
 

118 

 

บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
ผลการวิจยัเร่ืองบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ ผูว้ิจยัขอ

เสนอขอ้มลูกลุ่มประชากรและผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
4.1 ข้อมูลกลุ่มประชากร 

  4.1.1ขอ้มลูกลุ่มประชากรของการวิจยั เป็นกลุ่มประชากรในมหาวิทยาลยัฟาฏอนี คือ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง บุคลากรและนกัศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 4,502 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจัยคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งหมด 372 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม1ผูบ้ริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์จ านวน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 
ไดต้อบรับการสัมภาษณ์ทั้ง5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และกลุ่ม 2 บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีไดต้อบแบบสอบถามและส่งคืน จ  านวน 367คน คิดเป็นร้อยละ100.00 ซ่ึง
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกูล, 1973 : 725)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากจ านวนบุคลกร
และนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด  
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  4.2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุต  าแหน่ง 

ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน น าเสนอในรูปตารางตั้งแต่ตารางท่ี 11- 15  
ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนค่าร้อยละ เพศ 
 
                         เพศ                                จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ชาย                                                        217                                           59.13 
    2. หญิง                                                      150                                            40.87 
                          รวม                                     367                                          100.00 

จากตารางท่ี 11 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
พบว่า บุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพศชาย มีจ  านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 59.13
เพศหญิง มีจ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87 
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนค่าร้อยละ อาย ุ
                         อาย ุ                               จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ต  ่ากว่า 22 ปี                                           219                                           59.67 
    2. 22-35 ปี                                                  75                                            20.44 
    3. 36-45 ปี                                                  58                                            15.80 
    4. 46-55 ปี                                                  15                                            04.09 
    5. มากกว่า 56  ปีข้ึนไป                               0                                             00.00 
                          รวม                                     367                                          100.00 
                     จากตารางท่ี 12 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 22 ปี มี

จ  านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 59.67 อายุระหว่าง 22-35 ปี มีจ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 
อายรุะหว่าง 36-45 ปี มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 อายุระหว่าง 46-55 ปี มีจ  านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 04.09 และอายมุากกว่า 56 ปีข้ึนไป มีจ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 
ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนค่าร้อยละ ต าแหน่ง 
                         ต  าแหน่ง                                จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. นกัศกึษา                                                      280                                           76.29 
    2. บุคลากรสายวิชาการ                                    23                                             06.27 
    3. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ                   104                                           28.34 
                                 รวม                                     367                                          100.00 

จากตารางท่ี 13 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งนักศึกษามีจ  านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 76.29 ต  าแหน่ง
บุคลากรสายวิชาการมีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 06.27 ต  าแหน่งบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มีจ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 
ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนค่าร้อยละ ระดบัการศึกษา 
                         ระดบัการศกึษา                 จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ปริญญาตรี                                               358                                            97.55 
    2. ปริญญาโท                                                9                                               02.45 
    3. ปริญญาเอก                                               0                                               00.00 
                            รวม                                     367                                            100.00 
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                     จากตารางท่ี 14 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีจ  านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 ปริญญาโทมีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 02.45 ปริญญาเอกมีจ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 
ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนค่าร้อยละประสบการณ์ในการท างาน 
    ประสบการณ์ในการท างาน                   จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ต  ่ากว่า 1 ปี                                                16                                            04.36 
    2. 1-5  ปี                                                       307                                          83.65 
    3. 6-10  ปี                                                     27                                            07.36 
    4. 11  ข้ึนไป                                                 17                                            04.63 
                            รวม                                     367                                          100.00 
                  จากตารางท่ี 15 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 04.36 มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-5 ปี มีจ  านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 83.65 มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีจ  านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 07.36 และมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปี ข้ึนไปมีจ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อย 04.63 

4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สันตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

        การวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยดา้นต่างๆ คือ 1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร 2) ดา้นการเปิด
หลกัสูตร 3) ดา้นการผลิตบณัฑิต ผูว้ิจยัขอน าเสนอในรูปตาราง ตั้งแต่ตารางท่ี 16- 19 
ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในภาพรวมและรายดา้นดงัน้ี 
                                  บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี                         ระดบัการปฏิบติั 
 ดา้นท่ี                       ในการสร้างสนัติภาพในสาม ล าดบัท่ี 
                                  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้              x̄                  S.D.           แปลผล 
    1. ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร                                   03.91                 0.408            มาก               1 
    2. ดา้นการเปิดหลกัสูตร                                         03.71                 0.294            มาก               2 
    3. ดา้นการผลิตบณัฑิต                                           03.74                 0.320            มาก               3 
                          ภาพรวม                                           03.87                 0.107            มาก 
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จากตารางท่ี 16 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก  (x̄ =3.91 ) รองลงมา คือ ดา้น
การผลิตบณัฑิต อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.74 ) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.71 )  

ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร 

                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            x̄             S.D.         แปลผล 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหม้หาวิทยาลยัเป็นองคก์รหลกั      04.03 0.890  มาก  6 
   ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาค 
   ใตใ้นมิติของอิสลาม                           
2. ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพท่ี          04.23 0.898  มาก  4 
สามารถสร้างสนัติภาพในชุมชนของตนเองและ 
ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้     

3. ผูบ้ริหารมีการปลกูฝังใหบุ้คลากรและนกัศกึษา        04.43 0.678  มาก          2 
   ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างสนัติภาพ    
4. ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัใหบุ้คลากรและนกัศกึษามี      04.57 0.626  มากท่ีสุด 1 
ความต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อ 
น าไปสู่สงัคมแห่งสนัติภาพ 

5. มีความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของ            03.20 1.157          ปานกลาง 14 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ  

6. ผูบ้ริหารมีนิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสร้าง        04.10 1.062  มาก  5 
 สรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อยูเ่สมอ                 

7. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมกีารศึกษาหา          03.97 0.928  มาก  7 
    ความรู้เพ่ิมเติมสม ่าเสมอ        
 
 
ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
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                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            x̄             S.D.         แปลผล 
8. ผูบ้ริหารส่งเสริมการเรียนรู้ท าใหบุ้คลากรเพ่ิม         03.47 1.306  ปานกลาง 13 
   ความสามารถและศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

   ใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการไดจ้ริง 
9. ผูบ้ริหารสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดอิสลามเขา้           04.40       0.670  มาก  3 
    กบัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเกิด 

    สนัติภาพ 

10. ผูบ้ริหารสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิดและ             03.83  1.085  มาก  9 
     วิธีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
     ของมหาวิทยาลยั 
11. ผูบ้ริหารพร้อมรับขอ้มลูใหม่ๆ เพื่อน ามา             03.49 0.960  มาก  12 
     พฒันาวิธีการคิดในการสร้างสนัติภาพของ 
     ตนน าไปสู่สงัคมแห่งสนัติภาพ 

12. ผูบ้ริหารมีการรณรงคก์ารสร้างสนัติภาพใน             03.65 0.980  มาก  10 
    มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเองและนอกพ้ืนท่ี 
13. ผูบ้ริหารเนน้การสอนเร่ืองสนัติภาพและแนว          03.93  1.048          มาก  8 
     ทางการสร้างสนัติภาพในกบับุคลากรและนกัศึกษา 
14. มีการส่งเสริมการสร้างสนัติภาพกบัมนุษย ์            03.57       1.331  มาก  11 
      และสรรพส่ิงต่างๆ 
                          ภาพรวม                                               03.91          0.408           มาก 

