
 

 

โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  

1. ช่ือโครงการ (ภำษำไทย) ศำสตรก์ำรสอนของนบีมุฮมัมดั: ศำสนทตูแห่งอิสลำม  

                                         ท่ีมีผลทำงจิตวิญญำณต่อมนุษยชำติ 
 (ภำษำองักฤษ)   Sciences Teaching of Muhammad: Prophet of Islam  

                                                                  The Spirituality Affected to Mankind  

2. ประเภทนกัวิจยั   ประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก(ระบุ)     

      หนำ้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน         

                         กำรวิจยัเพื่อปรบัปรุงรปูแบบและเทคนิคกำรสอน 

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท  าการวิจยั  กำรสอนอิสลำมศึกษำ/กำรสอนวิทยำกำรอิสลำม 
5. ผูด้  าเนินงานวิจยั   

ช่ือ (ภำษำไทย)  นำยวิศรุต  เลำะวิถี        

     (ภำษำองักฤษษ)   Mr. WITSARUT LOHWITHEE  

คุณวุฒิ    Ed.D. (Professional Development) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน   คณะศิลปศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์  1278 

6. ผูเ้ช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือ  (ภำษำไทย)         นำยอบัดุลเลำะ  หนุ่มสุข 

     (ภำษำองักฤษษ)   Mr. ABDULLAH NOOMSUK 

คุณวุฒิ    Ph.D. (Creed) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน   วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

โทรศพัท ์ 

 

7. สถานที่ท  าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล  

 คณะศิลปศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 

      



8. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั  

 กำรศึกษำเป็นภำรกิจท่ีมีควำมส ำคญัยิ่งส ำหรบัมนุษยชำติ เพรำะกำรศึกษำเปรียบเสมือน

ดวงประทีปส่องน ำชีวิต เป็นประตูของควำมส ำเร็จ และเป็นกุญแจแห่งอำรยธรรม ดงัน้ัน ย่อมไม่มี

ประชำชำติใดในโลกท่ีปฎิเสธควำมส ำคัญของกำรศึกษำ เพรำะมีควำมตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ 

สงัคมมนุษยม์ิอำจด ำเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่ำงสงบสุข หำกปรำศจำกกำรศึกษำ ควำมจริง กำรศึกษำน้ัน

ไม่เพียงแต่จะมีควำมจ ำเป็นส ำหรบัมนุษยเ์ท่ำน้ัน แต่ยงัมีควำมส ำคญั ทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อ

สรรพส่ิงท่ีถูกรงัสรรคข์องอลัลอฮ-์องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ อีกดว้ย 

 อิสลำมสนับสนุนและส่งเสริมให้มนุษย์ได้รับกำรศึกษำ และท่ำนนบีมุฮัมมัด (ซ.ล-            

ซ็ออลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ศำสดำแห่งอิสลำม เป็นแบบอย่ำงท่ีดียิ่งในดำ้นกำรศึกษำ โดยมี

โองกำรมำกกว่ำ 900 แห่ง ท่ีปรำกฎในคมัภีรอ์ลักุรอำน ซ่ึงไดเ้รียกรอ้งเชิญชวนและ ช้ีน ำมนุษยส์ู่

กำรศึกษำหำควำมรู ้ดังโองกำรแรกท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ. – ซุบฮำนะฮูวะตะอำลำ) ทรงประทำนแก่

ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) วำ่  

                   

        

1. Proclaim! (or read!) In the name of Thy Lord and Cherisher, who created- 

2. Created man, out of a (mere) clot of congealed Blood: 

3. Proclaim! and Thy Lord is Most Bountiful,- 

4. He who taught (the use of) the pen,- 

5. Taught man that which He knew not. 

ควำมว่ำ  “จงอ่ำน ดว้ยพระนำมของพระผูอ้ภิบำลของเจำ้ ผูท้รงสรำ้ง ผูท้รงบงัเกิดมนุษย์

จำกกอ้นเลือด จงอ่ำนเถิด พระผูอ้ภิบำลของเจำ้น้ัน ผูท้รงเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ผูท้รงสอนกำรใชป้ำกกำ      

ผูท้รงสอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีเขำไมรู่”้  (อลัอะลกั : 1-5) 

ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ไดก้ล่ำววำ่ 

  طلب العلم فريضة على كل مسلم
 Meaning:  Seeking knowledge is obligatory on every Muslim. 

