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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัในคร ั�งนี�เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มวีตัถปุระสงคเ์พื(อ ๑) 
ศกึษามารยาทวา่ดว้ยการพดูของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม ๒) 
ศกึษาแนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สาม ีกรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
โดยทาํการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอลักรุอาน อลัฮะดษี หนังสอื ตาํรา 
เอกสารวชิาการ และงานวจิยัที(เกี(ยวขอ้ง 
และเก็บขอ้มูลเชงิสาํรวจของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งสตรมุีสลมิะฮ ์
ในชมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส จาํนวน ๗๐ คน 
คดัเลอืกโดยวธิกีารสุม่อยา่งง่ายหาคา่ความเชื(อมั(นดว้ยสมัประสทิธิ ;แอลฟาของ
ครอนบาค มคีา่เทา่กบั ๐.๙๙ 
เคร ื(องมอืที(ใชเ้ป็นแบบสอบถามแลว้นํามาวเิคราะหค์า่รอ้ยละ คา่เฉลี(ย 
และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยั พบวา่ ๑) 
มารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามนัี�นเป็นสิ(งสาํคญัอยา่งยิ(งในอสิลาม                 
ดว้ยการสื(อสารที(ดนัี�นถอืเป็นปัจจยัหนึ(งที(สาํคญัตอ่การใชช้วีติคู ่
และเป็นรากฐานพื �นฐานที(สาํคญัตอ่การสรา้งครอบครวัที(ด ี
รวมถงึหนา้ที(ของภรรยาที(จาํเป็นตอ้งตระหนักในขอ้นี� 
ตลอดจนแสดงกริยิาทา่ทางที(นอบนอ้มออ่นโยน 
และเรยีบรอ้ยขณะสนทนากบัสามขีองนาง ๒) 
แนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สาม ีกรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลี(ย 
เทา่กบั ๔.๑๕ และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั ๐.๑๒ 
และผลการวจิยันี�ช ี �ใหเ้ห็นถงึมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามนัี�นสามา
รถบ่งบอกถงึระดบัอหีม่านที(เขม้แข็งของภรรยา 
รวมถงึควรมกีารนอบนอ้มถอ่มตนออ่นโยน ยิ �มแยม้ 
แจม่ใสและสื(อสารในการสนทนากบัสามดีว้ยความสภุาพ 
เพื(อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิี(ดขีองภรรยาตอ่สาม ี
อนัเป็นรากฐานพื �นฐานที(สาํคญัและแบบอยา่งที(ดตีอ่การสรา้งสถาบนัครอบครวั
ที(อบอุน่และสรา้งสขุไดใ้นสงัคมตอ่ไป 
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คาํสาํคญั: มารยาทวา่ดว้ยการพูด, การพูดของภรรยาตอ่สาม,ี ชมุชนบา้นโคก 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a qualitative survey research of which objectives are 1) to study the wives 
speaking manner toward their husbands in accordance with Islamic principles. 2) To 
study the wives speaking manner toward their husbands in case study of Ban Khok 
community women, Narathiwat Province, by studying and researching the 
information from the Quran, Al-Hadith, books, textbooks, academic documents and 
related researches, and collecting survey data from 70 respondents of Muslims 
women in the Ban Khok community, Narathiwat Province, and 5 qualitative 
interviewees to be a total of 75 people. The tools used in collecting data were 
questionnaire and interview forms by simple random method. The data then was 
analyzed into percentage, mean and standard deviation. 
The results of the research are as follows: 1) the wives speaking manner toward 
their husbands is very important in Islam. Good communication is one of the 
important factors for married life and a fundamental foundation for a good family. 
Including the duties of the wives that are intensively necessary, as well as showing 
a gentle gesture while talking to their husbands. 2) the wives speaking manner 
toward their husbands in case study of Ban Khok community women, Narathiwat 
Province is at a high level, ranking the mean of 4.15 and the standard deviation of 
0.12. The results of this research suggest that the manner of wives speaking toward 
their husbands can indicate the strong . 
 
Key Words: Manners of speaking, Wife speaking to husband, Ban Khok 
Community. 

 

 
บทนํา (Introduction) 
 
อสิลามเป็นวถิชีวีติที(ไม่เพยีงแตจ่ะมแีคเ่ร ื(องของความศรทัธาและการปฏบิตัศิาส
นกจิ เพื(อยนืยนั             ความศรทัธาเทา่นั�น 
แตอ่สิลามยงัไดก้าํหนดจรรยามารยาทไวใ้หมุ้สลมิปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัดว้ย 
และถอืวา่ความศรทัธาที(สมบูรณนั์�นจะตอ้งสะทอ้นออกมาใหเ้ห็น 
โดยจรรยามารยาทที(ดงีามที(ไม่เพยีงแตจ่ะมรีากฐาน             
มาจากคาํสอนในพระมหาคมัภรีอ์ลักรุอาน 
ซึ(งเป็นบทบญัญตัจิากพระเจา้เทา่นั�น 
แตย่งัมาจากคาํสอนและแบบอยา่งของทา่นศาสดา (ศ.ล.) 
ซ ึ(งเป็นศาสนทตูคนสดุทา้ยของอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
ที(มแีบบอยา่งอนัดงีามสาํหรบัผูท้ี(หวงัในความโปรดปรานของอลัลออฮฺ (ซ.บ) 
และวนัสดุทา้ย (บรรจง บนิกาซนั, ๒๕๔๓) 
จะเห็นวา่ในศาสนาอสิลามนั�นจะใหค้วามตระหนักและความสาํคญัตอ่หลกัจรรย
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ามารยาทเป็นอยา่งมาก 
โดยที(มุ่งเนน้ใหมุ้สลมิใหค้วามสาํคญัตอ่มารยาทในการดํารงชวีติ 
และเพื(อแสวงหาความโปรดปราน และความพงึพอพระทยัจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ทั�งนี�เพื(อใหมุ้สลมิไดพ้บแตค่วามสาํราญทั�งในโลกนี�และโลกหนา้ 
ยิ(งไปกวา่นั�นยงัมคีาํอธบิายถงึความสาํคญัวา่ดว้ยมารยาทที(ด ีกลา่วคอื ๑) 
เป็นการปฏบิตัติามคาํบญัชาใชจ้ากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ๒) 
เป็นการปฏบิตัติามคาํสั(งสอนของทา่นศาสดา (ศ.ล.) ๓) 
เป็นสาเหตทุี(จะทาํใหร้กัในอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ๔) เป็นสาเหตทุี(จะทาํใหร้กัในศาสนา 
(ศ.ล.) และ ๕) เป็นสาเหตสุาํคญัที(จะทาํใหมุ้สลมิเขา้สวนสวรรคข์องอลัลอฮฺ 
(ซ.บ.) (คอลดิ บนิ Iมุอะฮฺ บนิ อสุมาน อลัคอรรฺอซ,ฺ ๒๐๐๙) 
และมุสลมิที(มอีหีม่านที(สมบูรณก็์คอืมุสลมิที(มจีรรยามารยาทที(งดงาม 
ดงัที(มรีายงานจากอาบู ฮูรยัเราะฮฺเลา่วา่ ทา่นศาสดา (ศ.ล.) ไดก้ลา่ววา่ 
  ความวา่ “ความประเสรฐิของมนุษยนั์�นคอื 
คนที(มจีรรยามารยาทที(งดงาม” (อาบู อซีา  
มุฮมัมดั บนิ อซีา อตัตริมซียี,์ ๑๙๘๓( 
 จากตวับทฮะดษีขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ แมว้า่บุคคลใดบุคคลนั�น 
จะมคีวามรูม้ากนอ้ยเพยีงใด                          มคีวามเกง่ 
ความเชี(ยวฉลาดหากปราศจากมารยาทที(ด ีความรูค้วามฉลาดก็จะไรป้ระโยชน ์
การมมีารยาทที(ดนัี�นจะตอ้งแสดงกบัทกุคนไม่เพยีงเฉพาะกบัมุสลมิเพยีงอยา่งเ
ดยีวเทา่นั�น กบัผูอ้ื(นที(ไม่ใชมุ่สลมิก็ตอ้งแสดงมารยาทที(ดดีว้ยเชน่กนั 
เพราะมุสลมิเป็นผูนํ้าแห่งความดงีาม 
จงึสมควรตอ้งเป็นตวัอยา่งใหผู้อ้ื(นไดส้มัผสัถงึมารยาทและจรยิธรรมความดงีาม
ของตนเป็นสิ(งสาํคญั (ซฟุอมั อษุมาน, ม.ป.ป.) 
เชน่เดยีวกบัคาํพูดการพูดในสิ(งที(ดถีอืเป็นมารยาทอนัสงูทรงยิ(งในอสิลาม 
เพราะการพูดนั�นยอ่มสามารถบ่งบอกถงึระดบัความเข็มแข็งของ             
อหีม่านของแตล่ะคน ดงัที(มรีายงานจากทา่นอาบู ฮูรยัเราะฮฺเลา่วา่ ทา่นศาสดา 
(ศ.ล.) ไดก้ลา่ววา่  
  ความวา่ “ผูใ้ดที(มคีวามศรทัธาตอ่อลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
และศรทัธาตอ่วนัสดุทา้ย เขาจะตอ้งพูดจาที(ดีๆ  หรอืไม่ก็เงยีบ” (มุฮมัมดั อบินู 
อสิมาอลี อลับุคอรยี,์ ๒๐๐๔. และมุสลมิ บนิ อลัฮจัญฺา๊จ อนันัยซาบูรยี,์ ๑๙๙๑)  
 การพูดในสิ(งที(ดนัี�น 
ถอืเป็นหนา้ที(ที(สาํคญัอยา่งยิ(งสาํหรบัผูศ้รทัธาตอ่อสิลาม เพราะทกุๆ 
คาํพูดที(มนุษยก์ลา่วออกไปนั�น ยอ่มตอ้งไดร้บัการตอบแทนจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
ฉะนั�น เมื(อผูศ้รทัธาประสงคท์ี(จะพูดสิ(งหนึ(งสิ(งไหนแลว้ 
เขาจงึจาํเป็นตอ้งมั(นใจวา่เขาจะไดร้บัการตอบแทนความดจีากอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
(มูฮําหมดักามลั                อลัฟัจรยี,์ ออนไลน)์ 
การใชช้วีติคูร่ะหวา่งสามภีรรยาเป็นสิ(งสาํคญัยิ(งในการสรา้งครอบครวัที(ด ี
ซ ึ(งการกาํหนดมารยาทวา่ดว้ยการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สามนัี�น 



