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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีเรียกร้องความยุติธรรม สันติภาพ และการยึดมัน่ใน
หลกัการแห่งความรัก ความเขา้ใจท่ีเอ้ืออาทรระหว่างมนุษย ์อิสลามปฏิเสธแนวความคิดท่ีสุดโต่ง
และความรุนแรงโดยส้ินเชิง อิสลามคือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคน
ในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์นโลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบั
ผูใ้ดเวน้แต่การป้องกนัความเป็นอยูข่องตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่า
อิสลามไปท าสงครามเพ่ือให้คนท่ีมิใช่อิสลามเข้ารับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผ่ในอิสลาม
แน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง เพราะอิสลามถกูส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้
ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกบัรุสกีกบัมนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่
ตนเองครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ นบัเป็นส่ิงท่ีปราศจากขอ้สงสยัใดๆ ว่าอิสลาม คือ ศาสนาท่ี
ด ารงไวซ่ึ้งความกรุณาปราณี เป็นค าสอนแห่งสนัติภาพ และครรลองอนัเท่ียงตรง ไม่มีผูใ้ดท่ีโตแ้ยง้
ในสจัธรรมดงักล่าว เวน้แต่ผูท่ี้ไม่รู้จริงในค าสอนของอิสลาม(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2006 : 20)  
 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
นานนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั องคค์วามรู้ท่ีช่วยในการอธิบายปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใต ้ณ ปัจจุบนัจึงมีอยูพ่อสมควรทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสาเหตุท่ีมาของความขดัแยง้ ลกัษณะการ
แสดงออกซ่ึงความขดัแยง้ของชาวมลายปัูตตานีในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้นโยบายของรัฐบาลท่ีมีต่อ
ชาวมลายูปัตตานีในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนชาวมลาย ู
นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัอีกจ านวนหน่ึงท่ีมุ่งศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างชาวมลายปัูตตานีและชนกลุ่ม
อ่ืนในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้(พีระยทุธ โอรพนัธ,์ 2555 : 1) 
 ส่วนหน่ึงของปัญหาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าจากการรับรู้และความเขา้ใจ
ท่ีมีต่อเหตุการณ์ ซ่ึงถกูจ  ากดัผา่นการส่ือสารมวลชน อนัมีความน่ิงในระดบัหน่ึงประชาชนไม่ไดข้าด
การรับรู้แต่อดัแน่นดว้ยข่าวสารในชีวิตประจ าวนัจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เกิดความเคยชินกบัค า
ต่างๆ ท่ีถกูน ามาใชแ้ละสามารถเขา้ใจตามตรรกท่ีมาจากการรับรู้อยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น ความไม่
สงบ โจรใต ้ผูก่้อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน ผูห้ลงผิด และแนวร่วม เป็นตน้(บณัฑิต ไกรวิจิตร 
,2557 : 22) 
 เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนัน้ี มีหลายองค์กร
เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ไม่ว่าองค์กรของ
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รัฐบาลและองค์กรเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญอย่างยิงในการสร้างสันติภาพด้วยแนวทางท่ี
หลากหลายเพ่ือใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดสนัติภาพ แต่ก็ท าไดเ้ป็นบางส่วนเท่านั้น และยงัมีอีกหลายส่วนท่ี
ยงัไม่เกิดสนัติภาพท าใหอ้งคก์รท่ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่นโรงเรียนและ มหาวิทยาลยัต่างๆ เขา้
มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหเ้กิดสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น
บางส่วนท่ียงัขาดหรือท่ียงัไม่เกิดสนัติภาพเพื่อใหเ้กิดสนัติภาพใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ซ่ึงเป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีนโยบายในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และสร้างสงัคมสนัติภาพ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิต ท่ีมีความรู้ความสามารถสู่สังคม
แห่งคุณธรรมท่ีจะตอ้งสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุดและให้เกิด
สนัติภาพในสงัคม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอนอิสลามศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยสังกดั
ทบวงมหาวิทยาลยัในอดีตและปัจจุบนัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชาอาชีพ
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผูเ้รียน  
พร้อมๆ กบัท าหน้าท่ีรวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจยัโลกในอดีต ส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ผลท่ีสังคมควรไดรั้บ
จากมหาวิทยาลยัคือ “บณัฑิต” ท่ีมีความรู้ สามารถเขา้สู่ชีวิตการท างาน เป็นพลเมืองท่ีไดรั้บการขดั
เกลาทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอยา่งดี ท าใหส้งัคมเกิดสนัติภาพได ้ส่วนความรู้และองคค์วามรู้
ท่ีเป็นผลิตผลของมหาวิทยาลยั นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัจะตอ้งช่วยน าพาสงัคมไปสู่ความเป็นอารยะประเทศอยา่งย ัง่ยืนอีกดว้ย (กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565), 2551 : 1) 

 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นองค์กรโดยมุ่งเน้นบัณฑิตท่ีจบจากวิทยาลยัจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม สร้างความเขา้ใจอนัดี ความกลมเกลียวความ
ร่วมมือระหว่างคนในชาติ และแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชาติใหเ้กิดสนัติภาพได ้เช่น ปัญหาความ
ไม่สงบในสามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัด
ภาคใต ้ไดแ้ก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ซ่ึงเกิดมาจากปัญหา
ความขัดแยง้ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิด  ก่อการ
ร้าย และจลาจลเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีปัญหาความขดัแยง้ในชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย
เป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น มีสาเหตุทั้งจากความขดัแยง้ทางเช้ือชาติและศาสนา ภาษา วฒันธรรม วิถีชีวิต 
รวมทั้ง “ แนวนโยบายบูรณการแห่งชาติ ”ของรัฐบาลกลบัเพ่ิมความขดัแยง้ระหว่างคนไทยเช้ือสาย
มุสลิมกบัรัฐไทยมากข้ึน จนเป็นผลใหเ้กิดการชุมนุมประทว้งและการจลาจลข้ึนในพ้ืนท่ีอยา่งรุนแรง 
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 นอกจากน้ี ยงัเกิดการยยุงจากผูไ้ม่หวงัดีทั้งภายในและนอกประเทศใหช้าวมาเลเซีย
ท่ีเป็นมุสลิมด าเนินการตอบโต้ในหลากหลายวิธีการ จนน าไปสู่รูปแบบการต่อสู้เพื่อแบ่งแยก
ดินแดนออกจากระบอบการปกครองของประเทศไทย ดงันั้นท าให้หลายองค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
โดยตรงหรือองคก์รท่ีมีความตอ้งการเขา้มาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือใหใ้นพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้กิดสนัติภาพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีไดใ้ห้ความส าคญักบัสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละไม่เพียงแค่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่านั้นแต่รวมถึงระดบัประเทศดว้ย (กอง
แผนงาน ส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา, 2557 : 27) 

 จากสภาพดงักล่าว จะเห็นไดว้่าองค์กรต่างๆทั้งท่ีเป็นของรัฐบาลและเอกชนต่างก็
ใหค้วามส าคญัในการสร้างสนัติภาพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเฉพาะ“บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เท่านั้นโดยผูว้ิจยัจะศึกษาถึงบทบาทดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการเปิดหลกัสูตร และ
ดา้นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพ ว่ามีส่วนในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยา่งไรมากนอ้ยเพียงใด ทั้งหมดน้ี คือปัญหาและความส าคญัของปัญหาท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาเพื่อหาค าตอบและเพื่อเป็นแนวทางหน่ึงให้พ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดสันติภาพ 
สนัติสุข มีความเจริญกา้วหนา้และเป็นสนัติภาพในรูปแบบของอิสลามมากท่ีสุด                       

1.2 อลักุรอาน และเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
      1.2.1 อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เป็นส่ิงแน่ชดัว่าอิสลาม คือ ศาสนาแห่งความเมตตา ศาสนาแห่งสนัติภาพ และเป็นศาสนา
ท่ีมีวิถีชีวิตท่ีสามารถสร้างสนัติภาพในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลกได ้
ไม่มีผูใ้ดสามารถโตแ้ยง้ไดน้อกจากผูไ้ม่รู้จริงในค าสอนของศาสนาอิสลามหรือผูม้ีอคติและโอหังท่ี
ไม่ยอมรับความจริงและจ านนต่อหลกัฐาน หลกัค าสอนศาสนาอิสลามเนน้หนกัในเร่ืองสันติภาพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างสมบูรณ์ เหตุผลก็เพราะว่าอิสลามเป็นครรลองชีวิตท่ีมุ่งจรรโลง
สงัคมมนุษย ์