ควำมวำ่ “กำรศึกษหำวิชำควำมรูน้ั้น เป็นภำรกิจจ ำเป็นต่อมุสลิมทุกคน”  (บนัทึกโดย Ibn 

Majah ม.ป.ป.: ส่วนหน่ึงของหะดีษ 224) 

จำกหลักฐำนอัลกุรอำนและอัลหะดีษดังกล่ำว แสดงใหเ้ห็นว่ำอิสลำมใหค้วำมส ำคัญกับ

กำรศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง กล่ำวคือ เปรียบเสมือนกับกำรแสดงภักดีต่อพระผูเ้ป็นเจำ้ อิสลำมเน้น



กำรศึกษำ ทั้งทำงโลกและทำงธรรม และก ำหนดว่ำ ไม่ว่ำคนรวยหรือคนจนย่อมมีโอกำสท่ีจะศึกษำ

ไดเ้ท่ำเทียมกนั โดยไม่มีกำรแบ่งชั้นวรรณะ และถือว่ำกำรศึกษำเป็นภำรกิจของมุสลิมทุกคน ไม่ว่ำ

หญิงหรือชำยจะตอ้งแสวงหำควำมรู ้พระองคอ์ลัลอฮท์รงยกย่องและทรงยกระดบัควำมมีเกียรติของ

ผูศึ้กษำหำควำมรู ้และดว้ยกำรศึกษำหำควำมรูนั้น่เอง จะท ำใหบุ้คคลน้ันประสบควำมส ำเร็จทั้งโลก

น้ีและโลกหนำ้ 

ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ไดเ้ร่ิมตน้กำรสอนของท่ำนครั้งแรก ณ นครมกักะฮ ์ท่ีบำ้นของท่ำน 

โดยผูห้ญิงคนหน่ึงช่ือ “เคำะดีญะฮ”์ เป็นผูเ้รียน ต่อมำท่ำนไดส้อนบรรดำอคัรสำวก ณ บำ้นอรักอม 

บิน อบี อลัอรักอม ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ไดด้ ำเนินกำรสอนแบบลบั ๆ เป็นเวลำ 3 ปี และไดส้อน

แบบเปิดเผยเป็นเวลำ 10 ปี ส่วนในนครมะดีนะฮ์ ท่ำนนบีมุฮัมมัด (ซ.ล) ได้สอนท่ีมัสยิด     

อนันะบะวีย ์เมื่อท่ำนเปิดเมืองมกักะฮ์ ท่ำนก็ไดจ้ดัใหม้สัยิดอลัฮำรอมเป็นศูนยก์ลำงกำรเรียนกำร

สอน ส ำหรบัรำยวิชำท่ีสอนในสมยัน้ัน จะเป็นรำยวิชำท่ีเน้นทำงดำ้นกำรศรทัธำและศำสนบญัญัติ 

ส่วนในนครมะดีนะฮ์ นอกจำกจะสอนรำยวิชำกำรศรทัธำและศำสนบญัญติัแลว้ ก็จะมีรำยวิชำกำร

อ่ำน กำรเขียนภำษำอำหรบัและจริยธรรม เป็นตน้ 

ท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) เป็น “บรมครู” แห่งกำรดะอ์วะห ์– กำรเผยแผ่ กำรอบรม และ

กำรแนะน ำสัง่สอนอย่ำงครบวงจร ท่ำนเป็นนบีและรอซูล้ (ศำสนทูต) ท่ีเป่ียมลน้ดว้ยคุณลกัษณะ

ของผูเ้ผยแผ่ และกำรสอนประชำชำติท่ีเรียบง่ำย แต่แฝงเรน้ดว้ยคุณค่ำและควำมหมำยอย่ำงยิ่ง 

แมแ้ต่ท่ำนมุอำวียะฮ์ บุตรอัล-ฮะกัม อัสสุละมีย ์ซ่ึงเป็นอัครสำวกท่ำนหน่ึงของท่ำน ไดก้ล่ำวว่ำ 

“ฉันขอสำบำนว่ำ ฉันไม่เคยเห็นครูท่ำนใดท่ีสอนไดดี้กว่ำท่ำนนบี และไม่เคยเห็นครูท่ำนใดท่ีท ำ

หนำ้ท่ีอบรม ตกัเตือนดีกวำ่ท่ำนนบี” (วิศรุต เลำะวิถี. 2552)  

นอกจำกน้ี ท่ำนยงัเป็นครูท่ีคอยสัง่สอนและตักเตือนบรรดำอัครสำวกและสำนุศิษยด์ว้ย

ควำมบริสุทธ์ิใจ เพ่ือหวงัควำมโปรดปรำนจำกพระองคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ) เป็นส ำคญั ทั้งน้ี ท่ำนถูกส่ง

มำเพ่ือกำรอบรมสัง่สอนมนุษยชำติ ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ) ตรสัวำ่ 

                       

28. We have not sent Thee but As a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning 

them (against sin), but Most men understand not. 