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

Conference 

6th APRIL 2021 

 

88 

 

ถอืเป็นสิ(งที(ภรรยาจาํเป็นตอ้งใหค้วามตระหนักและใหค้วามระมดัระวงัขณะสนท
นากบัสาม ีรวมถงึแสดงกริยิาทา่ทางที(เหมาะสม สภุาพ ออ่นโยนที(พึ(งมตีอ่สาม ี
ภรรยาจงึมบีทบาทหนา้ที(อกีประการหนึ(งคอื 
การปฏบิตัหินา้ที(ของการเป็นบ่าวที(ดตีอ่อลัลอฮฺ 
(ซ.บ)ตามหลกัการของศาสนาและละทิ �งสิ(งที(พระองคท์รงหา้ม 
นางนั�นจะตอ้งปรนนิบตัสิามแีละสทิธใินหนา้ที(ตา่งกบัสาม ีเช ื(อฟัง 
รกัษาทรพัยส์นิ อบรมเลี �ยงดูลกูๆ 
ใหอ้ยูใ่นบรรยากาศของอสิลามและที(สาํคญัการมมีารยาทใน        
การพูดของนาง ซ ึ(งนางนั�นจะตอ้งมมีารยาทในการสนทนากบัสามขีองนาง 
คณุสมบตับิางประการของสตรทีี(ถกูขนานนามวา่เป็นสตรทีี(ดเีราจาํตอ้งรูว้า่สตร ี
ที(ดนัี�นคอื สญัลกัษณแ์ห่งความภมูใิจของอสิลาม 
และสตรทีี(ดนัี�นจะตอ้งซื(อสตัยแ์ละเช ื(อฟังตอ่สามขีองนางอยา่งไม่มกีารบดิพลิ �ว 
ในสิ(งที(ศาสนาอนุญาตการเชื(อฟังของงานตอ่สามนีี�ไม่ใชเ่ป็นเพราะนางนั�นมฐีา
นะที(ตํ(ากวา่เขา แตท่วา่เป็นเพราะวา่นางไดย้อมรบัเอาสามขีองนางเป็น              
ผูคุ้ม้ครองตวัของนางอยา่งเต็มใจในฐานะภรรยาที(ด ี
นางจะตอ้งแสดงความสภุาพออ่นโยนตอ่สามขีองนาง กล่าวคอื 
สขุภาพออ่นโยนในการพูดจาและการประพฤตปิฏบิตัสิามขีองนาง 
นางจาํเป็นตอ้งออกห่างจากคาํพูดหรอืถอ้ยคาํที(แสดงความดื �อดงึหรอืคาํพูดที(
ทาํใหส้ามขีองนางไม่พอใจหรอืพูดโดยที(ไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืกลา่วคาํพูดที(ขดั
ตอ่หลกัการอสิลาม 
นอกจากนี�ผูเ้ป็นภรรยาตอ้งรูจ้กัเขนิอายและลดสายตาของนางลงตอ่หนา้สาม ี
สิ(งเหลา่นี�แหละที(จะทาํใหส้ามขีองนางมจีติใจที(เบกิบานสดชื(นและชื(นใจ 
สตรมุีสลมิะฮจ์าํเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ประเด็นดงักลา่วนี� 
เพื(อความสงบสขุของประชาชนอสิลามชา่งเป็นสตร ี
ที(มเีกยีรตเิหลอืเกนิสาํหรบัสตรทีี(ดแูลกจิกรรมภายในครอบครวัดว้ย 
ความเต็มใจ เพื(อมุ่งหวงัในความชื(นชมของสาม ีชวีติครอบครวัจะมแีต ่                   
ความผาสกุ (รสูไฮดะห ์แกมะ, ๒๕๕๘) 
 จากสภาพปัญหาทางคูส่ามภีรรยาที(เกดิขึ �นในปัจจบุนัจะเห็นไดว้า่ 
ปัญหาที(เป็นประเด็นสาํคญัคอื                 การไม่รูจ้กัหลกัหนา้ที(ซ ึ(งกนัและกนั 
เนื(องจากทั�งคูส่ามภีรรยามกัจะไม่ตระหนักถงึวถิดีาํเนินชวีติคูต่ามแบบอสิลามไ
ดก้าํหนดไว ้
สว่นใหญท่ี(เกดิขึ �นมกัมาจากภรรยาบางทา่นไม่รูว้า่สามมีสีทิธิ ;เหนือกวา่นาง 
คอืสทิธิ ;เป็นผูนํ้า เป็นหวัหนา้ ซ ึ(งเป็นหนา้ที(ของนางในฐานะผูต้าม 
หรอืเป็นผูท้ี(อยูใ่ตก้ารดแูลของสามทีี(นางจะตอ้งม ี               
ความเคารพและเชื(อฟังสาม ี
ประเด็นสาํคญันางจะตอ้งมคีวามออ่นโยนและสภุาพในระหวา่งสนทนากบัสามขี
องนาง จะเห็นวา่ในยคุปัจจบุนั 
กี(หลายคูท่ี(สามภีรรยาโตเ้ถยีงหรอืทะเลาะกนัแบบเอาเป็นเอาตาย 
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กี(คร ั�งที(สามภีรรยาทะเลาะกนัถงึขั�นไม่คยุกนัไปหลายวนั 
และกี(คร ั�งแลว้ที(สามภีรรยาโตเ้ถยีงกนัจนขั�นหยา่รา้งกนั 
แตท่ ั�งคูส่ามภีรรยาจะรบัมอืกบัปัญหาขา้งตน้อยา่งไรนั�นคอื ประเด็นสาํคญั 
(นาศริ อลัอมุรั, ๒๕๖๑) 
ซ ึ(งปัญหาที(เกดิขึ �นของสตรชีมุชนบา้นโคกประเด็นสาํคญัในยุคปัจจบุนัภรรยา
ที(ไม่มคีวามรูใ้นดา้นศาสนา จงึไม่รูถ้งึหลกัปฏบิตัติอ่สามขีองนาง 
สว่นใหญม่กัจะโตเ้ถยีงกบัสาม ีสง่ผลกระทบกระเทอืนดา้นจติใจตอ่สาม ี
โดยเฉพาะภรรยาที(เป็น               หญงิเหล็ก มคีวามมั(นใจในตวัเอง 
จบการศกึษาสงู บางคนเรยีนสงูกวา่สามขีองนางหรอืรวยกวา่สาม ี
มกัไม่คอ่ยเชื(อฟังในสิ(งที(สามขีองนางแนะนําหรอืชี �แนะตกัเตอืน 
ภรรยาบางคนกลา้หาญถงึกบัโตเ้ถยีงสาม ีทั�งๆ 
ที(เร ื(องที(เขาเตอืนก็เป็นเร ื(องที(ดแีละสอดคลอ้งกบัศาสนา 
ซึ(งทาํใหผู้เ้ป็นสามบีางทา่นเกดิความเบื(อหน่าย ไม่พอใจ             
ความโกรธและความหมางเมนิจากภรรยา 
การไม่พูดดว้ยหลายวนัหรอือาจลงเอยดว้ยการหยา่รา้ง 
อกีทั�งยงัอาจกอ่ใหเ้กดิความเกลยีดชงัขึ �นภายในครอบครวัอกีดว้ย 
ดว้ยเหตดุงักลา่วนี� ผูว้จิยัไดต้ระหนัก และเล็งเห็นถงึความจาํเป็นตอ่การศกึษานี� 
จงึมคีวามสนใจที(จะศกึษาวจิยัเกี(ยวกบัเร ื(องนี� 
เพื(อตอ้งการทราบจากการศกึษาถงึวถิดีาํเนินชวีติของคู่สมรสระหวา่งสามภีรรย
า 
และเป็นแนวทางการปฏบิตัตินที(ดขีองภรรยาที(พงึมตีอ่สามวีา่ดว้ยมารยาททาง
การพูด 
พรอ้มเสรมิสรา้งความเขา้ใจทั�งเป็นแบบอยา่งที(ดรีะหวา่งสามภีรรยาในการดาํเนิ
นชวีติคูใ่หถู้กตอ้งตามบทบญัญตัอิสิลามตอ่ไป 
ทั�งนี�จะเป็นสว่นสาํคญัที(จะผลกัดนัใหส้ถาบนัครอบครวัมฐีานรากที(มั(นคง 
สรา้งความอบอุน่ภายในสมาชกิครอบครวั 
และเป็นแบบอยา่งที(ดใีหแ้กส่งัคมตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวจิยั (Objective) 
 1.2.1 
เพื(อศกึษามารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม  
1.2.2 
เพื(อศกึษาแนวทางปฏบิตัดิา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามกีรณีศึ
กษา: สตรชีมุชนบา้นโคกจงัหวดันราธวิาส 
 