                          ส่ิงท่ีสามารถยนืยนัว่า อิสลามคือศาสนาแห่งสนัติภาพ คือการท่ีอลัลอฮฺ  ไดเ้รียก
ศาสนาน้ีว่า “อิสลาม” ( ) อนัมีรากศพัท์จากค าว่า “อสั-สิลมฺ” ( ) ท่ีหมายถึง “สันติภาพ” 

ดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสว่า 

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  
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 ความว่า:“ความสันติ ซ่ึงเป็นพระด ารัสหน่ึงจากพระผูอ้ภิบาลผูท้รง 
เมตตาเสมอ” 

                                             (ยาสีน : อายะฮฺ 58) 
                          เมื่อไตร่ตรองโองการดงักล่าวจะพบว่าสนัติภาพในอิสลามคือ สนัติภาพท่ีปราศจาก
ความขาดทุนและความโศกเศร้าในภายหลงัไม่ว่าจะเป็นในโลกน้ีหรือโลกหน้านอกจากน้ีอลัลอฮฺ 
 ยงัไดท้รงเรียกผูท่ี้ยดึมัน่ในศาสนาน้ีว่า“มุสลิมีน”ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคนแรกจนถึงคนสุดทา้ยคือ
มุหมัมดั  ผูก้  าเนิดในปี ค.ศ. 570 ดงัท่ีปรากฏในอลักุรอานว่า 

 ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ ۆ    ۇۇڭ ڭ     ڭ  ڭ  ۓچ 
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ความว่า:“คือศาสนาของบิดาแห่งพวกเจ้านั่นคืออิบรอฮีม (อบัราฮัม) 
พระองค์ทรงขนานช่ือพวกเจ้าว่า“มุสลิมีน”ทั้งในคัมภีร์ก่อนๆและใน
คมัภีร์(อลักุรอาน)น้ีเพ่ือรอซูล(ศาสนทูต)จะไดเ้ป็นสักขีแก่พวกเจา้และ
พวกเจา้จะไดเ้ป็นสกัขีพยานแก่มวลมนุษย”์  
                                                              (อลัฮจัญ ์: อายะฮฺ 78) 

โองการอลักุรอานท่ีว่าด้วยสันติภาพในอิสลามท่ีอลัลอฮฺ  ประทานลงมาแก่
ท่านศาสนฑูตมุหมัมดั  เพื่อเป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิตนั้นถกูประทานลงมาในค ่าคืน“อลั-ก็
อดรฺ” ท่ีมีลกัษณะระบุไวใ้นอลักุรอานว่า 

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   چ  

8 

 ความว่า :“คืนนั้นเป่ียมดว้ยความศานติ จนกระทัง่รุ่งอรุณ”  
                                                                              (อลักอดร์ : อายะฮฺ 5) 

               โองการน้ีไดก้ล่าวถึงมหาคมัภีร์แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ คมัภีร์แห่งศาสนาอิสลาม อนัเป็น
แหล่งก าเนิดสันติภาพมากมาย  นั่นคือสันติภาพท่ีปลอดจากความเท็จและความไม่รู้ทุกประการ
สนัติภาพท่ีปลอดจากอบายมุขและความผิดบาปทุกประการ สันติภาพท่ีปลอดจากความอยุติธรรม
และการละเมิดรุกรานทุกประการ สนัติภาพท่ีปลอดจากการกดข่ีและการร่วมมือสมคบคิดมุ่งร้ายทุก
ประการ สนัติภาพท่ีปลอดจากความชัว่และความเลวร้ายทุกประการ สันติภาพท่ีปลอดจากการตั้ง
ภาคีและการอุตริทุกประการ สนัติภาพท่ีปลอดจากการปฏิเสธและการสบัปลบัทุกประการ สนัติภาพ
ท่ีปลอดจากโรคร้ายและทุกขภ์ยัทุกประการสันติภาพท่ีปลอดจากการกระซิบกระซาบของมารร้าย
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และการล่อลวงของดจัญาล1 และสนัติภาพท่ีปลอดจากการทรมานในไฟนรกและท่ีพกัอนัเลวร้ายใน
โลกอาคีเราะฮฺ2 (อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 51) 
               สนัติภาพนั้นมีจุดก าเนิดข้ึนจากอลัลอฮฺ   ไดท้รงตรัสไวใ้นอลักุรอานดว้ยการส่ง
ท่านศาสนทูตมุหมัมดั    และปวงสาวกท่ีไดรั้บความโปรดปราน รวมทั้งบรรดาผูติ้ดตามพวกเขา
จวบจนวนัแห่งการตอบแทน นัน่คือ เสน้ทางท่ีเป็นดา้นของการปฏิบติัจริงของมนุษยใ์นการใชท้าง
น าของอลักุรอานแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ดต้รัสไวว้่า 

 ڎ    ڎ    ڌ ڍ  ڌ   ڍ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  

 ک   ک  ک ڑڑ  ژ    ژ  ڈ ڈ   

   چڳ ڳ   گگ گ کگ

15-16

 ความว่า :“แทจ้ริงไดม้ายงัพวกเจา้จากอลัลอฮฺ    ซ่ึงแสงสว่างและคมัภีร์
ท่ีชดัแจง้ ท่ีอลัลอฮฺ    ทรงใชม้นัช้ีทางแก่บรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามความพอ
พระทยัของพระองคสู่์เสน้ทางแห่งสนัติภาพ และพระองคท์รงน าพวกเขา
ออกจากความมืดมนสู่แสงสว่างดว้ยการอนุมติัของพระองคแ์ละพระองค์
ทรงช้ีทางพวกเขาสู่เสน้ทางท่ีเท่ียงตรง”        

                                      (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 15-16) 

  จากโองการข้างตน้จะเห็นได้ว่าอลัลอฮฺ ไดป้ระทานคมัภีร์ท่ีชัดแจง้เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก น่ีคือสันติภาพท่ีศาสนาน้ีไดก้  าหนดไวใ้น
ทุกๆ  ระบอบการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เช่น สันติภาพของปัจเจกชนและกลุ่ม พวกสันติภาพของ
ประเทศชาติและโลกทั้งมวล สนัติภาพของสติปัญญาและจิตวิญญาณสนัติภาพของตวัตนและอวยัวะ
ในร่างกาย สนัติภาพของบา้นและครอบครัว  สนัติภาพของสงัคมและประชาชาติ  สนัติภาพในการมี
ชีวิตและหลงัความตายและสนัติภาพในโลกน้ีและโลกหนา้ 

  “เป็นสนัติภาพท่ีแทจ้ริงท่ีมนุษยชาติไม่เคยพบและไม่มีวนัพบนอกจากในศาสนา
อิสลามน้ี  สันติภาพท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถซาบซ้ึงถึงขอ้เท็จจริงของมนัได ้ นอกจากผูค้นท่ีเคยล้ิมรส
สงครามแห่งความวุ่นวายและหายนะท่ีเกิดจากความเช่ือและกฎบญัญติัในยุคอนัป่าเถ่ือนท่ีฝังลึกอยู่
ในชีวิต” (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 94) 

                                                             
1
 ดจัญาล คือตวัโกงท่ีจะปรากฏข้ึนกอ่นวนัส้ินโลก 

2
 อาคีเราะฮฺ คือ ชีวิตหลงัความตาย 
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            แท้จริง  ย่อมไม่ถูกต้องถ้าหากผูใ้ดจะน าความรุนแรงและการก่อการร้ายมา
ปะติดปะต่อหรือเช่ือมโยงกบัศาสนาอิสลาม ท่ีประกาศอย่างชดัเจนในคมัภีร์อลักุรอานว่า  ห้ามคร่า
ชีวิตมนุษยน์อกเสียจากดว้ยเหตุท่ีถูกตอ้งชดัเจนตามหลกับญัญติัทางศาสนาและผ่านกระบวนการ
ตดัสินพิพากษา อลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 

                         چی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی چ 

151 

 ความว่า :“และพวกเจา้อยา่ฆ่าชีวิตใดท่ีอลัลอฮฺ  ไดห้า้มไว ้เวน้แต่ดว้ย 
 ความถกูตอ้ง (ดว้ยเหตุท่ีอนุญาตใหก้ระท าได)้”        

                         (อลัอนัอาม : อายะฮฺ 151) 