ควำมว่ำ “เรำมิได้ส่งเจ ้ำมำเพ่ืออ่ืนใด เวน้แต่เป็นผู ้แจ ้งข่ำวดี และเป็นผู ้ตักเตือนแก่

มนุษยชำติ แต่ทวำ่ ส่วนมำกของมนุษยเ์หล่ำน้ันไมรู่”้ (สะบะอ:์ 28)   

ซัยด์ มุฮัมมดั ชะฮำตะฮ์ (ม.ป.ป. : 6-7) ไดก้ล่ำวว่ำ “ท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) ไดว้ำง

รูปแบบอนัเป็นแบบอย่ำงของมำรยำทกำรปฎิบตัท่ีมุสลิมทุกคนสมควรน ำมำเป็นแนวทำงแห่งกำร

ด ำเนินชีวิตเป็นอย่ำงยิ่ง ท่ำนด ำรงไวซ่ึ้งแบบอย่ำงท่ีเรียกรอ้งจนไม่สำมำรถแบ่งแยกได ้ระหว่ำงกำร

ด ำเนินชีวิตกบักำรแสดงใหด้เูป็นแบบอยำ่งตำมท่ีท่ำนไดเ้รียกรอ้งเชิญชวน คุณลกัษณะอนัประเสริฐ

ของท่ำนครอบคลุมในทุกมิติของกำรด ำเนินชีวิต ท่ำนเป็นพ่อผูเ้ต็มเป่ียมดว้ยควำมเมตตำและเป็น



จอมทัพผู ้กลำ้หำญ และยังเป็นครูผู ้ชำญฉลำด เป็นผู ้ท่ีถูกทดสอบท่ีเป่ียมลน้ด้วยควำมอดทน 

นอกจำกน้ัน แบบอย่ำงของท่ำนไดข้ยำยผลขอบข่ำยกำรศึกษำใหแ้ก่เรำอย่ำงสมบรูณ์ แนวทำงของ

ท่ำนเพียบพรอ้มดว้ยกำรปลูกฝังพ้ืนฐำนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอน โดย

ท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) ไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระดับและฐำนันดรของผูเ้รียน และยอมรบัในควำม

แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลท่ีมีอยู่ในตัวของผูเ้รียน ดังจะเห็นไดจ้ำกกำรท่ีท่ำนได้เร่ิมกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงเป็นขั้นตอน เช่น กำรปลดปล่อยบรรดำประชำคมของท่ำนออกจำกประเพณีปฎิบติัท่ีขดัแยง้

ต่อค ำสอนของอิสลำม กำรใหเ้กียรติต่ออุดมกำรณ์ท่ีดี และเปล่ียนแปลงอุดมกำรณ์หรือแนวทำง

ปฎิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ยกำรใชส่ื้อกำรสอน เช่น กำรขีดเขียนบนพ้ืนทรำย กำรช้ีดว้ยน้ิวมือของท่ำน 

ท่ำนไดเ้ช่ือมโยงกำรสอนเขำ้กบัเหตุกำรณท่ี์เกิดขึ้ นจริง ท่ำนไดใ้ชก้ำรเล่ำเร่ืองรำว กำรยกตวัอย่ำง

ประกอบ กำรอุปมำอุปมยั กำรฝึกปฎิบติัจริง และกำรร่วมอภิปรำย ตลอดจนกำรสนทนำในกำร

สอนกบัอคัรสำวกของท่ำนเกือบตลอดเวลำ 

อบัดุลสะลำม ยำซีน (Abd al-Salam Yasin. 1994) ไดก้ล่ำวว่ำ “วิธีสอนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มี