จากตารางท่ี 17 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.91) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดันให้บุคลากรและ
นกัศึกษามีความต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  (x̄ =4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการสร้างสันติภาพ อยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.43 )  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มี
ความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยู่ในระดบั ปานกลาง 
(x̄ =3.20 )  
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการเปิดหลกัสูตร 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นการเปิดหลกัสูตร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            x̄            S.D.           แปลผล 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพ          04.13  0.819         มาก  1 
    สนัติศึกษา และสนัติวิธี 
2. เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บรองมาตรฐานสากลและ         03.93 1.048  มาก  4 
    สามารถน าไปใชก้บัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆได ้    
3. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้            03.57        1.331  มาก  10 
    และความรุนแรงในระดบัครอบครัว ชุมชน ชาติ 
    และระหว่างประเทศได ้
4. เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา            04.07 0.980  มาก  2 
   การศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อ 
   ใหเ้กิดสนัติภาพได ้
5. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตนกัศึกษาท่ีไดผ้ล          04.03 0.964  มาก  3 
   จริงและสามารถเป็นแบบอยา่งกบัคนในสงัคม 

   ในการสร้างสนัติภาพได ้

6. มีการเปิดหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างสนัติภาพใน        03.80  1.95  มาก  6 
   สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมทัว่ไปได ้                
7. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างจิตส านึกและ        03.60         1.404  มาก  9 
   จิตวิญญาณในการสร้างสนัติภาพ        
8. เป็นหลกัสูตรท่ีมีการเนน้หนกัในดา้นจริยธรรม        03.83         1.234  มาก  5 
   และการปฏิบติัไดจ้ริง 
9. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างสนัติภาพไดทุ้กมิติ         03.70         1.179  มาก  7   
 
   
 

ตารางท่ี 18  (ต่อ) 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
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 ขอ้ท่ี                       ดา้นการเปิดหลกัสูตร  ล าดบัท่ี 
                                                                                              x̄          S.D.         แปลผล 
10. เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างของอิสลาม หลกัการ        03.65 0.980         มาก  8     
   ศรัทธา หลกัการปฏิบติั วิถีการปฏิบติัอิสลามในชีวิต 
   ประจ าวนัและผลของการปฏิบติัในเชิงจิตวิญญาณ 
   และ ระบบต่างๆในอิสลาม 
11. มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ี                03.16  0.970         ปานกลาง 13 
    ปรากฏอยูใ่นอลักุรอาน และซุนนะฮฺ และ 
    สิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ 
12. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี          03.29 0.910  มาก  12 
   สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัศึกษา 
   เพื่อใหเ้กิดสนัติภาพ    
13. เป็นหลกัสูตรท่ีใหค้วามส าคญัและเนน้การ                 03.49 0.96  มาก  11 
   จดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
                          ภาพรวม                                                 03.71         0.294             มาก 

จากตารางท่ี 18 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นการเปิดหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพ
สันติศึกษา และสันติวิธี อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ =4.13) รองลงมา คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพได ้ อยู่ใน
ระดบัมาก (x̄ =4.07)ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏ
อยูใ่นอลักุรอาน และซุนนะฮฺ และสิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20 )  

 
 
 
 

ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการผลิตบณัฑิต 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
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 ขอ้ท่ี                       ดา้นการผลิตบณัฑิต  ล าดบัท่ี 
                                                                                             x̄           S.D.         แปลผล 
1. เป็นองคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง                  04.00 1.050  มาก  2 
2. มีการส่งเสริมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง     03.60 1.303  มาก  10 
    เช่น การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 
3. สนบัสนุนขวญัและก าลงัใจส าหรับนกัศกึษาท่ีมี        03.70 1.179  มาก  7 
    ผลการเรียนดีและประพฤติดี           
4. มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตตรงตามความ        03.80 1.095  มาก  5 
   ตอ้งการขององคต่์างๆ ในการสร้างสนัติภาพใน 

    สามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้

5. ใหอ้งคก์รภายนอกเขา้มาจดักิจกรรมแลกเปล่ียน        03.87 1.196  มาก  3 
   เพื่อใหเ้กิดแนวคิดเร่ืองสนัติภาพได ้