               ดว้ยเหตุน้ีบรรดาอุละมาอ ์(ปราชญม์ุสลิม)  มีความเห็นตรงกนัว่า  เป็นการตอ้งห้าม
ท่ีจะฆ่าผูใ้ดก็ตามเพียงเพราะเขาไม่ใช่ผูศ้รัทธา  เพราะไม่มีการบงัคบัให้บุคคลในการนับถือศาสนา
อิสลาม อลัลอฮฺ ไดต้รัสว่า  

 چ  ی  جئ    حئ  مئچ  

                256   

   ความว่า :“ไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนา (อิสลาม)”        

                                                               (อลับาเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 256) 

                 จากโองการขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอิสลามไม่อนุญาตให้บงัคบัคนศาสนิกอ่ืนเขา้รับ
อิสลาม และไม่อนุญาตให้ฆ่าผูอ่ื้นเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ผูศ้รัทธา ถา้มุสลิมปฏิบติัตามบทบญัญติั
ท่ีอลัลอฮฺ   ได้ประทานลงมาสันติภาพย่อมเกิดแน่นอน(อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา,2011: 95) 
           อิสลามยงัก  าหนดโทษอนัหนกัหน่วงกบัอาชญากรผูก่้อภยนัตรายความวุ่นวาย และ
ความไม่สงบสุขต่อชีวิต ทรัพยสิ์นและเกียรติของมนุษย ์
อลัลอฮฺ   ไดต้รัสว่า 

ڌ چ   ڍ ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ڌ چ   

ژ ڎڎ ڈ ک ڑ ژ ڈ  ک    ک    ڑک

     چگگ

     33 
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ความว่า :“แทจ้ริงแลว้ ผลตอบแทนของบรรดาผูท่ี้ก่อสงครามกบัอลัลอฮฺ 
 และศาสนทูต  ของพระองค์ และพยายามสร้างความเสียหายบน
หน้าแผ่นดิน คือ(การลงโทษด้วย)การประหารชีวิต หรือตรึงด้วยไม้
กางเขน หรือตัดมือตัดเท้าด้วยการสลับข้าง หรือเนรเทศออกจาก
แผน่ดิน”    
             (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 33) 

ดงันั้นการยอมมอบชีวิตของตนต่ออ านาจแห่งพระเจา้ผูท้รงเอกะโดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางของท่านศาสนทูตมุหัมมดั   คืออิสลามอนัเท่ียงแทท่ี้จะท าให้บังเกิดสันติสุขอนั
แทจ้ริง ท่ีไม่มีความหวาดกลวัและความเสียใจทั้งในโลกน้ีและในโลกหน้า ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ว่า 

ٿ ٿ       پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ چ 

 چٿ   

           112  

ความว่า :“ดงันั้น จงให้พวกเขาเคารพภกัดีพระเจา้แห่งบา้น(กะอฺบะฮฺ) 
หลงัน้ีเถิดผูท้รงใหอ้าหารแก่พวกเขาจนรอดพน้จากความหิว และทรงให้
ความปลอดภยัแก่พวกเขาใหพ้น้จากความหวาดกลวั” 

                                                          (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 112) 
               ค าทกัทายแห่งสันติภาพส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัความมุ่งมัน่ของอิสลามในการ
สร้างสนัติภาพ คือ การก าหนดให ้“สลาม” เป็นค าท่ีใชใ้นการทกัทายระหว่างศรัทธาชนทั้งในโลกน้ี
และโลกหนา้ ค านั้น คือ “อสัลามุอะลยักุม วะเราะหฺมะตุลลอหิวะบะเราะกาตุฮฺ” ซ่ึงมีความหมายว่า
ความสันติสุข ความโปรดปรานและค าจ  าเริญแห่งอลัลอฮฺ  จงมีแด่ท่าน อิสลามยงัไดก้  าชบัให้
บรรดามุสลิมกล่าวค าทกัทายท่ีเป่ียมความประเสริฐน้ีทุกคร้ังท่ีเจอกนัหรือยามเขา้บา้นอลัลอฮฺ  
ไดต้รัสว่า 

 ېېىٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉۉ  ې ېچ

 چى     

            61  
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ความว่า:“เมื่อยามใดท่ีพวกเจ้าจะเขา้บ้านก็จงกล่าวสลามให้กบั (พี่น้อง
ของ)พวกเจา้ เป็นค าทกัทายจาก(การช้ีแนะของ)อลัลอฮฺ  อนัจ  าเริญ
และประเสริฐยิง่”   
                       (อนันูร : อายะฮฺ 61) 

   1.2.2 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
              1.2.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนัติภาพ 
  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสันติภาพ ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงสันติภาพ
ดงัน้ี 
  อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา(2006:3)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ  
ถึงมุมมองหลกัของอิสลามว่าดว้ยสันติภาพ ทั้งในแง่ของความเช่ือ หลกัปฏิบัติ การปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย ์และประเด็นความสมัพนัธร์ะหว่างมุสลิมกบัผูไ้ม่ใช่มุสลิม 
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่การน าเสนอค าช้ีแจงหลายประการเก่ียวกบักระบวนการ
สร้างสนัติภาพในอิสลามในมิติต่างๆ ทุกระดบั ทั้งหมดนั้นลว้นเป็นการยืนยนัถึงความบริสุทธ์ิของ
อิสลามท่ีประทานลงมาจากพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อให้เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ และเป็นการลบลา้งข้อ
กล่าวหาและความเขา้ใจผดิของบรรดาผูท่ี้ไม่รู้ถึงขอ้เท็จจริงของอิสลามว่ามีสันติภาพเป็นแกนหน่ึง
ของหลกัค าสอนอนับริสุทธ์ิ 
  ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล (2003 : 6)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ มนุษยก์บัสนัติภาพ ถึงมุมมอง
หลักว่าด้วย ความขัดแยง้ในแง่มุมต่างๆ ตั้ งแต่รากฐานทางจิตใจ ความเช่ือ ปรัชญาแนวคิด 
โครงสร้าง ทางสงัคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจนระบบการศึกษา ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจในสาเหตุ
ความขดัแยง้ และการใชว้ิถีทางปัญญาในการคล่ีคลายความขดัแยง้ต่างๆ สันติวิธี ตั้งแต่ระดบัส่วน
บุคคล องคก์ร ไปจนถึงระดบัประเทศและโลก  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอเก่ียวกบัเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบติั เช่น
ทางดา้นเร่ืองของ จิตใจ ความเช่ือ ปรัชญาแนวคิด โครงสร้างทางสงัคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจน
ระบบการศึกษา ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจในสาเหตุความขัดแยง้ และการใช้วิถีทางปัญญาในการ
คล่ีคลายความขดัแยง้ต่างๆโดยสนัติ 
  เครือข่ายผู ้หญิงภาคประชาสังคม (2012:16)ได้อธิบายในหนังสือ เสียงของ
ความหวงั เร่ืองเล่าผูห้ญิงเพื่อกระบวนการสนัติภาพชายแดนใต ้ถึงมุมมองหลกัว่า เป็นค าใหก้ารของ
ผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พวกเธอ
เป็นเสียงเงียบท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
คนท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีครอบครัว หรือคนท่ีตัวเองรักสูญเสียชีวิต หรือไร้อิสรภาพจาก
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เหตุการณ์ท่ีน่าสะพรึงกลวัส าหรับใครก็ตามท่ีตกอยูใ่นสภาวะเช่นนั้น แต่น่ีเป็น เร่ืองจริงและเร่ืองเล่า
จากปากค าของผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ เป็นภรรยาและบุตร เป็นลกูของผูสู้ญเสีย ส่ิงท่ีเราไดพ้บเห็นจากเร่ือง
เหล่าน้ี ก็คือการถกูท าร้ายทางจิตใจอนัเน่ืองมาจากความสูญเสียในเหตุการณ์ เวลาและสถานท่ีท่ีเป็น
จริง เป็นเร่ืองเล่าท่ีน่าสะเทือนใจ  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่การน าเสนอเก่ียวกบัการแสดงความรู้สึกของบรรดาสตรี
ท่ีไม่ไดรั้บความยติุธรรมจากภาครัฐในการปฏิบติัในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  ดอน ปาทานและสุภลกัษณ์ กาญจนขุนดี (2004 : 4)ไดอ้ธิบายในหนังสือ สันติภาพ
ในเปลวเพลิง ถึงมุมมองเก่ียวกับค าถามต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ท าไม
เยาวชนนบัร้อยคนซ่ึงมีเพียงมีดและดาบเป็นอาวุธถึงไดบ้า้บ่ินพอท่ีจะวิ่งเขา้หากระสุนของต ารวจ
และทหาร ท าไมค าสัง่สอนและการปลุกระดมของครูสอนศาสนาเพียงไม่ก่ีคนถึงไดมี้อิทธิพลมาก
พอท่ีจะท าใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีวิ่งเขา้หาความตาย และท าไมเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง โดยเฉพาะต ารวจและ
ทหารซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการรักษาความสงบและดูแลความมัน่คงในพ้ืนท่ีถึงไดป้ล่อยให้ความ
รุนแรงบานปลายไดถึ้งระดบัน้ี  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอ สันติภาพในเปลวเพลิง เป็นผลพวงจาก
ความพยายามของทีมข่าวในเครือเดอะเนชัน่ ท่ีจะปะติดปะต่อภาพท่ีเต็มไปดว้ยความสับสนและ
ความขดัแยง้เพ่ือคน้หาค าตอบต่อค าถามเหล่าน้ีโดยให้ขอ้มูล บทวิเคราะห์ และความเห็นตลอดจน
ความรู้สึกของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้นท่ีสุด เพ่ือพยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรข้ึน เพราะเหตุ
ใดจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งไดม้ีการเข่นฆ่าไม่เวน้แต่ละวนั ความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมเป็นกา้ว
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง 
  พวงคราม พนัธบ์ูรณะ (1997 : 2) ไดอ้ธิบายในหนังสือ บทเรียนแห่งสันติภาพ ถึง
มุมมองเก่ียวกบันวนิยายแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บนวนการใตดิ้น
โปแลนด์ปักหลกัต่อตา้นนาซีอย่างกลา้หาญกลางป่าลึกเยน็เยือก แมจ้ะตอ้งอาศยัในหลุมโพรงใต้
ธรณีท่ามกลางความหนาวเหน็บและหิวโหย แต่หัวใจของเหล่านักรบก็เอิบอาบดว้ยความหวงัและ
ความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีของมนุษย ์“พวกเขาบงัคบัใหเ้รามีชีวิตเยีย่งสตัวป่์าได ้แต่ไม่อาจบีบบงัคบัให้
ส้ินหวงั” 
  รอมฎอน ปันจอร์ (2013 : 3)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ กระบวนการสนัติภาพปาตานีใน
บริบทอาเซียน ถึงมุมมองเก่ียวกบักระบวนการสนัติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน มีการพูดคุยเร่ือง
กระบวนการสันติภาพจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้หลายแห่งนั้นท าให้
กรณี “ชายเเดนใต/้ปาตานี” สามารถจะเรียนรู้ได ้ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
บรรยากาศและท าใหก้ล่ินหอมของสนัติภาพเเรงยิง่ข้ึน  

