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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อ
จิตใจของมนุษยชาติ โดยศึกษาจากอลักุรอานและอลัหะดีษ และทัศนะของนักปราชญ์มุสลิม  ผลการศึกษาพบว่า           
1) ศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การสอนเป็นรายบุคคล และการสอนเป็น
รายกลุ่ม 2) วิธีการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีความโดดเด่นและมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการ
สอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบฝึกและปฏิบติั วิธีการสอนแบบ
ใชค้  าถาม วิธีการสอนแบบตกัเตือน วิธีการสอนแบบมุ่งเน้นความดีงาม (ตรัฆีบ) และความชั่วสะพรึง (ตรัฮีบ) และ
วธีิการสอนโดยการแสดงเป็นแบบอยา่ง 3) เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
และมีความหลากหลายเช่นเดียวกนั ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคส าคญั ไดแ้ก่ เทคนิคการสอนแบบล าดบัขั้นตอน เทคนิค
การให้ความส าคญัต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล เทคนิคการกระตุน้ความสนใจ  เทคนิคการสอนโดยการเงียบและ
ยอมรับ และเทคนิคการสอนตามกาลเทศะ และผลการศึกษาพบวา่ ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มิไดจ้ ากดัวิธีการสอนใด
วธีิการสอนหน่ึงเป็นการเฉพาะในการสอนแต่ละคร้ังของท่าน แต่ท่านจะใชว้ธีิการสอนและเทคนิคการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละบทเรียน และตามสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ดงันั้น ศาสตร์การสอนของท่าน จึงเป็นศาสตร์การสอน
ท่ีสมบูรณ์และมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติจวบจนถึงปัจจุบนั 
 
ค ำส ำคญั: นบีมฮัุมมัด ศาสดาแห่งอิสลาม อิสลามกับการสอน 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study the Prophet Muhammad’s models and methods of teaching in the Holy 

Qur’an, Hadith and from Muslim scholars’ opinions. The findings indicated that 1) the model of his teaching was 
divided into two types, namely; individual and collective. 2) The Prophet Muhammad’s methods of teaching were 
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prominent and various, including explanation, demonstration, practicing and training, questioning, goodness focus 
(Targhib) and evil fears (Tarhib), 3) The Prophet Muhammad’s techniques of teaching were also prominent and 
various. They were techniques of step by step, taking care of student differences, evocation, joyfulness, quietness and 
agreement, vowing, and an opportune moment. The finding also indicated that the Prophet Muhammad did not use 
only certain methods and techniques throughout his teaching, but he applied various methods of teaching in 
accordance with the content of each subject and situation, Therefore, his methods and techniques of teaching were 
perfect, relevant and applicable to date. 

 
Keywords:  Nabi Muhammad, Prophet of slam, Islam and teaching 
 

1. บทน า 
การศึกษามีความส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ค ากล่าวท่ีวา่การศึกษาคือชีวิต และชีวติคือการศึกษา ค ากล่าว

เช่นน้ียงัคงเป็นความจริงอยูต่ลอดไป ชีวิตมนุษย ์ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิในครรภม์ารดา เร่ิมมีการศึกษาบา้งแลว้ การศึกษา
ของมนุษย ์จะเร่ิมอยา่งจริงจงั ก็ต่อเม่ือชีวิตไดเ้ร่ิมลืมตาดูโลก และจะตอ้งศึกษาอยูต่ลอดไปจนกว่าชีวิตจะจากโลกน้ี  
การศึกษาจึงมีความส าคญัต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติ และต่อโลกเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้น อาจจะกล่าวไดว้า่ “ตราบใดท่ี
โลกยงัมีมนุษย ์ไม่ส้ินสุดการศึกษาตอ้งอาศยั” เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะมนุษยท่ี์มีชีวติในโลกน้ี จะตอ้งอาศยักระบวนการ
ทางการศึกษาส าหรับการพฒันาตน เม่ือสมาชิกของสังคมไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพแลว้ สังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งโลกก็จะไดรั้บการพฒันาต่อไปดว้ย 

อิสลามส่งเสริมให้มนุษยไ์ด้รับการศึกษา ท่านนบีมุฮมัมดั(ศ็อลฯ) เป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งในด้านการศึกษา        
มีโองการจากคมัภีร์อลักุรอานมากกวา่ 900 แห่ง ไดเ้รียกร้องเชิญชวนและช้ีน ามนุษยสู่์การศึกษาหาความรู้ ดงัโองการ
แรกท่ีพระองคอ์ลัลอฮ ์(สุบฯ) ทรงประทานแก่ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ความวา่ 

“จงอ่านดว้ยพระนามของพระผูอ้ภิบาลของเจา้ ผูท้รงสร้าง ผูท้รงบงัเกิดมนุษยจ์ากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และ  
พระผูอ้ภิบาลของเจา้นั้น ผูท้รงเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผย่ิง่ ผูท้รงสอนการใชป้ากกา ผูท้รงสอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีเขาไม่รู้” (อลัอะลกั: 1-5) 
(สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย, 2558 : 1752) 

ท่านนบีมุฮมัมดั (ศอ็ลฯ) ไดก้ล่าววา่ 
“การศึกษาหาความรู้ เป็นภารกิจจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน” (บนัทึกโดย al-Bukhariy, 1989 : ส่วนหน่ึงของ