6. เป็นองคอ์งท่ีด  ารงไวซ่ึ้งแบบอยา่งขององคก์รอ่ืนๆ       03.83 1.037  มาก  4 
   ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาค 
   ใตส้งัคมทัว่ไปได ้
7. มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยผา่นศาสตร์และ     03.67 1.155  มาก  9 
   ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเพ่ือใหผู้เ้รียนมีวิธีการด ารงชีวิต 

   ตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

8. มีการส่งเสริมใหอ้งคก์ารบริหารนกัศึกษามีบทบาท     03.73 1.363  มาก  6 
  ในการสร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
9. มีการส่งเสริมใหส้โมสรนกัศึกษามีบทบาทในการ     03.67 1.184  มาก  8 
   สร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
10. มีการส่งเสริมใหชุ้มนุมต่างๆ มีบทบาทในการ        03.56 1.366  มาก  11 
   สร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
11. มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ        03.43 1.382  ปานกลาง     12 
   ทั้งในและนอกประเทศในเร่ืองเก่ียวกบัสนัติภาพ 

ตารางท่ี 19  (ต่อ) 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นการผลิตบณัฑิต  ล าดบัท่ี 
                                                                                             x̄            S.D.          แปลผล 
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12. มีการส่งเสริมการสร้างสนัติภาพในกิจกรรม          03.20 1.1570 มาก  13 
   ฮาลาเกาะฮฺใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา 
13. มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่น        04.57 0.628  มากท่ีสุด 1 
   น าในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน 

   ภาคใตแ้ละสงัคมโลกได ้
                          ภาพรวม                                                03.74          0.320             มาก 

จากตารางท่ี 19 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นการผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.74) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่นน า
ในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x̄ 

=4.57 ) รองลงมา คือ เป็นองคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.00 )  ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การส่งเสริมการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺให้กบับุคลากรและ
นกัศึกษา อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20 )  

4.2.3 ผลการวเิคราะห์ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ในการสร้างสันตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

4.2.3.1ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยพิจารณา
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบาย
เชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
   ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดท่ีจะสร้างสงัคมแห่งสนัติภาพโดยการให้คนใน
สงัคมมีความรู้เร่ืองศาสนาก่อน โดยการใชส้โลแกน อุมมุตนัวาฮิดะห์(ประชาชาติเดียวกนั) และอุม
มะตนัวาซอตอ (ประชาชาติทางสายกลาง) ส่วนแนวคิดในการผลิตบณัฑิตของผูบ้ริหาร คือ การให้
ความส าคญักบัชีวิตก่อนอาชีพ กล่าวคือ บณัฑิตท่ีจบออกไปจะตอ้งมีชีวิตท่ีดีในแบบของอิสลาม มี
คุณธรรมจริยธรรมและเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่คนในสงัคมได ้
    ดา้นการเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับสันติภาพ บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ คือ การเปิดสาขาวิชารัฐประสาทศาสนศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ข้อหน่ึงท่ีชัดเจนมากคือ 
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกไปแลว้สามารถน าคนในสังคมและหน่วยงานต่างๆ ไดด้ว้ยแบบอย่าง
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แห่งอิสลาม เช่น เป็นนายอ าเภอท่ีสามารถน าละหมาดได ้เป็นผูใ้หญ่บา้นสามารถและอีหม่ามละ
หมาดได ้เป็นตน้ ส่วนการเปิดรายวิชาสันติศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนักศึกษาทุกคนจะตอ้ง
เรียนเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงสนัติภาพท่ีแทจ้ริงและวิธีการท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพ 

     ดา้นการผลิตบณัฑิต บุคลากรและนักศึกษามีข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
มหาวิทยาลยัมีความตระหนักในการผลิตบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความส าคญักับ
ชีวิตก่อนอาชีพในแนวทางการปฏิบติัของท่านนบีมฮูมัมดั  และน าไปสู่การปฏิบติั เพราะบณัฑิต
ท่ีจบออกไปจะเป็นผูน้  าและแบบอยา่งในหน่วยงานต่างๆ และสงัคมท่ีตนอาศยัดว้ย 