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx?keyword=%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99+%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx?keyword=%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99+%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.aspx?keyword=%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8e%e0%b8%ad%e0%b8%99+%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c&search=author
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  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอ แนวคิดเร่ืองพหุวิถีและสหอาณาบริเวณ 
ส าหรับกระบวนการสนัติภาพปาตานี และบทบาทของประชาสงัคมในกระบวนการสนัติภาพ 
  สิริลกัษณ์ จนัทรวงศ(์2013:1)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ ก่ึงศตวรรษ ขบวนการสนัติภาพ 
ความจริง เก่ียวกบักบฏสนัติภาพ ส านึกทางประวติัศาสตร์ของคนสามรุ่น ถึงมุมมองเก่ียวกบัลกัษณะ
และแนวทางการเคล่ือนไหวร่วมกระแสไปกับเพื่อนร่วมโลกในทางสากลการรณรงค์เรียกร้อง
สนัติภาพเป็นกระบวนการต่อสูท่ี้ยิง่ใหญ่เป็นขบวนการหน่ึงของประชาชนผูใ้ฝ่สนัติท่ีผสมผสานเขา้
เป็นเน้ือเดียวกนักบัขบวนการต่อสูข้องประชาชนชาวไทยท่ีรักชาติและประชาธิปไตยในทศวรรษท่ี 
2490 แต่ถูกคุกคามกวาดลา้งจบักุมและคุมขัง เขา้ข่าย กบฏในขอ้หา กบฏสันติภาพ ยุคเผด็จการ
ฟาสซิสตส์มยันั้น  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่การน าเสนอเก่ียวกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย
กบักบฎสนัติภาพเพื่อตอ้งการใหเ้กิดสนัติภาพในประเทศไทย 
  อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา (2008:1)ไดอ้ธิบายในบทความเร่ือง อลักุรอาน แหล่ง
บังเกิดสันติภาพ ถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการประทานอัลกุรอาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
แพร่กระจายสนัติภาพใหก้บัมวลมนุษย ์และตอบโตค้วามเขา้ใจผดิเก่ียวกบัอลักุรอาน  
 จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่ 
  อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา (2007:2)ไดอ้ธิบายในบทความเร่ือง หจัญ์มบัรูอ ์องค์รวม
แห่งสาสน์สนัติภาพ ถึงภาพรวมของกระบวนการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงหจัญม์บัรูอ ์อนัเป็นความหวงัของ
บรรดาผูป้ระกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน ซ่ึงนอกจากจะมีผลตอบแทนเป็นสรวงสวรรค์ในวนัอาคิเราะฮฺ
(ปรโลก) แลว้ กระบวนการแห่งฮจัญม์บัรูรตามค าสอนของอลักุรอานและสุนนะฮฺ3 ยงัเป็นภาพรวม
แห่งสนัติภาพ อนัเป็นสาระท่ีส าคญัยิง่ในศาสนาอิสลาม 

 จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอเก่ียวกบัการให้ความส าคญักบัฮจัญ์มบัรูรฺ 
อนัหมายถึงฮจัญท่ี์รังสรรคค์วามดีงามท่ีไม่ผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เป็นการประกอบพิธีฮจัญ์ท่ี
เป่ียมดว้ยคุณธรรมและการเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  และเป็นท่ียอมรับของพระองค์ ซ่ึงเป็นสุดยอด
ปรารถนาของผูป้ระกอบพิธีฮจัญทุ์กคน  
              1.2.2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  อบัดุลลาเต๊ะ  สาและ. (2554:3) งานวิจัยเร่ือง สภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลยัอิสลลามยะลา    
  ผลการศึกษาพบว่า “สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัอิสลาม
ยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
                                                             