หะดีษหมายเลข 4414)  
ท่านนบีมุฮมัมดั ศาสดาในอุดมคติสู่ผูท้รงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา (อิสลามมิราเคิล, 2561) นักคิดหลายคนพยายามท่ีจะจดัล าดบัมหาบุรุษผูย้ิ่งใหญ่และ  
ทรงอ านาจท่ีสุดของโลก ท่ีสร้างปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกให้ไดป้ระจกัษต์่อสายตาชาวโลก นกัวิเคราะห์
ชาวอเมริกนันามวา่ จูลส์ มาสเซอร์แมนไดว้างหลกัเกณฑก์วา้ง ๆในการคดัเลือกผูท่ี้จะเป็นผูน้ าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดตลอดกาล
ไดน้ั้น จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี 3 ประการต่อไปน้ี นัน่คือ 
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1. ใหค้วามเป็นอยูท่ี่ดีแก่ผูท่ี้อยูใ่ตก้ารปกครอง 
2. สร้างระเบียบทางสงัคมท่ีท าใหค้นท่ีอยูอ่าศยัในนั้นมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั 
3. สร้างระบบความเช่ืออยา่งหน่ึงใหแ้ก่สงัคม 
หลงัจากไดว้ิเคราะห์อยูร่ะยะหน่ึง ดว้ยหลกัเกณฑด์งักล่าว เขาจึงแสดงความเห็นวา่ “คนท่ีเป็นผูน้ าท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสุดตลอดกาลก็คือ “นบีมุฮมัมัด” ศาสดาแห่งอิสลาม ผูท้  าหน้าท่ีทั้ งสามได้ครบ ถึงแมโ้มเสสจะท าได้เหมือนกับ        
นบีมุฮมัมดั แต่ก็ยงันอ้ยกวา่”  

ในปี ค.ศ. 1978 นายไมเคิล ฮาร์ท นกัดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ชาวอเมริกนัไดเ้ขียนหนังสือเล่มหน่ึงท่ีมี
ช่ื อ ว่ า  “The 100 – A Ranking of the Most influential Persons in History” (100 ล าดับ บุ ค ค ลผู ้ มี อิ ท ธิพ ล ท่ี สุ ด                  
ในประวติัศาสตร์) ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีขายดีท่ีสุดเล่มหน่ึง หนังสือเล่มน้ีไดล้  าดับบุคคลส าคญัในทุก ๆ แขนงจ านวน       
100 คนแรกท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษย ์

เขาได้กล่าว “ค าน า” ในหนังสือของเขาว่า “การออกหนังสือเล่มน้ีมาจ าหน่ายได้นั้ นก็ด้วยการเสนอจาก 
บรรดานักวิชาการ นักวรรณกรรม นักการศาสนาต่าง ๆ มากมายท่ีน าเสนอช่ือต่างๆเขา้มา และเขาก็ใชบ้รรทัดฐาน         
ท่ีแน่นอนในการเลือก 100 คน และคดัออกไปเป็นร้อย ๆ คน” ทั้งน้ี เขาไดก้ล่าวถึง “นบีมุฮมัมดั” ไวด้งัน้ี 

1) ประสบความส าเร็จสูงสุด  
“ท่ีเลือกเอานบีมุฮมัมดัข้ึนมาเป็นอนัดบัหน่ึงของรายช่ือบุคคลผูมี้อิทธิพลท่ีสุดของโลกนั้น อาจท าใหผู้อ่้าน 

บางคนแปลกใจและบางคนอาจจะสงสัย แต่ท่านเป็นคนเดียวในประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด ทั้งในดา้น
ศาสนาและดา้นโลกวตัถุ” 

2) ผูท่ี้รวมอาหรับไดเ้ป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์  
“ชนเผา่เบดูอินแห่งอารเบีย เป็นเผา่ท่ีมีช่ือเสียงร ่ าลือมากในเร่ืองความเป็นนกัรบท่ีดุร้าย เน่ืองจากมีจ านวน 

นอ้ยและแตกแยกเป็นก๊กเป็นเผา่ท าสงครามเขน่ฆ่ากนัตลอดเวลา พวกอาหรับจึงไม่มีทางท่ีจะเปรียบเทียบไดก้บักองทพั
ท่ีใหญ่กวา่ของอาณาจกัรต่าง ๆ ในเขตการเกษตรท่ีเป็นหลกัแหล่งแลว้ในทางตอนเหนือ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีไดถู้ก
รวบรวมเขา้ด้วยกันเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์โดยนบีมุฮมัมัด  และด้วยความศรัทธาอนัแข็งแกร่งในพระเจ้า            
ท่ีแท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียว กองทัพอาหรับเล็ก ๆ เหล่าน้ีก็เร่ิมท าการพิชิตต่อเน่ืองอย่างน่าประหลาดท่ีสุด              
ในประวติัศาสตร์มนุษยชาติ” 

3) ผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาอิสลาม  
“ประการแรก นบีมุฮมัมดัมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาอิสลามมากกวา่ท่ีพระเยซูมีต่อการพฒันา 

ศาสนาคริสต์ ถึงแมว้่าพระเยซูจะเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัต่อค าสอนทางด้านจริยธรรมและศีลธรรมของศาสนาคริสต ์           
เซนตป์อลต่างหากท่ีเป็นคนพฒันาวชิาการคริสตศ์าสนาและเป็นคนเปล่ียนแปลงศาสนาท่ีส าคญั และเป็นผูเ้ขียนเน้ือหา
ส่วนใหญ่ของคมัภีร์ใหม่ อยา่งไรก็ตาม นบีมุฮมัมดัก็เป็นผูรั้บผิดชอบต่อทั้งศาสนศาสตร์และหลกัการทางศีลธรรมและ
จริยธรรมของอิสลาม นอกจากนั้ น ท่านยงัเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการเปล่ียนแปลงความเช่ือใหม่และในการ
วางรากฐานการปฏิบติัศาสนกิจของอิสลามดว้ย” 
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4) ผูน้ าทางโลกและทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลยิง่ใหญ่   
“เน่ืองจากอลักรุอานเป็นส่ิงส าคญัต่อมุสลิมเช่นเดียวกบัท่ีคมัภีร์ไบเบิลมีความส าคญัต่อชาวคริสเตียนอิทธิพล