4.2.3.2การวิเคราะห์เน้ือหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลยัในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเพ่ิมเติม จ านวน 5 ท่าน มีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
   การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
   ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีแนวคิดบนพ้ืนฐานเดียวกนั คือ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสงัคมแห่งสันติภาพ โดยเฉพาะสังคมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการเปิดหลกัสูตรสนัติศึกษาในภาคบงัคบัเรียนและการผลิตบณัฑิตให้
เป็นบณัฑิตท่ีอยูบ่นทางสายกลางในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลก
ดว้ยหลกัการอิสลาม ประกอบดว้ย           
 4.2.3.3 แนวคิดของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการสร้างสนัติภาพ 
 ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาทของมหาวิทยาลัย ท่ี เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีวตัถุประสงคแ์รกของในการสร้างมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษย์
ใหเ้ขา้ใจอิสลาม น าหลกัการอิสลาม และการมีชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลกัการของอลัอิสลาม 
ดว้ยเหตุผลดังกล่าว เป็นการแสดงส่ิงท่ีแน่ชัดและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดจ้ากเร่ืองของ
สันติภาพ เพราะอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยใ์นโลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบัผูใ้ด เวน้แต่
การป้องกนัความเป็นอยูข่องตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่าอิสลามไป
ท าสงครามเพ่ือให้คนท่ีมิใช่อิสลามเขา้รับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ในอิสลามแน่นอน 
อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่
มนุษยพ์ร้อมกบัรุสกีกบัมนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเอง
ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ  
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 ทั้งหมดน้ีคือแนวคิดหลกัในการบริหารมหาวทิยาลยัไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดบั
ใดก็ตามทั้งหมดมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของอิสลามถึงแมจ้ะมีความยุงยากขนาดไหนก็ตาม เพ่ือ
ด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนบัตั้งแต่หลายสิบปีท่ีผา่นมา เรามีแนวคิดอย่างน้ี  สันติภาพในสังคมน้ี
จะเกิดข้ึนไม่ไดน้อกจากพวกเขาหรือคนในสังคมจะเขา้ใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชาติ
อิสลาม ดงันั้นหากพวกเขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสนัติภาพ เพราะอิสลามเร่ิมจากอากีดะฮฺ 
อีบาดตั และอคัลาก ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ ไม่มีอากีดะฮฺอิสลามอนัใดท่ีจะ
น าไปสู่ความกา้วร้าวหรือการสร้างความแตกแยก ไม่มีอีบาดตัอิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่สงคราม 
และไม่มีอคัลากอิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่ความโหดเห้ียมทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่มีในอิสลามอย่าง
แน่นอน ดว้ยความเขา้ใจอยา่งน้ีแหละท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนียึดมาตลอด เพราะสันติภาพจะไม่เกิน
แน่นอนหากปราศจากอิสลามและการปฏิบติัท่ีเป็นอิสลามไม่เกิดข้ึนเหมือนกนัหากปราศจากความรู้ 
เพราะอิสลามกบัความรู้ไม่สามารถแยกกนัได ้เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม ความรู้
จากวะฮฺยขูองอลัลอฮฺ   น้ีคือพ้ืนฐานหลกัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
เพื่อใหป้ระชาชาติอิสลามเขา้ใจว่าการมีชีวิตอยูบ่นโลกน้ีไม่ใช่เพ่ือส่ิงใด นากจากการสร้างสนัติภาพ 
จะด้วยวิธีการใดก็ข้ึนอยู่ก ับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี เพราะเพ่ือให้คนท่ีไม่เข้าใจ
อิสลามโดยเฉพาะคู่กรณีอิสลามในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เข้าใจว่าอิสลามมีวิธีสอน
อยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  
 4.2.3.4 แนวคิดดา้นการเปิดหลกัสูตรสนัติศึกษา 
   ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีการเปิดหลกัสูตร
สันติศึกษาเป็นวิชาบังคับทั่วไปท่ีนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน 3 หน่วยกิจ ทุกชั้ นปีแต่ใน
ขณะเดียวกนัในแต่ละวิชาก็มีการบูรณการให้นักศึกษาผ่านระบบกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือท่ีจะท าให้นักศึกษามีความสามารถเข้าใจ
อิสลามเพ่ิมข้ึนและอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ีหลากหลายไดแ้ละรายวิชาสันติศึกษาสามารถปรับเปล่ียน
ความคิดของนกัศึกษาท่ีมาจากพ้ืนฐานท่ีหลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม ทั้ง
ปัญหาครอบครัวต่างๆ พอเขา้มาศึกษาก็สามารถท าใหน้กัศึกษามีจิตใจท่ีดี มีแนวคิดเชิงบวกมากข้ึน 
มีความเขา้ใจศาสนาท่ีครอบคลุมมากข้ึนบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางท่ีสุดโต่ง ซ่ึงในท าให้
นกัศึกษาเม่ือผา่นการเรียนรายวิชาสนัติศึกษามีความคิดหรือแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกนัสามารถ
อยูร่่วมกนัไดย้งัสนัติภาพทั้งในมหาวิทยาลยัเองและในสงัคมขา้งนอกดว้ย  