วธิกีารวจิยั (Methods) 
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 การศกึษาวจิยัเร ื(องศกึษามารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามห
ลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
ผูว้จิยัมวีธิกีารวจิยั ดงันี� 
 1 . ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 - ประชากร 
 ประชากรที(ใชใ้นการศกึษาวจิยัในคร ั�งนี� คอื 
สตรมุีสลมีะฮท์ี(แตง่งานแลว้ในชมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส จาํนวน ๘๕ คน 
 - กลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุม่ตวัอยา่งที(ใชใ้นการศกึษาวจิยัคร ั�งนี� คอื 
สตรมุีสลมีะฮท์ี(แตง่งานแลว้ในชมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
ซึ(งจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิสาํรวจ 
โดยคาํนวณตามสตูรกลุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งงา่ย (Simple Sampling) 
ของเครซี( และมอรแ์กน (krejcie & Morgan, 1970) จาํนวน ๗๐ คน 
ที(ระดบัความเชื(อมั(นรอ้ยละ ๙๕ และความคลาดเคลื(อน ±๕ 
เพื(อศกึษาหาคาํตอบตามวตัถปุระสงคท์ี(ไดก้าํหนดไว ้
 
 2 . เคร ื(องมอืที(ใชใ้นการวจิยั 
 การศกึษาวจิยันี� ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มูลจากคมัภรีอ์ลักรุอาน หะดษี หนังสอื 
ตาํราวชิาการ เอกสารและสื(อตา่งๆ 
ที(เกี(ยวขอ้งกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม 
เพื(อประกอบใชเ้ป็นขอ้มูลในการศกึษาวจิยั นอกเหนือจากนี� 
มเีคร ื(องมอืที(ใชใ้นการศกึษาวจิยัเชงิสาํรวจ คอื 
 
แบบสอบถามเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอิ
สลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณคา่ ๕ ระดบั (Rating Scale) 
ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) ที(ผูว้จิยัจดัทาํขึ �นเป็นเคร ื(องมอื 
เพื(อเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวตัถปุระสงคท์ี(ไดก้าํหนดไว ้ซ ึ(งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
ดงันี� 
 ตอนที( ๑ ขอ้มูลทั(วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ซึ(งเป็นคาํถามลกัษณะแบบเลอืกตอบ (Check-list)                        จาํนวน 
๖ ขอ้ ไดแ้ก ่เพศ ชว่งอาย ุสถานภาพ อาชพี 
ระดบัการศกึษาดา้นอสิลามศกึษา และระดบัการศกึษาดา้นสามญัศกึษา 
 ตอนที( ๒ 
แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่ส
ามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
แบบลเิคริท์สเกล (Likert Scale) 5 ระดบั 
ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากที(สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที(สดุ 
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ตามลาํดบั จาํนวน ๑๕ ขอ้ โดยไดนํ้าเสนอตอ่ผูเ้ช ี(ยวชาญ จาํนวน ๓ ทา่น 
เพื(อพจิารณาหาคา่ความเชื(อมั(นของเคร ื(องมอืไดค้า่ IOC 
ของแบบสอบถามดงักลา่ว = ๐.๖๗ – ๑.๐๐ โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดงัตอ่ไปนี� 
 คะแนน ๕ หมายถงึ  ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากที(สดุ 
 คะแนน ๔ หมายถงึ  ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนน ๓ หมายถงึ  ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนน ๒ หมายถงึ  ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนน ๑ หมายถงึ  ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยที(สดุ 
 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิผลโดยการหาคา่เฉลี(ย แบ่งระดบัออกเป็น ๕ 
ระดบัช ั�น โดยการหาชอ่งกวา้งของอนัตรภาคช ั�น (คะแนน ๑-๕) 
และคาํนวณจากสตูรดงันี� (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ ๒๕๔๙) 
การแปลผลคาํถามแบบประเมนิคา่ (Rating Scale) โดยวธิคีา่เฉลี(ย  ( )  
  คา่เฉลี(ยระหวา่ง  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถงึ 
ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากที(สดุ  
  คา่เฉลี(ยระหวา่ง  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถงึ 
ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
        คา่เฉลี(ยระหวา่ง  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถงึ 
ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
        คา่เฉลี(ยระหวา่ง  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถงึ 
ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
        คา่เฉลี(ยระหวา่ง  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถงึ 
ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยที(สดุ 
 ไดค้า่ความเชื(อมั(นดว้ยสมัประสทิธิ ;แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1970) มคีา่เทา่กบั ๐.๙๙ 
 ตอนที( ๓ ขอ้คดิเห็น 
และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิดของผูต้อบแบบสอบถามเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ย
การพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส จาํวนวน ๓ ขอ้ คอื  
1 (

ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพดูตอ่สามตีามหลกัการอิ
สลามอยา่งไร 
 2 (
มแีนวทางการปฏบิตัเิกี(ยวกบัมารยาทในดา้นการพูดตอ่สามขีองทา่นอยา่งไร 
3 (

ทา่นคดิวา่แนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามใีนการปฏบิตัิ
ของสตรชีมุชนบา้นโคกเป็นอยา่งไร 
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 3 . การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวจิยัในคร ั�งนี� ผูว้จิยัไดด้ําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงันี� 
 1 (
ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุม่ตวัอยา่งในพื �นที(ที(ใชใ้นการศกึษาวจิยั 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณดว้ยตนเอง 
 2 (
ผูว้จิยัตรวจนําแบบสอบถามที(บนัทกึเสรจ็แลว้มาตรวจสอบความถกูตอ้งและคว
ามสมบูรณข์องขอ้มูลที(เก็บเรยีบรอ้ยทั�งหมดเพื(อเตรยีมนํามาวเิคราะหผ์ล 
 3 ( ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview) 
ตามแบบสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มูลหลกั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพ 
ซึ(งผูว้จิยัจะเป็นผูส้มัภาษณด์ว้ยตนเอง 
เพื(อสามารถจดัเก็บขอ้มูลเชงิลกึไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณแ์ละถกูตอ้งสาํหรบัก
ารวเิคราะห ์และตอบวตัถปุระสงคก์ารวจิยัตอ่ไป 
 
