศจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนได้เพียงพอ สําหรับบาง
รายการเลือกศึกษาต่อในประเทศเกิดจากภาวะบีบบังคับ เช่นไม่สามารถสอบชิงทุนไปศึกษายังต่างประเทศได้ จึงเลือก
ท่ีจะศึกษาต่อภายในประเทศ โดยพบว่ากลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาการเรียนตามมาภายหลัง เช่น ไม่สามารถเรียนจนจบ
หลักสูตรได้เนื่องจากไม่มีทักษะในสาขาที่เลือกเรียน 

กลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อยังต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมในโลกอาหรับ ด้วยปัจจัยหลักคือ 
ได้รับทุนการศึกษา หรือหากใช้ทุนตนเองในการศึกษา การเลือกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศด้วยสาเหตุจากสาขาวิชาที่
สนใจศึกษา ซ่ึงพบว่า นักเรียนจากโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาส่วนใหญ่ท่ีเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะศึกษาในด้าน
ศาสนา เช่น นิติศาสตร์อิสลาม ภาษาศาสตร์ (อาหรับ) ประวัติศาสตร์อิสลาม สาขาหลักการศรัทธา อรรถาธิบาย      
อัลกุรอ่าน อรรถาธิบายอัลฮาดิษ เป็นต้น ซ่ึงถือได้ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในสาขาวิชา
เหล่านี้ได้ มากเท่าท่ีควร และด้วยความเชื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองที่ว่า หากต้องการเรียนวิชาศาสนาที่
เข้มข้น จะต้องไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในโลกอาหรับ ด้วยความเชื่อที่สัมพันธ์กันก็คือ วิชาการศาสนาส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอหรับ ดังนั้นการเลือกไปเรียนต่อยังประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความ
เชื่อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนมากต้องการให้แต่ละสถาบันเปิดสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านศาสนา เช่น อิสลามศึกษา นิติศาสตร์ 

อิสลาม ศาสนาเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์(อาหรับ) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพวกเขาจะได้ศึกษาต่อในประเทศ และเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางบ้าน โดยเฉพาะผู้ท่ีใช้เงินทุนทางบ้านเพียงเดียว 
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2. ในบางส่วนต้องการให้มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนในเรื่องการศึกษาบ้าง เพื่อได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ 
ครอบครัว เพื่อตัวเองจะได้มีโอกาสศึกษาต่อ และได้มีโอกาสทํางานและศึกษาต่อไปด้วย  

3. ต้องการการยอมรับวุฒิการศึกษาให้มากกว่านี้ เพราะในบางคนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในบาง 
ประเทศ ภาครัฐของไทยไม่ยอมรับจึงทําให้ไม่สามารถทํางานที่ตรงสายที่เรียนมาได้ 
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