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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณการ

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครู 
สาขาวิชาการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต กลุ่มสนทนาและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบการนาศีฮัตอยู่ใน
ระดับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 
คำสำคัญ : ทักษะการสื่อสาร, คุณธรรมจริยธรรม, รูปแบบการนาซีฮัต 
 

Abstract 
This study is a qualitative research, aimed at to study developing teacher students’ 

language communication skill Integrated moral ethics by using Nasihah approach. Key informants 
were 30 Diploma student teachers from Department of Education, Faculty of Education, Fatoni 
University, who registered in the first semester of 2018 academic year, selected by using purposive 
selection. The research instruments were interview method, and theme for focus group. The data 
collection used survey-method, non-participant observation, and focus group. The results showed 
that overall, the development of teacher students’ Integrated moral ethics communication skill by 
using Nasihah approach is at a level of highly satisfy.  
Keywords : Communication skill, Moral ethics, Nasihah Approach. 
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1. บทนำ 
การศึกษาเป็นเครื ่องมือพัฒนาความรู้  คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์และทักษะต่าง ๆ  

ของปัจเจกบุคคล ซึ่งครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาปัจเจกบุคคลในระบบการศึกษา ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สำคัญยิ่งในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และทักษะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี บทบาทครูในฐานะผู้ชี้นำคุณงามความดีจึงมีความสำคัญยิ่งในการสื่อสารพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว ้ครูผู้สอนต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องบรูณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงสุด 

ทักษะการสื่อสารของครูเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสำหรับพลเมืองโลกศตวรรษที่21 ทักษะการสื่อสารและ
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นับเป็นทักษะที่มีค่าที่สำคัญในสนามการศึกษาในโลก
ป ัจจ ุบ ัน (Baroody, 1993a; Gardner, 1983, cited in Ewe Gnoh ONG, Chap Sam Lim and Munirah Ghazali, 
2014) มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาททักษะการสื่อสารของครูต่อผลความสำเร็จทางวิชาการของผู้เรียน ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะการสื่อสารของครูมีบทบาทที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนั ้นจึงมี
ความสำคัญสำหรับครูในการปรับทักษะการสื่อสารที่ดีในขณะที่สอนนักเรียน  (Alamgir  Khan, et al., 2017 a) 
นอกจากน้ียังมีอีกหนึ่งงานท่ีแสดงให้เห็นว่าการสอนที่มีประสิทธิภาพน้ัน ครูต้องมีทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ที่ดี เช่น การสื่อสารที่ดี การจัดการห้องเรียนที่ดี การพัฒนาความรู้ให้ทันสมยัและการคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพ (Ehindero 
& Ajibade, 2000, cited in Alamgir  Khan, et al., 2017 b) อีกทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีของห้องเรียนหนึ่ง ๆ นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน ครูในฐานะเป็นผู้สอนที่นำขั้นตอนการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของนักเรียนจะสร้างบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก ทักษะการสื่อสารของครูมีความสำคัญสำหรับครูในการถ่าย
โอนการศึกษาไปยังผู ้เรียน (McCarthy and Carter, 2001, cited in Alamgir Khan, et al., 2017 b) และยังมี
ความสำคัญต่อการจัดการห้องเรียนและการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในช้ันเรียน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องมีการ
ส่งและรับสารในสถานการณ์และสภาพการณ์ทุกรปูแบบ การสื่อสารที่ดีถือเป็นเครื่องมือท่ีแข็งแรงสำหรับวิชาชีพการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องสอนนักเรียนให้มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน สอนให้สอดรับกับความสามารถและ
ศักยภาพผู้เรียน ครูต้องปรับทักษะการสื่อสารที่จูงใจผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนของผู้เรียน  (Monika Srivastava, 
NA; Sng Bee,2012 อ้างถึงใน Alamgir  Khan, et al., 2017 a) ทักษะการสื่อสารที่ดี ครูต้องมีเพื ่อให้สามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น แรงจูงใจเชิงบวก ทั้งนี้ในห้องเรียนหนึ่ง ๆ จะมีนักเรียนท่ีมีรสนิยม
และความชอบต่อวิชาที่แตกต่างกัน ดังนั้นภาระงานของครูต้องสร้างความกระตือรือร้นและความสนใจของนักเรียน
ให้ม ีต ่อรายวิชา อีกทั ้งครูต ้องมีบทบาทในการสลายความกลัวและความขมขื ่นใจออกจากรายวิชาด้วย 
(http://www.communicationskillsworld.com/communicationskillsforteachers.html) 

บทบาทของครูไม่เพียงแต่เผยแพร่ความรู้หรือให้ข้อมูล ครูมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ครูเป็นต้นแบบสำหรับผู้เรียนทัง้ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ผู้เรียน
เลียนแบบพฤติกรรมของครู ครูเป็นผู้ปลูกฝังค่านิยมและศีลธรรมที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้เรียน  (Bernardo N. 
Caslib, Jr , 2014) ครูจะต้องฝึกตนเองด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูใน
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดมีความสำคัญมากสำหรับการ การพัฒนาชุด
พื้นฐานของค่านิยมได้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาของนักเรียนเช่นกัน (Micheal, 2016) ดังนั้นการสอน



 

 

OR
AL

  3
31

 

ค่านิยมและคุณธรรมจรยิธรรมที่ดีงามในระบบการศึกษาจึงมีความสำคัญ ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ได้รบั
การท้าทายในการศึกษา (Michel,2016) ในโลกที่มีความซับซ้อนและมีวัฒนธรรมสื่อสังคมใหม่ต้องเผชิญหน้ากับ
ภาวะถดถอยของความเลวร้ายทางด้านศีลธรรม การให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของค่านิยมทาง
ศีลธรรมและการสอนค่านิยมแก่เด็ก ๆ ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะ
และค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีต้องกลับมาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทางสังคมของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ถ้าเราต้องการ
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เราต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทางนำท่ีชัดเจนในการอบรมพัฒนาเด็ก ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมและมีความเจริญให้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน (Nat Yugachandra, 2013)  

การจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนที่ขาดการบูรณาการระหว่างความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระรายวิชาสามัญกับสาระความเข้าใจด้าน
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม การเรียนการสอนมีลักษณะแยกออกจากวิถีชีวิตแท้จริงที่มนุษย์พึงเรียนรู้ทั้งความรู้คู่
คุณธรรม(รุ่ง  แก้วแดง, 2548 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 อ้างถึงใน ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ 
และคณะ, 2554: 96-103) นอกจากปัญหาด้านการเรียนการสอนแล้ว ในพื้นที่ได้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามก การทะเลาะวิวาท จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นความรับผิดชอบ
หลักของการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่จะต้องมีระบบดูแลเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
ดังกล่าว ความเจริญทางวัตถุและกระแสโลกาภิวัตน์ได้แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงไม่เว้นแม้ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้มีเด็กเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงหลัก
ศาสนาท่ีแท้จริงอันจะเป็นเกราะป้องกันให้พ้นจากอบายมุขเหล่านี้ได้ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและการจัดการศึกษา
ในภาพรวมที่จะต้องดำเนินการจัดระบบการดูแลและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเท่า
ทันต่อความเสี่ยงที่เด็กต้องเผชิญอยู่  (อมรวิชช์  นาครทรรพ และคณะ, 2550 : ก)ในการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการนำเสนอแนวทางไว้เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น ดังปรากฏในหลักการของแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข  
ปี 2548 - 2551 ไว้ว่า การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
วิถีชีวิต เอกลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบน
พื ้นฐานของหลักศาสนาที ่เชื ่อมโยงกับวิชาสามัญ และวิชาชีพ ที ่ย ึดผู ้เร ียนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : ก) 

ด้วยความสำคัญดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาครูจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป การพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะสำหรับครูมี
ความสำคัญมาก สำหรับครูมุสลิม ครูมีโอกาสให้การศึกษาอิสลามและมีบทบาทในสังคม ครูควรเตรียมบุคลิกภาพให้
มีสมรรถนะและคุณลักษณะด้านต่าง ๆ (Iqbal, Zafar, 1996) นอกจากเน้นการพัฒนาความสามารถทางด้าน
สติปัญญา และความสามารถทางด้านกายภาพแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพทางศีลธรรมและจิตวิญญาณที่
นอบน้อมต่ออิสลาม มีความศรัทธาที่มั่นคง มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสมอภาคและความยุติธรรม 
ตลอดจนความซื่อสัตย์ (M.A.Ahmed Shami, in Al-Afendi, Muhd Hamid; Baloch, Nabi Ahmad, 1980) หน้าที่
หลักของครู คือ การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความศรัทธา (อีหม่าน) และยำเกรง (ตักวา) 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีงาม (ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ, 2556) การอบรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมหรือค่านิยมที่ประเสริฐผ่านการศึกษาเพื่อการสร้างมนุษย์ที่ดีและมีกริยามารยาทที่สูงส่งทั้งนี้เพื่อ
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เป้าหมายดังนี้ 1. การปลูกฝังความรู้สึก ความเข้าใจ การเช่ือมั่นและการขอบคุณในหมู่ผู้เรียน 2. ปลูกฝังความมุ่งมั่น
ให้รักต่อค่านิยมที่บริสุทธ์ิ 3. ใหเ้กียรติความดีและรังเกียจความชั่ว 4.สร้างคุณลักษณะเชิงบวกและใช้กับศาสนา ชาติ 
และความรับผิดชอบ 5. ลบล้างคุณลักษณะเชิงลบในชีวิตและในขณะที่รับหน้าที่การงาน 6. รับผิดชอบงานในฐานะ
เป็นตัวแทน 7. ยกระดับผลผลิต 8. ความพยายามไปสู่ความเป็นเลิศ (Wan Zahid,1993, อ้างถึงใน Ruhana  Sameng, 
2014) รูปแบบหนึ่งจากหลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้ในการปลูกฝังค่านิยมที่ประเสริฐแก่นักเรียนทั้งโดยตรงหรือ
โดยอ้อม คือ กระบวนการนะศีหะฮฺ อาทิเช่น กิจกรรมการบรรยายศาสนาและการสร้างแรงจูงใจ (Ruhana  Sameng, 
2014) 

การนะศีหะฮฺเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้การศึกษาอบรมที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถนะของครูในด้านการสื่อสารและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม การนะศีหะฮฺเป็นการให้ความรู้ แรงบันดาล
ใจและข้อเตือนใจที่ทรงคุณค่าโดยใช้วิธีการพูดตักเตือนหรือให้โอวาทตามโอกาสที่เหมาะสม การนะศีหะฮฺจะส่งผล 
(ที่ดี)ต่อจิตใจยิ่งและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในการให้การศึกษาอบรมด้านจิตใจ จิตใจจะได้รับอิทธิพลจากคำพูดที่ได้ยิน
หรือรับฟัง ดังนั้นคำพูดหรือคำกล่าวนั้นต้องกล่าวซ้ำ ๆ นะศีหะฮฺที่ทรงอิทธิพลจะเปิดทางสู่จิตใจผ่านความรู้สึกหาก
ผู้ให้นะศีหะฮฺปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยเหตุดังกล่าว ในการให้การศึกษาอบรม การนะศีหะฮฺอย่างเดียวไม่
เกิดผลหากขาดซึ่งแบบอย่าง นาซีฮัตที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ คือ นะศีหะฮฺที่ผูกโยงกับความรู้สึก  
ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นตกต่ำและไม่เคลื่อนไหว (Muhammad  Qutub, 1988) นะศีหะฮฺเป็นรูปแบบหนึ ่งที่มี
บทบาทในการเยียวยาความป่วยทางสังคมในสังคมปัจจุบันและสามารถแก้ปัญหามนุษย์ให้มีพฤติกรรมไปสู่ทางที่น่า
สรรเสริญ (Ruhana  Samaeng, 2014) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้กำหนดรายวิชาหนึ่งในกลุ่มรายวิชาชีพครูบังคั บ สำหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยใช้ชื่อว่า “รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู” รายวิชาดังกล่าวนี้เน้นการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาครู การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อทำบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีสู่ผู้เรียนต่อไป ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งใน
การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมและประเทศชาติ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ คือ 
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพูดสื่อสารโดยใช้รูปแบบ“นะศีหะฮฺ”(การให้ข้อคิดข้อเตือนใจ)ที่เน้นการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมและสรุปบทเรียนพร้อมการประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนานักเรียนต่อไป ผู ้วิจัยในฐานะเป็น
ผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครู โดยมีประเด็นคำถามการวิจัยว่า  
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺเป็นอยา่งไร 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
นักศึกษาครูมุสลิมในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอันจะส่งผลต่อระดับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนท่ีภูมิภาคแห่งนี้สู่การสร้างสังคมสันติที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบ

การนะศหีะฮฺ 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในประเด็นดังนี ้คือ 1) การสื่อสารทางภาษา โดยเน้นเฉพาะทักษะ

การพูดแบบสุนทรพจน์ 2) การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการบูรณาการรูปแบบสอดแทรกหลักคำสอน
ทางศาสนาอิสลามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน อัซซุนนะห์ของท่านศาสนทูต (ซ.ล.ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) และ
ค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนคำพูดที่ดีงามของปวงปราชญ์ที่มีชื่อเสียง 3) รูปแบบนาศีหะฮฺ เน้นเฉพาะวิธีการพูดแบบ
เผชิญหน้าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือให้บทเรียน ข้อคิดและข้อตักเตือนท่ีดีแก่ผู้ฟังเท่านั้น 
 

4. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาเรื่อง“การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้

รูปแบบการนะศีหะฮฺ”ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบูรณ
การคุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่ดี รูปแบบการนะศีหะฮ ฺ

4.1 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
ธนู  ชาติธนานนท์ (2552) ได้ให้ความหมาย การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้ เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ 
(รู้ตัว) และไม่ตั้งใจ (ไม่รู้ตัว) และโดยที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลา
เดียวกัน ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เช่น ครูในฐานะผู้ส่งสารพูดกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือกับทั้งห้อง 
เป็นการสื่อสารความคิดของครูแก่นักเรียน ขณะเดียวกันครูก็เป็นผู้รับสารที่นักเรียนส่งกลับมาในรูปของสีหน้า แววตา 
ท่าทาง หรือคำพูดที่สะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครู ผู้สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดี
และผู้รับสารที่ดีในเวลาเดียวกัน 

ทักษะในการสื่อสารที่ดี ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) Attending คือ การตั้งใจ ให้ความสำคัญต่อการส่งและรับสื่อ เช่น การพูดอย่าง

ตั้งใจ การแสดงความสนใจ การสบตา การแสดงท่าทีกระตือรือร้น สนใจ เช่น การขยับตัวเข้าไปใกล้ การผงกศรีษะ 
แสดงความเข้าใจ เป็นต้น 

2) Paraphasing คือ การพูดทวนการสะท้อนคำพูด เป็นการแสดงความสนใจและ
ความต้องการที่จะรู้เพิ่มเติม 

3) Reflection of feeling คือ การสะท้อนอารมณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกมา กลับไปให้
ผู้นั้นเข้าใจอารมณ์ของตนเองมากขึ้น 

4) Summarizing คือ การสรุปความประเด็นที่สำคัญเป็นระยะ เพื่อความเข้าใจที่
ตรงกัน 

5) Probing คือ การซักเพิ่มเติมประเด็นที่สนใจ เพื่อหาความชัดเจนเพิ่มขึ้น 
6) Self disclosure คือ การแสดงท่าทีเปิดเผยเป็นมิตรของผู้ส่งสารโดยการแสดง

ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตน ท่ีไม่ใช่การขัดแย้งหรือตำหนิ 
7) Interpretation คือ การอธิบายแปรความหมายในประสบการณ์ที ่อ ีกฝ่าย

แสดงออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้ในสิ่งที่มีอยู่นั้นมากขึ้น 
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8) Confrontation คือการนำประเด็นท่ีผู้ส่งสารพูดหรือแสดงออกด้วยท่าทาง ที่เกิด
จากความขัดแย้ง สับสนภายในของผู้ส่งสารเองกลับมา ให้ผู้ส่งสารได้เผชิญกับความขัดแย้ง สับสนที่มีอยู่ในตนเอง 
เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในตนเองเพิ่มขึ้น 

ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องใช้ทักษะการสื่อสารหลายทักษะร่วมกันเพื่อจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และนอกเหนือจากการสอนแล้ว ครูต้อง
ทำงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษาด้วย จะเห็นได้ว่าการทำงานของครูจะต้องอาศัยทักษะการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย 
การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ดังนั้นทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูทุกคนต้องมี 

สำหรับทักษะการพูด (Speaking Skills) ครูจะใช้เมื่อให้ / ถ่ายทอด / แลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายสร้าง
ความกระจ่าง สร้างบรรยากาศ สร้างสายสัมพันธ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้กำลังใจ ถามกระตุ้น นำเสนอมุมมองแตกตา่ง 
โน้มน้าว 

นอกจากน้ันธนู  ชาติธนานนท์ (2552) ได้อธิบายถึงการสื่อสารในการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1) กระบวนการสื่อสารในการเรียนการสอน ประกอบด้วยครู เนื้อหาบทเรียนหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ช่องทางสื่อสาร ผู้เรียน สิ่งรบกวน 
2) ลักษณะการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ 

กล่าวคือ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนการอบรมสั่งสอน อาจเป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียวหรือสองทาง ควรมีการเน้นหรือทบทวนคำสั่งหรือข้อตกลง เพื่อให้เกิดความจำและความเข้าใจที่ถูกต้อง 
การสื่อสารควรมีลักษณะสร้างแรงบันดาลใจเป็นกันเอง แสดงถึงความเอื้ออาทร และมีเจตคติที่ดีต่อกัน 

3) การปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูที่มีการ
สื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย มีชีวิตชีวา มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและบทเรียน เรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจ ครูผู้สอนควรใช้สื่อการสอนสองทางให้มากที่สุด เพื่อประเมินว่าการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนได้ผล
อย่างไร ครูและผู้เรียนสามารถปรับกระบวนการสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4.2 การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
4.2.1 ความหมายและความสำคัญ 

การบูรณาการมีความหมายดังนี ้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 634 อ้างถึงในเบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว, 

