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ศกึษาพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้

“มจัลสิอลิมยี”์ เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
กรณีศกึษา อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

รอฮานี มาแจ๑,  ซรูฮีนั ดอเซาะ๒ 
บทคดัยอ่ 

 
การวจิยันี4มวีตัถปุระสงคเ์พื$อ๑) 
ศกึษาบทบาทของหวัหนา้ครอบครวัตามบทบญัญตัอิสิลาม ๒) 
ศกึษาพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู“้มจั
ลสิอลิมยี”์ เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
กรณีศกึษา อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
โดยศกึษาขอ้มูลจากตวับทอลักรุอาน อลัฮะดษี หนังสอืตาํรา 
เอกสารวชิาการที$เกี$ยวขอ้ง 
และเก็บขอ้มูลกลุม่ตวัอยา่งหวัหนา้ครอบครวัในเขตอาํเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส จาํนวน ๑๗๐ คน คดัเลอืกโดยวธิสีุม่อยา่งงา่ย 
เคร ื$องมอืที$ใชเ้ป็นแบบสอบถามหาคา่ความเช ื$อมั$นดว้ยสมัประสทิธิ >แ
อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั มคีา่เท่ากบั ๐.๗๖ และ 
๐.๘๐ คา่ดชันี IOC มคีา่มากกวา่ ๐.๕ 
แลว้นํามาวเิคราะหข์อ้มูลโดยหาคา่เฉลี$ย คา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบวา่ 
อสิลามไดช้ ี 4แนวทางการอบรมภรรยาและบุตรไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ 
การศรทัธา การปฏบิตัศิาสนกจิ และคณุธรรมจรยิธรรม 
โดยกาํหนดใหห้วัหนา้ครอบครวัควรมพีื 4นฐานดา้นการศกึษาอสิลา
มเพื$อช ี 4แนะนําทางใหแ้กภ่รรยาและบุตรตามบทบญัญตัอิสิลาม 
เพื$อใหห้วัหนา้ครอบครวัอบรมภรรยาและบุตรไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
สว่นพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
“มจัลสิอลิมยี”์ เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
กรณีศกึษา อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบักระทําบางคร ั4ง 
มคีา่เฉลี$ยและคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน ๓.๔๐/๐.๘๑ 
และผลการวจิยัช ี 4ใหเ้ห็นวา่ 
หวัหนา้ครอบครวัควรใหค้วามสาํคญัตอ่การสง่เสรมิและสนับสนุนใ
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หภ้รรยาและบุตรเรยีนรู ้“มจัลสิอลิมยี”์ ใหม้ากขึ 4น 
เพื$อใหภ้รรยาและบุตรเขา้ถงึความรูอ้สิลามตลอดเวลา 
มคีณุธรรมจรยิธรรม ดาํเนินชวีติอยูใ่นกรอบอนัดงีามของศาสนา 
และสอดคลอ้งกบัวถีทีางแห่งหลกับญัญตัอิสิลามอยา่งแทจ้รงิ 
คาํสาํคญั พฤตกิรรม หวัหนา้ครอบครวั การศกึษาอสิลาม 

 
 

ABSTRACT 

 

 
This research aims to 1) study the role of the head of the family according to 

Islamic law. 2) study the behavior of the Head of the Family encourage learning 

"Majlis Ilmi" to the development of Islamic education for wives and children in Ra-

ngae District. Narathiwat Province by reviewing data through Al- Quran, Hadith, 

academic texts and other documents relating. The sampling of this research which 

was selected by purposive random sampling was the 170 Head of the Family in Ra-

ngae District, Narathiwat Province. The research instrument used was 

questionnaires whose reliability was tested by Cronbachs alpha, was 0.83 and 0.75 

in order. The data collected were analyzed using means and standard deviations. 

Research result found that 1) Islam explains clear guidelines so that the head of the 

house teaches the wife and children according to Islamic teachings, such as practice 

and piety. The head of the family wants to have good morals and have a basic 

knowledge of Islamic education to guide his wife and children properly and in 

accordance with the teachings of Islam. 2) The mean and standard deviation of 

behavior of the Head of the Family encourage learning "Majlis Ilmi" to the 

development of Islamic education for wives and children in Ra-ngae District, 

Narathiwat Province is 3.40/0.81. That the head of the family should focus on 

promoting and encouraging the wife and children to learn "Majlis Ilmi" as best as 

possible so that the wife and children can learn Islamic education at all times. 

Living within a good religious framework is appropriate to the situation and 

completely adheres to Islamic principles. 

 

Keyword: Behavior, The Head of The Family, Islamic Education 

 
 

บทนํา 

 

ศาสนาอสิลามมใิชเ่ป็นเพยีงศาสนาหรอืลทัธคิวามเช ื$อเท่านั4น 
แตอ่สิลามยงัเป็นวถิชีวีติของมุสลมิเป็นระบบการดาํเนินชวีติที$สมบูร
ณแ์บบที$สดุสาํหรบัผูศ้รทัธา 
เพราะมุสลมิไม่สามารถแยกชวีติออกจากอสิลามหรอืไม่สามารถรบั
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อสิลามไวแ้คส่ว่นใดสว่นหนึ$งของชวีติ 
หากแตมุ่สลมิจะตอ้งใชห้ลกัธรรมของอสิลามเป็นระบอบในการดาํเ
นินชวีติที$สมบูรณต์ั4งแตว่นัแรกเกดิจนถงึวนัตาย 
โดยที$อสิลามมไิดแ้ยกความเช ื$อกบัการปฏบิตัแิละมไิดแ้ยกทางโลก
กบัทางธรรมออกจากกนั 
แตจ่ะหลอมรวมสิ$งเหลา่นี4เขา้ดว้ยกนัเป็นหนึ$งเดยีวผสมกลมกลนือย่
างสมบูรณ ์ดงันั4นวฒันธรรมอสิลามหมายถงึ 
วถิใีนการดาํเนินชวีติหรอืรปูแบบพฤตกิรรมของมุสลมิตลอดจนสิ$งที$
สรา้งสรรคข์ึ 4นมาซึ$งตั4งอยูบ่นพื 4นฐานแห่งความศรทัธาวา่อลัลอฮ ฺ
(ซ.บ.) คอืพระเจา้เพยีงองคเ์ดยีว      และมูฮมัหมดั (ซ.ล.)  
คอืศาสนทูตของพระองค ์
โดยมศีาสนาบญัญตักิาํกบัการบรหิารชวีติอยา่งชดัเจน 
ถา้มุสลมิไม่ศกึษาคาํสอนศาสนาอสิลามเขาก็ไม่สามารถที$จะปฏบิตัิ
ตนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องพระผูเ้ป็นเจา้ได ้
และเขาจะไม่ไดร้บัความดจีากอลัลอฮ ฺ(ซ.บ.) อยา่งแน่นอน 
และอสิลามเป็นศาสนาแห่งการปฏบิตั ิ
ดงันั4นการปฏบิตักิจิการงานของศาสนาตอ้งรูห้ลกัการและวธิกีารปฏิ
บตัทิี$เป็นไปตามความตอ้งการของอลัลอฮ ฺ(ซ.บ) (บรรจง บนิกาซนั: 
ออนไลน)์ 
  
อสิลามไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศกึษาเป็นอยา่งมากและมองวา่การ
ศกึษานั4นเป็นหนา้ที$ของมุสลมิทกุคน ทุกเพศ ทกุวยั 
ทุกคนลว้นตอ้งศกึษา 
การศกึษาเปรยีบเสมอืนแสงไฟที$นําทางใหแ้กม่นุษยไ์ดพ้บเจอแตส่ิ$ง
ที$ด ีดงันั4นการศกึษาเป็นสิ$งที$จาํเป็นยิ$ง 
การศกึษาในอสิลามไม่ใชแ่คก่ารถา่ยทอดความรู ้
ประสบการณห์รอืทกัษะจากชนรุน่หนึ$งไปยงัชนอกีรุน่หนึ$ง 
แตใ่นอสิลามการศกึษามคีวามหมายที$กวา้งและครอบคลมุทุกดา้น  
การศกึษาเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสตปัิญญา 
รา่งกายและจติวญิญาณเพื$อผลติมนุษยท์ี$สมบูรณ ์(อบิรอเฮม 
หะยสีาอ:ิ ออนไลน)์ 
การศกึษาแสวงหาความรูท้างดา้นศาสนาในสงัคมยคุปัจจบุนั 
มุสลมิสว่นใหญไ่ม่ตระหนักและไม่ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาทาง
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ดา้นศาสนาอสิลาม แตจ่ะมุ่งเนน้การศกึษาไปในทางสามญัมากกวา่ 
และสง่ผลใหเ้กดิการละเลยในการปฏบิตัศิาสนกจิ 
การพูดจาไม่สภุาพกบับพุการ ี
และการแสดงกรยิามารยาทที$ไม่เหมาะสมกบัผูส้งูอายภุายในและนอ
กบา้น 
ซ ึ$งภรรยาและบุตรไม่ไดร้บัการสนับสนุนในการศกึษาแสวงหาความ
รูท้างดา้นศาสนาอสิลาม 
อสิลามถอืวา่การหาความรูเ้ป็นภารกจิที$พเิศษยิ$งและมนัเป็นหนา้ที$ข
องหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะการหาควา
มรูท้ี$อลัลอฮ ฺ(ซ.บ)  ประทานลงมาใหแ้กร่อ่ซลูของพระองค ์
ถอืวา่เป็นการงานที$มคีวามประเสรฐิยิ$ง 
ถอืเป็นอบิาดะฮทฺี$สงูสง่และเป็นแขนงหนึ$งของการทําญฮิาดในหนทา
งของอลัลอฮ ฺ(ซ.บ) อกีดว้ย 
และสาํหรบัมนุษยจ์าํเป็นที$จะตอ้งขอดอุาอจฺากอลัลอฮ ฺ(ซ.บ) 
ใหพ้ระองคไ์ดป้ระทานความรูแ้ละช ี 4นําแสงสวา่งให ้ (อบินุมะฮดฺ ี
มฟิตาฮุล้อลุมู: ออนไลน)์  ดว้ยเหตดุงักลา่ว 
ผูว้จิยัจงึเล็งเห็นปัญหาและความสาํคญัที$จะศกึษาเกี$ยวกบัพฤตกิรร
มของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตรในชมุชนบา้น
ตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
เพื$อตอ้งการทราบถงึพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสร ิ
มการเรยีนรูศ้าสนาตามหลกัอสิลาม 
เพื$อเป็นแนวทางและนําความรูท้ี$ไดม้าใชใ้นชวีติจรงิอยา่งถกูตอ้ง 
ใหก้บัหมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
วตัถปุระสงค ์  

  1 .
เพื$อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิก
ารเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตรกรณีศกึษา 
หมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
2 .
เพื$อศกึษาพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
 “มจัลสิอลิมยี”์ 
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เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร กรณีศกึษา 
หมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
วธิดีาํเนินการวจิยั 
รายละเอยีดวธิกีารดาํเนินงานวจิยัมดีงันี4  

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที$ใชใ้นการวจิยัคร ั4งนี4คอื หวัหนา้ครอบครวัมุสลมิ 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากาตารางสาํเรจ็รปู 
เครจซี$และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) ระดบัความเช ื$อมั$น 
รอ้ยละ ๙๕ และคา่ความคาดเคลื$อนไม่เกนิ รอ้ยละ ๕ 
โดยใชห้ลกัการสุม่อยา่งงา่ย (Simple random sampling) 
ซ ึ$งไดก้ลุม่ตวัอยา่งที$ใชใ้นวจิยัคร ั4งนี4 ๑๑๘ คน จากจาํนวนทั4งสิ 4น 
๑๗๐ คน โดยกาํหนดเงื$อนไขตอ้งเป็นหวัหนา้ครอบครวัมุสลมิ 

2.  เคร ื$องมอืวจิยั  
การวจิยันี4เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ 
ผูว้จิยัทําไดก้ารศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลดงัตอ่ไปนี4 

2.1 ศกึษาขอ้มูลจากคมัภรีอ์ลักรอุาน อลัหะดษีของท่านนบมุีฮมัมดั 
(ซ.ล.) และทศันะนักวชิาการตา่ง ๆ หนังสอืตาํรา 
งานวจิยับทความวชิาการรวมทั4งเอกสารตา่ง ๆ 
ที$เกี$ยวขอ้งกบัการแสวงหาความรูใ้นอสิลาม 
ตลอดจนแหลง่ขอ้มูลสื$ออนิเตอรเ์น็ตที$เขยีนโดยผูรู้ ้นักปราชญ ์
นักวชิาการที$เกี$ยวขอ้งกบัการอบรมเลี 4ยงดบูุตร 