ท่ีมำจำกอดีต โดยเฉพำะในช่วงเร่ิมแรกของกำรประกำศเชิญชวนสู่อิสลำม ซ่ึงท่ำนนบีมุฮัมมัด 

(ซ.ล) เป็นครแูห่งมนุษยชำติ ถึงแมว้ำ่สถำนกำรณใ์นสมยัดงักล่ำว จะบงัคบัมิใหม้ีกำรพฒันำวิธีกำร

สอนก็ตำม” 

จำกค ำพดูของนักวิชำกำรขำ้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวำ่ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) เป็นแบบอย่ำงท่ีดียิ่งใน

ดำ้นกำรเรียนกำรสอน และเป็นตน้แบบของวิธีกำรสอน นับตั้งแต่ท่ำนเร่ิมประกำศศำสนำครั้งแรก 

หำกยอ้นดปูระวติัศำสตรด์ำ้นกำรเรียนกำรสอนในสมยัของท่ำนแลว้ พบว่ำ ระบบกำรเรียนกำรสอน

มีกำรพฒันำและมีควำมโดดเด่นเป็นอยำ่งมำก จนไม่น่ำเช่ือว่ำ ดว้ยธรรมชำติของภูมิประเทศท่ีแหง้

แลง้แบบทะเลทรำยจะสำมำรถพัฒนกำรเรียนกำรสอนได ้และสำมำรถประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่ำงดีใน

ปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวำ่ ท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) มีควำมสำมำรถ เฉลียวฉลำด และมองกำรณไ์กลใน

กำรจดักำรศึกษำท่ีครอบคลุม ทั้งโลกน้ีและโลกหน้ำ และสำมำรถใชเ้ป็นระบบกำรเรียนกำรสอนได้

ในทุกยุค ทุกสมยั โดยไมจ่ ำกดัเพียงแค่สมยัของท่ำนเท่ำน้ัน 

ดังน้ัน วิธีกำรสอนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพและบงัเกิดประสิทธิผลน้ัน ผูส้อนตอ้งมีควำม

ช ำนำญในดำ้นกำรสอน โดยเรียนรูว้ิธีสอนและเทคนิคกำรสอนเพ่ิมเติม และพยำยำมพฒันำวิธีสอน

และเทคนิคกำรสอนอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง วิธีสอนและเทคนิคกำรสอนของท่ำนนบีมุฮัมมดั 

(ซ.ล) นับเป็นศำสตรก์ำรสอนและเทคนิคกำรสอนท่ีคู่ควรแห่งกำรน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรสอน 

เพรำะท่ำนเปรียบเสมือนเป็นครแูห่งมนุษยชำติ และเป็นครท่ีูมีควำมสมบรูณแ์บบมำกท่ีสุด  

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ   

 1.  เพ่ือศึกษำศำสตรก์ำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล)   

2.  เพ่ือศึกษำรปูแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ท่ีมีผลทำงจิตวิญญำณต่อ 

     มนุษยชำติ  



10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั     

 1.  ท ำใหท้รำบศำสตรก์ำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) 

 2.  ท ำใหท้รำบถึงรปูแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ท่ีมีผลทำงจิตวิญญำณต่อ 

               มนุษยชำติ     

11. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง   

 ศำสตรก์ำรสอน (Science of Teaching) หมำยถึง ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรเรียนรูแ้ละกำรสอน
ท่ีสงัคมโลกไดส้ัง่สมมำตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ซ่ึงผูส้อนสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรช่วยให้

ผู ้เรียนสำมำรถเรียนรูไ้ดต้ำมเป้ำหมำย จุดมุ่งหมำย และ วัตถุประสงค์ของกำรสอนท่ีก ำหนด 

ควำมรูด้ังกล่ำวไดม้ำจำกกำรคิด กำรวิเครำะหข์องนักปรำชญ์ และนักคิดทั้งหลำย หรือไดม้ำจำก

กำรศึกษำคน้ควำ้ ทดสอบ พิสูจน์ ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ของนักจิตวิทยำและนักกำร

ศึกษำต่ำง ๆ ขอ้ควำมรูด้ังกล่ำวประกอบด้วย ปรัชญำกำรศึกษำ บริบททำงกำรสอน ทฤษฎี 

หลักกำร แนวคิด ระบบ รูปแบบ วิธีกำร เทคนิค และจิตวิทยำทำงกำรเรียนรูแ้ละกำรสอน กำร

วำงแผนและออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำร

ประเมินผล (ทิศนำ แขมมณี. 2545)   