2548) ให้คำจำกัดความของ บูรณ- ว่าหมายถึง เต็ม บูรณภาพ : ความครบถ้วนบริบูรณ์ บูรณาการรวมหน่วย 
หมายถึง การนำหน่วยที่แยก ๆ กันมาร่วมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงหลักความรู้และประสบการณ์ทุกชนิดในสาระการเรียนรู้
ต่างๆหล่อหลวมความรู้ทั ้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยเข้ากับกิจกรรมด้วยวิธีการและ
กระบวนการที่ผสมกลมกลืนได้สัดส่วนสมดุล ยืดหยุ่น จนเกิดผลการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2548) 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ หมายถึง การนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน
มาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองคร์วม 
และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2557) 

การบูรณาการเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถทำได้หลายลักษณะดังนี้ 
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1) การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) หมายถึง การนำเนื้อหาสาระใน
วิชาเดียวกันหรือกลุ่มประสบการณ์เดยีวกันมาสมัพันธ์กัน 

2) การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การนำเนือ้หาสาระของ
หลายๆวิชามาสมัพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน (ทิศนา   แขมมณี, 2557) 

4.2.2 ลักษณะสำคัญของการสอนแบบบูรณาการ 
1) การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชีวิตประจำวันท่ีบ้าน 
2) การบูรณาการระหว่างความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 
3) การบูรณาการระหว่างความรู้กับการกระทำ 
4) การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้กับการพัฒนาจิตใจ 
5) การบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2548)  

รูปแบบการเรียนการสอนจรยิธรรม คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนคิ
การสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วย เพื่อให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักปรัชญาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม (นีออน  พิณประดิษฐ์, 2552 ข) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแม่บทใน
การจัดการศึกษา ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 ได้กำหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหลายมาตราด้วยกัน อาทิเช่น มาตรา 
22 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และมาตรา 23 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ 
นอกจากนี้ มาตรา 30 ระบุว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล  สอดคล้องกับชีวิตจริง เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการแนวการจั ดการศึกษาที ่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้างต้นนั้น ครูเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำคัญที่สุดในระบบการศึกษา เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ถ้าครูมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อจริยธรรมก็
สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมและสอดแทรกจริยธรรมเพื่อให้การปลูกฝังเสริมสร้างจริยธรรมที่จะทำให้
ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโดยรวมได้อย่างมีความสุขความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป (นิออน  พิณประดิษฐ์, 2542 : 80 ก) 

4.3 รูปแบบการนะศีหะฮ ฺ
นาศีฮัต หรือ นะศีหะฮฺ เป็นคำภาษาอาหรับ นักวิชาการบางท่านจะเขียนเป็นคำภาษาไทยตามการเทียบ

อักษรภาษาอาหรับว่า“นะศีหะฮฺ” ซึงมีความหมายทางภาษา หมายถึง บริสุทธิ์ และสะอาด กล่าวคือ เป็นการทำสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดใหส้ะอาดบริสุทธ์ิปราศจากสิ่งสกปรกและแปลกปลอม สรุป นะศีหะฮฺในทางภาษา หมายถึง ความบริสุทธิ์
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ใจในการแก้ไขพัฒนา หรือเผชิญหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากการโกหกหลอกลวง   
ส่วนนะศีหะฮฺในด้านทางวิชาการ หมายถึง “การมีความบริสุทธิ์ใจในความพยายามใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือ
การกระทำ)ที่จะนำมาซึงความดีงามแก่ผู้ที่ได้รับการนะศีหะฮฺตักเตือน หรือการมอบความดีงามแก่ผู้นั้น”อุละมาอ์
(ปราชญ์ทางด้านศาสนาอิสลาม) บางท่านได้ให้ความหมายของคำว่า “นะศีหะฮฺ” หมายถึง ความบริสุทธิ์ใจในด้าน
การพูดเท่านั้น ดังนั้น ความหมายพื้นฐานของนะศีหะฮฺ คือ การมีเจตนาที่บริสุทธิ์ และมีความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการ
แสดงออกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเป็นการขับเคลื่อนโดยพื้นฐานแห่งเจตนาที่ใสสะอาดและจิตใจ
ที่บริสุทธ์ิเท่านั้น (อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2557) นอกจากน้ีได้มีนักวิชาการได้กล่าวว่า นะศีหะฮฺ ให้ความหมายว่า 
การสอนหรือการให้นะศีหะฮฺ (Majdudin Muhammad Bin Ya’qub Al-Fairuz, Badi อ้างถึงใน Ruhana Samaeng, 
2014) 

นะศีหะฮฺ คือ การแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำ นะศีหะฮฺเป็นภารกิจ
หลักของบรรดาศาสนฑูตของอัลลอฮ์ ยิ่งไปกว่านั้นนะศีหะฮฺยังเป็นแก่นหลักของศาสนาอิสลาม และเป็นหน้าที่ของ
มุสลิม (ผู้ชาย) และมุสลีมะฮฺ (ผู้หญิง) ทุกคนท่ีจำเป็นต้องปฏิบัติ (อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2557) 

จากท่ีได้นำเสนอมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า นะศีหะฮฺ คือ การแสดงความบริสุทธ์ิใจต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วย
คำพูดหรือการกระทำ รวมถึง การสอน การบรรยายและการสร้างแรงจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ห่างไกล
จากความช่ัวหรือคุณลักษณะที่ไม่ดีต่าง ๆ 

อิสลามได้ให้ความสำคัญต่อการนะศหีะฮฺเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน (ซูเราะห ์(บท) อัลอิคลาศ
ที่ระบุไว้ว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน ยกเว้นบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบการดี
ทั้งหลาย และการตักเตือนด้วยสัจธรรมและการตักเตือนด้วยขันติธรรม”(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย , 
1419) และมีตัวบทหะดีษที่เป็นพระวจนะของท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล. - ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) 
ความหมายว่า“ศาสนา คือ การนะศีหะฮฺ ศาสนา คือ การนะศีหะฮฺ ศาสนา คือ การนะศีหะฮฺ (หมายถึง ความบริสุทธ์ิ
ใจในความพยายามใด ๆ) พวกเราถามว่า : เพื่อผู้ใดหรือ โอ้ท่านเราะสูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮฺ ท่านตอบว่า : เพื่อ
อัลลอฮฺ เพื่อคัมภีร์ของพระองค์ เพื่อเราะสูล (ศาสนทูต) ของพระองค์ เพื่อบรรดาผู้นำของมุสลิม และเพื่อมุสลิม
โดยทั่วไป” (รายงานโดยมุสลิม อบูดาวูด  อัตติรมีซีย์ และอันนะสาอีย์ อ้างถึงใน อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2557) 