 4 . การวเิคราะหข์อ้มูล  
 การศกึษาผลของมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการ
อสิลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มูล ๒ สว่น ดงันี� 
 1 ( การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  
  1.1 ( วเิคราะหข์อ้มูลทั(วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้า่รอ้ยละ 
  1.2 (
วเิคราะหข์อ้มูลระดบัความคดิเห็นเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่
สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก 
จงัหวดันราธวิาสโดยใชค้า่เฉลี(ย ( ) และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D(. 
  1.3 ( วเิคราะหผ์ลของขอ้คาํถามเกี(ยวกบัขอ้คดิเห็น 
และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภ
รรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก 
จงัหวดันราธวิาส โดยใชก้ารสรปุ 
และนําเสนอขอ้มูลที(เกี(ยวขอ้งดงักลา่วมาอธบิายตอ่ไป 
 
 2 ( การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ 
  2.1 ( วเิคราะหข์อ้มูลทั(วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
โดยใชค้า่รอ้ยละในแตล่ะรายการ 
  2.2 (
วเิคราะหผ์ลขอ้มูลที(ไดร้บัจากการสมัภาษณแ์ละการสงัเกตเกี(ยวกบัมารยาทวา่
ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส แลว้นําขอ้มูลมาจดักลุม่ 
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วเิคราะหด์ว้ยกระบวนการเชงิอปุนัย (Inductive Data Analysis) หาขอ้สรปุ 
และนําเสนอขอ้มูลดงักลา่วอธบิายเชงิพรรณนาตอ่ไป 
 
ผลการวจิยั (Results) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลการวจิยัเร ื(อง 
มารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน ๗๐ คน 
และแบบสมัภาษณ ์จาํนวน ๕ คน รวมจาํนวนทั�งหมด ๗๕ คน สามารถสรปุได ้
๒ สว่น ดงันี� 
สว่นที( ๑ ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 
1.1 ขอ้มูลทั(วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษาขอ้มูลทั(วไปของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ 
สว่นใหญเ่ป็นเพศหญงิ จาํนวน ๗๐ คน คดิเป็น 
รอ้ยละ ๑๐๐.๐ มอีายรุะหวา่ง ๒๑-๓๐ ปี จาํนวน ๓๕ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๐.๐ 
มสีถานภาพสมรส จาํนวน ๖๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๘๕.๗ 
ประกอบอาชพีเป็นแม่บา้น จาํนวน ๔๒ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๖๐.๐ 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญส่าํเรจ็การศกึษาดา้นอสิลามศกึษาในระดบัซานาวยี ์
จาํนวน ๒๒ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๑.๔ 
และสาํเรจ็การศกึษาดา้นสามญัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 
๒๘ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๔๐.๐ ดงัตารางที( ๑ 
ตารางที( ๑ ขอ้มูลทั(วไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
รายการประเมนิกลุม่ตวัอยา่ง ประเภทการประเมนิ จาํนวน 
(70 คน) รอ้ยละ 

)100%(  
เพศ  
    1 . ชาย 

   2 . หญงิ - 
70 - 
100.0 
ชว่งอาย ุ    ๑ .อายตุํ(ากวา่ ๒๐ ปี 

   2 . อายรุะหวา่ง  ๒๑-๓๐ ปี 
   3. อายรุะหวา่ง ๓๑- ๔๐ ปี  
   4 . อายมุากกวา่ ๔๑ ขึ �นไป - 

35 
20 
15 - 
50.0 
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28.6 
21.4 
สถานภาพ ๑ .โสด  

 2 . สมรส 
 3 . หยา่รา้ง  
   4 . หมา้ย  - 

60 
3 
7 - 
85.7 

 4.3  
10.0 
อาชพี    ๑ .นักศกึษา 

   2 . คา้ขาย       
   3 . แม่บา้น    
   4 . ทาํสวน     
   5 . รบัจา้งทั(วไป  
   6 . ขา้ราชการทั(วไป 
   7 . ครอูสิลามศกึษา  
   8 . ครสูามญัศกึษา   
   9 . อื(นๆ (ระบุ)  .…… - 

3 
42 
- 
13 
2 
6 
1 
3 - 
4.3 
60.0 
- 
18.6 
2.9 
8.6 
1.4 
4.3 
ระดบัการศกึษาดา้นอสิลามศกึษา    ๑ .อบิตดีาอยี ์               
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   2 . มูตาวซัซฏิ 
   3 . ซานาวยี ์                
   4 . สถาบนัปอเนาะ 
   5 . ปรญิญาตร ี          
   6 . สงูกวา่ปรญิญาตร ี ๑๐ 

7 
22 
17 
14 
- 14.3 
10.0 
31.4 
24.3 
20.0 
- 
ระดบัการศกึษาดา้นสามญัศกึษา    ๑ .ประถมศกึษา                   

   2 . มธัยมศกึษาตอนตน้ 
   3 . มธัยมศกึษาตอนปลาย   
   4 . ปรญิญาตร ี           
   5 . สงูกวา่ปรญิญาตร ี ๑๒ 

16 
28 
14 
- 17.1 
22.9 
40.0 
20.0 
- 
  
 
1.2 
แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่ส
ามตีามหลกัการอสิลามกรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส  
 จากการศกึษาระดบัระดบัความคดิเห็นเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดขอ
งภรรยาตอ่สามตีามหลกั การอสิลามกรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก 
จงัหวดันราธวิาส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15, S.D. = 0.12) 
เมื(อพจิารณารายประเด็นของผูต้อบแบบสอบถามมากเป็นสามอนัดบัแรก 
พบวา่ 
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การมมีารยาทดา้นการพูดที(ดเีป็นปัจจยัพื �นฐานสาํคญัต่อการสรา้งครอบครวัที(
ด ีคดิเป็นคา่เฉลี(ย ( ) = ๔.๔๙ และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.66 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื 
มารยาทวา่ดว้ยการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สามบี่งบอกถงึระดบัอหีม่านของภรรยา 
คดิเป็นคา่เฉลี(ย ( ) = ๔.๔๓ และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.69 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
และทา่นมกัจะสาํนึกผดิและมคีวามรูส้กึไม่สบายใจทกุคร ั�ง 
เมื(อเกดิการโตเ้ถยีงกบัสาม ี( ) = ๔.๔๒ และสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 
0.90 ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ดงัตารางที( ๒  
 
ตารางที( ๒ 
ระดบัความคดิเห็นเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกั
การอสิลามกรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
ลาํดบัที( รายการประเมนิ ( ) 
(S.D.) ระดบั 
1 ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความหมายของมารยาทในอสิลาม
 ๔.๒๐ ๐.๖๙ มาก 
2
 ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความหมายของการเป็นภรรยาที(ดตีอ่สา
ม ี ๔.๓๐ ๐.๖๔ มาก 
3
 ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความสาํคญัของมารยาทวา่ดว้ยการพูด
ตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม ๔.๒๐ ๐.๖๕ มาก 
4
 การมมีารยาทดา้นการพูดที(ดเีป็นปัจจยัพื �นฐานสาํคญัต่อการสรา้งครอบ
ครวัที(ด ี ๔.๔๙ ๐.๖๖ มาก 
5 มารยาทวา่ดว้ยการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สามบี่งบอกถงึระดบั 
อหีม่านของภรรยา ๔.๔๓ ๐.๖๙มาก 
6
 ทา่นมกีารปฏบิตัติามมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัก
ารอสิลาม ๔.๐๔ ๐.๖๖ มาก 
7 ทา่นใหค้วามสาํคญัและใหเ้กยีรตใินขณะสนทนากบัสาม ี ๔.๑๙
 ๐.๕๔ มาก 
8 ทา่นมคีวามตระหนักเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูด 
และพยายามพูดในสิ(งที(ทาํใหส้ามมีคีวามสขุระหวา่งการสนทนาตอ่กนั
 ๔.๑๓ ๐.๘๕ มาก 
9 ทา่นรูจ้กัแสดงความนอบนอ้มออ่นโยน  ยิ �มแยม้แจม่ใส 
ไม่ทาํหนา้บึ(งใสต่อ่สามรีะหวา่งการสนทนาตอ่กนั ๔.๑๓ ๐.๕๖ มาก 
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10 ทา่นมกัมกีรยิาที(เขนิอายและลดสายตาลงตอ่สามเีสมอ 
ขณะสนทนาระหวา่งกนั ๓.๕๖ ๐.๘๑ มาก 
11 ทา่นมกัจะเป็นฝ่ายนิ(งเงยีบกอ่นเสมอ ในขณะมกีารโตเ้ถยีงกบัสามี
 ๓.๘๑ ๐.๙๐ มาก 
12 ทา่นมแีนวทางการปฏบิตัทิี(ดใีนการสนทนากบัสามอียา่งสมํ(าเสมอ
 ๔.๐๖ ๐.๖๕ มาก 
13
 ทา่นมกัจะหลกีเลี(ยงในการโตเ้ถยีงกบัสามแีละรบัฟังในขณะที(สามพีูดเสม
อ ๔.๐๔ ๐.๙๓ มาก 
14 ทกุคร ั�งที(มกีารสนทนากบัสามทีา่นจะมเีหตแุละผลเสมอ ๔.๑๐
 ๐.๗๐ มาก 
15 ทา่นมกัจะสาํนึกผดิและมคีวามรูส้กึไม่สบายใจทกุคร ั�ง 
เมื(อเกดิการโตเ้ถยีงกบัสาม ี ๔.๔๒ 
 0.90 มาก 
โดยรวม ๔.๑๕ ๐.๑๒ มาก 
  