2.2  นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชงิเนื4อหา (Content 
Validity) โดยผูเ้ช ี$ยวชาญจาํนวน ๓ ท่าน 
ซ ึ$งมคีวามเช ี$ยวชาญในดา้นอสิลามศกึษา 
เพื$อตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม 
โดยมเีกณฑข์องคา่ดชันี IOC ที$ยอมรบัไดม้คีา่มากกวา่ ๐.๕ 
จงึถอืวา่ขอ้คาํถามดงักลา่วมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมที$จะใชว้ดั
ตวัแปรที$ใชใ้นการวจิยั ถา้หากมคีา่ดชันี IOC ที$มคีา่ตํ$ากวา่ ๐.๕ 
ผูว้จิยัทําการแกไ้ขปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช ี$ยวชาญ  
2.3  
นําแบบสอบถามที$มกีารแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ช ี$ยวชาญไปทด
ลองใชก้บัหวัหนา้ครอบครวัมุสลมิในหมู่บา้นตนัหยงลมีอ 
อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส จาํนวน ๒๕ ชดุ 
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และนํามาวเิคราะหห์าคา่ความเช ื$อถอืได ้(Reliability) 
โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิ >แอลฟา (Alpha-Coefficient)) 
ของครอนบคั (Cronbach) ซ ึ$งตอ้งมคีา่มากกวา่หรอืเท่ากบั ๐.๖๐ 
ดงันั4นจงึสามารถยอมรบัแบบสอบถามดงักลา่ว  
2.4
  
ลงพื 4นที$ดาํเนินการวจิยัโดยนําแบบสอบถามที$ผ่านการตรวจสอบคุ
ณภาพและปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งสมบูรณไ์ปเก็บขอ้มูลกบักลุม่ตวัอยา่
ง จาํนวน ๑๑๘ คน โดยแบบสอบถามไปแจก ๑๑๘ ชดุ 
ไดร้บักลบัมา ๑๑๘ ชดุ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมขีั4นตอนการดาํเนินการคอื 
สง่แบบสอบถามหวัหนา้ครอบครวัมุสลมิ 
เป็นเป้าหมายวจิยัโดยการสง่ดว้ยตนเอง 
และเก็บแบบสอบถามกลบัเมื$อครบกาํหนด ๗ วนั 
หลงัจากนั4นทําการตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณข์องการตอบแบ
บสอบถาม สว่นการวเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัจะแจกแจงความถี$รอ้ยละ 
(Percentage) คา่เฉลี$ย (Mean) คา่สว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  การแปลผลคา่ดงักลา่วใชเ้กณฑล์เิคริท์ 
(Likert) (ธานินทร ์ศลิป์จาร:ุ ๒๕๕๕) ดงัตารางที$ ๑ 
ตารางที$ ๑ เกณฑก์ารแปลคา่เฉลี$ย 

คะแนนเฉลี$ย  พฤตกิรรม 
คะแนนเฉลี$ย ๑.๐๐-๑.๔๙  ไม่เคยทํา 

(ไม่เคยปฏบิตัเิลยในหนึ$งสปัดาห)์ 
คะแนนเฉลี$ย ๑.๕๐-๒.๔๙  กระทํานาน ๆ คร ั4ง (ปฏบิตั ิ๑-๒ 

คร ั4งในหนึ$งสปัดาห)์ 
คะแนนเฉลี$ย ๒.๕๐-๓.๔๙  กระทําบางคร ั4ง (ปฏบิตั ิ๓-๔ 

คร ั4งในหนึ$งสปัดาห)์ 
คะแนนเฉลี$ย ๓.๕๐-๔.๔๙  กระทําบ่อยคร ั4ง (ปฏบิตั ิ ๕-๖ 

คร ั4งในหนึ$งสปัดาห)์ 
คะแนนเฉลี$ย ๔.๕๐-๕.๐๐  กระทํามากที$สดุ 

(ปฏบิตัทิุกคร ั4งทุกวนัในหนึ$งสปัดาห)์ 
ผลการวจิยั 
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ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิก
ารเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร กรณีศกึษา 
หมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
ปรากฏดงัตอ่ไปนี4 

  ขอ้มูลทั$วไปของผูต้อบแบบสอบถามวจิยั  
  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม 

อาย ุกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง ๓๑-๔๐ ปี จาํนวน ๔๕ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๘.๑ รองลงมาอาย ุ๔๑ - ๕๐ ปี จาํนวน ๔๐ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๓๓.๙ รองลงมาอายรุะหวา่ง ๒๑-๓๐ปี จาํนวน ๑๙ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๖.๑ รองลงมาอายมุากกวา่ ๕๐ ปี จาํนวน ๑๒ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๒ และอายตุํ$ากวา่ ๒๐ ปี จาํนวน ๒ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๗ จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่รีะดบัการศกึษาดา้นสามญั อยูใ่นระดบั 
ไม่ไดศ้กึษา จาํนวน ๔๓ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๖.๔ 
และระดบัประถมศกึษา จาํนวน ๔๓ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๖.๔ 
รองลงมาคอื ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน ๑๒ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๒ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจาํนวน ๑๑ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๓ และระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 
๙ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๖ ระดบัการศกึษาดา้นอสิลามศกึษา 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่รีะดบัไม่ไดศ้กึษามากที$สดุ จาํนวน ๗๑ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๖๐.๒ รองลงมาคอื ระดบัปอเนาะดั$งเดมิ จาํนวน ๒๖ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๒๒.๐  ระดบัซานาวยี ์(ตอนปลาย) จาํนวน ๑๕ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๗ ระดบัอบิตดิาอยี ์(ตอนตน้) จาํนวน ๔ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๓.๔ และมุตตะวศัศติ (ตอนกลาง) จาํนวน ๒ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๗ 
จาํแนกตามอาชพีกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญป่ระกอบอาชพีรบัจา้งทั$วไป
มากที$สดุคอื จาํนวน ๔๕ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๘.๑ รองลงมาคอื 
อาชพีเกษตรกรจาํนวน ๓๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๒๘.๘ อาชพีคา้ขาย 
จาํนวน ๒๗ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๒๒.๙ อาชพีคร ูจาํนวน ๗ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๙ อาชพีขา้ราชการ จาํนวน ๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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๓.๔ และไม่มงีานทํานอ้ยสดุ จาํนวน ๑ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๘ 
และจาํแนกตามจาํนวนบตุร กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่จีาํนวนบุตร ๒ 
คน จาํนวน ๔๓ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๖.๔ รองลงมาคอื มบีุตร ๓ คน 
จาํนวน ๔๑ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๔.๗ มบีุตร มากกวา่ ๔ คน จาํนวน 
๒๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๖.๙ และ มบีุตร ๑ คน จาํนวน ๑๔ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๙ 
  
ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจของหวัหนา้ครอบค
รวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
ตารางที$ ๒ ตารางคา่จาํนวน 
และคา่เฉลี$ยความรูค้วามเขา้ใจของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิ
การเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 

ขอ้ที$  ประเด็นคาํถาม  ตอบใช่  ตอบไม่ใช่  ตอบไม่แน่ใจ 
    จาํนวน  X ̅  จาํนวน  X ̅  จาํนวน  X ̅ 

1  การเรยีนรู ้“ฟัรดอูยัน”์ เป็นสิ$งที$จาํเป็นสาํหรบัมุสลมิทุกคน  ๙๐
  ๗๖.๓  ๑๑  ๙.๓  ๑๗ ๑๔.๔ 

2  การสง่เสรมิการเรยีนรู ้“มจัลสิอลิมยี”์ 
แกภ่รรยาและบุตรเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติที$สมบูรณ์  ๑๙

  ๗๖.๓  ๑๓  ๑๑.๐  ๑๕  ๑๒.๗ 
3  การสง่เสรมิการเรยีนรู ้“มจัลสิอลิมยี”์ 

เป็นสิ$งที$สามตีอ้งตระหนักใหแ้กภ่รรยาและบุตร  ๙๐  ๗๖.๓  ๒๐
  ๑๖.๙  ๘  ๖.๘ 

4
  
การจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้สิลาม“มจัลสิอลิมยี”์ที$มสัยดิเป็นสิ$งที$คว

รสง่เสรมิใหแ้กภ่รรยาและบุตร  ๘๕  ๗๒.๐  ๒๑  ๑๗.๘  ๑๒
  ๑๐.๒ 

5
  
การศกึษาอสิลามตอ้งกาํชบัตั4งแตใ่นครรภข์องมารดาจนถงึวนัสิ 4นล

มหายใจ  ๘๔  ๗๑.๒  ๑๔  ๑๑.๙  ๒๐  ๑๖.๙ 
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6
  
การเรยีนรูอ้สิลามศกึษา“มจัลสิอลิมยี”์เป็นสิ$งที$ควรกระทําอยูล่อดเว

ลา  ๘๘  ๗๔.๖  ๑๑  ๙.๓  ๑๙  ๑๖.๑ 
7
  
ภรรยาและบุตรไม่ควรละเลยตอ่หนา้ที$ในการศกึษาความรูอ้สิลาม 

“มจัลสิอลิมยี”์  ๘๕  ๗๒.๐  ๑๑  ๙.๓  ๒๒  ๑๘.๖ 
8
  
การที$ภรรยาละเลยตอ่การศกึษาอสิลามจะสง่ผลกระทบตอ่การเลี 4ยง

ดบูุตรได ้  ๙๕  ๘๐.๕  ๑๐  ๘.๕  ๑๓  ๑๑.๐ 
9
  
สามมีหีนา้ที$ส ั$งสอนและสง่เสรมิภรรยาและบุตรเรยีนรูเ้ร ื$องของศาสน

า  ๘๙  ๗๕.๔  ๑๗ ๑๔.๔  ๑๒  ๑๐.๒ 
10  ภรรยาและบุตรตอ้งเช ื$อฟังคาํสั$งสอนของสามี  ๘๓  ๗๐.๓  ๒๓

  ๑๙.๕  ๑๒  ๑๐.๒ 
  รวม  ๗๔.๕๐  ๑๒.๗๙  ๑๒.๗๑ 

จากตารางที$ ๒ 
ผลวจิยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการสง่เ
สรมิการเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเห็นมากที$สดุ ตอบใช ่รอ้ยละ ๗๔.๕๐ 
ตอบไม่ใช ่๑๒.๗๙ และตอบไม่แน่ใจ รอ้ยละ ๑๒.๗๑ 
ประเด็นคาํถามที$ตอบใชม่ากที$สดุคอื 
การที$ภรรยาละเลยตอ่การศกึษาอสิลามจะสง่ผลกระทบตอ่การเลี 4ยง
ดบูุตร รองลงมาคอื การเรยีนรู ้“ฟัรดอูยัน”์ 
เป็นสิ$งที$จาํเป็นสาํหรบัมุสลมิทุกคน การสง่เสรมิการเรยีนรู ้
“มจัลสิอลิมยี”์ 
แกภ่รรยาและบุตรเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติที$สมบูรณ ์
และการสง่เสรมิการเรยีนรู ้“มจัลสิอลิมยี”์ 
เป็นสิ$งที$สามตีอ้งตระหนักใหแ้กภ่รรยาและบุตร รองลงมาคอื 
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สามมีหีนา้ที$ส ั$งสอนและสง่เสรมิภรรยาและบุตรเรยีนรูเ้ร ื$องของศาสน
า และรองลงมาคอื 
การเรยีนรูอ้สิลามศกึษา“มจัลสิอลิมยี”์เป็นสิ$งที$ควรกระทําอยูล่อดเว
ลา ประเด็นคาํถามที$ตอบไม่ใชม่ากที$สดุคอื 
ภรรยาและบุตรตอ้งเช ื$อฟังคาํสั$งสอนของสาม ีรองลงมาคอื 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้สิลาม“มจัลสิอลิมยี”์ที$มสัยดิเป็นสิ$งที$คว
รสง่เสรมิใหแ้กภ่รรยาและบุตร และรองลงมาคอื 
การสง่เสรมิการเรยีนรู ้“มจัลสิอลิมยี”์ 
เป็นสิ$งที$สามตีอ้งตระหนักใหแ้กภ่รรยาและบุตร 
ประเด็นคาํถามที$ตอบไม่แน่ใจมากที$สดุคอื 
ภรรยาและบุตรไม่ควรละเลยตอ่หนา้ที$ในการศกึษาความรูอ้สิลาม 
“มจัลสิอลิมยี”์ รองลงมาคอื 
การศกึษาอสิลามตอ้งกาํชบัตั4งแตใ่นครรภข์องมารดาจนถงึวนัสิ 4นล
มหายใจ 
และรองลงมาคอืการเรยีนรูอ้สิลามศกึษา“มจัลสิอลิมยี”์เป็นสิ$งที$ควร
กระทําอยูล่อดเวลา 
  
ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในกา
รสง่เสรมิการเรยีนรู ้     “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
ตารางที$ ๓ ตารางคา่เฉลี$ย คา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน 
และระดบัพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
 “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 

 
ขอ้ที$  ขอ้คาํถาม  คา่เฉลี$ย   SD      ระดบัพฤตกิรรม 

1  ไดจ้ดัทําการเรยีนการสอนอลักรุอานใหแ้กภ่รรยาและบุตร
  ๓.๖๑  ๐.๗๖  กระทําบ่อยคร ั4ง 

2  ไดจ้ดัทําการสอน “ฟัรฎอูนี” ใหแ้กภ่รรยาและบุตร  ๓.๓๐
  ๐.๗๔  กระทําบางคร ั4ง 

3
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สนับสนุนใหภ้รรยาและบุตรเรยีนศาสนากบัผูรู้ห้รอืผูเ้ชยีวชาญที$มสั
ยดิ  ๓.๔๖  ๐.๘๙  กระทําบ่อยคร ั4ง 

4
  
สนับสนุนใหภ้รรยาและบุตรเขา้รว่มฟังบรรยายศาสนาเพื$อชวีติประ

จาํวนั  ๓.๓๒  ๐.๘๒  กระทําบางคร ั4ง 
5  สนับสนุนใหภ้รรยาและบุตรท่องจาํอลักรุอานหลงัละหมาด

  ๓.๕๐  ๐.๘๓  กระทําบ่อยคร ั4ง 
6  สนับสนุนใหภ้รรยาและบุตรปฏบิตัศิาสนกจิอาสาตา่งๆ ๓.๓๑

  ๐.๗๙  กระทําบางคร ั4ง 
7  สนับสนุนใหภ้รรยาและบุตรฟังบรรยายศาสนาสาํหรบักลุม่สตร ี

  ๓.๔๙  ๐.๘๑  กระทําบางคร ั4ง 
8  แนะนําและกาํชบัภรรยาและบุตรของท่านศกึษาอสิลาม  ๓.๙๗

  ๐.๘๙  กระทําบ่อยคร ั4ง 
9  จดัวางแผนตารางเรยีนอสิลามใหภ้รรยาและบุตรอยูเ่สมอ

  ๓.๒๕  ๐.๘๔  กระทําบางคร ั4ง 
10  ไปรบั-สง่ ภรรยาและบุตรทุกคร ั4งเมื$อเขาไปศกึษาอสิลาม

  ๒.๙๖  ๐.๙๕  กระทําบางคร ั4ง 
11  ควรดแูล ตดตาม 

ถามไถเ่ร ื$องการศกึษาดา้นศาสนาของภรรยาและบุตร  ๓.๓๓
  ๐.๘๓  กระทําบางคร ั4ง 

12  ใหค้าํแนะนํา และคาํปรกึษากบัภรรยาและบุตร  ๓.๔๖
  ๐.๗๑  กระทําบ่อยคร ั4ง 

13
  
ทําโทษภรรยาและบุตรของท่านเมื$อไม่ปฏบิตัติามหลกัการศาสนา

  ๓.๔๖ 
  0.83  กระทําบ่อยคร ั4ง 

14  สนับสนุนทํากจิกรรมรว่มกนักบัครอบครวั  ๓.๓๙  ๐.๘๙
  กระทําบางคร ั4ง 

15  เป็นแบบอยา่งที$ดใีหแ้กภ่รรยาและบุตร  ๔.๑๖  ๐.๗๙
  กระทําบ่อยคร ั4ง 
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16  ตระหนักและตกัเตอืนใหป้ฏบิตัศิาสนกจิอยา่งเครง่ครดั  ๔.๐๔
  ๐.๗๘  กระทําบ่อยคร ั4ง 

17
  
ปลกูฝังความคดิใหค้นในครอบครวัรกัการศกึษาดา้นอสิลามมากกว่

าดา้นสามญั  ๔.๑๒  ๐.๘๐  กระทําบ่อยคร ั4ง 
18  ปลกูฝังใหค้นในครอบครวัรกัการศกึษาอสิลาม  ๔.๑๖

  ๐.๗๖  กระทําบ่อยคร ั4ง 
  รวม  ๓.๔๐  ๐.๘๑  กระทําบางคร ั4ง 

จากตารางที$ ๓ ผลวจิยัพบวา่ 
พฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
“มจัลสิอลิมยี”์ เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
กรณีศกึษา หมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
มรีะดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คดิเป็นคา่เฉลี$ย ((X)) ̅  = 3.40 และคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 
0.81 เมื$อพจิารณารายประเด็นคาํถามที$มากที$สดุคอื 
เป็นแบบอยา่งที$ดใีหแ้กภ่รรยาและบุตร อยูใ่นระดบัความคดิเห็นมาก 
คดิเป็นคา่เฉลี$ย ((X)) ̅  = 4.16 และคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
= 0.79 รองลงมาคอื 
ปลกูฝังใหค้นในครอบครวัรกัการศกึษาอสิลาม 
อยูใ่นระดบัความคดิเห็นมากเท่ากนั คดิเป็นคา่เฉลี$ย ((X)) ̅  = 
4.16 และคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  = 0.76 
และปลกูฝังความคดิใหค้นในครอบครวัรกัการศกึษาดา้นอสิลามมา
กกวา่ดา้นสามญั อยูใ่นระดบัความคดิเห็นมาก คดิเป็นคา่เฉลี$ย 
((X)) ̅  = 4.12 และคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  = 0.80 
ตามลาํดบั 
อภปิรายผล 
  
ผลจากการศกึษาวจิยัเร ื$องพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการส่
งเสรมิการเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร กรณีศกึษา 
หมู่บา้นตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ในคร ั4งนี4 
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ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลการวจิยัที$เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกา
รวจิยั ดงัตอ่ไปนี4 