ของนบีมุฮมัมดัผ่านทางคมัภีร์อลักุรอาน จึงยิ่งใหญ่มาก ดงันั้น จึงเป็นไปไดท่ี้อิทธิพลของนบีมุฮมัมดัต่ออิสลามจะ
ยิง่ใหญ่กวา่อิทธิพลของพระเยซูและเซนตป์อลท่ีมีต่อศาสนาคริสตร์วมกนัเสียอีก”  

“ยิ่งไปกว่านั้ น นบีมุฮมัมัดยงัเป็นผูน้ าทางโลกและทางศาสนาด้วย ซ่ึงไม่เหมือนกับพระเยซู ความจริง          
ในฐานะท่ีเป็นพลงัผลกัดันอยู่เบ้ืองหลงัการพิชิตของชาวอาหรับ ท่านน่าท่ีจะอยู่ในต าแหน่งผูน้ าทางการเมืองท่ีมี
อิทธิพลท่ีสุดในทุกยคุทุกสมยั” 

“ในเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ๆ บางคนอาจพูดว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และ    
มนัเกิดข้ึนมาเองถึงแมว้่าจะไม่มีผูน้ าทางการเมืองคนใดคนหน่ึงมาน าทางเหตุการณ์นั้น เช่น อาณานิคมอเมริกาใต้
อาจจะไดรั้บเอกราชจากสเปนก็ได ้ถึงแมว้า่จะไม่มีคนอยา่งไซมอน โบลิวาร์ แต่กรณีเช่นน้ีจะน ามาใชก้บัการพิชิตของ
พวกอาหรับไม่ได ้เพราะไม่มีส่ิงใดเช่นว่าน้ีเกิดข้ึนก่อนนบีมุฮมัมดั และไม่มีเหตุผลใดท่ีจะเช่ือวา่การพิชิตของพวก
อาหรับจะเกิดข้ึนไดห้ากปราศจากนบีมุฮมัมดั” 

5) บุคคลเดียวท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษยชาติ  
“ดงันั้น เราจะเห็นวา่การพิชิตของพวกอาหรับในศตวรรษท่ี 7 ยงัมีบทบาทส าคญัต่อไปในประวติัศาสตร์ 

มนุษยชาติเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั”   
“การรวมกนัของอิทธิพลทางโลกและศาสนาอยา่งไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนไดน้ี้เองท่ีท าใหผ้มรู้สึกวา่นบี 

มุฮมัมดัสมควรท่ีจะถูกพิจารณาวา่เป็นบุคคลเดียวท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษยชาติ” 
ศาสตร์การสอน (Science of Teaching) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ และการสอนท่ีสังคมโลกได ้      

สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ซ่ึงผูส้อนสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้าม
เป้าหมาย/จุดหมาย/วตัถุประสงคข์องการสอนท่ีก าหนด ความรู้ดงักล่าวไดม้าจากการคิด การวิเคราะห์ของนกัปราชญ ์       
และนกัคิดทั้งหลาย หรือไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ พิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการวทิยาศาสตร์ของนกัจิตวทิยาและ
นกัการศึกษาต่าง ๆ ขอ้ความรู้ดงักล่าวประกอบดว้ยปรัชญาทางการศึกษา บริบททางการสอน ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด 
ระบบ รูปแบบ วธีิการ เทคนิค และจิตวทิยาทางการเรียนรู้และการสอน การวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการ
สอน การด าเนินการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ส่ือเทคโนโลยีทางการสอน นวตักรรมและการวิจยัการเรียน
การสอน เป็นตน้ (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 4 ) 

ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ถือเป็นแบบอยา่งท่ีดียิง่ในดา้นการศึกษา ท่านเป็นครูคนแรก เป็น“บรมครู” และเป็น
ครูท่ีสั่งสอนและตกัเตือนบรรดาศิษยด์ว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพ่ือหวงัในความโปรดปรานจากพระองค์อลัลอฮ์ (สุบฯ) 
ดงันั้น ท่านนบีมุฮมัมดั (ศอ็ลฯ) ถูกส่งมาเพ่ือการอบรมรมสัง่สอนมนุษยชาติ (วศิรุต เลาะวถีิ, 2552 : 1-18) ดงัท่ีพระองค์
อลัลอฮ ์(สุบฯ) ไดต้รัสความวา่ 

“และเรามิได้ส่งเจา้มาเพ่ืออ่ืนใด เวน้แต่เป็นผูแ้จง้ข่าวดี และเป็นผูต้กัเตือนแก่มนุษยท์ั้ งหลาย แต่ส่วนมาก            
ของมนุษยไ์ม่รู้” (สะบะอ ์: 28)  
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มุฮมัมดั กฏุุบ (Muhammad Qutub, 1993: 1/183) ไดก้ล่าววา่ “แทจ้ริง ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เป็นแบบอยา่ง
ท่ียิ่งใหญ่ในประวติัศาสตร์อนัยาวนานส าหรับมนุษยชาติ ท่านเป็นผูอ้บรมสั่งสอนและช้ีแนะดว้ยพฤติกรรมอนัเป็น
คุณลกัษณะเฉพาะตวัของท่าน ก่อนท่ีจะเปล่งวาจา” 