1.3 ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่ง 
 เป็นผลของขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่ง 
ซ ึ(งผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้คาํถาม จาํนวน ๓ ขอ้ คอื  
1 (

ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพดูตอ่สามตีามหลกัการอิ
สลามอยา่งไร ของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่พบวา่ ๑. 
อสิลามเป็นศาสนาที(ใหค้วามสาํคญั 
และสง่เสรมิมารยาทในดา้นการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สาม ี
โดยที(ภรรยาควรพูดจาดว้ยถอ้ยคาํและนํ�าเสยีงที(ออ่นโยนเสมอ ไม่ควรปลอ่ย 
ความโกรธ ทาํใหเ้ธอขึ �นเสยีงขณะที(พูดคุยกบัสาม ี๒. 
การพูดที(ดขีองภรรยาที(มตีอ่สามจีะเป็นปัจจยัสาํคญัที(จะทาํใหค้รอบครวัมคีวาม
สขุ เป็นครอบครวัที(ด ีเพราะการพูดสามารถบ่งบอกถงึนิสยัของภรรยา 
และการเลี �ยงดคูรอบครวั 
และยงัสามารถเป็นการผลดัดนัใหส้ามปีระสบความสาํเรจ็ได ้
2 (

มแีนวทางการปฏบิตัเิกี(ยวกบัมารยาทในดา้นการพูดตอ่สามขีองทา่นอยา่งไรข
องกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่พบวา่ 
ดา้นแนวทางการปฏบิตัเิกี(ยวกบัมารยาทของภรรยาในดา้น การพูดตอ่สาม ี
พบวา่ มารยาทของภรรยาในดา้นการพูดตอ่สามนัี�น 
ควรพูดจาใหเ้กยีรตซิ ึ(งกนัและกนั ถนอมนํ�าใจตอ่กนั 
แสดงความนอบนอ้มออ่นโยน ดว้ยนํ�าเสยีงที(ออ่นโยน สุภาพ ไพเราะ 
ยิ �มแยม้แจม่ใส ไม่ทาํหนา้บึ(งใสส่าม ีพูดจาควรมเีหตผุลเสมอ 
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3 (
ทา่นคดิวา่แนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามใีนการปฏบิตัิ
ของสตรชีมุชนบา้นโคกเป็นอยา่งไรของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่พบวา่ 
มกีารปฏบิตัดิา้นมารยาทในการพูดกบัสามตีามหลกัการอสิลามเป็นอยา่งด ี
ดว้ยเพราะสตรใีนชมุชนบา้นโคกมกัจะไดร้บัความรูจ้ากผูรู้ท้ี(มาใหค้วามรู ้
(บรรยาย) ในชมุชนทกุๆ สปัดาห ์
จงึทาํใหส้ตรใีนชมุชนบา้นโคกสว่นใหญม่คีวามตระหนักและมแีนวทางการปฏิ
บตัดิา้นมารยาทในการพูดที(ดกีบัสามแีละยดึตามหลกัการอสิลามเป็นสิ(งสาํคญั 
ซ ึ(งจะเห็นไดว้า่ 
ครอบครวัในชมุชนบา้นโคกมกัจะเป็นครอบครวัที(ดตี ั�งอยู่บนพื �นฐานแห่งความร ั
ก ความอบอุน่ และความเมตตาพึ(งมตีอ่กนั 
  
อภปิรายผลการวจิยั (Discussion) 
 ผลจากการศกึษาเร ื(อง 
มารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม กรณีศกึษา: 
สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาสในคร ั�งนี� 
ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลการวจิยัที(เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง           
การวจิยั ดงัตอ่ไปนี� 
 