3
 แนวทางศาสนฑูตมุหมัมดั  

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c&search=author
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มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ใน
การท างานต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และประมวลข้อเสนอแนะ พบว่า 
มหาวิทยาลยัควรเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมสม ่าเสมอตามความต้องการของ
ตนเอง บุคลากรควรมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนงานท่ีร่วมกนัคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิด
สามารถล าดบัความส าคญัได้ ควรมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้มีกิจกรรม
แสดงออกทางความคิดและการปฏิบติัอยา่งมีระบอบ” 
 ต่วนโซะ มือกะหามะ.(2554 : 4)งานวิจัยเร่ือง แนวโน้มการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลาในทศวรรษหนา้ระหว่าง พ.ศ. 2555 -2564 
 ผลการศึกษาพบว่า “แนวโน้มการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาใน
ทศวรรษหนา้ระหว่าง พ.ศ. 2555-2564 หลกัสูตรควรจะมีการบูรณาการกบัวิถีชีวติจริงและการน าไป
ประยุกต์ใช้กับท้องถ่ินสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจตามบริบทของประชาคมอาเซียนและ
สอดคลอ้งกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารยค์วรจะเขา้ใจว่าการบริการวิชาการใหก้บั
ผูอ่ื้นและสงัคมยิง่มากเพียงใด ยิง่มีผลบุญมากยิง่ข้ึน ควรจะเขา้ใจว่าการศึกษาอิสลามท่ีครบสมบูรณ์
ในทุกมิติคือการศึกษาท่ีไม่แยกกนัระหว่างศาสตร์ศาสนาและศาสตร์วิชาการอ่ืนๆ ควรจะเขา้ใจว่า
การบูรณาการศาสตร์อิสลามไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นแก่นแทข้องหลกัการเรียนการสอนอิสลามท่ี
แท้จริงและดั้งเดิม และควรจะเป็นอาจารยท่ี์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  จริงจังและ
จริงใจในการถ่ายทอดความรู้และองค์ความรู้โดยยึดหลกัและประพฤติตนในอิสลามเหมาะกับ
วิชาชีพครูเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้นักศึกษาควรจะเขา้ใจว่าทุก
กิจการงานลว้นเป็นการกระท าท่ีดี (อามลัศอลิฮฺ) ควรจะเป็นผูท่ี้มีจิตอาสาในสาขาวิชาชีพท่ีปฏิบติัทั้ง
ทางตรงและทางออ้มและตระหนกัถึงความจ าเป็นของผูรู้้ในการช้ีน าสงัคมใหป้ฏิบติัตามอิสลามและ
เผยแผค่วามเมตตาธรรมใหก้ระจายไปทัว่ทุกแห่งในสงัคม ประเทศชาติและสากลโลก กิจกรรมการ
เรียนการสอนควรจดัในรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก กลา้คิดกลา้ท า กลา้ตดัสินใจ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ พฒันาทกัษะความรู้เพื่อประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริงและสงัคมอยา่งสนัติสามารถสร้างจิตส านึกท่ีดีในการพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนืโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ควรมีการบูรณาการอิสลามเขา้กบัทุกรายวิชาใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและภูมิปัญญา
เช่ือมโยงกบัชุมชนและร่วมมือกบัเครือข่ายภายนอกอย่างเป็นระบบ และควรน าโจทยปั์ญหาจาก
ทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาในหอ้งเรียนเพ่ือต่อยอดกบัเน้ือหาต่างๆในรายวิชาอ่ืนๆได ้ส่วนดา้น
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนควรจะมีการพฒันาโสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีการลงทุนดา้นการ
เรียนการศึกษาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Education)และการด า เนินธุรกิจโดยใช้ส่ือ
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อิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Commerce) กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวดัผลและการ
ประเมินผลควรเน้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในดา้นจิตใจควบคู่กบัความรู้ความสามารถตามกรอบ
มาตรฐานของประกันคุณภาพการศึกษา และควรท าเป็นระบบ ท่ีมีความเท่ียงตรงยุติธรรม มี
มาตรฐานท่ีชดัเจนสามารถน าผลไปสู่การปฏิบติั 
 พีรยุทธ โอรพันธ์. (2555:10)งานวิจัยเ ร่ืองการศึกษาความหมายวรรณกรรม
ประวติัศาสตร์ของชาวมลายปัูตตานี ประวติัราชอาณาจกัรมลายปูะตานี 
 ผลการศึกษาพบว่า “มโนทศัน์ท่ีส าคญัในงานวิจยัและน าไปสู่การส่ือความหมาย
ของตัวบทในมิติของอ านาจ วฒันธรรม และการส่ือสารทั้งสิน 8 มโนทัศน์ ไดแ้ก่ความรู้สึกเป็น
เจา้ของดินแดน ความเจริญรุ่งเรือง ความชอบธรรมของผูป้กครอง การยอมรับท่ีมีต่ออ  านาจรัฐ ความ
เป็นมิตรและศตัรูต่อกนั ความยุติธรรม ความเป็นพวกพอ้งเดียวกนัและเสรีภาพในการแสดงออก 
ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีผูค้นท่ีมีเช่ือสายมลายปัูตตานีรู้สึกและตอ้งการเรียกร้องเพื่อใหไ้ดก้ลบัคืนมา” 
 ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และคณะ.(2553:110)งานวิจยัเร่ืองการเจรจาและการรักษา
สนัติภาพในอาเจะห์ : บทเรียนส าหรับกรณีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย” 
 ผลการศึกษาพบว่า “ความเป็นไปไดท่ี้จะสร้างสันติภาพหรือกระบวนการเจรจา
สันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ยงัคงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
ดงักล่าวก็ดว้ยเหตุผล คือ อุปสรรคทางดา้นบรรดากลุ่มเคล่ือนไหวในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ี
จ  านวนมากและมีเป้าหมายท่ีต่างกนั ส่วนในดา้นของรัฐบาล รัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและ
ผูน้  าของประเทศบ่อยคร้ังส่งผลใหก้ารด าเนินนโยบายไม่ชดัเจน นอกจากน้ี ส่ิงท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบนัน้ี 
จะใชว้ิธีการเมืองน าการทหารมาใชใ้นการแกปั้ญหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ต่
ในทางปฏิบัติแลว้ทหารยงัมีอ  านาจเต็มท่ีในการปราบปรามความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และท่ีส าคญัคือปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัไม่มีตวักลางท่ีมี
ความชอบธรรมท่ีจะเขา้มาในกระบวนการเจรจาต่อความขดัแยง้ดงักล่าว” 
 อาหะมะกอซี กาซอ และคณะ.(2556:บทคัดย่อ)งานวิจัยเ ร่ืองความรุนแรงใน
ครอบครัวมุสลิม ต าบลสะเตง อ  าเมือง จงัหวดัยะลา : ศึกษาสาเหตุและวิธีการแกไ้ข” 
 ผลการศึกษาพบว่า “ความรุนแรงของครอบครัวมุสลิมในพ้ืนท่ีต าบลสะเตง อ  าเมือง 
จงัหวดัยะลา ยงัเกิดข้ึนจาการทะเลาะวิวาทกนัระหว่างสามีกบัภารยาอยา่งบ่อยคร้ัง ถึงขนาดตอ้งหย่า
ร้างกนั เพราะฝ่ายภรรยาเขา้ใจว่าเธอไม่ไดรั้บความยุติธรรมตามหลกัการของศาสนาจากฝ่ายสามี 
ส่วนสาเหตุเกิดจากสามีภารยาขาดการศึกษาและไม่รู้ถึงความพร้อมของตนในการสร้างและจดัการ
ครอบครัวใหดี้ มีสุขได ้จนเกิดขอ้บกพร่องในหนา้ท่ีต่างๆ ทั้งฝ่ายสามีและภารยา เช่น สามีไม่ให้ค่า
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เล้ียงชีพแก่ภารยา และภารยาไม่ดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัว และวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้
ผูถ้กูกระท าความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีสิทธิไดรั้บการรักษาจากแพทยท่ี์โรงพยาบาล จะมีการ
บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างผูก้ระท าความรุนแรงและผูถ้กูกระท าความรุนแรงต่อพนักงานต ารวจและให้
นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยาเป็นผูดู้แลบ าบดัฟ้ืนฟูในดา้นจิตใจมีท่ีพกัให้ผูถู้กกระท าความ
รุนแรง”  
 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ.(2555:บทคัดย่อ)งานวิจัยเร่ืองอุปสรรคในการให้
ความช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นจากความรุนแรงตามกฎหมายในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต”้ 
 ผลการศึกษาพบว่า “ความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บนั้น สมควรท่ีจะมีการเยียวยา
แกไ้ขให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ดว้ยเหตุผลในเร่ืองอุปสรรคของปัญหาการชดใชค่้าสินไหมทดแทนของ
ผูก้ระท าความผิดดังกล่าว ภาระหน้าท่ีในการเยียวยาจึงควรตกอยู่กับหน่วยงานภาครัฐ  ให้แก่
ผูเ้สียหายแทนผูก้ระท าความผิดนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญาแก่ผูก้ระท าความผิด 
โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ส่งผลต่อ
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิในการอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีอนัเน่ืองจากภาครัฐไม่สามารถดูแลความสงบสุขของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้ท าใหเ้กิดผลต่อสภาพความเป็นอยู ่จึงท าให้รัฐตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนผู้
ไดรั้บความเดือดร้อน จากการช่วยเหลือเยยีวยาความเสียหายต่อทรัพยสิ์นแก่ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิใน
พ้ืนท่ีท าใหเ้ห็นไดว้่า การเยยีวยาเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีท่ีไม่มีความชดัเจนแน่นอนจะข้ึนอยู่กบั
นโยบายของรัฐบาลแต่ละยคุสมยัเท่านั้น”  
              1.2.2.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท 
  (ก) ความหมายของบทบาท 
        บทบาท ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า (role) เป็นเร่ืองของพฤติกรรมและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใด ก็ควรแสดง
พฤติกรรมใหต้รง และเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบนั้น มีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ
ค าว่า บทบาท หรือ (role) ไวด้งัต่อไปน้ี 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต

สถาน พ.ศ. 2542,2546 : 602)ให้ความหมายของบทบาทไวว้่า บทบาทหรือ (role) หมายความว่า  

การท าตามหนา้ท่ีท่ีก  าหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู เป็นตน้ 
        สุชา จนัทร์เอมและสุรางค ์จนัทร์เอม (2520:46) ไดใ้หค้วามหมายว่า “บทบาท” 
หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในสภาพต่างๆ พึงกระท า นั้นคือ เม่ือสังคมก าหนดสิทธิและหน้าทีในสภาพ
อยา่งไรแลว้บุคคลในสภาพนั้นๆจะตอ้งประพฤติหรือปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก  าหนด 
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        สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2522:47)ไดอ้ธิบายความหมายของบทบาทว่า “บทบาท” 
หมายถึงสิทธิท่ีก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีตามมามิฉะนั้นมนุษยทุ์กรูปทุกนามท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิดา้นต่างๆส่ิงท่ี
จะตามมาก็คือหน้าท่ี โดยจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีตามนัยของสิทธิท่ีไดรั้บบรรดาสิทธิและหน้าท่ีท่ี
สมาชิกในสงัคมจะตอ้งถือปฏิบติั คือบทบาทนั้นเอง 
        อุทัย  หิ รัญโต (2526:197-198) ได้อ ธิบายว่ า “บทบาท”หมาย ถึงหน้า ท่ี 

(Function) หรือพฤติกรรมอนัพึงคาดหมาย (Expected Behavior) ของบุคคลแต่ละคนในกลุ่ม

หรือในสงัคมหน่ึงๆหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมดงักล่าวโดยปกติเป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนหรือสังคมนั้นก  าหนด
ข้ึนฉะนั้นบทบาทจึงเป็นแบบแห่งความประพฤติในสถานะหน่ึงท่ีพึงต่อบุคคลอ่ืนในอีกสถานะหน่ึง
ในสงัคมเด่ียวกนั เช่น แพทยย์อมมีหนา้ท่ีในการรักษาพยาบาลคนไข ้แมว้ิธีในการรักษาหรือปฏิบติั
ต่อคนไขจ้ะผดิแผกและแตกต่างกนั แต่แพทยต์อ้งท าหนา้ท่ีของแพทยคื์อรักษาคนไขน้ั้นเองและการ
ท่ีแพทยต์อ้งรักษาคนไขน้ี้เอง คือ บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงัจากแพทย ์
        เกษตรชยั และหีม (2546 : 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของบทบาทว่า “บทบาท” 
คือแบบแห่งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของมนุษย ์บทบาทของบุคคลในสถานะอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลใน
อีกสถานะหน่ึงยอ่มไม่เหมือนกนั เพราะแบบแห่งปฏิสมัพนัธ์นั้นย่อมแตกต่างกนั เช่น บทบาทของ
สามีทีมีต่อภรรยายอ่มแตกต่างกบับทบาทของภรรยาท่ีมีต่อสามี หรือบทบาทของบิดาท่ีมีต่อลูกย่อม
แตกต่างกบับทบาทของลกูท่ีมีต่อบิดา ดงันั้น เราจะเห็นไดว้่าสถานภาพคือตวัก  าหนดบทบาทของ
บุคคลในสงัคมไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอาย ุสถานภาพทางอาชีพ เป็นตน้ 
        เจ๊ะมหูามดัสนั เจ๊ะอมูา (2545:10) กล่าวสรุปว่าบทบาทคือ ส่ิงท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง
ใดต าแหน่งหน่ึงของสงัคมไดก้  าหนดให้แสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด โดยบุคคลในต าแหน่ง
นั้นจะมีหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งกระท าและไดสิ้ทธิท่ีก  าหนดไวส้ าหรับต าแหน่งนั้นๆรวมทั้งความ
คาดหวงัของชุมชนในสงัคมท่ีมุ่งหวงัใหผู้ด้  ารงต าแหน่งนั้นไดก้ระท า 
        สุพตัรา สุภาพ (2540:8)ได้กล่าวไวว้่า บทบาท คือ การปฏิบัติตามสิทธิและ
หนา้ท่ีของสถานภาพ (ต าแหน่ง) ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนจะมีหลายบทบาท  และแต่ละบทบาทจะมีความ
สมบูรณ์หรือสมดุลกนัพอควร นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวไวว้่า  บทบาทจะก าหนดความรับผิดชอบของ
งานต่างๆ ท่ีปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลมีพฤติกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       งามพิศ สตัยส์งวน(2547:12)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าบทบาทหมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบุคคลหน่ึงคาดหวงัส าหรับผูท่ี้อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทท่ี
คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือสงัคม เพ่ือท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหว่างการทางสังคมได ้รวมทั้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้



 

 15 

  

                                                                                                                                                  

        สรุปไดว้่า บทบาท หมายถึง สิทธิและหน้าท่ีท่ีพึ่งปฏิบติัในฐานะต าแหน่งทาง
องคก์ารท่ีกฎหมายก าหนดและสงัคมคาดหวงัในบทบาทดงักล่าว ซ่ึงหน้าท่ีทีมาพร้อมกบัต าแหน่ง
นั้นจะมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพท่ีด ารงอยู ่
  (ข) แนวคดิและทฤษฎีบทบาท 
      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทน้ี ส่วนใหญ่แลว้มกัจะพิจารณาในดา้นทาง
สงัคมศาสตร์และจิตวิทยา ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาพิจารณาพอสงัเขป ดงัน้ี 
      ฑิตยา สุวรรณชฏ (2510 : 4) กล่าวว่า บทบาทเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูก
ก  าหนดโดยฐานะต าแหน่ง ซ่ึงบทบาทดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
      (1) บทบาทตามอุดมคติ (Idea Role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคม
ควรปฏิบติั 
      (2) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (Actual Role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทาง
สงัคมตอ้งปฏิบติัจริงโดยเขากล่าวว่า “บทบาทท่ีปฏิบติัจริง” น้ีเป็นผลรวมของ 
                  - บทบาทตามอุดมคติ                                                
                               - บุคลิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่ง                                                                              
           - อารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีอยู่         
           - ปฏิกิริยาของผูเ้ก่ียวขอ้ง                                                                                     
      สงวนศรี วิรัชยา (2527 : 23-24) กล่าวว่าถา้จะพิจารณาใหลึ้กซ้ึงจะพบบทบาทอยู ่
5 ลกัษณะคือ                                                                                                                                        
      (1) บทบาทตามท่ีก  าหนด หมายถึง บทบาทท่ีสงัคม กลุ่ม หรือองคก์ารก าหนดไว้
ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ท่ีม่ีอยูใ่นสงัคม กลุ่ม หรือองคก์ารนั้น 

      (2) บทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งคาดหวงัว่าอยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั 
      (3) บทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมท่ี
บุคคลผูอ้ยูใ่นต าแหน่งคิดและเช่ือว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ 
      (4) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือ
แสดงออกมาให้เห็น ซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับบทบาทตามความคิดของผูอ้ยู่ใน
ต าแหน่ง 
      (5) บทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นไดรั้บทราบเก่ียวกบั
การปฏิบติับทบาทของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง ซ่ึงมกัจะเลือกรับรู้ และรับรู้ท่ีผดิไปจากความเป็นจริงได ้
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       ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527:43) ก็ได้กล่าวสรุปว่าฐานะต าแหน่งและบทบาททาง
สงัคมไว ้ดงัน้ี คือ 

