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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัจะสรุปผลการวิจยั ท่ีท าการวิจยัมาทั้งหมด คือวตัถุประสงค์การวิจยั 
วิธีด  าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายการวิจยั และเสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
 1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป 
 1.3.2 เพื่อศึกษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
 1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
5.2 วธิีด าเนินการวจิยั 
  การศึกษาคน้ควา้บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตค้ร้ังน้ี”ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  5.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.5.2.1 ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดับสูง บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งสิน 4,502 คน (ท่ีมา : กองการเจา้หน้าท่ี 
ส านกังานอธิการบดี :2557) 
 1.5.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทั่วไปใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 372 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
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 
  กลุ่มท่ีสองจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ 
เอกะกลู, 1973 : 725)  
      5.2.2 แบบแผนการวจิยั 
   การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      5.2.3 เคร่ืองมอืในการวจิยั 
  5.2.3.1 แบบของเคร่ืองมือในการวิจยั 
 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อ
น าไปใชก้บักลุ่มท่ี 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist)ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานทั้งหมดจ านวน 5 ขอ้ 
                  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้นต่างๆ 3 ดา้น 
       (1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (2) ดา้นเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (3) ดา้นการผลิตบณัฑิต 
                  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  (ข) แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มท่ี  1 
เก่ียวกบันโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีกบัการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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 5.2.4 วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
  วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างแบบ
สมัภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
  5.2.4.1. การสร้างแบบสอบถาม 
 (ก )ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
 (ข)ก  าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมของ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 3 ดา้น 1) 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 2) ดา้นการเปิดหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 3)ดา้นการผลิต
บณัฑิต แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ข 
 (ค) ร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมทั้งมีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพ่ือใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 (ง) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธแ์ละใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแกไ้ขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือพิจารณาข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดงัน้ี 
                    +1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                    0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                    -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
ซ่ึงผลปรากฏว่ามีจ  านวนขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 จ  านวน 3 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
จดัออกเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากขอ้ค าถามมีประเด็นท่ีซ ้าซอ้นกนั 
                 (จ) น าแบบสอบถามท่ีไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองใช ้(Try 

out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ชุด เพื่อน าผลวิเคราะห์มา
ปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม 
 (ฉ) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือ
มนั (Reliability)โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอยบาค(Cronbach)  
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5.2.4.1. การสร้างแบบสมัภาษณ์ 
                            (ก) การสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ก  าหนดประเด็นของข้อ
ค าถามในแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด ทั้งน้ีเพ่ือ
มุ่งเน้นท่ีจะเก็บรายละเอียดและค าอธิบายเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

(ข) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าแนวคิดท่ีไดม้าสร้างแบบสมัภาษณ์ 

(ค) จดัท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุม
เก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ทั้ง 3 ดา้น 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและดา้นการผลิตบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 (ง) น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

(จ) น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงขอ้ค าถามแลว้จึงน าไปสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง  