นะศีหะฮฺ คือ หนึ่งในรูปแบบการทำดีต่อบุคคลหรือฝ่ายที่เราให้การนะศีหะฮฺ เป็นการแสดงความรักและ
ความเป็นห่วงต่อผู้ที่ถูกนาซีฮัต การนะศีหะฮฺสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นะศีหะฮฺแบบทั่วไปหรือแบบ
สาธารณะและนะศีหะฮฺแบบลับ ๆ ซึงอาจเป็นในรูปของปัจเจกบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 

การนะศีหะฮฺต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1. ความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับเป้าหมายและ
ความหวังที่ดี 2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลทั้งด้านผู้ให้นะศีหะฮฺและผู้รับ 3. วิธีที่เป็นฮิกมะฮฺ (วิทยปัญญา-
ผู้วิจัย) เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี การนะศีหะฮฺด้วยคำพูดหรือการกระทำเป็นข้อบังคับท่ีมุสลิมทุกคนทั้งชายหญงิ
ต้องปฏิบัติ (ฟัรฎูอัยนฺ) ช่องทางและวิธีการนะศีหะฮฺมีมากมายที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่อหน้า
หรือผ่านอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ อาทิ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมาย หนังสือต่าง  ๆ และอื่น ๆ โดยหลักการ 
การนะศีหะฮฺด้วยคำพูดหรือข้อเขียนและการกระทำต้องดำเนินการในกรอบของความสัมพันธ์ที ่เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้นะศีหะฮฺ ช่องทางและวิธีการที่สำคัญที่สุด คือ การขอดุอา (ขอพร) ต่ออัลลอฮ์ให้บรรดาผู้ที่ได้รับนะศีหะฮฺได้
ประสบกับความดีงามบนโลกนี้และวันอาคีเราะฮฺ (วันปรโลก) (อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2557) 
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เงื่อนไขที่จะทำให้การนะศีหะฮฺเกิดผลสำเร็จ คือ 1. เนียตที่อิคลาศ (ตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์)แ ละบริสุทธิ์ใจใน
การนาซีฮัต ในทางกลับกันความพยายามที่ไร้ความบริสุทธิ์ใจนั้นอาจจะถือว่าเป็นการหลอกลวง ติเตียนอย่างหยิ่ง
ยะโส ด่าทอ นินทา ทรยศ 2. อ่อนโยนในวิธีการและสุภาพในการใช้คำพูด 3. ต้องไม่นำไปสู่ผลร้ายที่แย่ยิ่งกว่า  
4. ทำโดยไม่เปิดเผย (กรณีรายบุคคล-ผู้วิจัย)และทำด้วยหิกมะฮ (ใช้วิทยปัญญา เหมาะสมด้วยวิธีการ เวลาหรือ
สถานการณ์) 5.ซื่อตรง กล้าหาญและอดทน (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2103) 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้ระเบยีบวิธวีิจัยเชิงคณุภาพ 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรที ่ศึกษาครั ้งนี ้ เป็นนักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นตัวแทนนักศึกษาครู 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 03 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน นักศึกษาครูดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นครูประจำการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นและสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ร่างแบบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย นำแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นเสนอตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ครอบคลุมของเนื้อหา
และภาษาที่ใช้โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ แบบสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาและการบูรณการคุณธรรมจริยธรรม รูป แบบ
การศึกษาอบรมโดยวิธีการนาศีหะฮ 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้เวลาเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561  

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสื่อสารทางภาษาบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมโดยรูปแบบนาศหีะฮ ฺ
1) กำหนดให้นักศึกษาครูเลือกหัวข้อการสื่อสารที่สนใจมาหนึ่งหัวข้อที่สามารถบูรณา

การคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามโดยนำมาจากหลักคำสอนในอัลกุรอาน อัลหะดีษ (วจนะของท่านศาสนทูต 
(ซ.ล.)) คำพูดของบรรดาปวงปราชญ์ที่มีช่ือเสียงท่ีสามารถให้ข้อคิดข้อเตือนใจเชิงบวกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

2) ให้นักศึกษาครูเขียนบทนาศีหะฮฺตามหัวข้อที่คัดเลือกมา โดยเขียนตามรูปแบบ
การนำเสนอแบบสุนทรพจน์หรือกรอบตามที่กำหนดไว้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำหรืออรัมภบท (ใช้หลัก “ตตต” - 
ต้น ตื่นเต้น ชวนให้ติดตาม) ในขั้นนี้ต้องใช้การเสริมแรง โน้มน้าวเชิญชวนให้ผู้ฟังสนใจหรือติดตามเนื้อหาที่นำเสนอ
ต่อไป 2) ขั้นอธิบายเนื้อหา (ใช้หลัก “กกก” - กลาง กลม กลืน) ต้องให้อธิบายเนื้อหาท่ีมีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม
และกลมกลืนจากขั้นนำไปสู่ขั้นสรุป และ 3.) ขั้นสรุป (ใช้หลัก “จจจ” - จบ จับใจ และจดจำ) เพื่อการเชิญชวนหรือ
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จูงใจโน้มน้าวให้ผู้ฟังได้ข้อคิด ข้อเตือนใจในการนำสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
ต่อไป 

3) นำบทนาศีหะฮฺที่นักศึกษาครูเขียนมาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื้อหา 
และให้มกีารปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมในการนำเสนอโดยการพูดแบบสุนทรพจน์ต่อไป 

4) ให้นักศึกษานำเสนอการสื่อสารการพูดแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมโดย
รูปแบบนาศีหะฮฺ ใช้เวลาคนละ 5 นาที่ และให้มีการบันทึกวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนได้ทำการสะท้อนการพูด
ของตนเองในโอกาสต่อไป 

5) อาจารย์และเพื่อนนักศึกษาครูวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารการพูดเพื่อ
การพัฒนาในโอกาสต่อไป 

6) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตขณะที่นักศึกษาครูนำเสนอการสื่อสารการ
พูดในรูปแบบนาศีหะฮฺ และหลังจากนักศึกษาครูได้นำเสนอเสร็จทุกคนในเดือนต่อไป ผู้วิจัยได้จัดทำเวทีการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เพื่อการรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อไป 

5.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เนื ้อหาโดยการจำแนกประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบ

แนวคิดการศึกษาที่ตั้งไว้โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อมูลจากวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มนำมาถอดรหัสข้อมูล จากนั้นเอาข้อมูล

จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาจัดระเบียบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและนำมาวิเคราะห์
เนื้อหา ความถี่ ประมวล เรียบเรียงและการบรรยายสรุปที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์และจากการเอกสารเพื่อใช้
อภิปรายผลการวิจัยให้มีความชัดเจนและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบการ
บรรยายเชิงพรรณนา 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบการ

นาศีหะฮ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำเสนอและอภิปรายผลการวิจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 
ในภาพรวม รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณการคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

ครูโดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺส่งผลทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการบูรณการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ผลศึกษา
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ของงานวิจัยนี้สามารถสรุปเป็นรายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

6.1 การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางภาษา 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺใช้เวลา

ในช่วงสั้น ๆ คนละประมาณ 5 นาที การนะศีหะฮฺถูกกำหนดให้นำเสนอด้วยหลักการพูดแบบสุนทรพจน์โดยใช้
เทคนิคในบทนำที่ตรึงใจ  เนื ้อหาที่กลมกลืน และสรุปท้ายด้วยการสร้างความตรึงใจที่ทรงจำที่ดีด้วยการให้  
การตักเตือน เชิญชวน ใช้คำถาม อ่านตัวบทจากอัลกุรอานหรืออัลหะดีษ หรือคำคม กลอนสุภาษิต เพื่อให้การโน้ม
น้าวจูงใจให้ผู ้ฟังจดจำจับใจหรือเชิญชวนให้ผู ้ฟังได้รับข้อคิด ข้อเตือนใจในการนำสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมต่อไป ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนำเสนอการสื่อสารในรูปแบบนะศีหะฮฺตาม
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หลักการพูดแบบสุนทรพจน์ได้ดี มีการเชิญชวนโดยการบูรณการหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษ อีกทั้ง
มีการบูรณาการคำพูดของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง ในส่วนเนื้อหานั้นนักศึกษาครูสามารถทำการเชื่อมโยงเนื้อหาได้
อย่างกลมกลืน และนำเสนอบทสรุปได้อย่างประทับใจด้วยการใช้คำถาม การเชิญชวน และให้ข้อคิดข้อเตือนใจ อีก
ทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่ารปูแบบการพัฒนาทักษะสือ่สารทางภาษาโดยวิธีดังกล่าวสามารถพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของตนเองในระดับที่พึงพอใจที่สูง และนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ในการเป็นนักพูดหรือนักสื่อสารทางภาษาที่ดี มีความกล้าหาญ มีศิลปะและรู้จักใช้วิทยปัญญาในการ
สื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการนะศีหะฮฺอย่างดี ตัวอย่างบทสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษา เช่น 

“…การสื่อสารโดยการการนะศีหะฮฺส่งผลให้ฉันมีความกล้าหาญในการแสดงออก การพูด กระตุ้นให้ฉันมี
ความมั่นใจ เพิ่มขึ ้น ฉันได้เรียนรู ้หลักการและทักษะในการพูด พูดอย่างไรให้ผู ้ฟังเข้าถึง (สาส์น) ฉันสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับการพูด(นะศีหะฮฺ)ที่รวมถึงการอรัมภบท ขั้นให้เนื้อหา และขั้นสรุปไปใช้สอนในโรงเรียน
ของดิฉันได้” (S 2, 17พฤศจิกายน 2018) 

“การนะศีหะฮฺได้ฝึกฝนเราให้เป็นนักสื่อสารที่ดี...สื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ต่อผู้ฟัง) …และตักเตือนกัน
และกันผ่านการนะศีหะฮฺ” (S 9,17 พฤศจิกายน 2018) 

“…ในฐานะที่ฉันเป็นครู ฉันสอนเทคนิคการนะศีหะฮฺให้แก่นักเรียนของฉันในการสื่อสาร ฉันประยุกต์
หลักการของการนะศีหะฮฺในการสอนประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าพอใจ” (S 7, 17 พฤศจิกายน 2018) 

นอกจากน้ันนักศึกษาบางคนได้อธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนะศีหะฮฺ ดังนี้ เช่น 
“การใช้ภาษาในการนะศีหะฮฺนั้น ประการแรก ต้องมีการเตรียมข้อมูลหรือภาษาที่จะใช้ในการนะศีหะฮฺนั้น

ต้องเลือกคำที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ซับซ้อน และเป็นคำที่สวยงามสามารถตรึงใจผู้ฟัง ประการที่สอง หาแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะกับผู้ฟัง ตลอดจนเป็นท่ีเข้าใจได้ ประการที่สาม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ประการที่สี่ การพูดที่ไม่ยาว แต่ต้องครอบคลุมที่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ประการสุดท้าย บุคลิกภาพของผู้พูดต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดี อ่อนโยน จูงใจ เข้าใจง่ายและน่าเช่ือถือ” (S1, 17 พฤศจิกายน 2018) 

6.2 การบูรณการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู 
การให้และการฟังนะศีหะฮฺ บุคคลสามารถซึมซับความคิดค่านิยมและทัศนะที่สามารถตักเตือนตนเองและ

สามารถประยุกต์ความคิดเหล่านั้นในการพัฒนาตนเองให้เป็นมุสลิมที่ดี นะศีหะฮฺยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ผู้ฟังได้พัฒนาบุคลิกของตนเองให้ดีขึ้น จากการสังเกตเนื้อหาที่นักศึกษาพูดให้การนะศีหะฮฺ พบว่า เนื้อหา
ทัง้หมดเกี่ยวข้องกับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม อาทิเช่น การตรงต่อเวลา ความยำเกรง 
การมีความอดทน ความรับผิดขอบต่อหน้าท่ี การมีมารยาทท่ีดีงาม ความละอาย ความซื่อสัตย์ การกตัญญูรู้คุณ การ
ใช้เวลาที่คุ้มค่า นักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรปูแบบการนะศีหะฮวฺ่าสามารถให้ผลกระทบเชิงบวกใน
การปลูกฝังพัฒนาค่านิยมและทัศนคติของนักศึกษาครูได้ดี สร้างแรงจูงในการสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักคำสอนศาสนาได้ดี อีกทั้งสามารถส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี ความคิดเห็น
ของนักศึกษาครูดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