ดงันั้น วธีิการสอนเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูส้อนตอ้งมีความช านาญในการสอน โดยการ
เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพ่ิมเติม และมีการพฒันาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะวิธีการสอนและเทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) ถือเป็นวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ี
คู่ควรแก่การน ามาเป็นแบบอยา่งในการสอน เพราะท่านเป็น “บรมครู” แห่งมนุษยชาติและเป็นครูท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ 
ผูว้จิยัจะศึกษาศาสตร์ การสอนของท่าน โดยมุ่งเนน้ศึกษาจากอลักรุอาน อลัหะดีษ หนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัศาสตร์การสอนของท่าน ตลอดจนศึกษางานเขียนท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัศาสตร์การสอนดงักล่าว 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  
 5.1 การอา้งอิงหลกัฐานอลักรุอาน จะระบุช่ือซูเราะฮ ์(บท) และหมายเลขอายะฮ ์(โองการ) ในวงเลบ็ (...........) 
 5.2  เคร่ืองหมาย “.................” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชส้ าหรับการแปลความหมายของอลักรุอาน และอลัหะดีษ 
ตลอดจนค าพดูของนกัวชิาการท่ีน ามาอา้งอิง 
 5.3 ค าในวงเล็บ (สุบฯ) มาจากค าวา่ “สุบฮานะฮู วะตะอาลา” ซ่ึงมีความหมายวา่ “พระองคท์รงมหาบริสุทธ์ิ
และสูงส่งยิง่” เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งและสรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮ ์หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
 5.4 ค าในวงเล็บ (ศ็อลฯ) มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” ซ่ึงมีความหมายว่า “ขออัลลอฮ ์       
ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งท่านนบีมุฮมัมดั หลงัจากท่ี
ไดเ้อ่ยนามของท่าน 
 5.5 การปริวรรตอกัษรภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย หรือองักฤษ ใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานราช        
บณัฑิตยสภา  
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ 
 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีศึกษาเก่ียวบัศาสตร์การสอนของท่านนบี
มุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ โดยครอบคลุมถึงวธีิการสอนและเทคนิคการสอน 

ส่วนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยศึกษา
จากอลักุรอานและอลัหะดีษ มุ่งเน้นการอา้งอิงหลกัฐานจากบทหะดีษ และผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลจากเอกสารข้ึนทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) โดยมุ่งเน้นศึกษาค้นควา้จากต าราภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับศาสตร์        
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การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ เช่น หนังสือของ Abd al-Rahman al-Nahlawi 
เ ร่ื อ ง  “Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibuha” และหนั ง สื อขอ ง  Khalid Hamid al-Hazimi เ ร่ื อ ง  “Usul           
al-Tarbiyyah al-Islamiyyah” เป็นตน้ ทั้งน้ี จะศึกษาจาก หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอน และจะใชข้อ้มูลจากเอกสารขั้นตติยภูมิ (Tertiary Sources) โดยผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือสารานุกรมและ
วารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) อีกดว้ย 

ในการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1.1 ทบทวนเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ทุติยภูมิ (Secondary Sources) และตติยภูมิ (Tertiary  

Sources) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ จากแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
1.1.2 ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
1.1.3 ส านกัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1.1.4 หอ้งสมุดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1.1.5 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอิสลามนานาชาติ มาเลเซีย (International Islamic University, Malaysia) 
1.1.6 เวปไซตต์่าง ๆ 
1.2 แยกขอ้มูลเอกสารตามหวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ย แลว้คน้หาขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ยอ่ย 

หวัขอ้ใหญ่ 1) ศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) 
หวัขอ้ยอ่ย 1. ความหมายของศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) 

2. รูปแบบการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) 
หวัขอ้ใหญ่ 2) วธีิการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) 
หวัขอ้ยอ่ย 1. วธีิการสอนแบบบรรยาย 

2. วธีิการสอนแบบสาธิต 
3. วธีิการสอนแบบฝึกและปฏิบติั 
4. วธีิการสอนแบบใชค้  าถาม 
5. วธีิการสอนแบบตกัเตือน 
6. วธีิการสอนแบบมุ่งเนน้ความดีงาม (ตรัฆีบ) และความชัว่สะพรึง (ตรัฮีบ) 
7. วธีิการสอนโดยการแสดงเป็นแบบอยา่ง 

หวัขอ้ใหญ่ 3) เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ 
1. เทคนิคการสอนแบบล าดบัขั้นตอน 
2. เทคนิคการใหค้วามส าคญัต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. เทคนิคการกระตุน้ความสนใจ 
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4. เทคนิคการสอนโดยการเงียบและยอมรับ 
5. เทคนิคการสอนตามกาลเทศะ  

2. จดัระเบียบขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งมีระบบ 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผล สรุป และขอ้เสนอแนะ 
4. เขียนรายงานวจิยั 
5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

4. ผลการวจิยั 
จากการศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ 

สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1). รูปแบบการสอน รูปแบบการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. รูปแบบการสอนเป็นรายบุคคล 
2. รูปแบบการสอนเป็นรายกลุ่ม (กลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่) 
ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดใ้ชท้ั้งสองรูปแบบสลบักนั ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ไดย้ดึรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึงเป็นการเฉพาะ ท่านไดท้ าการสอน ณ บา้นของท่าน บา้นของอรักอม บิน อบีอลัอรักอม มสัยดิ และสถานท่ี
ทั่วไป ส่วนเน้ือหาในการสอน ก็มีความหลากหลาย โดยท่านมุ่งเน้นเน้ือหาการสอนตามพ้ืนฐานความรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล และตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 