 
 1 .
ผลจากการศกึษาขอ้มูลเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีาม
หลกัการอสิลาม  
 จากการศกึษาแบบสอบถามระดบัความคดิเห็นดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพู
ดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลาม โดยรวมอยูร่ะดบัมาก (  = 4.15, 
S.D.= .12) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญร่ะบุวา่ 
การมมีารยาทดา้นการพูดที(ดเีป็นปัจจยัพื �นฐานสาํคญัต่อการสรา้งครอบครวัที(
ด ี(  = 4.49, S.D.= .66) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับทความของปรญิญา ประหยดัทรพัย ์(๒๕๖๑) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องการครองเรอืนในอสิลาม ระบุวา่ 
อสิลามจงึเรยีกรอ้งมนุษยช์าตไิปสูก่ารสรา้งครอบครวัที(ดงีาม 
ดว้ยการสง่เสรมิใหม้กีารสมรสกบัสตรทีี(ด ีเพื(อนางจะไดเ้ป็นแม่พมิพท์ี(ด ี
และแบบฉบบัอนัดงีามแกก่ลุบุตร กลุธดิา ซ ึ(งแนวทางการสมรสที(อลัลอฮฺ (ซ.บ) 
และทา่นศาสดา (ศ.ล.) สั(งเสยีไวเ้ป็นแบบอยา่ง โดยธรรมชาตขิองมนุษยแ์ลว้ 
การกอ่รา่งสรา้งตวั และครอบครวัเป็นเร ื(องสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิ(งในอสิลาม 
อสิลามถอืวา่โดยสทิธิ ;ข ั�นพื �นฐานของมนุษยแ์ลว้ 
สตรยีอ่มมฐีานะที(ทดัเทยีมกนักบับุรษุเพศ 
และอสิลามถอืวา่สมัพนัธภาพระหวา่งสองเพศดงักลา่ว 
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ควรตอ้งตั�งอยูบ่นพื �นฐานของความเอื �ออาทร ความหว่งใย ความรกั 
และโอบออ้มอารทีี(อยูใ่นกรอบของศาสนา ตา่งฝ่ายตา่งปฏบิตัหินา้ที(ใหด้ทีี(สดุ 
เพื(อรงัสรรค ์จรรโลงสงัคมที(เปี( ยมสขุ ครอบครวัคอื 
เสาหลกัที(คํ �าจนุการพฒันาสงัคม การแตง่งานและใชช้วีติฉันสามภีรรยาคอื 
มาตรการหลกัในการเสรมิสรา้งครอบครวัอนัอบอุน่ รองลงมาคอื 
และมารยาทวา่ดว้ยการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สามบี่งบอกถงึระดบัอหีม่านของภร
รยา (  = 4.43, S.D.= .69) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับทความของปรญิญา ประหยดัทรพัย ์(๒๕๖๑) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องทาํอยา่งไรใหบ้า้นเป็นสวรรค ์ระบุวา่ 
พยายามยกระดบัอหีม่านในหวัใจของภรรยาใหส้งูขึ �น เชน่ 
ชกัชวนใหล้กุขึ �นละหมาดกยิามุลลยัล ์ตะหดัIุด วติร ิอ่านอลักรุอานพรอ้มๆ 
กนั สอนบทซกิรุล้ลอฮฺ (ซ.บ.) ในเวลาและโอกาสตา่งๆ 
สง่เสรมิการบรจิาคเศาะดาเกาะฮฺ หาหนังสอืตาํรบัตาํราศาสนามาใหอ้า่น 
รวมทั(งสื(อความรูอ้ื(นๆ ที(เหมาะสม และที(สาํคญัสดุคอื พยายามแนะนําเพื(อนที(ดีๆ  
ใหภ้รรยารูจ้กั เพราะเพื(อนเป็นผูม้อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของคนทกุวยั 
ดงันั�นเพื(อนดยีอ่มชกัชวนภรรยานั�นใหเ้กดิความคดิ ทาํและพูดแตส่ิ(งที(ดีๆ  
ทา่นมกัจะสาํนึกผดิและมคีวามรูส้กึไม่สบายใจทกุคร ั�ง 
เมื(อเกดิการโตเ้ถยีงกบัสาม ี(  = 4.42, S.D.= .90) 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบับทความของบรรจง บนิกาซนั 
(๒๕๖๐) ที(ไดศ้กึษาเร ื(องเคล็ดลบับางอยา่งสาํหรบัชวีติแตง่งานที(มคีวามสขุ 
ระบุวา่ เมื(อเราทาํผดิและรูจ้กัขออภยัโทษตอ่อลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
เราควรทาํเชน่นั�นกบัคูค่รองของเรา คนที(เขม้แข็งนั�นคอื 
คนที(สามารถยอมรบัผดิในสิ(งที(ตวัเองทาํและรูจ้กัขออภยัตอ่คนอื(นและพยายาม
ปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึ �น 
คนที(ยอมรบัผดิและขออภยัตอ่คนอื(นจะไดร้บัการใหอ้ภยัและไดร้บัความเคารพ
ตดิตามมา 
ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความหมายของการเป็นภรรยาที(ดตีอ่สาม ี(  
= 4.30, S.D.= .64) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของอาฟิห ์สะมาแอ (๒๕๖๒) 
ที(ไดศ้กึษาวจิยัเร ื(องศกึษาความเขา้ใจของภรรยาในชมุชนบา้นครี ี
ตอ่หนา้ที(ความรบัผดิชอบในการใชช้วีติคูต่ามบทบญัญตัอิสิลาม ระบุวา่ 
อสิลามมบีทบญัญตัเิกี(ยวกบัหนา้ที(ความรบัผดิชอบของภรรยาในการใชช้วีติคู ่
การตระหนักหนา้ที(การเป็นภรรยาที(ด ี
และยงัใหค้วามสาํคญัตอ่หนา้ที(ความรบัผดิชอบดงักลา่วอกีดว้ย 
ทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความหมายของมารยาทในอสิลาม (  = 
4.20, S.D.= .69) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับทความของซอแหละฮฺบนิเฟาซาน อลัเฟาซาน (ออนไลน)์ 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องความสาํคญัของมารยาทในอสิลาม ระบุวา่ 
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การมจีรยิธรรมและมารยาทที(ดเีป็นแบบอยา่งที(ดแีกค่นอื(น 
อกีทั�งเป็นสื(ออยา่งหนึ(งทาํใหค้นสามารถดงึดดูใหเ้ขานั�นเขา้ใจศาสนาอสิลาม 
และยอมรบัในศาสนาที(แทจ้รงิ หลายคร ั�งทา่นศาสดา (ศ.ล.) 
ดะวะฮฺดว้ยมารยาทของทา่น ผูค้นตา่งพากนัเขา้รบัอสิลาม 
อนัเนื(องมาจากการมมีารยาทที(ดนัี�นเอง ฉะนั�นสงัคมจะดไีดนั้�น 
ตอ้งมมีารยาทที(ดตีามคาํสอนของอลัลอฮฺ (ซ.บ) และทา่นศาสดา (ศ.ล.) 
และทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความสาํคญัของมารยาทวา่ดว้ยการพูดต่
อสามตีามหลกัการอสิลาม (  = 4.20, S.D.= .69) 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบับทความของมูฮําหมดักามลั  
อลัฟัจรยี ์(๒๕๕๕) ที(ไดศ้กึษาเร ื(องคาํพูดที(ด ีระบุวา่ การพูดในสิ(งที(ด ี
ถอืเป็นมารยาทอนัสงูสง่ยิ(งในอสิลาม เพราะการพูดนั�น 
ยอ่มสามารถบ่งบอกถงึระดบัความเข็มแข็งของอม่ีานของแตล่ะคน 
ทา่นใหค้วามสาํคญัและใหเ้กยีรตใินขณะสนทนากบัสาม ี(  = 4.19, S.D.= 
.54) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของมุรดี ทมิะเสน 
(๒๕๕๗) ที(ไดศ้กึษาเร ื(องผูห้ญงิหลงัม่าน ระบุวา่ ศาสนาไดบ้ญัญตัเิกี(ยวกบั 
“คาํพูด” ไวเ้ป็นจาํนวนมากเพราะมนุษยนั์�น มกัชอบพูด 
ชอบสนทนาบางคนพูดไดท้ ั�งวนั 
ดว้ยคาํพูดที(ทาํใหม้นุษยเ์กดิโทษและเป็นสาเหตทุาํใหเ้ขาตอ้งถกูลงโทษในนรก 
จงึตอ้งระมดัระวงัในเร ื(องคาํพดู สาํหรบัมุสลมิทกุคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ(งภรรยาที(ตอ้งระวงัเป็นพเิศษและจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
หากพูดดไีม่ได ้ศาสนากาํชบัวา่ก็ใหนิ้(งเงยีบเสยี 
ทา่นมคีวามตระหนักเกี(ยวกบัมารยาทวา่ดว้ยการพูด 
และพยายามพูดในสิ(งที(ทาํใหส้ามมีคีวามสขุระหวา่งการสนทนาตอ่กนั (  = 
4.13, S.D.= .85) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ทา่นรูจ้กัแสดงความนอบนอ้มออ่นโยน ยิ �มแยม้แจม่ใส 
ไม่ทาํหนา้บึ(งใสต่อ่สามรีะหวา่งการสนทนาตอ่กนั (  = 4.13, S.D.= .56) 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอบินุอาล ีอลันัดวยี ์
(ม.ป.ป.) ที(ไดศ้กึษาเร ื(องครองรกัมดัใจสาม ีระบุวา่ 
การที(ภรรยาดแูลเอาใจใสต่วัของนางเองนั�นสาํคญั 
ไม่วา่จะเป็นการดแูลในเร ื(องการแตง่กายความสะอาดของเรอืนรา่ง 
ตลอดจนเคร ื(องประดบัที(สวมใสเ่ป็นสิ(งที(จะดงึดดูความรกัจากสามแีละเป็นมาตร
วดัในความดแีละความประเสรฐิของนางในการใชช้วีติคู ่
แตใ่ชว่า่จะดแูลเพยีงเร ื(องเคร ื(องประดบัหรอืการแตง่กายเทา่นั�น 
เร ื(องของกริยิามารยาทก็เชน่เดยีวกนั 
ควรใสใ่จและใหค้วามสาํคญัใหม้ากใหใ้ชค้วามเป็นผูห้ญงิ 
ซ ึ(งมคีวามนอบนอ้มออ่นโยนตอ่สามที ั�งดา้นรา่งกายและจติใจเพราะจะทาํใหห้วัใ
จของสามรีูส้กึพอใจและรูส้กึผ่อนคลาย 
ทกุคร ั�งที(มกีารสนทนากบัสามทีา่นจะมเีหตแุละผลเสมอ (  = 4.10, S.D.= .70) 
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ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบับทความของมูฮําหมดักามลั 
อลัฟัจรยี ์(๒๕๕๕) ที(ไดศ้กึษาเร ื(องคาํพูดที(ด ีระบุวา่ การพูดในสิ(งที(ดนัี�น 
ถอืเป็นหนา้ที(ที(สาํคญัอยา่งยิ(งสาํหรบัผูศ้รทัธาตอ่อสิลาม เพราะทกุๆ 
คาํพูดที(มนุษยก์ลา่วออกไปนั�น ยอ่มตอ้งไดร้บั การตอบแทนจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ฉะนั�นเมื(อผูศ้รทัธาประสงคท์ี(จะพูดสิ(งหนึ(งสิ(งในแลว้ 
เขาจงึจาํเป็นตอ้งมั(นใจวา่เขาจะไดร้บัการตอบแทนความดจีากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ทา่นมแีนวทางการปฏบิตัทิี(ดใีนการสนทนากบัสามอียา่งสมํ(าเสมอ (  = 4.06, 
S.D.= .65) ความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ทา่นมกีารปฏบิตัติามมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอิ
สลาม (  = 4.04, S.D.= .66) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับทความของสริพิร รกัหมาน (ม.ป.ป.) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องการใชช้วีติคูใ่นทศันะของอสิลาม ระบุวา่ 
การนบนอบและการเชื(อฟังสาม ี
สตรจีาํเป็นที(จะตอ้งเช ื(อฟังและปฏบิตัติามสามขีองตน 
และจะตอ้งเป็นผูท้ี(นอบนอ้มถอ่มตน 
ดงันั�นเมื(อใดก็ตามที(เธอแสดงอาการดื �อดงึและพูดจายอกยอ้นสามขีองเธอ 
ในความเป็นจรงินั�น 
เธอกาํลงัขดัแยง้กบัวถิกีารดําเนินชวีติของสตรทีี(ทรงคณุคา่ในทศันะของอสิลา
ม นั(นคอืการเป็นผูท้ี(เช ื(อฟังและปฏบิตัติามสาม ี
ซ ึ(งภายในบา้นนั�นสามเีปรยีบไดด้ั(งผูบ้งัคบับญัชาที(คอยออกคาํสั(ง 
แตม่ใิชอ่ยูบ่นพื �นฐานของความโหดเหี �ยม รนุแรง การบบีบงัคบั 
หรอืการใชอ้าํนาจบาตรใหญ ่หากแตจ่ะตอ้งตั�งอยูบ่นพื �นฐานของความรกั 
ความเอื �ออาทร และเพื(อการปรบัปรงุแกไ้ขครอบครวัไปสูค่วามดงีาม 
และเป็นที(พงึพอพระทยัของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ทา่นมกัจะหลกีเลี(ยงในการโตเ้ถยีงกบัสามแีละรบัฟังในขณะที(สามพีูดเสมอ (  
= 4.04, S.D.= .93) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของมุรดี ทมิะเสน (๒๕๔๙) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องสามภีรรยามอือาชพี ระบุวา่ 
ศาสนายกยอ่งภรรยาที(เช ื(อฟังสามเีพยีงใดถา้มนุษยจ์ะสุIดูตอ่มนุษยด์ว้ยกนัแ
ลว้ไซร ้ศาสนาจะกาํหนดใหภ้รรยาสIุดูตอ่สาม ี
ภรรยาจงภมูใิจเถดิวา่การเชื(อฟังตอ่สามนัี�น สง่ผลทาํใหไ้ดร้บัการยกยอ่งจาก 
พระผูเ้ป็นเจา้ ทา่นมกัจะเป็นฝ่ายนิ(งเงยีบกอ่นเสมอ 
ในขณะมกีารโตเ้ถยีงกบัสาม ี(  = 3.81, S.D.= .90) 
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของนาศริ อลัอมุรั 
(๒๕๖๑) ที(ไดศ้กึษาเร ื(อง ๗ เคล็บลบัสรา้งรกัที(ย ั(งยนื ระบุวา่ 
วธิทีี(ดทีี(สดุในการหลกีเลี(ยงการทะเลาะคอื 
การสงบปากสงบคาํไม่เอย่ปากบอกทกุอยา่งที(เราชอบหรอืไม่ชอบ 
โดยไม่ใชว้จิารณญาณ ดงันั�น 
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คูส่ามภีรรยาจงึควรระมดัระวงัคาํพูดของตวัเองในตอนที(มเีร ื(องไม่พอใจกนัใหด้ ี
ซ ึ(งการพูดด ีดกีวา่นิ(งเงยีบและนิ(งเงยีบ ดกีวา่พูดแย่ เพราะคาํพูดที(ดคีอื 
การสรา้งสรรคส์ิ(งดใีหเ้กดิขึ �นในสงัคม 
สว่นการนิ(งเงยีบคอืการเสมอตวัและการพูดแย่คอื 
การทาํลายบรรยากาศที(ดใีนวงสนทนาและการพูดคยุ 
และมกีรยิาที(เขนิอายและลดสายตาลงตอ่สามเีสมอ ขณะสนทนาระหวา่งกนั  
(    =3.56 , S.D.= .81) ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
 