               5.2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด  าเนินการดงัน้ี 
 5.2.5.1 ข อ ห นั ง สื อ แ น ะ น า ตั ว ผู ้ วิ จั ย จ า ก วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึง คณบดีของแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มลู 
 5.2.5.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
                         (ก) ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตวัอย่างและก าหนดส่งคืนภายใน 15 วนั โดย
ผูว้ิจยัจะเดินทางไปเก็บดว้ยตนเอง 
                         (ข)แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยประสานงาน นัดวนัเวลาการสัมภาษณ์และออก
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและไดบ้นัทึกผลการสมัภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง  
          5.2.5.3 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
  5.2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.2.6.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมาวิเคราะห์
โดยใชว้ิธีการสงัเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัแลว้น ามาอธิบายเชิงพรรณนา 
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    5.2.6.1 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  สถิติ เ ชิงพรรณนา(Descriptive)ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  ค่า เฉ ล่ีย 
(Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้ในการอธิบายข้อมูลของ
แบบสอบถามในแต่ละดา้นและหาค่าเฉล่ียทั้ง 3 ดา้น โดยแบ่งช่วงของค่าตวักลางเลขคณิต 5 กลุ่ม 
ในการแปลความหมายดงัน้ี 
             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 
5.3 สรุปผลการวจิยั 
      5.3.1 ผลการศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพโดยทัว่ไปคือ การท่ีสงัคมใชชี้วิตอยู่
อย่างมีความสุขไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิดท่ี
แตกต่างกนั และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดไดด้้วยความยุติธรรมและ
สันติภาพ ส่วนความหมายและความส าคญัของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามไดใ้ห้ความส าคัญ
เร่ืองสันติภาพไม่เฉพาะบนโลกน้ีเท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ(ชีวิตหลงัความตาย)ดว้ย 
เพราะสนัติภาพในอิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอย่างโดยส่งศาสน
ฑูตมฮมัมดั  เพื่อมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนบนโลกน้ี 
ส่ิงแรกท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพไดน้ั้นคือ บรรดามนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งมีหลกัอะกีดะฮฺ(หลกัศรัทธา)
ท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงคือ การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เช่ือมัน่ต่อการมีอยู่จริงของอลัลอฮฺ  ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ   ไดก้  าหนดและไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีหา้มโดยยดึแบบอยา่งจากท่านนบีมุฮมัมดั 
 ก็จะท าใหเ้กิดสนัติภาพได ้  
      5.3.2ผลการศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลกมีอยู ่3 ดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
   5.3.2.1 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการเปิดหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนับสนุน
สันติภาพ ซ่ึงประกอบด้วยหลกัสูตรอิสลามศึกษา หลกัสูตรมหาบัณฑิตการเมืองการปกครอง 
รายวิชาอลักุรอาน รายวิชาสนัติศึกษา และรายวิชาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะรายวิชาอลักุรอานและรายวิชาสันติศึกษาเป็นรายวิชาบงัคบัให้
นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงเรียนเพราะตอ้งการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในเร่ืองสันติภาพและตอ้งการให้



 

136 

 

นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีรักสนัติภาพ น้ีคือนโยบายหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีให้ความส าคญัท่ีจะท า
ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก 
 5.3.2.2 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคม 

 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีนโยบายในการผลิตบณัฑิตเพื่อสร้างสันติภาพโดยผ่านหลกัสูตรการเรียน
การสอน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ กลุ่มศึกษาอลักรุอานและอบรมแก่น าต่างๆ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะท าใหน้กัศึกษาและบุคคลกรมีแนวคิดในเร่ืองสนัติภาพในแนวทางเดียวกนั ในจุด
น้ีแหล่ะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริญญาตรี ป.บณัฑิต และปริญญา
โท ทั้งหมดน้ีเราไม่เคยไดข่้าวว่าบณัฑิตของเรามีปัญหาความขดัแยง้หรือต่อตา้นสนัติภาพ โดยส่วน
ใหญ่แลว้จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู  อุสตาด นักธุรกิจ 
นักการเมือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูรั้บเหมางานต่างๆ จะท างานใน
ต าแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในทุกๆ พ้ืนท่ี
ท่ีสงัคมตอ้งการสนัติภาพ  
 5.3.2.3 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้าน
สนัติภาพ มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความพยายามท่ีจะท าให้องค์กรแห่งน้ี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และองค์กรแห่งสันติภาพในรูปแบบอิสลามผ่านการน าเสนอสันติภาพต่างๆให้กับคนในชุมชน 
สงัคมและประเทศชาติ ผา่นการเขียนต ารา เช่น หนงัสืออิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ หนังสือเราคือ
ประชาชาติเดียวกนั หนงัสืออนันะซีฮะฮฺ หนงัสือ12โอวาท อธิการบดีและหนงัสือสิทธิมนุษยชนใน
อิสลาม ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหค้นในสงัคมมีความรู้และสามารถสร้างสนัติภาพไดใ้นชุมชนท่ีตนอยู่ได ้
ส่วนการบรรยายเพ่ือใหม้นุษยเ์ขา้ใจและมีความรู้สึกรักสนัติภาพและท่ีส าคญัมากกว่านั้นคือมนุษย์
ทุกคนใหค้วามส าคญัในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก  

        5.3.3 ผลการศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตส้ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 5.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ75.0 มีอายุต  ่ากว่า 22 ปี ร้อยละ70.0  
ต  าแหน่ง ร้อยละ 75.0 ระดบัการศึกษา ต ่ากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 80.0 และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน  1-5  ปี   ร้อยละ  85.0                             
 5.3.3.2 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก  (x̄ =3.91) รองลงมา คือ ดา้น
การผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.74) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.71) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบว่า  
 (ก) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารพบว่า อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัให้บุคลากรและนักศึกษามีความ
ต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x̄ 