2). ลกัษณะวธีิการสอนแบบต่าง ๆ ของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) 
วิธีการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีจุดเด่นและความหลากหลาย ผูว้ิจัยขอสรุปวิธีการสอนต่าง ๆ        

ท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 วธีิการสอนแบบบรรยาย 
เป็นวธีิการสอนท่ีผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียน โดยผูส้อนไดเ้ตรียมการคน้ควา้

เป็นอยา่งดี ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดใ้ชว้ิธีการสอนแบบบรรยายในการอบรมสั่งสอนบรรดาอคัรสาวกท่ีครอบคลุม
ศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ ท่านจะใชส่ื้อประกอบการสอนในการบรรยาย เพ่ือใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่ายและไม่สบัสน ประกอบกบัได้
เห็นทั้งภาพและไดรั้บฟังการบรรยายในเวลาเดียวกนั (Amin Abu Lawi, 1998 : 35) 

2.2 วธีิการสอนแบบสาธิต 
เป็นวิธีการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดแ้สดงให้บรรดาอคัรสาวกไดดู้เป็นแบบอยา่งเพ่ือจะไดป้ฏิบติั

ตาม เช่น การสาธิตการอาบน ้ าละหมาด การละหมาด และการประกอบพิธีฮัจย์ เป็นต้น แบบอย่างของท่าน                
เป็นแบบอยา่งท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ สามารถน ามาปฏิบติัใชไ้ดทุ้กยคุทุกสมยั และวธีิการสอนแบบสาธิตช่วยใหผู้เ้รียน
ไดรั้บประสบการณ์โดยตรง เพราะเห็นส่ิงท่ีเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและมีความจ าในส่ิงท่ีสาธิต
ไดเ้ป็นอยา่งดี (Abdullah Abd al-Hamid Mahmud, 1994 : 42)  
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2.3 วธีิการสอนแบบฝึกและปฏิบติั 
เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั โดยท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดอ้บรมสั่งสอนบรรดา

อคัรสาวกใหเ้รียนรู้วธีิการปฏิบติัศาสนกิจต่าง ๆ ดว้ยระเบียบกฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั ท่านไม่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาคมของท่านเรียนรู้เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ปฏิบัติ เน่ืองจากพระองค์อลัลอฮ์ (สุบฯ) ทรง
ลงโทษผูท่ี้รู้และไม่ปฏิบติั และพระองคท์รงลงโทษผูท่ี้สัง่สอนใหค้นอ่ืนปฏิบติั แต่ตวัเองไม่ปฏิบติั อิสลามมิไดมุ่้งเนน้
การปฏิบัติเพียงโลกดุนยาหรืออาคิเราะฮ์เพียงโลกใดโลกหน่ึงเท่านั้ น แต่ตอ้งปฏิบัติควบคู่กันทั้ งสองโลกในเวลา
เดียวกนั (Muslim, Abu al-Husein Muslim Bin Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, 1996 :15) 

2.4 วธีิการสอนแบบใชค้  าถาม 
เป็นวิธีการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดถ้ามบรรดาอคัรสาวกในส่ิงท่ีท่านตอ้งการน าเสนอและแจง้ให้

ทราบถึงเร่ืองราวต่าง ๆ และในท านองเดียวกนั บางคร้ังก็เป็นค าถามท่ีเกิดข้ึนจากบรรดาอคัรสาวกท่ีไดถ้ามท่าน เพ่ือ
ตอ้งการทราบความรู้บางส่ิงบางอยา่งท่ีพวกเขาอยากรู้ ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดใ้ชว้ธีิการสอนโดยการตั้งค  าถาม เพื่อ
ตอ้งการให้บรรดาอคัรสาวกได้คิดและไตร่ตรอง และได้ทราบถึงส่ิงท่ีพวกเขายงัไม่รู้ ถือเป็นวิธีการสอนท่ีพฒันา
กระบวนการคิดและพูดในเวลาเดียวกนั โดยท่านจะตั้งค  าถามตามระดบัสติปัญญาของบรรดาอคัรสาวก ไม่ท าให้พวก
เขารู้สึกล าบากใจในการศึกษาหาความรู้และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง (al-Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, 1998 : 10) 

2.5 วธีิการสอนแบบตกัเตือน 
เป็นวธีิการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดอ้บรมสั่งสอนดว้ยการตกัเตือนและช้ีแนะบรรดาอคัรสาวก ใน

โอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ เน่ืองจากอิสลามเป็นศาสนาแห่งการตกัเตือน โดยเป็นการตกัเตือนให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีดี
งามและละเวน้ความชัว่ การตกัเตือนมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพราะมนุษยทุ์กคนหลีกหนีไม่
พน้กบัการกระท าผิดและการหลงลืม ในอลัหะดีษของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั
การอบรมสั่งสอนและการตกัเตือนประชาคมของท่าน กล่าวคือ ดงัคมัภีร์อลักรุอานท่ีเป็นขอ้ตกัเตือนส าหรับมนุษยชาติ 
ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) จะใชโ้อกาสและเวลาท่ีเหมาะสมในการตกัเตือน เพ่ือให้พวกเขาไดรั้บฟังขอ้ตกัเตือนอยา่ง
ตั้งใจ การตกัเตือนท่ีดีตอ้งไม่ใชเ้วลานานเกินไป และตอ้งสอดคลอ้งกบัเวลาและสถานการณ์ใชส้ านวนโวหารท่ีชดัเจน 
เขา้ถึงจิตใจของผูฟั้ง และตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะตกัเตือนดว้ย (Abdullah Nasih Ulwan, 1996 : 25) 