 4.2.3.5 แนวคิดดา้นการผลิตบณัฑิต 
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   ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า องค์กรท่ีผลิตคนหรือผลิตบัณฑิตเพื่อ
สันติภาพแน่นอนก็ต้องเป็นมหาวิทยาลยั สถาบันหรือโรงเรียนไม่ใช่องค์กรอ่ืนแน่นอนเพราะ
องคก์รอ่ืนไม่ใช่องค์กรท่ีจะผลิตคนหรือบณัฑิต องค์กรผลิตบณัฑิตคือมหาวิทยาลยั สถาบนัหรือ
โรงเรียนส่วนองคก์รอ่ืนเป็นเพียงองค์ประกอบในการส่งเสริมในการผลิตบณัฑิตกบัมหาวิทยาลยั 
เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิตบณัฑิตเกือบ
หมื่นคน ร่วมถึงระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท บัณฑิตต่างๆ เหล่าน้ีมี
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้างสนัติภาพปัจจุบนับณัฑิตเหล่าน้ีเขา้สู่สงัคมแลว้ และไม่เคยมีข่าวว่าบณัฑิต
เหล่าน้ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆท่ีจะสร้างความแตกแยกภายในสังคมหรือสร้างความ
รุนแรงท าใหเ้กิดความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพในสงัคมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละประเทศชาติในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู นักธุรกิจ นักการเมืองและอ่ืนๆ 
ฯลฯ เพราะพวกเขาถกูปลกูฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรูปแบบของอิสลามบนพ้ืนฐานประชาชาติสาย
กลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุขและสามารถสร้างสนัติภาพใหก้บัสงัคมได ้
 จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ผู ้วิ จัยมีความเห็นว่า บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในด้านแนวคิดของ
ผูบ้ริหารในการสร้างสันติภาพ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดในการสร้างสันติภาพ
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งมหาวิทยาลยั และเป็นสันติภาพในบริบทของอิสลามเพราะสันติภาพเป็นความ
ตอ้งการของอลัลอฮฺ  และอลัลอฮฺ  ส่งมุสลิมมาเพื่อสร้างสนัติภาพ ส่วนดา้นการเปิดหลกัสูตร
สนัติศึกษาก็เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีพ้ืนฐานหรือความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สนัติศึกษา สนัติวิธี และสนัติภาพและสามารถเป็นประชาชาติทางสายกลางท่ีอยูใ่นสังคมอย่างสันติ
สุขไดโ้ดยไม่มีความแตกแยก และดา้นการผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลยัไดส่้งเสริมทางดา้นจิตวิญญาณ
แห่งอิสลาม ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีรักสนัติภาพและรักในการสร้างสนัติภาพในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางศาสนา หลากหลายทางความคิด และหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม
ต่างๆ ตามหลกัการอิสลามต่อไป 