=4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคญั
ของการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.43)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่พร้อม
ใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20)  

(ข) ดา้นการเปิดหลกัสูตรพบว่า อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมีแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพสันติศึกษา 
และสนัติวิธี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x̄ =4.13 ) รองลงมา คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อใหเ้กิดสนัติภาพได ้อยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.07)  
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏอยูใ่นอลักุรอาน และ
ซุนนะฮฺ และสิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20)  

(ค) ดา้นการผลิตบณัฑิต พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบัณฑิตท่ีเป็นแก่นน าในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลกได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ =4.57) 
รองลงมา คือ เป็นองค์กรท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.00)  ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การส่งเสริมการสร้างสนัติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20)  

5.3.3.3 การประมวลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 3 และจากแบบสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน ในขอ้ค าถามประเด็นเดียวกนั สรุปไดด้งัน้ี 

มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
สงัคมแห่งสนัติภาพ โดยเฉพาะสงัคมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการเปิดหลกัสูตรสันติศึกษา
ในภาคบงัคบัเรียนและการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีอยูบ่นทางสายกลางในการสร้างสนัติภาพใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลกด้วยหลกัการอิสลาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
วตัถุประสงค์แรกของในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษยใ์ห้เข้าใจอิสลาม น า
หลกัการอิสลาม และการมีชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลกัการของอลัอิสลาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
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เป็นการแสดงส่ิงท่ีแน่ชดัและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดจ้ากเร่ืองของสันติภาพ เพราะอิสลาม
คือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์น
โลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบัผูใ้ด เวน้แต่การป้องกนัความเป็นอยู่
ของตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่าอิสลามไปท าสงครามเพ่ือให้คนท่ี
มิใช่อิสลามเขา้รับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผใ่นอิสลามแน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง 
เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกับรุสกีกับ
มนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเองครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ  
 ทั้งหมดน้ีคือแนวคิดหลกัในการบริหารมหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดบัใด
ก็ตามทั้ งหมดมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของอิสลามถึงแม้จะมีความยุงยากขนาดไหนก็ตาม เพ่ือ
ด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนับตั้งแต่หลายสิบปีท่ีผ่านมา สันติภาพในสังคมน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้
นอกจากพวกเขาหรือคนในสงัคมจะเขา้ใจอิสลามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชาติอิสลาม ดงันั้นหาก
พวกเขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสนัติภาพ เพราะอิสลามเร่ิมจากอากีดะฮฺ(หลกัความเช่ือ) อี
บาดตั(หลกัการปฏิบติั) และอคัลาก(จริยธรรมอิสลาม) ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ 
ไม่มีอากีดะฮฺ(หลกัความเช่ือ) อิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่ความกา้วร้าวหรือการสร้างความแตกแยก 
ไม่มีอีบาดตั(หลกัการปฏิบติั) อิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่สงคราม และไม่มีอคัลาก(จริยธรรมอิสลาม) 
อิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่ความโหดเห้ียมทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่มีในอิสลามอย่างแน่นอน ดว้ยความ
เข้าใจอย่างน้ีแหละท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนียึดมาตลอด เพราะสันติภาพจะไม่เกินแน่นอนหาก
ปราศจากอิสลามและการปฏิบติัท่ีเป็นอิสลามไม่เกิดข้ึนเหมือนกันหากปราศจากความรู้ เพราะ
อิสลามกบัความรู้ไม่สามารถแยกกนัได ้เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม ความรู้จาก
วะฮฺย(ูวิวรณ์)ของอลัลอฮฺ  น้ีคือพ้ืนฐานหลกัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
เพ่ือใหป้ระชาชาติอิสลามเขา้ใจว่าการมีชีวิตอยูบ่นโลกน้ีไม่ใช่เพ่ือส่ิงใด นากจากการสร้างสนัติภาพ 
จะด้วยวิธีการใดก็ข้ึนอยู่ก ับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี เพราะเพ่ือให้คนท่ีไม่เข้าใจ
อิสลามโดยเฉพาะคู่กรณีอิสลามในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เข้าใจว่าอิสลามมีวิธีสอน
อยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  มีการเปิดหลกัสูตรสันติ
ศึกษาเป็นวิชาบงัคบัทัว่ไปท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งลงเรียน 3 หน่วยกิจ ทุกชั้นปีแต่ในขณะเดียวกนัใน
แต่ละวิชาก็มีการบูรณการใหน้กัศึกษาผา่นระบบกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ 
ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือท่ีจะท าใหน้กัศึกษามีความสามารถเขา้ใจอิสลามเพ่ิมข้ึนและอยู่
ร่วมกนัในสงัคมท่ีหลากหลายไดแ้ละรายวิชาสนัติศึกษาสามารถปรับเปล่ียนความคิดของนักศึกษา
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ท่ีมาจากพ้ืนฐานท่ีหลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม ทั้งปัญหาครอบครัว
ต่างๆ พอเขา้มาศึกษาก็สามารถท าให้นักศึกษามีจิตใจท่ีดี มีแนวคิดเชิงบวกมากข้ึน มีความเขา้ใจ
ศาสนาท่ีครอบคลุมมากข้ึนบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางท่ีสุดโต่ง ซ่ึงในท าให้นักศึกษาเม่ือ
ผา่นการเรียนรายวิชาสนัติศึกษามีความคิดหรือแนวคิดอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนัสามารถอยู่ร่วมกนัได้
ยงัสนัติภาพทั้งในมหาวิทยาลยัเองและในสงัคมขา้งนอกดว้ยและองค์กรท่ีผลิตคนหรือผลิตบณัฑิต
เพื่อสนัติภาพแน่นอนก็ตอ้งเป็นมหาวิทยาลยั สถาบนัหรือโรงเรียน ไม่ใช่องค์กรอ่ืนแน่นอนเพราะ
องคก์รอ่ืนไม่ใช่องค์กรท่ีจะผลิตคนหรือบณัฑิต องค์กรผลิตบณัฑิตคือมหาวิทยาลยั สถาบนัหรือ
โรงเรียนส่วนองคก์รอ่ืนเป็นเพียงองค์ประกอบในการส่งเสริมในการผลิตบณัฑิตกบัมหาวิทยาลยั 
เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิตบณัฑิตเกือบ
หม่ืนคน ร่วมถึงระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท บัณฑิตต่างๆ เหล่าน้ีมี
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้างสนัติภาพปัจจุบนับณัฑิตเหล่าน้ีเขา้สู่สงัคมแลว้ และไม่เคยมีข่าวว่าบณัฑิต
เหล่าน้ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆท่ีจะสร้างความแตกแยกภายในสังคมหรือสร้างความ
รุนแรงท าใหเ้กิดความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพในสงัคมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละประเทศชาติในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู นักธุรกิจ นักการเมืองและอ่ืนๆ 
ฯลฯ เพราะพวกเขาถกูปลกูฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรูปแบบของอิสลามบนพ้ืนฐานประชาชาติสาย
กลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุขและสามารถสร้างสนัติภาพใหก้บัสงัคมได้ 
5.4 อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัเร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.91) รองลงมา คือ ดา้นการผลิต
บณัฑิต อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.74) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.71)  