 2 . ผลการศกึษาขอ้มูลจากขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่ง 
 สาํหรบัการศกึษาขอ้มูลจากขอ้คดิเห็น 
และขอ้เสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่งในขอ้ประเด็นคาํถาม จํานวน ๓ ขอ้ 
สามารถอภปิรายผลได ้คอื 
 1. 
ผลของขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัความสาํคญั
มารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีาหลกัการอสิลาม ผลปรากฏคอื ๑. 
อสิลามเป็นศาสนาที(ใหค้วามสาํคญั 
และสง่เสรมิมารยาทในดา้นการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สาม ี
โดยที(ภรรยาควรพูดจาดว้ยถอ้ยคาํและนํ�าเสยีงที(ออ่นโยนเสมอ ไม่ควรปลอ่ย 
ความโกรธ ทาํใหเ้ธอขึ �นเสยีงขณะที(พูดคุยกบัสาม ี๒. 
การพูดที(ดขีองภรรยาที(มตีอ่สามจีะเป็นปัจจยัสาํคญัที(จะทาํใหค้รอบครวัมคีวาม
สขุ เป็นครอบครวัที(ด ีเพราะการพูดสามารถบ่งบอกถงึนิสยัของภรรยา 
และการเลี �ยงดคูรอบครวั 
และยงัสามารถเป็นการผลดัดนัใหส้ามปีระสบความสาํเรจ็ได ้
สอดคลอ้งกบับทความของปาตอืมะห ์ยโูซะ (ม.ป.ป.) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องมารยาทในอสิลาม ระบุวา่ สมควรอยา่งยิ(งยวดที(เราจะตอ้งศกึษา 
และทาํความเขา้ใจถงึกรอบและมารยาทที(อสิลามไดว้างไวใ้นการหยอกลอ้ 
เพราะคาํพูดหนึ(งคาํอาจเป็นเหตใุหผู้พู้ดเขา้สูส่วนสวรรคแ์ตใ่นทางกลบักนัมนัอ
าจเป็นชนวนใหผู้พู้ดตกขมุนรกก็อาจเป็นไปได ้
 2 .
ผลของขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นแนวทางการปฏบิตัเิกี(ยวกบัมารยาทของ
ภรรยาในดา้นการพูดตอ่สามขีองกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ผลปรากฏคอื 
มารยาทของภรรยาในดา้นการพูดตอ่สามนัี�น ควรพูดจาใหเ้กยีรตกินั 
ถนอมนํ�าใจตอ่กนั แสดงความนอบนอ้มออ่นโยน ดว้ยนํ�าเสยีงที(ออ่นโยน 
สภุาพ อนัไพเราะ ยิ �มแยม้แจ่มใส ไม่ทาํหนา้บึ(งใสส่าม ีพดูจาควรมเีหตผุลเสมอ 
สอดคลอ้งกบับทความของมุฮมัมดั ฮะนีฟ อบัดลุมาญดี (ม.ป.ป.) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องวธิพีชิติใจสาม ีระบุวา่ สตรทีกุคนควรเรยีนรูท้ี(จะรกัสามขีองเธอ 
แมว้า่สามขีองเธอจะมพีฤตกิรรมที(เลวรา้ย มมีารยาทที(ไม่ด ี
หรอืเบาปัญญาเพยีงใด พงึระลกึไวว้า่ "ภรรยา" 
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คอืผูท้ี(ในมอืของเธอมกีญุแจหลายดอกที(เธอสามารถใชค้วบคมุสามขีองเธอให ้
อยูใ่นหนทางที(ถกูตอ้งได ้
มตีวัอยา่งของบรรดาสตรมีากมายที(ประสบความสาํเรจ็ในการเปลี(ยนแปลงสามี
ของเธอใหด้ขีึ �น และยอ่มไม่มอีปุสรรคใดๆ สาํหรบัสตรทีี(มคีวามอดทน 
ในการที(จะขดัเกลาพฤตกิรรมที(ไม่ดขีองสามขีองเธอหรอืทาํใหเ้ขายอมรบัและมี
ความเมตตา เห็นอกเห็นใจต่อเธอนั�น 
เธออาจจะใชว้ธีกีารบอกเลา่เร ื(องราวของการดาํเนินชวีติของบรรดาคนศอลหิฺ 
(คนด)ี ในอดตีใหเ้ขาฟัง (บอกเลา่ดว้ยวธิกีารที(ด ีและสภุาพออ่นโยน 
ไม่ใชด่ว้ยความขงึขงั หรอืนํ�าเสยีงประชดประชนั) เธอควรสง่เสรมิ 
สนับสนุนใหเ้ขาไดเ้ขา้รว่มกลุม่ศาสนา ฟังบรรยาย 
และเธอควรอา่นหะดษีภายในบา้นเพื(อใหเ้ขาไดย้นิ 
นอกเหนือจากนี�เธอจาํตอ้งทาํในสิ(งที(เขาพงึพอใจและปฏบิตัติอ่เขาดว้ยความทุ่
มเทที(บรสิทุธิ ;ใจ 
 3 .
ผลของขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นแนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของ
ภรรยาตอ่สามใีนการปฏบิตัขิองสตรชีมุชนบา้นโคก 
จงัหวดันราธวิาสของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ผลปรากฏคอื 
มกีารปฏบิตัดิา้นมารยาทในการพูดกบัสามตีามหลกัการอสิลามเป็นอยา่งด ี
ดว้ยเพราะสตรใีนชมุชนบา้นโคกมกัจะไดร้บัความรูจ้ากผูรู้ท้ี(มาใหค้วามรู ้
(บรรยาย) ในชมุชนทกุๆ สปัดาห ์
จงึทาํใหส้ตรใีนชมุชนบา้นโคกสว่นใหญม่คีวามตระหนักและมแีนวทางการปฏิ
บตัดิา้นมารยาทในการพูดที(ดกีบัสามแีละยดึตามหลกัการอสิลามเป็นสิ(งสาํคญั 
ซ ึ(งจะเห็นไดว้า่ 
ครอบครวัในชมุชนบา้นโคกมกัจะเป็นครอบครวัที(ดตี ั�งอยู่บนพื �นฐานแห่งความร ั
ก ความอบอุน่ และความเมตตาพึ(งมตีอ่กนั สอดคลอ้งกบับทความของอรศิรา 
คณุตะโนด (ม.ป.ป.) 
ที(ไดศ้กึษาเร ื(องความรูใ้นการวางแผนชวีติและการสรา้งครบครวั ระบุวา่ 
แนวทางปฏบิตัเิพื(อแกปั้ญหาและสรา้งความสขุในครอบครวั ดงันี� ๑) 
ใหค้วามสาํคญัตอ่ครอบครวั เอื �อเฟื�อมนํี�าใจตอ่กนั ใหเ้วลาแกก่นัใหม้ากที(สดุ 
เพื(อเป็นการป้องกนัปัญหาที(อาจจะเกดิขึ �นจากการขาดความอบอุน่และความใ
กลช้ดิในครอบครวั ๒) แกปั้ญหาดว้ยเหตผุล เมื(อเกดิปัญหาตา่งๆ 
สามภีรรยาจะตอ้งปรกึษาหารอืกนั 
โดยใชแ้หตผุลไม่ใชอ้ารมณใ์นการตดัสนิปัญหา 
รว่มมอืชว่ยกนัแกปั้ญหานั�นใหล้ลุว่ง 
ถา้เป็นเร ื(องที(ไม่สามารถแกไ้ขเองไดค้วรขอคาํแนะนําหรอืความชว่ยเหลอืจาก
ผูท้ี(จะใหค้วามชว่ยเหลอืได ้เชน่ ญาตผิูใ้หญผู่บ้งัคบับญัชา แพทย ์เป็นตน้ ๓) 
คูส่มรสตอ้งมคีณุธรรม รูจ้กัปฏบิตัหินา้ที(ที(ดขีองสามแีละภรรยา ๔) 
แกไ้ขความขดัแยง้อยา่งรบีด่วน ถา้สามภีรรยาเกดิการขดัแยง้ 
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ตั�งแตเ่ร ื(องเล็กนอ้ยจนถงึขั�นรนุแรง   ก็ไม่ควรปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามยถากรรม 
จะตอ้งรบีแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งรบีดว่น โดยหาสาเหตขุองปัญหาที(แทจ้รงิ 
ปรกึษาขอคาํแนะนําจากผูใ้หญห่รอืเพื(อนฝูงใหช้ว่ยประสานรอยรา้ว 
รบีปรบัความเขา้ใจ โดยเรว็ไม่ปลอ่ยใหเ้นิ(นนาน 
ตา่งฝ่ายตอ้งลดทฐิมิานะยอมออ่นขอ้เขา้หากนัทกุกรณีตอ้งมคีวามอดทนตอ่ส
ภาพตา่งๆ         โดยคดิถงึบุตรหรอืสิ(งดีๆ  ในอดตี 
 