  1 .จากการศกึษาผลวจิยัพบวา่ 
ศาสนาอสิลามไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่การศกึษาเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะการศกึษาในดา้นศาสนาตามบทบญัญตัอิสิลาม 
เพราะการศกึษาศาสนาจะชี 4นําทางแสงสวา่งใหม้นุษยท์ั4งโลกนี4และโ
ลกหนา้ 
ทั4งนี4ลว้นแลว้เป็นหนา้ที$ของมนุษยท์ุกคนที$จะตอ้งศกึษาอสิลาม 
ดงัที$ท่านศาสดามูฮมัหมดั(ซ.ล.) 
ไดเ้รยีกรอ้งใหมุ้สลมิศกึษาหาความรูแ้ละถอืวา่เป็นหนา้ที$ 
ท่านไดก้ลา่ววา่“ จงใหก้ารศกึษาแกบ่รรดาลกู ๆ 
เพราะวา่เขาตอ้งมชีวีติในเวลาที$แตกตา่งจากท่าน” 
อสิลามมไิดม้กีารแบ่งเพศในการศกึษาเพราะท่านศาสดาไดก้ลา่วมี
ความวา่ : 
“การแสวงหาความรูนั้4นเป็นสิ$งที$จาํเป็นเหนือมุสลมิทุกคน” 
(อบินุมาญะฮ ฺมุหมัมดั บนิยาซสิ: ม.ป.ป) จะเห็นไดว้า่ 
การศกึษาเป็นสิ$งที$สาํคญัยิ$งสาํหรบัมุสลมิทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั 
ไม่วา่วยัเด็ก วยัหนุ่มสาว หรอืแมแ้ตว่ยัชรา 
กลา่วคอืมุสลมิตอ้งใชเ้วลาตลอดชวีติในการเรยีนรู ้
และการศกึษาตามทศันะของอสิลามไม่ไดจ้าํกดัที$อายขุองบุคคลหนึ$
งบุคคลใดในการที$เขาจะใฝ่หาความรู ้ 
อสิลามไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศกึษาเป็นอยา่งมากและมองวา่การ
ศกึษานั4นเป็นหนา้ที$ของมุสลมิทกุคน ทุกเพศ ทกุวยั 
ทุกคนลว้นตอ้งศกึษา 
การศกึษาเปรยีบเสมอืนแสงไฟที$นําทางใหแ้กม่นุษยไ์ดพ้บเจอแตส่ิ$ง
ที$ด ีดงันั4นการศกึษาเป็นสิ$งที$จาํเป็นยิ$ง 
การศกึษาในอสิลามไม่ใชแ่คก่ารถา่ยทอดความรู ้
ประสบการณห์รอืทกัษะจากชนรุน่หนึ$งไปยงัชนอกีรุน่หนึ$ง 
แตใ่นอสิลามการศกึษามคีวามหมายที$กวา้งและครอบคลมุทุกดา้น 
การศกึษาเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสตปัิญญา 
รา่งกายและจติวญิญาณ เพื$อผลติมนุษยท์ี$สมบูรณ ์(มสิบฮั สาเมา๊ะ: 
๒๕๕๘)   ดงัที$ท่านนะบมุีฮมัมดั (ซ.ล.) 
ไดก้าํชบัใหค้วามสาํคญัในการศกึษา เพราะการศกึษาหาความรู ้



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

53 

 