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมี
วตัถุประสงค์แรกของในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษยใ์ห้เข้าใจอิสลาม น า
หลกัการอิสลาม และการมีชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลกัการของอลัอิสลาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
เป็นการแสดงส่ิงท่ีแน่ชดัและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดจ้ากเร่ืองของสันติภาพ เพราะอิสลาม
คือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์น
โลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบัผูใ้ด เวน้แต่การป้องกนัความเป็นอยู่
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ของตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่าอิสลามไปท าสงครามเพ่ือให้คนท่ี
มิใช่อิสลามเขา้รับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ในอิสลามแน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง 
เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกับรุสกีกับ
มนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเองครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี  
5.4.1.1 ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัใหบุ้คลากรและนกัศึกษามีความต่ืนตวัใน
ดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ =4.57) 
รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสนัติภาพ อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.43)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท า
ใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20)  
   ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิดหลกัในการบริหารมหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหารระดบัใดก็ตามทั้งหมดมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของอิสลามถึงแมจ้ะมีความยุงยากขนาดไหนก็
ตาม เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนบัตั้งแต่หลายสิบปีท่ีผา่นมา เรามีแนวคิดอยา่งน้ี  สนัติภาพใน
สังคมน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้นอกจากพวกเขาหรือคนในสังคมจะเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชาติอิสลาม ดงันั้นหากพวกเขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสันติภาพ เพราะอิสลามเร่ิม
จากอากีดะฮฺ อีบาดตั และอคัลาก ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ ไม่มีอากีดะฮฺอิสลาม
อนัใดท่ีจะน าไปสู่ความกา้วร้าวหรือการสร้างความแตกแยก ไม่มีอีบาดตัอิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่
สงคราม และไม่มีอคัลากอิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่ความโหดเห้ียมทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่มีในอิสลาม
อยา่งแน่นอน ดว้ยความเขา้ใจอยา่งน้ีแหละท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนียดึมาตลอด เพราะสันติภาพจะไม่
เกินแน่นอนหากปราศจากอิสลามและการปฏิบติัท่ีเป็นอิสลามไม่เกิดข้ึนเหมือนกนัหากปราศจาก
ความรู้ เพราะอิสลามกบัความรู้ไม่สามารถแยกกนัได ้เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม 
ความ รู้จ ากว ะ ฮฺยูของอัลลอ ฮฺ   น้ี คื อ พ้ืนฐานหลัก ท่ี เ ก่ี ยวกับแนว คิดของผู ้บ ริหา ร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพื่อให้ประชาชาติอิสลามเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีไม่ใช่เพ่ือส่ิงใด 
นอกจากการสร้างสันติภาพ จะดว้ยวิธีการใดก็ข้ึนอยู่ก ับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 
เพราะเพ่ือให้คนท่ีไม่เข้าใจอิสลามโดยเฉพาะคู่กรณีอิสลามในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
เขา้ใจว่าอิสลามมีวิธีสอนอยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการ
ไม่ใหป้ระชาชนเกิดความวุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  
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5.4.1.2 ดา้นการเปิดหลกัสูตรพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพสนัติศึกษา และสันติ
วิธี อยู่ในระดับมากท่ีสุด(x̄ =4.13) รองลงมา คือ เป็นหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
การศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อใหเ้กิดสันติภาพได ้อยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.07)  ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏอยู่ในอลักุรอาน และสุน
นะฮฺ และสิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄ =3.20) 