     (1) มีสภาพ อยูจ่ริงในสงัคม (Status) และมีอยูก่่อนท่ีตวัคนจะเขา้ไปครอง 
              (2) มีบทบาทท่ีควรจะเป็น (Ought-to be Role) ประจ าอยูใ่นแต่ละต าแหน่ง 
  (3)วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสงัคมนั้นๆ เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงส าคญัใน
การก าหนดฐานะต าแหน่งและบทบาทท่ีควรจะเป็น 
           - การท่ีคนเราจะทราบถึงฐานะต าแหน่งและและบทบาทนั้นไดม้าจาก 
สงัคมการณ์(Socialization) ในสงัคมนั้นๆ 
                                   - บทบาทท่ีควรจะเป็นไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือกบัพฤติกรรมจริงๆ 
ของคนท่ีครอบฐานะต าแหน่งอ่ืนๆเพราะพฤติกรรมจริงๆนั้นเป็นผลของปฏิกิริยาของคนท่ีครอง
ฐานะต าแหน่งท่ีมีต่อบทบาทท่ีควรจะเป็น บุคลิกภาพของตนเองและบุคลิกภาพของผูอ่ื้นท่ีเข้า
มาร่วมในพฤติกรรมและเคร่ืองกระตุน้ (Stimulus) ท่ีมีอยูใ่นเวลาท่ีเกิดการติดต่อทางสงัคม 
       สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2522:39) ยงักล่าวถึงบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็น
จริงไวว้่า บุคคลยอ่มแสดงบทบาทตามสิทธิและหนา้ท่ีตามสถานภาพ ซ่ึงการแสดงบทบาทดงักล่าว
แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
      (1) บทบาทตามความคาดหวงัหรือบทบาททีคาดหวงั เป็นบทบาทท่ีแสดงความ
คาดหวงั 
     (2) บทบาทตามลกัษณะการรับรู้ เป็นบทบาทท่ีเจ้าของสถานภาพจะรับรู้ว่า
ตนเองควรมีบทบาทอยา่งไร หรือ คาดหวงัว่าตวัเองควรแสดงพฤติกรรมอยา่งไร 

        (3) บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจเป็น
บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงัและตนเองคาดหวงั 

 สรุปแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทต่างๆ ถูก
ก  าหนดควบคู่กบัสภาพ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูกก  าหนดโดยฐานะและ
ต าแหน่ง ซ่ึงคนในองค์การย่อมมีฐานะและต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ต าแหน่งท่ีคนไดรั้บมาเป็นตัว
ก  าหนดใหแ้สดงบทบาทนั้นๆ และท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองค์การย่อมมีความคาดหวงัต่อการแสดง
บทบาทใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งท่ีไดรั้บมา 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
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 1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป 
 1.3.2 เพื่อศกึษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 

1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยั 
  ความส าคญัของการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
 1.4.1 สามารถเขา้ใจความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไปได ้
 1.4.2 สามารถรู้ถึงนโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
 1.4.3 สามารถเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ด ้
 1.4.4 สามารถเพ่ิมประสบการณ์ในการวิจยัของผูว้ิจยั 
 1.4.5 เป็นขอ้มลูความรู้ใหม่ส าหรับผูส้นใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในโอกาสต่อไป 
 1.4.6 สามารถน าผลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสันติภาพ ให้เกินข้ึนจริงหรือเป็นแนวทาง
ในการสร้างสนัติภาพใหก้บัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีสนใจได ้
1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
  การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ น้ีผูว้ิจยัไดว้างขอบเขตการศึกษาไว ้ 2  ดา้นดงัน้ี 
      1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา มดีังนี ้
         1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป  
               1.5.1.2 ศึกษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
      1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง มดีังนี ้
         1.5.2.1 ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557จ านวนทั้งสิน 4,502 คน(ท่ีมา:กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านกังานอธิการบดี : 2557) 
          1.5.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทัว่ไป
ในมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ  านวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
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   กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีจ  านวนทั้งสิน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
     (ก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
     (ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมสัลนั มาหะมะ 
       (ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายซาฟีอี บารู 
     (ง) รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอ
ฮา 
             (จ) ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม นายมฮูมัมดันาเซร์ หะบาแย 
 กลุ่มท่ีสอง จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้ง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกลู, 1973:725)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95จากจ านวนบุคลกรมหาวิทยาลยัฟาฏอนี
ทั้งหมด ดงัน้ี 
 
                          สูตร    

       โดย          n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                   N  =  จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด 

                    e   =  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก  าหนด (ในการวิจยัคร้ังน้ีก  าหนดไวท่ี้
e = 0.05) 

แทนค่า         

                        =       367.360 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 367 คน  
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      1.5.3 กรอบแนวคดิ 
ภาพประกอบที่ 1 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 
                 ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง                                        ข้อมูลบทบาทการสร้างสันตภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
      การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ ผูท้  าการวิจยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

  1.6.1 การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรไทยใชก้ฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดโดยวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรองักฤษใช้
กฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยหอ้งสมุดประเทศสหรัฐอเมริกา) 
  1.6.2 การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะยึดพระมหาคมัภีร์อลักุรอานพร้อมค าแปล
เป็นภาษาไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ซ่ึงพิมพเ์ผยแผโ่ดยศนูยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อ
การพิมพอ์ลักุรอานเป็นหลกัในการแปลและจากบรรดานกัตฟัสีรต่างๆ 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ ผูท้  าการวิจยัมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

 บทบาท คือพฤติกรรมการปฏิบัติหน้า ท่ีของผู ้บ ริหารและ อาจารย์ ของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ระดบัการศึกษา 

 

-บทบาทดา้นแนวคิด 

-บทบาทดา้นการเปิดหลกัสูตร 

-บทบาทดา้นการผลิตบณัฑิต 

 

ผลงาน 

ท่ีอยูอ่าศยั 

 
 

    ต  าแหน่ง 
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 สนัติภาพ   คือ ความสงบสุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความร่มเยน็ ความรู้สึก
ท่ีว่าผูค้นในสงัคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่หวาดระแวงมีความมิตรไมตรีต่อกนั ความเกลียดชงัให้ผลเป็น
ทุกข ์ความรักให้ผลเป็นสุข เม่ือเราเช่ือว่าสันติภาพเป็นส่ิงท่ีอยู่ขา้งใน  อยู่ตรงกลางจิตใจ  เราตอ้ง
ตดัสินใจว่าตอ้งการใหพ้ื้นท่ีขา้งในจิตใจของเราเป็นพ้ืนท่ีของความเกลียดชงั หรือความรักมนุษยทุ์ก
คนน่าจะตดัสินใจเลือกได ้

 สุนนะฮฺ คือ ส่ิงท่ีสืบทอดจากท่านนบี  ทั้ งเป็นค าพูด การกระท า การยอมรับ 
กิริยามารยาท คุณสมบติั และชีวประวติัก่อนการถกูแต่งตั้งเป็นนบี  หรือหลงัจากนั้น ศาสนฑูตท่ี
ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างตามบทบญัญติัของอลัลอฮฺ   กบัท าการเผยแผ่
บทบญัญติันั้นแก่มนุษยช์าติ 
 เศาะหาบะฮฺ คือ บุคคลท่ีเคยพบกบัท่านนบีมุฮมัมดั  ในขณะท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่
โดยผูพ้บเห็นนั้นเป็นมุสลิมและไดเ้สียชีวิตในสภาพมุสลิมหากเป็นสตรีเรียกว่า เศาะหาบียะฮฺ 
 อูละมาอฺ คือ มาจากค าว่า“อาลิม” ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ผูค้งแก่เรียน 
นกัปราชญ ์อาลิมเป็นรูปเอกพจน์ อุลามะอเ์ป็นรูปพหุพจน์  
 มุสลิม คือ ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามตามรากศพัท์หมายถึงผูท่ี้ยอมจ านนต่อพระ
ประสงคข์องพระเจา้โดยสินเชิง 
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี คือ สถาบันการศึกษาอิสลามแห่งหน่ึงในทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่บา้นปารามีแต ต าบลบุดี อ  าเภอเมืองจงัหวดัยะลา บนเน้ือท่ี 43 ไร่  ปัจจุบนัยา้ย
มาตั้งท่ีหมู่บา้นโสร่ง ต าบลเขาตูม อ  าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ดินแดนส่วนหน่ึงทางตอนใต้ของไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีเอกลกัษณ์เฉพาะทาง 
สงัคม วฒันธรรม และศาสนาท่ีแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ประกอบกบัพ้ืนท่ีน้ีอยู่ติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีสภาพสังคมวฒันธรรม และศาสนาเดียวกนั และมีท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธุ์
เดียวกนั คือ เช้ือสายมาเลยจึ์งมีความรู้สึกในตนเองว่าแปลกแยก 
1.8 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1.8.1 เคร่ืองหมาย … چ  چ   วงเลบ็ดอกไม ้ใชส้ าหรับโองการอลักุรอาน 