เป็นสิ$งที$ทําใหเ้กดิความงา่ยดายในการเขา้สูส่วนสวรรค ์
เหตเุพราะผูท้ี$ศกึษาหาความรูไ้ดทุ้่มเทชวีติของเขาอยูบ่นหนทางแห่
งการศกึษาเรยีนรูเ้ร ื$องราวของศาสนา ดงัที$ท่านนบ ี(ซ.ล.) 
ไดก้ลา่วมคีวามวา่ ผูใ้ดไดเ้ดนิทางเพื$อแสวงหาความรู ้
อลัลอฮจฺะทรงทําให ้
งา่ยแกเ่ขาซึ$งหนทางสูส่วนสวรรคแ์ละแทจ้รงิบรรดามาลาอกีตัไดว้าง
ปีกๆของพวกเขาเพราะพอใจกบัผูแ้สวงหาความรูแ้ละแทจ้รงิแลว้ผูแ้
สวงหาความรูนั้4นจะมผูีข้ออภยัโทษใหแ้กเ่ขา 
ทั4งผูท้ี$อยูบ่นฟากฟ้าและแผ่นดนิจนกระทั4งปลาที$อยูใ่นนํ4า 
(ยงัขออภยัโทษ ใหแ้กเ่ขา) และแทจ้รงิ 
ความประเสรฐิของผูรู้เ้หนือผูท้ําอบีาดะฮ ฺ
นั4นเฉกเชน่ความประเสรฐิของดวงจนัทรเ์หนือดวงดาวทั4งหลาย 
และแทจ้รงิบรรดาผูรู้ค้อืผูส้บืทอดมรดกของบรรดานบี 
2 .
จากผลการวจิยัเกี$ยวกบัพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เ
สรมิการเรยีนรู ้ “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร 
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญป่ลกูฝังใหค้นในครอบครวัรกัการศกึษ
าอสิลาม พบวา่ระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง คดิเป็นคา่เฉลี$ย   =๓.๔๐ และคา่เบี$ยงเบนมาตรฐาน = 
๐.๘๑ ซ ึ$งการศกึษาคร ั4งนี4สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนาซเีราะห ์
ดอแม (๒๕๕๙) 
พบวา่การนําบทบญัญตัอิสิลามมาปรบัใชใ้นการปฏบิตัหินา้ที$ของส
ามภีรรยานั4นเป็นสิ$งที$ควรปฏบิตัอิยา่งยิ$ง ภรรยาควรมคีวามรู ้
ความเขา้ใจถงึหนา้ที$ตา่งๆ 
ที$จะตอ้งปฏบิตัแิกส่ามคีวรใหค้วามสาํคญัตอ่การใหน้ะเกาะฮต์า่งๆแ
กภ่รรยาและบุตร 
สว่นภรรยาจะปรนนิบตัติอ่สามตีามหนา้ที$ที$บญัญตัไิว ้
การใหค้วามสาํคญักบัการอบรมภรรยาใหอ้ยูใ่นแนวทางศาสนาและ
มศีรทัธาในพระเจา้อยา่งเขม้แข็ง 
จะสง่ผลตอ่ความสงบสขุของครอบครวั 
เพราะเมื$อนางอยูใ่นบา้นนางก็จะปฏบิตัหินา้ที$ของการเป็นภรรยาที$ด ี
และแมว้า่จะอยูส่ถานที$อื$นๆ นอกบา้นนางก็ จะใหเ้กยีรตผูิเ้ป็นสาม ี
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จะเห็นไดว้า่พฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัเป็นสิ$งสาํคญัในการสง่เ
สรมิใหภ้รรยาและบุตรเรยีนรูอ้สิลาม 
เนื$องจากการสง่เสรมิใหภ้รรยาและบุตรเรยีนรูศ้าสนาตลอดเวลา 
จะชว่ยใหพ้วกเขาอยูใ่นกรอบอสิลาม ปฏบิตัตินที$ด ี
ซ ึ$งเป็นแรงผลกัดนัใหค้รอบครวัอยูอ่ยา่งมคีวามสขุมวีถิชีวีติที$อยูใ่น
แนวทางศาสนาอยา่งมั$นคงมากยิ$งขึ 4น 
โดยการศกึษาวจิยัดงักลา่วยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของฮาซนั 
บอืราเฮง (๒๕๕๔) พบวา่ 
ระบบการศกึษาในอสิลามเป็นระบบการศกึษาแหง่พระผูอ้ภบิาล 
มคีวามเป็นสากล ครอบคลมุ และสมบูรณ ์
มคีวามยดืหยุน่และทนัสมยั สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษย ์
และเป็นการศกึษาที$สามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นทุกยคุสมยั 
อสิลามมแีนวคดิมาจากฐานที$มาสามแหลง่คอื อลักรุอาน อลัหะดษี 
และทศันะของปราชญมุ์สลมิ 
มจีดุมุ่งหมายเพื$อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูท้ี$มคีวามศรทัธามั$น 
มคีวามจงรกัภกัดตีอ่อลัลอฮ ฺ
พระเจา้ผูท้รงสรา้งสากลจกัรวาลและเป็นการศกึษาตลอดชวีติ 
กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นอสิลามประกอบดว้ยองคป์ระกอบที$สาํคั
ญคอื หลกัสตูรที$ครอบคลมุและสมดลุ 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี$มปีระสทิธภิาพ 
สื$อการเรยีนรูท้ี$เหมาะสมกระบวนการสอนที$มคีณุภาพ 
และการวดัและประเมนิผลที$ตอ่เนื$อง (อบิราเฮ็ม ณรงรกัษาเขต: 
๒๕๕๐) 
นอกจากนี4กระบวนการเรยีนรูใ้นอสิลามมไิดจ้าํกดัรปูแบบที$ตายตวัห
รอืวธิใีดวธิหีนึ$งเป็นการเฉพาะ 
แตเ่นน้รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี$หลากหลาย 
คาํนึงถงึความเหมาะสมของผูเ้รยีน และไม่ขดักบัหลกัการอสิลาม 
(Ahmad Omar Chapakia: 2009) 
อยา่งไรก็ตามการศกึษาคร ั4งนี4 
แตกตา่งจากการศกึษาของอบัดลุเลา๊ะ  หมดัอะดํ 4า (๒๕๕๘) พบวา่ 
สภาพและปัญหาของกลุม่คนสว่นใหญม่กีารศกึษานอ้ยโดยเฉพาะท
างดา้นการศกึษาอสิลามและสว่นใหญไ่ม่สามารถอา่นอลักรุอานได ้
ชมุชนไม่มกีารเรยีนการสอนในระดบัตาดกีาหรอืฟัรดอูนีแตม่กีารเร ี
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ยนการสอนรายวชิาอสิลามศกึษาในโรงเรยีนสามญั 
ซ ึ$งปัญหาสว่นหนึ$งมาจากปัญหาครอบครวั 
สงัคมที$ไม่สง่เสรมิใหค้รอบครวัชมุชนเรยีนรูแ้นวทางอสิลาม หรอื 
มจัลสิอลิมยี ์
ดงันั4นการใหภ้รรยาและบุตรไดเ้รยีนรูแ้นวทางอสิลามและอยูใ่นบรรย
ากาศที$จะไดร้บัความรูศ้าสนาอยูต่ลอดเวลาเป็นสิ$งหนึ$งที$จะทําใหเ้กิ
ดความสขุในครอบครวั 
เพราะคาํสอนศาสนาจะมุ่งสอนใหม้นุษยท์ุกคนปฏบิตัแิตส่ิ$งที$ดมีคีณุ
ธรรม มหีลกัคดิที$ด ี
หากภรรยาไดร้บัฟังคาํสอนศาสนาผ่านวธิกีารตา่งๆ 
อยูเ่ป็นประจาํก็จะเกดิการซมึซบัและคอ่ยๆ 
ปฏบิตัติามคาํสอนเหลา่นั4นไดอ้ยา่งงา่ย           (รดูยีะห ์หะ 
และซาฝีอ ีอาดาํ: ๒๐๑๖) 
สรปุ 
การศกึษาพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบครวัในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้
 “มจัลสิอลิมยี”์ 
เพื$อการพฒันาการศกึษาอสิลามของภรรยาและบุตร กรณีศกึษา 
บา้นตนัหยงลมิอหกั อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
จากขอ้เท็จจรงิสามารถพบเห็นไดจ้ากรปูแบบและแนวทางการอบรบ
ของหวัหนา้ครอบครวัตอ่ภรรยาและบุตร 
โดยพจิารณาขอ้มูลภาคสนามเกี$ยวกบัพฤตกิรรมของหวัหนา้ครอบ
ครวั โดยพบวา่หวัหนา้ครอบครวั คอื 
ผูม้บีทบาทสาํคญัอยา่งยิ$งในฐานะตวัการหลกัในการทําหนา้ที$อบรม
เลี 4ยงดขูดัเกลาคณุธรรมจรยิธรรม 
สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้นวทางอสิลามตลอดเวลา 
และถา่ยทอดหลกัการอสิลามแทบทุกขั4นตอนแกภ่รรยาและบุตร 
โดยมคีวามมุ่งหวงัที$จะใหภ้รรยาและบุตรเป็นคนด ี
มคีณุธรรมจรยิธรรม 
และดาํเนินชวีติอยูใ่นกรอบของหลกัคาํสอนของศาสนาอสิลาม 
ดงัโองการอลักรุอานอลัลอฮ ฺ(ซ.บ.)  ทรงตรสัไวม้คีวามวา่ 
“บรรดาชายนั4น คอืผูท้ี$ทําหนา้ที$ปกครองเลี 4ยงดบูรรดาหญงิ 
เนื$องดว้ยการที$อลัลอฮ ฺ
ไดท้รงใหบ้างคนของพวกเขาเหนือกวา่อกีบางคน 
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และดว้ยการที$พวกเขาไดจ้า่ยไปจากทรพัยข์องพวกเขา 
บรรดากลุสตรนัี4นคอืผูจ้งรกัภกัด ี
ผูร้กัษาในทุกสิ$งทุกอยา่งที$อยูล่บัหลบงัสาม ี
เนื$องดว้ยสิ$งที$อลัลอฮทฺรงรกัษาไว ้
และบรรดาหญงิที$พวกเจา้หวั$นเกรงในความดื 4อดงึของนางนั4น 
ก็จงกลา่วตกัเตอืนนางและทอดทิ 4งนางไวแ้ตล่าํพงัในที$นอน 
และจงเฆี$ยนนาง แตถ่า้นางเช ื$อฟังพวกเจา้แลว้ 
ก็จงอยา่หาทางเอาเร ื$องแกน่าง 
แทจ้รงิอลัลอฮเฺป็นผูท้รงสงูสง่ผูท้รงเกรยีงไกร” 
(สมาคมศษิยเ์กา่แห่งประเทศไทย : ๒๕๔๘) ดงักลา่วชี 4ใหเ้ห็นวา่ 
สามนัี4นมสีทิธเิหนือกวา่ภรรยาคอืสทิธกิารเป็นผูนํ้าหรอืเป็นหวัหนา้ 
ซ ึ$งเป็นหนา้ที$ของภรรยาในฐานะเป็นผูต้ามหรอืผูท้ี$อยูภ่ายใตก้ารดแู
ลของสามทีี$เขาตอ้งปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชนแ์กภ่รรยา 
โดยที$ภรรยานั4นจะตอ้งเช ื$อฟังสาม ีรกัษาทรพัยส์นิของสาม ี
และรกัษาศกัดิ >ศรขีองตวัเองในขณะสามไีม่อยู่ 
ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื$อการนําผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  
ในสงัคมปัจจบุนัการปฏบิตัหินา้ที$ของหวัหนา้ครอบครวัตอ่ครอบคร ั
วไดเ้พิ$มมากขึ 4น แตย่งัไม่ครอบคลมุในการสาํรวจ 
ดงันั4นจงึเป็นสิ$งที$ผูนํ้าในหมู่บา้นจะตอ้งคน้ควา้เพื$อใหท้ราบถงึผลกร
ะทบตอ่ครอบครวัเหลา่นี4   