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีการเปิดหลกัสูตรสันติศึกษาเป็น
วิชาบงัคบัทัว่ไปท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งลงเรียน 3 หน่วยกิจ ทุกชั้นปีแต่ในขณะเดียวกนัในแต่ละวิชา
ก็มีการบูรณการใหน้กัศึกษาผา่นระบบกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ ซ่ึงในกลุ่ม
น้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือท่ีจะท าใหน้กัศึกษามีความสามารถเขา้ใจอิสลามเพ่ิมข้ึนและอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมท่ีหลากหลายไดแ้ละรายวิชาสันติศึกษาสามารถปรับเปล่ียนความคิดของนักศึกษาท่ีมาจาก
พ้ืนฐานท่ีหลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม ทั้งปัญหาครอบครัวต่างๆ พอเขา้
มาศึกษาก็สามารถท าให้นักศึกษามีจิตใจท่ีดี มีแนวคิดเชิงบวกมากข้ึน มีความเข้าใจศาสนาท่ี
ครอบคลุมมากข้ึนบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางท่ีสุดโต่ง ซ่ึงในท าให้นักศึกษาเม่ือผ่านการ
เรียนรายวิชาสันติศึกษามีความคิดหรือแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ยงั
สนัติภาพทั้งในมหาวิทยาลยัเองและในสงัคมขา้งนอกดว้ย 

5.4.1.3 ดา้นการผลิตบณัฑิต พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่นน าในการสร้างสนัติภาพ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลกได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x̄ =4.57) รองลงมา คือ เป็น
องคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.00)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การ
ส่งเสริมการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺให้กบับุคลากรและนักศึกษา อยู่ในระดบั ปาน
กลาง (x̄ =3.20) 