รูปแบบกำรสอน/รูปแบบกำรเรียนกำรสอน คือ แบบแผนกำรด ำเนินกำรสอนท่ีไดร้บักำร

จดัเป็นระบบอยำ่งสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัทฤษฎี/หลกักำรเรียนรูห้รือกำรสอนท่ีรูปแบบน้ันยึดถือและ

ไดร้ับกำรพิสูจน์ ทดสอบว่ำมีประสิทธิภำพสำมำรถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรูต้ำมจุดมุ่งหมำย

เฉพำะของรูปแบบน้ัน ๆ โดยทัว่ไปแบบแผนกำรด ำเนินกำรสอนดงักล่ำวมกัประกอบดว้ย ทฤษฎี/

หลักกำร ท่ีรูปแบบน้ันยึดถือและกระบวนกำรสอนท่ีมีลักษณะเฉพำะอันจะน ำผู ้เ รียนไปสู่

จุดมุง่หมำยเฉพำะท่ีรปูแบบน้ันก ำหนดซ่ึงผูส้อนสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแบบแผนหรือแบบอย่ำงในกำร

จดัและด ำเนินกำรสอนอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดมุง่หมำยเฉพำะเช่นเดียวกนัได ้(ทิศนำ แขมมณี. 2545) 

 รปูแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) หมำยถึง รูปแบบกำรสอนท่ีท่ำนไดท้ ำกำรสอน

บรรดำอคัรสำวก ณ บำ้นของท่ำน บำ้นของอรักอม บิน อบี อลัอรักอม มสัยิด และสถำนท่ีทัว่ไป 

เป็นรปูแบบกำรศึกษำตำมอธัยำศยั ประกอบดว้ยรูปแบบกำรสอนเป็นรำยบุคคล และกำรสอนเป็น

รำยกลุ่ม ซ่ึงกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม ก็แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 

 เป็นท่ีทรำบอย่ำงชัดเจนแลว้ว่ำ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ไดท้รงแต่งตั้งท่ำนนบีมุฮัมมัด 

(ซ.ล) มำเป็นผูเ้ผยแผ่ ผูช้ี้ทำงน ำ และเป็นผูส้อนแห่งมนุษยชำติ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหพ้วกเขำ

ไดร้บัควำมสนัติและปลอดภยั ทั้งโลกน้ีและโลกหนำ้ ดงัท่ีนบีอิบรอฮีม อะลยัฮิสสะลำม ไดว้ิงวอนขอ

ต่อพระองคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ) วำ่  



                          

         

129. "Our Lord! send amongst them an Messenger of their own, who shall rehearse Thy 

Signs to them and instruct them In Scripture and wisdom, and sanctify them: for Thou art 

the Exalted In Might, the Wise." 

 ควำมวำ่ “ขำ้แต่พระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พระองค ์ โปรดส่งรอซูล้(ศำสนทตู)คนหน่ึงคนใดจำก

พวกเขำเองไปในหมูพ่วกเขำ ซ่ึงเขำจะไดอ้่ำนบรรดำโองกำรของพระองคใ์หพ้วกเขำฟัง และจะได้

สอนคมัภีรแ์ละควำมมุง่หมำยแห่งบทบญัญติัใหพ้วกเขำทรำบ และซกัฟอกพวกเขำใหส้ะอำด แทจ้ริง 

พระองคท์รงไวซ่ึ้งเดชำนุภำพและปรีชำญำณ” (อลับะเกำะเรำะฮ ์: 129) 

 จำกโองกำรดังกล่ำว ช้ีใหเ้ห็นว่ำ จุดประสงคใ์นกำรแต่งตั้งท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล)น้ัน เพ่ือ 

กำรอบรมสัง่สอนและกำรศึกษำ ดงัท่ีนบีอิบรอฮีม อะลยัฮิสสลำม ไดร้บับญัชำจำกพระองคอ์ลัลอฮ ์

(ซ.บ) ใหส้รำ้งกะอบ์ะฮ์ และใหเ้ผยแผ่ค ำสอนหลกักำรอิสลำม 2 ประกำรคือ กำรยอมจ ำนนและ

นอบน้อมต่อค ำบญัชำของพระองค์อลัลอฮ ์โดยไม่มีกำรตั้งภำคีใด ๆ และอบรมสัง่สอนประชำชำติ