นักศึกษาบางคนสะท้อนว่าการนะศีหะฮฺช่วยพัฒนาพวกเขาให้เป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการสอนและการมี
ภาวะผู้นำในการเป็นครู และกระตุ้นให้เข้าใจในหลักคุณธรรมคำสอนของศาสนา สามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และตักเตือนนักเรียน เช่น : 
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“ดิฉันจะนำเทคนิคการนะศีหะฮฺไปใช้ในห้องเรียนของฉัน บทนำกระตุ้นนักเรียนให้เรียนและเข้าใจหลักคำ
สอนอิสลามที่คุณครูสื่อสารไป” (S 3, 17 พฤศจิกายน 2018) 

“ฉันสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์และบทเรียนจากการพูด (นะศีหะฮฺ) ไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนใน
โครงการคุณธรรมจริยธรรมซึงจัดทุกวันพุธ…ฉันสามารถทำได้และฉันชอบที่เป็นครูในโครงการดังกล่าวนี้ทกุสัปดาห์ 
นอกจากการฝึกฝนภาษา ฉันสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและตักเตือนนักเรียนด้วย” (S 5, 17 พฤศจิกายน 
2018) 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาที่นำเสนอมาข้างต้นสามารถอภิปรายโดยสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี ้

7.1 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมโดยใช้รูปแบบนะศีหะฮฺอยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่านักศึกษาครู
ส่วนใหญ่เป็นครูประจำการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึงมีประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
จึงส่งผลให้นักศึกษาครูมีทักษะการสื่อสารในการเรียนการสอนมาแล้ว  เมื่อมาฝึกปฏิบัติการสื่อสารตามหลักการ 
นะศีหะฮทำให้สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดี และอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาครูส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ด้านศาสนาควบคู่กับการเรียนสามัญในสมัยระดับมธัยมศึกษาและเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
ส่งเสริมการนะศีหะฮฺเป็นวัฒนธรรมความรู้หนึ่งของวิถีชีวิตประชาคมโรงเรียน จึงทำให้มีความรักในการนำวัฒนธรรม
ความรู้ดังกล่าวหรือการนะศีหะฮฺมาเป็นวิถีชีวิตด้านการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันและด้านการเรียนการสอนเพื่อ
การสร้างแรงบันดาลใจ แสดงถึงความเอื้ออาทร ความรักความเมตตาต่อผู้เรียน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรูฮานา  สาแมง (Ruhana  Samaeng, 2014) ที่ศึกษาเรื่องบทบาทครูในกระบวนการของนะศีหะฮฺ : การศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยศึกษากลุ่ มตัวอย่างครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจำนวน 60 คน จาก 3 โรง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเข้าใจของครูเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
นะศีหะฮฺนั้นดีมาก กระบวนการนะศีหะฮฺที่ใช้เน้นย้ำด้านจริยธรรมและการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 
ใขณะเดียวกันด้านอื่น ๆ ก็ได้มีการปฏิบัติ เช่น วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาส่วนตัว การเงินและอาชีพ 

7.2 นักศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาโดยการใช้รูปแบบ 
นะศีหะฮฺสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองในระดับที่พึงพอใจที่สูง นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นวา่ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการเป็นนักพูดหรือนักสื ่อสารทางภาษาที่ดี มีความกล้าหาญ มีศิลปะและรู้ จักใช้ 
วิทยปัญญาในการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการนะศีหะฮฺอย่างดี สร้างแรงจูงใจในการสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและหลักคำสอนศาสนาได้ดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาครูเป็นผู้ที่มีทำหน้าที่เป็นครู
ประจำการมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและการพูดนะศีหะฮฺมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ทฤษฏีและ
หลักการเกี่ยวกับนะศีหะฮฺมาก่อนจึงก่อเกิดความประทับใจเมื่อได้มาเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติจริง คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นที่นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากการฝึกปฏิบัติการสื่อสารโดยใช้รูปแบบนะศี
หะฮฺนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะทำให้การนะศีหะฮฺเกิดผลสำเร็จ ดังท่ีอิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา (2103) ได้นำเสนอ 
อาทิเช่น เนียตที่อิคลาศ (ตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์) และบริสุทธิ์ใจในการนะศีหะฮฺ อ่อนโยนในวิธีการและสุภาพในการใช้
คำพูด และกระทำด้วยหิกมะฮ (ใช้วิทยปัญญา เหมาะสมด้วยวิธีการ เวลาหรือสถานการณ์) ซื่อตรง กล้าหาญและ
อดทน (อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2103) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการค้นพบของ Ewe Gnoh ONG. Et al. 
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(2014) ที่พบว่าครูได้พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจา ในการอภิปรายกลุ่ม การมีส่วนร่วม การอภิปราย การโต้เถียง 
การสะท้อนคิด การสมมุติฐาน การเปลี ่ยนแปลง และการตัดสินใจ (สุดท้าย) นอกจากนั ้นยังสอดคล้องกับ 
คเชนทร์  กองพิลา (อ้างถึงในพศิน  แตงจวน (2554) ที่ได้เสนอแนะว่า บุคคลในศตวรรษที่ 21 จึงพึงมีทักษะต่าง ๆ 
ที่สำคัญหนึ่งในจำนวนทักษะดังกล่าว คือ ทักษะการสื่อสาร ซึงรวมถึงความเข้าใจ การจัดการและการสร้างสื่อสาร
ทางการพูด การเขียนที่มีประสิทธิภาพและผ่านทางมัลติมิเดียในรูปแบบและบริบทท่ีหลากหลาย 