2.6 วธีิการสอนแบบมุ่งเนน้ความดีงาม (ตรัฆีบ) และความชัว่สะพรึง (ตรัฮีบ) 
เป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม และให้ห่างไกลจากความชัว่ ซ่ึงเป็นวิธีการ

สอนท่ีมุ่งเนน้ตามจุดประสงคเ์ดิมของอิสลาม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย ์โดยสนบัสนุนใหก้ระท าในส่ิงท่ีดี 
และละเวน้ความชั่ว เพ่ือท าให้เกิดความสุข ทั้ งในโลกน้ีและโลกหน้า กล่าวคือ ในคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮ ์          
ได้กล่าวถึงโองการและตัวบทหะดีษเก่ียวกับตัรฆีบและตัรฮีบมากมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนดังกล่าว               
มีความส าคญัต่อมนุษยอ์ยา่งยิ่ง ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดส้นับสนุนให้ท าความดีและละเวน้ความชัว่ กล่าวคือ 
การกระท าความดีเพียงคิดในใจ พระองค์อลัลอฮ์ (สุบฯ) ก็ตอบแทนผลบุญให้แล้ว และเม่ือปฏิบัติก็จะถูกบันทึก          
ทุกหน่ึงความดีเพ่ิมเป็น 10 เท่า จนถึง 100 เท่า ส่วนความชัว่ท่ีกระท าก็จะถูกบนัทึกเท่ากบัความชัว่นั้น (al-Munzari, 
Abi Muhammad Zaki al-Din Abd al-Azim Bin Abd al-Qawiy al-Munzari, 1992 : 13) 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1006 

2.7 วธีิการสอนโดยการแสดงเป็นแบบอยา่ง 
เป็นวิธีการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดแ้สดงออกถึงอิริยาบถของท่าน ไม่วา่จะเป็นดา้นการพูด การ

กระท า และการยอมรับของท่าน ซ่ึงแบบอยา่งดงักล่าวเป็นแบบอยา่งท่ีสมบูรณ์ยิง่ท่ีบรรดาอคัรสาวกและประชาคมใน
ยคุหลงัปฏิบติัตาม การสอนโดยการแสดงเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เป็นการปฏิบติัให้บรรดาอคัร
สาวกได้เห็นและน าไปปฏิบัติตาม โดยครอบคลุมทั้ งแบบอย่างด้านการภักดี (อิบาดะฮ์) ด้านนิติบัญญัติอิสลาม          
(ชะรีอะฮ)์ ดา้นจริยธรรม (อคัลาก) และดา้นสังคม (มุอามะลาต) ฯลฯ ท าใหพ้วกเขาเห็นพฤติกรรมและอิริยาบถต่าง ๆ 
ของท่าน จึงน ามาปฏิบัติด้วยหลักการและกฎเกณฑ์ท่ีถูกตอ้ง (al-Hadri, Khalil Bin Abdullah Bin Abd al-Rahman, 
1418 : 5) 

3. เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) 
เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มีความหลากหลายและมีเอกลกัษณ์ชัดเจน โดยมีเทคนิค          

การสอนท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
3.1 เทคนิคการสอนแบบล าดบัขั้นตอน 
เป็นเทคนิคการสอนท่ีด าเนินไปเป็นล าดบัขั้นตอน จากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก เพ่ือมิใหผู้เ้รียนเกิดความล าบาก

ใจ และสามารถเตรียมใจเพ่ือยอมรับบทเรียนและบทบญัญติัต่าง ๆ ได ้เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีเน้ือหาเร่ิมจากเร่ืองหลกั
ไปสู่เร่ืองยอ่ย ซ่ึงเป็นการน าเสนอส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดก่อน ต่อมาก็ไดน้ าเสนอเร่ืองยอ่ยในแต่ละเร่ืองตามล าดบัขั้นตอน
และความส าคญั เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน และท าใหง่้ายในการท่องจ าและท าความเขา้ใจ    ดงัปรากฏในอลัหะ
ดีษท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ซ็อลฯ) ไดส้ั่งให้บรรดาอคัรสาวกศึกษาเร่ืองการศรัทธาก่อน ต่อมาก็ให้ศึกษาคมัภีร์อลักุรอาน 
(บนัทึกโดย Ibn Majah, 1993, ม.ป.ป. ; 60)  

3.2 เทคนิคการใหค้วามส าคญัต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
เป็นเทคนิคการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดอ้บรมสั่งสอนบรรดาอคัรสาวก ตามระดบัสติปัญญาและ

ความสามารถของพวกเขา โดยสังเกตจากคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น ลกัษณะเฉพาะตวั พฤติกรรม นิสัย และชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน  เป็นต้น การให้ความส าคัญดังกล่าว สืบเน่ืองจากผู ้เรียนแต่ละคนมีระดับสติปัญญาและ
ความสามารถแตกต่างกนั หากสอนในเน้ือหาท่ีสูงเกินไป อาจจะท าให้ผูท่ี้มีสติปัญญาดอ้ยกวา่เกิดความล าบากใจ และ
ไม่เขา้ใจเน้ือหา หรือหากสอนในเน้ือหาท่ีต ่าเกินไป อาจจะท าให้ผูเ้รียนท่ีฉลาดรู้สึกเบ่ือหน่าย เพราะเขาได้เรียนรู้
เน้ือหาดงักล่าวแลว้  

3.3 เทคนิคการกระตุน้ความสนใจ 
เป็นเทคนิคการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกต่ืนเตน้ อยากเรียนรู้ ท าใหเ้กิดบรรยากาศ