        1.8.2 เคร่ืองหมาย “...” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชส้ าหรับการแปลความหมายของอลักุรอานและอลั
หะดีษ ตลอดจนค าพดูของนกัวิชาการท่ีน ามาอา้งอิง 
        1.8.3 ((…)) วงเลบ็ปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
        1.8.4 (…) วงเลบ็เดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
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        1.8.5 สญัลกัษณ์     เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “สุบหานะฮุวะตะอาลา” ซ่ึงมีความหมาย
ว่า “พระองคท์รงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกย่องและสรรเสริญพระองค์
อลัลอฮฺ   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
        1.8.6 สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสัลลมั” ซ่ึงมี
ความหมายว่า “ขออลัลอฮฺ        ทรงประทานความจ าเริญและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีมุสลิม
ใชห้ลงัจากไดม้ีการกล่าวถึงนบีมุหมัมดั  
        1.8.7 สญัลกัษณ์    เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง ขออลัลอฮฺ   
ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใชห้ลงัจากไดม้ีการกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะสูลท่านอ่ืน
ยกเวน้นบีมุหมัมดั    หลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.8 สญัลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ” หมายถึง “ขออลัลอฮฺ 
   ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.9 สญัลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮา” หมายถึง “ขออลัลอฮฺ 
   ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบิยะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.10 สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุมา” หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ    ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺหรือเศาะหาบิยะฮฺ
จ  านวนสองท่านทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.9 วธิีด าเนินการวจิยั 
       การศึกษาคน้ควา้บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตค้ร้ังน้ี” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

      1.9.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
              1.9.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง บุคลากรและ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 4,502 คน  
        1.9.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดับสูงและบุคลากรทัว่ไปใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีจ  านวนทั้งสิน 5  คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (ก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
   (ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมสัลนั มาหะมะ 
     (ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายซาฟีอี บารู 
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   (ง) รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา 
   (จ) ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม นายมฮูมัมดันาเซร์ หะบาแย 
   กลุ่มท่ีสอง จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ 
เอกะกูล, 1973 : 725) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากจ านวนบุคลกรและนักศึกษา
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด ดงัน้ี  
 

                          สูตร    

       โดย          n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                   N  =  จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด 

                    e   =  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก  าหนด (ในการวิจยัคร้ังน้ีก  าหนดไวท่ี้
e = 0.05) 

แทนค่า         

                        =       367.360 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 367 คน ดงัรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาในหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
                                                                                                                   ประชากร 
 หน่วยงาน                                                              
                                                                                                         บุคลากร       นกัศกึษา 
    1.ส านกังานอธิการบดี                                                                       2                     -                 
    2.ส านกังานบริการการศึกษา                                                            10                    -                 
    3.ส านกังานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา                                                2                     - 
    4.ส านกังานส่งเสริมการวิจยัและเขียนต ารา                                      2                     -            
    5.ส านกังานประกนัคุณภาพการศกึษา                                              2                     -       

 

 

2Ne1

N
n




2)05.0(502,41

502,4
n
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ตารางท่ี 1 จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาในหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี(ต่อ) 
                                                                                                                   ประชากร 
 หน่วยงาน                                                              
                                                                                                         บุคลากร       นกัศกึษา 
    6.ส านกังานสถาบนัอสัสลาม                                                            2                    - 
    7.ส านกังานวิทยบริการ                                                                    10                   -           
    8.บณัฑิตวิทยาลยั                                                                             2                     -   
    9.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์                                                  15                 70 
    10.คณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                              15                 70                
    11.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                               10                 70                      
    12.คณะศกึษาศาสตร์                                                                        12                 70 
    13.ศนูยศ์ึกษาอลักุรอาน                                                                    3                    -                                                       

                            รวม                                                                              87                 280 

                     รวมทั้งหมด                                                                                  367 
(ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี : 2557) 

      1.9.2 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ คือใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูล และแบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้วิ ธี ก ารสัมภาษณ์แบบเจ าะ ลึก  เพื่ อศึ ก ษาข้อ เสนอแนะ เ ก่ี ย ว กับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      1.9.3 เคร่ืองมอืในการวจิยั 
              1.9.3.1 แบบของเคร่ืองมอืในการวจิยั 
 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อ
น าไปใชก้บักลุ่มท่ี 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนทั้งหมดจ านวน 5 ขอ้ 
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                  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้นต่างๆ 3 ดา้น 
       (1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (2) ดา้นเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (3) ดา้นการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
                  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  (ก) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้กบักลุ่มท่ี  1 
เก่ียวกบันโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีกบัการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      1.9.4 วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
                วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการสร้างแบบ
สมัภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

  1.9.4.1. การสร้างแบบสอบถาม 
               ( ก ) ศึ ก ษ าแนว คิ ด  ทฤษ ฎี  และ ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับบทบาทขอ ง

มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
                 (ข) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมของ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 3 ดา้น 1) 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 2) ดา้นการเปิดหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 3)ดา้นการผลิต
บณัฑิต แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ข 
                (ค) ร่างแบบสอบถามเพ่ือขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์พร้อมทั้ง
มีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
                (ง) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธแ์ละใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแกไ้ขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือพิจารณาข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดงัน้ี 
                 +1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
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                 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                 -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
 ซ่ึงผลปรากฏว่ามีจ  านวนขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 จ านวน 
5 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัออกเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากขอ้ค าถามมีประเด็นท่ีซ ้าซอ้นกนั 
                (จ) น าเป็นสอบถามท่ีไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองใช้ (Try out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ชุด เพื่อน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุง
คุณภาพของแบบสอบถาม 
                (ฉ) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมนั 
(Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอยบาค (Cronbach)  

1.9.4.2. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 

                          (ก) การสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ก  าหนดประเด็นของข้อ
ค าถามในแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด ทั้งน้ีเพ่ือ
มุ่งเน้นท่ีจะเก็บรายละเอียดและค าอธิบายเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการส ร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

                         (ข) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์จากต ารา เอกสาร และงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าแนวคิดท่ีไดม้าสร้างแบบสมัภาษณ์  

                        (ค) จดัท าแบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลุมเก่ียวกบั
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ทั้ง 3 ดา้น ดา้น
แนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและด้านการผลิตบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 

                        (ง) น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

                        (จ) น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงขอ้ค าถามแลว้จึงน าไปสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง  

 

            1.9.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    1.9.5.1 เก็บขอ้มลูความรู้จากเอกสาร โดยการเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีให้ความรู้
เก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าก
แหล่งเอกสารต่างๆ 
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  1.9.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้
ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากรของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ตามขั้นตอนดงัน้ี 
                       (ก) ลงพ้ืนท่ีประสานงานกบัตวัแทนคณะบริหารของมหาวิทยาลยั เพ่ือก  าหนด
ผูจ้ะใหก้ารสมัภาษณ์พร้อมนดัแนะวนัเวลาในการสมัภาษณ์และสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
                      (ข) สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี เก่ียวกบันโยบายและ
บทบาทในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้
                     (ค) ผูว้ิจัยและนักวิจัยช่วยลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมถึงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยผูว้ิจยัและนักวิจัยช่วยจะสอบถามแบบตัวต่อตวัและใชภ้าษามลายใูนการ
สอบถาม (ส าหรับบุคคลท่ีไม่คล่องในภาษาไทย)  
                 (ง )น าแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
แบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
      1.9.6 การจดักระท าของข้อมูล 
                1.9.6.1 น าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากแหล่งเอกสารต่างๆมาศึกษาและสรุปสาระส าคญัตาม
ขอบเขตท่ีก  าหนดไว ้
                1.9.6.2 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกและจากการบนัทึกโดยการ
อดัเสียงไวม้าถอดขอ้ความดว้ยวิธีสรุปสาระส าคญัตามขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีก  าหนดไว ้
                1.9.6.3 น าขอ้มูลตามขอ้ 1.9.6.1 และขอ้ 1.9.6.2 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
เก็บขอ้มลูเพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
                  1.9.6.4 น าขอ้มูลตามขอ้ 1.9.6.1 ขอ้ 1.9.6.2 และขอ้ 1.9.6.3 มาศึกษาวิเคราะห์ตาม
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
      1.9.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   1.9.7.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการสงัเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัแลว้น ามาอธิบายเชิงพรรณนา 
   1.9.7.1 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
              สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mcan) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลของแบบสอบถามใน
แต่ละดา้นและหาค่าเฉล่ียทั้ง 3 ด้านโดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปล
ความหมายดงัน้ี 
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               1.00-1.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
               1.51-2.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ย 
               2.51-3.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
               3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมาก 
               4.51-5.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   1.9.7.1 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ว่ามี
ความแตกต่างหรือไม่? อยา่งไร? 

 