ใหนั้บถือพระเจำ้เพียงองคเ์ดียวเท่ำน้ัน ดังน้ัน กำรศึกษำของมนุษยไ์ดม้ีกำรพฒันำจำกระยะแรก 

ต่อมำก็ไดม้ีกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบตำมล ำดบั จนกระทัง่นบีอิบรอฮีม อะลยัฮิสสลำม ไดว้ิงวอน

ขอต่ออลัลอฮ ์(ซ.บ) ใหส้่งศำสนทตูแก่มวลมนุษยชำติ เพ่ืออบรมสัง่สอนและขดัเกลำจิตใจพวกเขำ 

 ท่ำนนบีมุฮัมมดั(ซ.ล)ไดส้ัง่สอนบรรดำอคัรสำวกในนครมกักะฮ์เป็นระยะเวลำประมำณ   

13 ปี และในเมืองมะดีนะฮอี์ก 10 ปี รวมระยะเวลำกำรสัง่สอนของท่ำนทั้งหมด 23 ปี กำรศึกษำ

อิสลำมในสมยัท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ในนครมกักะฮป์ระสบปัญหำและอุปสรรคเป็นอย่ำงมำก ท่ำน

ไดอ้บรมสัง่สอนบรรดำอคัรสำวกอย่ำงลบั ๆ เป็นเวลำ 3 ปี เน่ืองจำกเกรงว่ำ ไม่วนัใดวนัหน่ึงชำว     

กุรยัชจ์ะทรำบควำมจริงจนท ำใหเ้กิดอนัตรำยต่อชีวิตได ้ต่อมำพระองคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ) ทรงมีบญัชำ

ใหท่้ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ประกำศเชิญชวนสู่อิสลำมอยำ่งเปิดเผย ดงัท่ีพระองคต์รสัวำ่ 

                

94. Therefore Expound openly what Thou art commanded, and turn away from those who 

join false gods with Allah. 

 ควำมวำ่ “ดงัน้ัน จงประกำศอย่ำงเปิดเผยในส่ิงท่ีเจำ้ไดร้บับญัชำ และจงผินหลงัใหก้ลุ่มผูต้ั้ง

ภำคี” (อนัหิจญร ์: 94) 



                            

214. And admonish Thy nearest kinsmen, 

215. And lower Thy wing to the believers who follow thee. 

 ควำมว่ำ “จงตักเตือนวงศำคณำญำติของเจำ้ท่ีใกลชิ้ด และจงลดปีกของเจำ้แก่บรรดำ        

ผูศ้รทัธำ” (อชัชุอะรออ ์: 214-215) 

 รปูแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) แบ่งเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ซ่ึงท่ำนมิไดย้ึด

รปูแบบกำรสอนใดกำรสอนหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ แต่ท่ำนจะใชท้ั้งสองรูปแบบกำรสอนสลบับกนั ตำม

สถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั กำรสอนทั้งสองรูปแบบจะใชส้ถำนท่ีสอนไม่แตกต่ำงกัน

มำกนัก โดยท่ำนไดท้ ำกำรสอน ณ บำ้นของท่ำน บำ้นอัรกอม บิน อบี อัลอัรกอม มัสยิด และ

สถำนท่ีทัว่ไป กำรสอนเป็นรำยบุคคลน้ัน ท่ำนจะเร่ิมใชใ้นกำรประกำศเผยแผ่ศำสนำครั้งแรก       

ณ บำ้นของท่ำนเอง และบำ้นของอรักอม เป็นระยะเวลำ 3 ปี ต่อมำท่ำนก็ไดใ้ช้ตำมสถำนกำรณ์ท่ี

เหมำะสม ส่วนกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม ท่ำนเร่ิมใชใ้นกำรประกำศเผยแผ่แบบเปิดเผย ณ นครมกักะฮ ์

อยำ่งเป็นทำงกำร  

 กำรสอนทั้งสองรปูแบบของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอนเป็นรำยบุคคลหรือ

กำรสอนเป็นรำยกลุ่ม ถึงแมจ้ะเป็นกำรสอนท่ีท่ำนไดส้อนกลุ่มคนจำกบรรดำอัครสำวกเท่ำน้ัน     

แต่หลกัค ำสอนต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำใชไ้ดใ้นทุกยุคสมยั โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงหลกัค ำสอนแต่