ในการเรียนการสอนท่ีดี ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ดังท่ีท่านนบีมุฮมัมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวให้บรรดาอัครสาวกฟังเน้ือหา           
ในอัลหะดีษบทหน่ึงก่อนท่ีท่านจะออกจากมสัยิดว่า “ฉันจะตอ้งสอนซูเราะฮ์หน่ึง ซ่ึงเป็นซูเราะฮ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด          
ในคมัภีร์อลักุรอาน” (บนัทึกโดย al-Bukhariy, 1989 : ส่วนหน่ึงของหะดีษหมายเลข 4474) เป็นการกระตุน้ให้บรรดา
อคัรสาวกสนใจในส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปและพวกเขาจะไม่ลืมในส่ิงท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดก้ล่าวไว ้ นอกจากน้ี      
ก็จะเป็นการเร้าความสนใจโดยการตั้งค  าถาม การเล่าเร่ือง การขบัล าน าอะนาชีด เป็นตน้  
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3.4 เทคนิคการสอนโดยการเงียบและยอมรับ 
เป็นเทคนิคการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าพดูและการกระท าของบรรดาอคัร

สาวก และแสดงออกดว้ยการเงียบและยอมรับ โดยมิไดแ้สดงการคดัคา้นแต่อย่างใด ดงัท่ีท่านเห็นดว้ยกบั  ค  ากล่าว
ของซลัมานท่ีกล่าวกบั อบู อดัดรัดาอ ์วา่ “แทจ้ริง พระเจา้ของท่านมีสิทธิเหนือท่าน ตวัของท่านก็มีสิทธิเหนือท่าน และ
ครอบครัวของท่านก็มีสิทธิเหนือท่าน ดังนั้ น ท่านจงให้สิทธิแก่บุคคลท่ีเป็นเจ้าของสิทธิ” และเห็นด้วยกับการ          
“ตะยมัมุม” (การใชท้รายท่ีสะอาดแทนน ้ าละหมาด) ของ อมัร์ บินอาศ ในค ่าคืนท่ีหนาวเยน็ เพราะเกรงวา่หากอาบน ้ า
แลว้ จะท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย และการยิ้มของท่าน ก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกให้รู้ว่า “ท่านเห็นดว้ย” 
(Wan Mazwat Wan Yusoff, 2012 : 2) 

3.5 เทคนิคการสอนตามกาลเทศะ 
เป็นเทคนิคการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดส้ั่งสอนบรรดาอคัรสาวกตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัท่ีท่าน

ไดส้อนบรรดาอคัรสาวก ขณะท่ีท่านก าลงัเดินในตลาด โดยท่านไดเ้ปรียบเทียบความขยะแขยงของต่ิงหูแกะ ท่ีตายกบั
โลกดุนยาท่ีไร้ค่า ณ พระองคอ์ลัลอฮ ์(สุบฯ) หรือในอลัหะดีษบทหน่ึงท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดเ้ปรียบเทียบความ
เมตตาของแม่ต่อลูก กบัความเมตตาของพระองคอ์ลัลอฮ ์(สุบฯ) ท่ีมีต่อปวงบ่าว ซ่ึงมีความ แตกต่างกนั  

 
5. สรุป 

ศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม เป็นตน้แบบของประวติัศาสตร์การศึกษา 
อิสลามและเป็นต้นแบบของการศึกษาท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ ศาสตร์การสอนท่ีปรากฏในสมัยของท่าน           
นบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เม่ือประมาณ 1,400 ปีเศษ ย่อมเป็นการช้ีให้เห็นว่า ศาสตร์การสอนของท่านยงัคงสืบทอดอยา่ง
ต่อเน่ืองมาจนถึงยุคปัจจุบนั วิธีการสอนของท่านจะเน้นย  ้าให้ผูเ้รียนได้รับและปรับเปล่ียนสู่พฤติกรรมท่ีดี ทั้ งดา้น
ร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาภาพรวมแลว้ ท่านให้ความส าคญัดา้นจิตใจมากกวา่ดา้นร่างกาย นัน่คือ การสอน 
การอบรม การตกัเตือนและการเผยแผ่ของท่าน จึงมีผลท าให้มีผูย้อมรับนับถือศาสนาอิสลามเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ
เกือบทุกส่วนของโลก นบัตั้งแต่บดันั้น จวบจนถึงปัจจุบนั 
 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ มีประเด็นท่ีควรมา
อภิปราย ดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอนและกระบวนการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ท่านจะสอนในรูปแบบตามอธัยาศยั 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นการสอนรายบุคคล และสอนเป็นกลุ่ม (กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่) โดยมิไดจ้ ากดัสถานท่ีสอน ตามศูนย ์
โรงเรียน และมหาวทิยาลยัเหมือนในยคุปัจจุบนั แต่ท่านจะใชบ้า้นของอรักอม บิน อบีอลัอรักอม เป็นศูนยก์ารเรียนการ
สอน ต่อมาท่านได้ประกาศเชิญชวนแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน ก็ใช้บ้านของท่านเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ 
จนกระทัง่ท่านอพยพไปยงันครมะดีนะฮ ์นอกจากน้ี ท่านยงัใชส้ถานท่ีทัว่ไปในการจดัการเรียนการสอน เช่น ทุ่งมินา 
ทุ่งอะเราะฟะฮ ์หุบเขาอุหุด และสถานท่ีชุมชนต่าง ๆ ท่ีท่านไดไ้ปเยี่ยมเยียนบรรดาอคัรสาวกของท่าน การเรียนการ
สอนในสมยัของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ถึงแมว้า่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้จะเป็นอุปสรรค เน่ืองจากเป็นธรรมชาติท่ี
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แห้งแลง้และกนัดาร แต่ดว้ยความสามารถของท่าน ซ่ึงเป็น “บรมครู” แห่งมนุษยชาติ ท่านไดใ้ชเ้ทคนิค ต่าง ๆ ในการ
อบรมสั่งสอนศิษยข์องท่าน จนท าให้พวกเขาเป็นผูรู้้และผูป้ฏิบติัท่ีดี มีความเคร่งครัดในการปฏิบติัศาสนกิจ มีการ
ศรัทธาอยา่งหนกัแน่น  และมัน่คงต่อพระองคอ์ลัลอฮ ์(สุบฯ) มีความอดทนและมุ่งมัน่ในการศึกษา หาความรู้ พวกเขา
จึงเป็นแบบอยา่งท่ีดียิง่ ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ไดก้ล่าว ความวา่ “ดงันั้น เขาจงยดึมัน่แนวทาง (สุนนะฮ)์ ของฉัน 
และสุนนะฮข์องบรรดาผูป้กครองท่ีทรงธรรม (คุละฟาอ ์อรัรอชิดีน) ซ่ึงไดรั้บทางน า พวกเจา้จงกดัมนัไวด้ว้ยฟันกราม” 
(บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 1978)  

2. วธีิการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีความโดดเด่น และมีความหลากหลาย ท่านมิไดจ้ ากดัวธีิการ 
สอนวิธีใดวิธีหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่ท่านจะเลือกใชว้ิธีการสอนและเทคนิคการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
บทเรียน และตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา จากวิธีการสอนทั้งหมด 7 วิธี ส่ิงส าคญัมากท่ีสุดท่ีผูส้อนตอ้งค านึงถึง
และควรน าไปพิจารณาคือ ความเขา้ใจลกัษณะเด่นและแก่นส าคญัของวิธีการสอนแต่ละวิธี เพ่ือช่วยให้สามารถใช้
วิธีการสอนแต่ละวิธีไดอ้ย่างเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของวิธีนั้น ๆ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจองค์ประกอบส าคญัของ
วธีิการสอนและเทคนิคการสอนอยา่งถ่องแท ้เพ่ือจะไดว้เิคราะห์และจ าแนกความแตกต่างได ้วิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดนั้น
ไม่มี แต่วธีิการสอนทุกวธีิสามารถเป็นวธีิการสอนท่ีดีท่ีสุดไดต้ามความเหมาะสมของรูปแบบเน้ือหาของแต่ละรายวชิา 
ดงัท่ีทิศนา แขมณี (2545 : 381) ไดส้รุปวิธีการสอนไวว้า่ “วิธีการสอนมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย ผูส้อนจึงควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกบับทเรียนและจุดมุ่งหมาย การใชว้ิธีการสอนหลากหลายวิธี นอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนแล้ว ยงัสามารถช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน และจูงใจผูเ้รียนให้สนใจเรียนรู้เพ่ิมข้ึนด้วย”           
และอาภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 171) ได้สรุปวิธีการสอนไวว้่า “แต่ละวิธีมีลกัษณะมีความมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน        
ขอ้ดี ขอ้จ ากดัและวิธีการน าไปใช้แตกต่างกนั ผูส้อนควรเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การสอน เน้ือหาของ
บทเรียน ความสามารถ ความสนใจ ตามวยัของผูเ้รียน เวลาและสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของการเรียนรู้ 
ในการเลือกใชอ้าจใชห้ลายวธีิการผสมผสานกนัได ้โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บเป็นส าคญั 

3. เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีจุดเด่นและมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับวิธีการสอน โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และมิได้ละท้ิงบทบาทของครู ซ่ึงเทคนิคการสอนของท่าน
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ โดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกับการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีส่งเสริมให้ใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอน เพ่ือการ
ถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียนเช่นเดียวกนั (ยทุธนา เก้ือกลู, 2550 : 105) 

ขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ 

พบวา่ ท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย โดยท่านไดใ้ชว้ิธีการสอนบรรดาอคัร
สาวก ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มิไดใ้ชว้ิธีการสอนใด หรือเทคนิคการสอนใดเป็นการเฉพาะ แต่ท่านใชว้ิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละบทเรียนท่ีมีความหลากหลาย จนท าใหบ้รรดาอคัรสาวกไดรั้บการ
สืบทอดแบบอย่างท่ีดีจากท่าน ดังนั้น การพฒันาผูส้อนทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน
อิสลาม ควรมีการพฒันาสู่การปรับวธีิการสอนและเทคนิคการสอนตามแบบอยา่งของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) มาใชใ้น
การสอนอยา่งจริงจงั ก็จะมีส่วนในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาอิสลามและจิตใจของมนุษยชาติเป็นอเนกประการ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผล

ต่อจิตใจของมนุษยชาติ ผูว้ิจยัขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเรียนการสอน (ศสพ.)     
ท่ีไดก้รุณาสนบัสนุนทุนการวจิยัคร้ังน้ี และผูท้รงคุณวฒิุดา้นศาสนาอิสลามหลายท่าน ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและขอ้มูลเพื่อ
ใชใ้นการศึกษาเชิงลึกอยา่งมีคุณค่ายิง่ 

การด าเนินการวิจยัมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได ้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารยใ์นภาควิชาอิสลามศึกษา
และภาษาอาหรับ และคณะศิลปศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุนการใชอุ้ปกรณ์  รวมถึงสถานท่ีในการด าเนินการจดัท าวิจยั
จนโครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจา้ของ
เอกสารและงานวจิยัทุกท่าน ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้ไดน้ ามาอา้งอิงในการท าวจิยั จนงานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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