สรปุผลการวจิยั (Conclusion) 
 อสิลามเป็นศาสนาที(ใหค้วามสาํคญัมากตอ่มารยาทวา่ดว้ยการพูด 
เพราะการพูดมคีวามสาํคญัตอ่ชวีติมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
ไม่วา่จะอยูท่ี(ใดประกอบกบักจิการงานใดหรอืคบหาสมาคมกบัผูใ้ด 
ผูท้ี(ประสบความสาํเรจ็ในธรุกจิการงาน 
การคบหาสมาคมกบัผูอ้ื(นตลอดจนการทาํประโยชนแ์กส่งัคม 
ลว้นแตเ่ป็นผูท้ี(มปีระสทิธภิาพในการพูดทั�งสิ �น 
และการที(คูส่ามภีรรยาตอ้งการประสบความสาํเรจ็ในครอบครวัตอ้งอาศยัการสื(
อสารที(ดดีว้ยเชน่กนั ในการศกึษาวจิยัคร ั�งนี� พบวา่ 
การศกึษาดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอสิลามคื
อ 
ภรรยาทกุคนควรใหค้วามสาํคญัในดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดตอ่สามเีป็นอยา่
งยิ(ง 
เพราะในอสิลามไดก้ลา่วถงึการปฏบิตัขิองภรรยาที(ดแีละไดก้ลา่วโทษของภรรย
าที(อธรรมตอ่สามดีว้ย 
อสิลามจงึสง่เสรมิบรรดาภรรยาใหม้กีารปฏบิตัตินที(ดตีอ่สาม ี
ไม่วา่จะดว้ยการพูดหรอืการกระทาํของนางดว้ยการนําแนวทางปฏบิตัติามบทบั
ญญตัอิสิลาม  
 และระดบัความคดิเห็นดา้นแนวทางดา้นมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยา
ตอ่สาม ีกรณีศกึษา: สตรชีมุชนบา้นโคก จงัหวดันราธวิาส 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลี(ย ( ) รวม เทา่กบั ๔.๑๕ 
เมื(อพจิารณาเป็นรายประเด็น ผลปรากฏวา่ 
การมมีารยาทดา้นการพูดที(ดเีป็นปัจจยัพื �นฐานสาํคญัต่อการสรา้งครอบครวัที(
ด ี          มคีา่เฉลี(ย ( ) สงูสุด เทา่กบั ๔.๔๙ อยูใ่นระดบัมากที(สดุ 
รองลองมาคอื 
มารยาทวา่ดว้ยการพูดที(ดขีองภรรยาตอ่สามบี่งบอกถงึระดบัอหีม่านของภรรยา 
มคีา่เฉลี(ย ( ) เทา่กบั ๔.๔๓ อยูใ่นระดบัมากที(สุด 
และผลการศกึษาวจิยัช ี �ใหเ้ห็นวา่ 
การมมีารยาทดา้นการพูดที(ดเีป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การสรา้งครอบครวัที(ด ี
เพราะในชวีติประจาํวนัของคนเรา จะตอ้งสื(อสารกบัคนรกั 
หากมกีารสื(อสารที(ดก็ีจะไม่กอ่ใหเ้กดิปัญหาจากการสื(อสารที(ไม่ตรงกนั 
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หรอืการเขา้ใจผดิ รวมทั�งการพูดที(ดนัี�น 
เพื(อเป็นการแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ ที(มดีว้ย 
 
 
 
 
ขอ้เสนอแนะ  
 1 . ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 
ควรนําผลการศกึษาวจิยันี�จดัการอบรมหรอืบรกิารวชิาการใหค้วามรูค้วามเขา้
ใจแกช่มุชน 
 1.2 
ควรนําผลการวจิยัมาเป็นแนวทางเพื(อพฒันาการศกึษาของมุสลมิในชมุชนที(เ
ป็นเขต ทอ้งถิ(น อาํเภอ และจงัหวดั 
 1.3 
ควรนําผลการศกึษาวจิยันี�ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หช้มุชนไดร้บัทราบและควร
สง่เสรมิใหต้ระหนักในมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกัการอิ
สลาม 
 2 . ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัคร ั�งตอ่ไป 
 2.1 การศกึษาวจิยัในคร ั�งนี�เป็นการศกึษาเฉพาะชมุชนบา้นโคก 
จงึควรทาํการศกึษาวจิยัในเร ื(องดงักลา่วในพื �นที(ระดบัอาํเภอและจงัหวดั 
 2.2 
ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบมารยาทวา่ดว้ยการพูดของภรรยาตอ่สามตีามหลกั
การอสิลามสมยัปัจจบุนักบัสมยัทา่นศาสดา (ศ.ล) 
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