อย่ำงใด เพรำะประชำคมมุสลิมทุกคนจะตอ้งปฎิบัติตำมค ำพูด กำรกระท ำ และส่ิงท่ียอมรับจำก

ท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) จนกระทั้งถึงวนัแห่งกำลอวสำน ส่วนเน้ือหำสำระท่ีท่ำนไดน้ ำเสนอในกำร

สอนทั้งสองรูปแบบน้ัน มีควำมหลำกหลำย โดยกำรสอนเป็นรำยบุคคล ท่ำนจะสอนสำระศำสนำ

ทัว่ไป และสอนตำมลักษณะเฉพำะของแต่ละบุคคล ซ่ึงสังเกตได้จำกกำรซักถำมของบรรดำ         

อคัรสำวกท่ีตั้งค ำถำมเหมือนกนั (ต่ำงเหตุกำรณ)์ แต่ท่ำนใหค้ ำตอบท่ีแตกต่ำงกนั เพรำะท่ำนดูจำก

ตัวบุคคลท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน หำกกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม ท่ำนก็จะสอนส่ิงท่ีจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำน

ส ำหรบัประชำคม และมีควำมเป็นกลำงมำกท่ีสุด เน้ือหำสำระท่ีสอนก็จะเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกกว่ำ

กำรสอนเป็นรำยบุคคล เช่น หำกเป็นเร่ืองกำรส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ฎิบติั ท่ำนก็มุ่งเน้นและ

กล่ำวเตือนหลำย ๆ ครั้ง หำกเป็นเร่ืองหำ้มปรำม ท่ำนก็จะสอนดว้ยสีหน้ำท่ีบ้ึงตึง เสมือนว่ำท่ำนไม่

ประสงคใ์หบ้รรดำอคัรสำวกปฎิบติัอยำ่งยิ่ง 

 กำรสอนเป็นรำยบุคคล เป็นรูปแบบกำรสอนท่ีสำมำรถสงัเกตเห็นไดง้่ำยจำกตัวบทหะดีษ 

ท่ีไดก้ล่ำวถึง เป็นกำรสอนท่ีท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) ไดพู้ดกบัผูเ้รียนโดยตรง หรือเป็นกำรส่วนตัว 

ถึงแมว้ำ่บำงครั้งอำจจะมีบุคคลอ่ืนนัง่ฟังอยู่ดว้ย ส่วนรูปแบบกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม โดยแบ่งรูปแบบ

กำรสอนออกเป็นกำรสอนคนกลุ่มเล็กและกำรสอนคนกลุ่มใหญ่ นับเป็นเร่ืองยำกท่ีจะสงัเกตเห็นได้

ชดัว่ำ หะดีษบทใดเป็นหะดีษท่ีท่ำนสอนคนกลุ่มเล็ก และหะดีษบทใดท่ีท่ำนไดส้อนคนกลุ่มใหญ่ 



ตลอดจนวิธีท่ีจะท ำใหท้รำบว่ำท่ำนสอนคนกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ก็จะตอ้งอำศยักำรพิจำรณำและ

วิเครำะห์จำกบทหะดีษ และเพ่ือใหท้รำบแน่ชัดและมิใหเ้กิดควำมผิดพลำดขึ้ น กำรตัดสินตัวบท    

หะดีษทั้งสองรูปแบบว่ำเป็นแบบใดน้ัน จะตอ้งยอ้นกลบัไปดูสำเหตุของกำรรำยงำนหะดีษว่ำท่ำน

สอนท่ีไหน? สอนเมือไหร่? สอนใคร? สอนเร่ืองอะไร? และมีผูฟั้งทั้งหมดประมำณก่ีคน? เป็นตน้ 

 ดงัน้ัน กำรสอนทั้งสองรูปแบบของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ถึงแมว้่ำกำลเวลำจะผ่ำนล่วงเลย

มำประมำณ 1,400 ปีเศษแลว้ก็ตำม แต่รูปแบบกำรสอนของท่ำน ก็ยงัคงปรำกฎอยู่ในรูปแบบของ

กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน กล่ำวคือ กำรจัดกำรศึกษำทุกวันน้ีแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 

กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั โดยภำพรวมแลว้ กำรจดักำร

ศึกษำทั้ง 3 ระบบ มีรูปแบบกำรสอนท่ีคลำ้ยกับรูปแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) คือ 