 สรุปไดว้่า สนัติภาพในอิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงช้ีน าบุคคล
ท่ีขวนขวายความโปรดปรานอนัเป็นหนทางแห่งสันติภาพและอลัลอฮฺ   ไดส่้งศาสนฑูตเพื่อมา
เป็นแบบอยา่งในการสร้างสนัติภาพในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกน้ีและโลก
อาคีเราะฮฺ (ชีวิตหลงัความตาย)  อลัลอฮฺ  ไดแ้จง้ข่าวดีส าหรับบรรดาผูศ้รัทธาท่ีประกอบคุณงาม
ความดี มุ่งรักษาสนัติภาพและเผยแผ่ความสงบสุข พวกเขาไดรั้บการตอบแทนจากอลัอฮฺ   ดว้ย
สรวงสวรรคดิ์นแดนแห่งความสนัติสุขในวนัท่ีพวกเขาไดพ้บกบัพระองค์อย่างสันติ ดงันั้นอิสลาม
เป็นศาสนาแห่งความสนัติภาพอยา่งแน่นอน ซ่ึงเป็นค าท่ีบรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ไดก้ล่าวค าทกัทาย 
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อสัสลาม และเป็นพระนามของอัลลอฮ  ค าหน่ึง ส าหรับสันติภาพของบรรดาผูศ้รัทธานั้ น
แน่นอนก็คือสวนสวรรค์นั้นเอง เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการตอบแทนในการท าความดีในโลกน้ีเรา
เรียกว่า “ดารุสสลาม” ส าหรับสันติภาพนั้นจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีความพยายามเรียกร้องอย่าง
จริงใจต่ออ านาจสูงสุด ให้ยอมรับในส่ิงท่ีเราตอ้งการ ถา้ส่ิงนั้นไม่เป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามกฎขอ้บญัญติั
ของศาสนาอิสลาม ส าหรับสงัคมบา้นเราทุกวนัน้ี โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เราจะหาความมี
คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยใจจริงแทบจะหาไม่ไดเ้ลย ต่างคนต่างตอ้งการผลประโยชน์ และอ านาจ
มากเกินไป จนท าใหป้ระชาชนเรานั้น ถกูกดข่ีคมเหง หาความสนัติภาพไม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงแนวความคิดหลกัการและอุดมการณ์ ส าหรับศาสนาอ่ืนนั้นจะไม่มีความสันติภาพ
เกิดข้ึนได ้ถา้ไม่ไดน้ ากฎข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามมาใช้ประยุกต์ เพราะอิสลามเท่านั้นเป็น
ศาสนาแห่งความสนัติภาพ 

สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์และถาวรไดน้ั้น
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเอาสันติภาพในรูปแบบอิสลามเท่านั้นถึงจะเกิดสันติภาพได ้เพราะ
อิสลามคือศาสนาแห่งสนัติภาพ และถกูส่งลงมาเพ่ือสร้างสันติภาพให้กบัโลกน้ีและโลกอาคีเราะฮฺ
(ชีวิตหลงัความตาย)และสนัติภาพจะเกิดข้ึนไดน้ั้นเมื่อมนุษยทุ์กคน มีความพอเพียงในความเป็นอยู่
ของตน ปราศจากความอิจฉาริษยาผูอ่ื้น ปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยใจจริง และมนุษย์ไม่เห็น
ผลประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีจะท าพ้ืนท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตเ้กิดสนัติภาพไดจ้ริงและตลอดไป 

 