7.3 นักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการนะศีหะฮฺว่าสามารถให้ผลกระทบเชิงบวกในการ
ปลูกฝังพัฒนาค่านิยมและทัศนคติของนักศึกษาครูได้ดี สร้างแรงจูงในการสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อการปลูกฝงัคณุธรรม
จริยธรรมและหลักคำสอนศาสนาได้ดี อีกทั้งสามารถส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ว่านักศึกษาครูส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้มีพื้นฐานการศึกษาด้านอิสลามศึกษามาแล้วในระดับมัธยมศึกษากอปรกับปัจจบุัน
ส่วนใหญ่เป็นครูประจำการจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรยีน
จึงเห็นความสำคัญและคุณค่าของการนะศีหะฮฺ อีกทั้งอาจจะเป็นเพราะว่าหัวข้อการนะศีหะฮฺที่นักศึกษาครูนำเสนอ
นั้นล้วนเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่ดีงาม อาทิเช่น การตรงต่อเวลา ความยำ
เกรง การมีความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมีมารยาทท่ีดีงาม ความละอาย ความซื่อสัตย์ การกตัญญูรูค้ณุ 
การใช้เวลาที่คุ้มค่า เนื้อหาการนะศีหะฮฺสอดคล้องกับเงือ่นไขข้อหน่ึงที่จะทำให้การนะศีหะฮฺเกิดผลสำเร็จ คือ ต้องไม่
นำไปสู่ผลร้ายที่แย่ยิ่งกว่า (อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา, 2103) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรูฮานา สาแมง
(Ruhana  Samaeng, 2014) ที ่พบว่า ระดับความเข้าใจของครูเกี ่ยวข้องกับกระบวนการนะศีหะฮฺนั ้นดีมาก 
กระบวนการนะศีหะฮฺที่ใช้เน้นย้ำด้านจริยธรรมและการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน และสอดคล้องกับคำ
กล่าวของรูฮานา สาแมงที่ว่า นะศีหะฮฺเป็นรูปแบบหนึ่งที ่มีบทบาทในการเยียวยาความป่วยทางสังคมในสังคม
ปัจจุบันและสามารถแก้ปัญหามนุษย์ให้มีพฤติกรรมไปสู่ทางที่น่าสรรเสริญ (Ruhana  Samaeng, 2014) อีกทั้งข้อ
ค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อเขียนของ Muhammad  Qutub (1988) ที่กล่าวว่า การนะศีหะฮฺก็จะส่งผลต่อ
จิตใจยิ่งและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการให้การศึกษาอบรมด้านจิตใจ จิตใจของมนุษย์สามารถได้รับอิทธิพลโดยคำพูดที่
บุคคลได้ยินหรือฟัง ดังนั้นคำพูดหรือคำกล่าวที่ซ้ำ ๆ ที่นะศีหะฮฺ (ตักเตือน)สามารถส่งผลต่อจิตใจของบุคคลโดย
อัตโนมัติผ่านความรู้สึก นะศีหะฮฺที่ทรงอิทธิพลจะเปิดทางสู่จิตใจผ่านความรู้สึกหากผู้ให้การนะศีหะฮฺเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ด้วยเหตุดังกล่าว ในการให้การศึกษาอบรม การนะศีหะฮฺอย่างเดียวไม่เกิดผลหากขาดซึ่งแบบอย่าง นะศีหะฮฺที่
ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ คือ นะศีหะฮฺที่ผูกโยงกับความรู้สึก ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นตกต่ำและไม่
เคลื่อนไหว นอกจากน้ันรูปแบบการนะศีหะฮฺที่นักศึกษาครูได้สื่อสารทำให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้
ผู้ฟังได้พัฒนาบุคลิกของตนเองให้ดีขึ้น สอดคล้องกับคำกล่าวของธนู  ชาติธนานนท์ (2552) ที่ว่าลักษณะการสื่อสาร
ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ กล่าวคือ  เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการอบรมสั่งสอน...เพื่อให้เกิดความจำและความเข้าใจที่ถูกต้อง การสื่อสารควรมีลักษณะ
สร้างแรงบันดาลใจเป็นกันเอง แสดงถึงความเอื้ออาทร และมีเจตคติที่ดีต่อกัน...ครูที่มีการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย มีชีวิตชีวา มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและบทเรียน เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ 

จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณ 
ลักษณะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นสามารถใช้รูปแบบการนะศีหะฮฺได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับคำกล่าวของ 
Iqbal, Zafar (1996)ที่ว่า ครูควรเตรียมพร้อมบุคลิกภาพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะด้านต่าง ๆ อีกทั้งสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของ M.A.Ahmed  Shami อ้างถึงใน Al-Afendi, Muhd Hamid; Baloch, Nabi  Ahmad, 1980)
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ที่ว่า การเตรียมครูมุสลิม นอกจากเน้นที่การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา และความสามารถทาง  
ด้านกายภาพ ยังต้องให้ความสำคัญคุณภาพทางศีลธรรมและจิตวิญญาณซึ่งภักดีต่ออิสลาม มีความศรัทธาที่มั่นคง  
มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสมอภาคและความยุติธรรม ตลอดจนความซื่อสัตย์ 
 

8. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โดยสรุป ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณการคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้

รูปแบบนะศีหะฮฺในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบรูณการ
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบนะศีหะฮฺ ดังกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาครู ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้  

8.1 การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษามีความสำคัญสำหรับนักศึกษาครูเป็นอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ท้าทายในด้านคุณธรรมจริยธรรม การบูรณาการมิติคุณธรรมจริธรรมและค่านิยมที่ดีงามมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นรูปแบบการสอนโดยบูรณการการนะศีหะฮฺนับเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักศึกษาครู
และนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

8.2 ครูผู้สอนควรใช้รูปแบบดังกล่าวในการฝึกฝนนักเรียนให้พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะการ
พูดซึ่งสามารถบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ในทุกช่วงและโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คู่คุณธรรมควบคู่กันไป David Andrade (2015) ได้กล่าวว่าการสื่อสารเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมี่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิชาการของนักเรียน การสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นเฉพาะครู แต่มีความจำเป็นมาก
ในการส่งเสริมวิชาการสำหรับนักเรียน 

8.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสูงสุดการจัดอบรมหรือฝึกฝนรูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารดังกล่าว
ควรจัดในห้องทดลองสอน (Micro teaching) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นลีลาหรือรูปแบบการนำเสนอของตน
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

8.4 ควรมีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณควบคู่คุณภาพเพื่อให้งานวิจัยได้ผลเชิงลึกในการถอดบทเรียนที่
เป็นประโยชน์มากขึ้นอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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