กำรสอนเป็นรำยบุคคลและกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม เช่น กำรจัดกำรศึกษำในระบบ มีกำรสอนใน

หอ้งเรียน ก็จะเป็นรูปแบบกำรสอนเป็นรำยกลุ่ม ซ่ึงเป็นรูปแบบกำรสอนคนกลุ่มใหญ่ หำกผูเ้รียน

ท ำผิด หรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ ผู ้สอนฝ่ำยปกครองก็จะต้องเรียกผู ้เรียน

ดงักล่ำวไปตักเตือน ซ่ึงกำรตักเตือน ก็ถือเป็นกำรสอนเป็นรำยบุคคล ดงัท่ีท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) 

ไดป้ฎิบติัในยุคสมยัของท่ำน จึงอำจจะกล่ำวไดว้่ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดักำรศึกษำในระบบใด ก็จะ

ครอบคลุมรปูแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ศำสนทตูแห่งอิสลำม โดยส้ินเชิง  

12. ระเบียบวิธีวิจยั  

12.1 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยั กำรวิจยัเอกสำร โดยศึกษำเก่ียวกบัศำสตรแ์ละรูปแบบกำรสอน

ของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) และวิทยำกำรสอนของท่ำน 

12.2 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 1) กำรเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยกำร

ทบทวนเอกสำรปฐมภูมิ (Primary Sources) ทุติยภูมิ (Secondary Sources) และตติยะภูมิ 

(Tertiary Sources) ท่ีเก่ียวกับศำสตร์และรูปแบบกำรสอนของท่ำนนบีมุฮัมมดั (ซ.ล) และ

วิทยำกำรกำรสอนของท่ำน 2) จดัระเบียบขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู่อย่ำงมีระบบ 3) วิเครำะหข์อ้มูล 

อภิปรำยผล สรุป และขอ้เสนอแนะ 4) เขียนงำนวิจยั 5) ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

13. ขอบเขตของการวิจยั  

 กำรศึกษำศำสตรก์ำรกำรสอนของท่ำนนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ศำสนทูตแห่งอิสลำม ท่ีมีผลทำง

จิตวิญญำณต่อมนุษยชำติ ผูว้ิจยัจะศึกษำรปูแบบกำรสอนของท่ำน และศึกษำวิทยำกำรสอนท่ีส ำคญั 

โดยมุ่งเน้นศึกษำจำกคมัภีรอ์ลักุรอำน อลัหะดีษ หนังสือ และต ำรำท่ีเก่ียวขอ้งกบัศำสตรก์ำรสอน

ของท่ำน ตลอดจนศึกษำงำนเขียนท่ีมีเน้ือหำสอดคลอ้งกบัวิทยำกำรสอนดงักล่ำว 

 

 



14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั  
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1. เขียนโครงกำรวิจยั             

2. ศึกษำแหล่งวิทยำกำร             

3. ด ำเนินกำรเก็บขอ้มลู             

4. วิเครำะหข์อ้มลูและ 

    อภิปรำยผลกำรวิจยั 

            

5. เขียนรำยงำนและเสนอ 

    ผลกำรวิจยั 

            

 

15. งบประมาณ  

 

รำยกำร รำคำ (บำท) 

1. ค่ำตอบแทน 

1.1 ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำร 1 คน (บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลยั) 

 

2,000 

2. ค่ำวสัดุ - 

3. ค่ำใชส้อย 

3.1 ค่ำใช่จ่ำยกำรศึกษแหล่งวิทยำกำรอิสลำม ไทย/มำเลเซีย (เหมำจ่ำย) 

3.3 ค่ำเขำ้ปกเล่มงำนวิจยั (200 บำท X4 เล่ม)  

3.4 ค่ำจำ้งพิมพง์ำนและส ำเนำเน้ือหำ 

3.5 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด (เหมำจ่ำย) 

 

15,000 

5,000 

800 

5,000 

1,000 

รวมเป็นเงินท่ีหวัหนำ้โครงกำรไดร้บั 28,800 

4. อ่ืน ๆ (จ่ำยในนำม ศสพ.) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ 1 ท่ำน (Reader บทควำมวิจยั)  
4.2 ค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ  

4.3 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ ์  

4.4 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั 

 

2,000 

200 

3,000 

10,000 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน 44,000 
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