  ควรมกีจิกรรมที$เกี$ยวกบัศาสนาในหมู่บา้นเพิ$มขึ 4น เชน่ 
จดัการอบรมเกี$ยวกบับทบาทหนา้ที$ของหวัหนา้ครอบครวัในการอบ
รมเลี 4ยงดคูรอบครวัใหม้คีวามตระหนักถงึหลกัคาํสอนของอสิลาม 
  
หวัหนา้ครอบครวัควรใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาตามแนวทางอสิล
ามใหม้ากขึ 4น 
เพื$อสามารถอบรมเลี 4ยงดภูรรยาและบุตรไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสอดคล ้
องกบัวถีทีางแห่งหลกับญัญตัอิสิลาม 
ขอ้เสนอแนะเพื$อการวจิยัคร ั4งตอ่ไป 
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1 .
สาํหรบัการทําวจิยัคร ั4งตอ่ไปควรศกึษาถงึสทิธขิองหวัหนา้ครอบครวั
เมื$อภรรยาและบุตรไม่ปฏบิตัติามบทบญัญตัอิสิลาม 
2 .
ควรศกึษาการวจิยัเกี$ยวกบัเปรยีบเทยีบระหวา่งการอบรมเลี 4ยงดภูรร
ยาและบุตรตามบทบญัญตัอิสิลามกบัการอบรมเลี 4ยงดภูรรยาและบุต
รทางจติวทิยารว่มสมยัในปัจจบุนั 
รายการอา้งองิ 
ธานินทร ์ศลิป์จาร.ุ (๒๕๕๕). 
การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติดิว้ย SPSS. (พมิพค์ร ั4งที$ ๑๑). 
กรงุเทพฯ : บสิซเินสอารแ์อนดด์ี. 
นาซเีราะห ์ดอแม. (๒๕๕๙).  
การนําบทบญัญตัอิสิลามมาปรบัใชใ้นการปฏบิตัหินา้ที$ของสามภีร
รยา. ปัตตานี: มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ . 
บรรจง บนิกาซนั. (๒๕๔๔). อสิลามกบัวถิชีวีติ. 
แหลง่ที$มาfile:///C:/Users/Computer_Stu/Downloads 
รดูยีะห ์หะ และซาฝีอ ีอาดาํ. (๒๐๑๖). 
การบรหิารจดัการในครอบครวัมุสลมิที$มภีรรยาหลายคนในอาํเภอเ
มอืงจงัหวดัปัตตานี. Journal of Islamic Studies, Prince of 
Songkla University, 7(1), 29-43 . 
สมาคมศษิยเ์กา่แห่งประเทศไทย. (๒๕๔๘). 
พระมหาคมัภรีอ์ลักรุอานแปลไทย. อลัมาดนีะฮ:์ ศนูยก์ษตัรยิ ์  
ฟาฮดัเพื$อการพมิพอ์ลักรุอาน. 
อบัดลุเลา๊ะ  หมดัอะดํ 4า. (๒๕๕๘). 
การจดัการศกึษาอสิลามในเกาะบโูหลน จงัหวดัสตลู. 
วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติสาขาวชิการบรหิารแ
ละการจดัการการศกึษาอสลิาม. 
ปัตตานี:มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
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