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นองค์กรท่ีผลิตคนหรือผลิต
บณัฑิตเพ่ือสนัติภาพแน่นอนก็ตอ้งเป็นมหาวิทยาลยั สถาบนัหรือโรงเรียน ไม่ใช่องค์กรอ่ืนแน่นอน
เพราะองคก์รอ่ืนไม่ใช่องคก์รท่ีจะผลิตคนหรือบณัฑิต องค์กรผลิตบณัฑิตคือมหาวิทยาลยั สถาบนั
หรือโรงเรียนส่วนองค์กรอ่ืนเป็นเพียงองค์ประกอบในการส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตกับ
มหาวิทยาลยั เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิต
บณัฑิตเกือบหมื่นคน ร่วมถึงระดบัปริญญาตรี ป.บณัฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท บณัฑิตต่างๆ 
เหล่าน้ีมีพ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้างสนัติภาพปัจจุบนับณัฑิตเหล่าน้ีเขา้สู่สังคมแลว้ และไม่เคยมีข่าว
ว่าบณัฑิตเหล่าน้ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆท่ีจะสร้างความแตกแยกภายในสังคมหรือ
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สร้างความรุนแรงท าใหเ้กิดความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในสังคม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์ ครู  นักธุรกิจ 
นกัการเมืองและอ่ืนๆ ฯลฯ เพราะพวกเขาถกูปลกูฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรูปแบบของอิสลามบน
พ้ืนฐานประชาชาติสายกลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างสันติสุขและสามารถสร้าง
สนัติภาพใหก้บัสงัคมได ้
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช ้
   จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
   จากผลการวิจยัพบว่า บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนี
ควรน าเสนอหลกัสูตรสนัติศึกษาใหก้บักระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการบงัคบัให้
สถาบนัการศึกษาในประเทศในทุกระดบัมีรายวิชาสันติศึกษาเพราะถา้เรามองประเทศไทยใน
ปัจจุบนัไม่ใช่เฉพาะพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่าท่ีเกิดความขดัแยง้แบ่งพรรคแบ่งพวกแต่
ก  าลงัเผยแพร่เกือบทัว่ประเทศแลว้ ดงันั้นรายวิชาสนัติศึกษาจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับคนไทย
ทุกคน เพ่ือใหพ้ื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละประเทศชาติเกิดสันติภาพและเม่ือพิจาณาเป็น
รายดา้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.5.1.1 ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดท่ีจะสร้างสงัคมแห่งสนัติภาพโดยการให้คนใน
สงัคมมีความรู้เร่ืองศาสนาก่อน โดยการใชส้โลแกน อุมมุตนัวาฮิดะห์และอุมมะตนัวาซอตอ ส่วน
แนวคิดในการผลิตบณัฑิตของผูบ้ริหาร คือ การใหค้วามส าคญักบัชีวิตก่อนอาชีพ กล่าวคือ บณัฑิต
ท่ีจบออกไปจะตอ้งมีชีวิตท่ีดีในแบบของอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คน
ในสงัคมได ้

5.5.1.2 ดา้นการเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัสนัติภาพ บุคลากรและนกัศึกษามีขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ คือ การเปิดสาขาวิชารัฐประสาทศาสนศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ข้อหน่ึงท่ีชัดเจนมากคือ 
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกไปแลว้สามารถน าคนในสังคมและหน่วยงานต่างๆ ไดด้ว้ยแบบอย่าง
แห่งอิสลาม เช่น เป็นนายอ าเภอท่ีสามารถน าละหมาดได ้เป็นผูใ้หญ่บา้นสามารถและอีหม่ามละ
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หมาดได ้เป็นตน้ ส่วนการเปิดรายวิชาสันติศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนักศึกษาทุกคนจะตอ้ง
เรียนเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงสนัติภาพท่ีแทจ้ริงและวิธีการท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพ 

5.5.1.3ดา้นการผลิตบัณฑิต บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
มหาวิทยาลยัมีความตระหนักในการผลิตบัณฑิตให้ชีวิตท่ีดีในรูปแบบของอิสลาม มีความ รู้เร่ือง
อิสลามและน าไปสู่การปฏิบติั เพราะบณัฑิตท่ีจบออกไปจะเป็นผูน้  าและแบบอย่างในหน่วยงาน
ต่างๆ และสงัคมท่ีตนอาศยัดว้ย 
     5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวจิยัคร้ังต่อไป         
 5.5.2.1 ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในดา้นการมี

ส่วนร่วมกบัภาครัฐ        
 5.5.2.2 ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในดา้นการ
ท างานร่วมกบัต่างมหาวิทยาลยั        
 5.5.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสนัติศึกษาและการน าไปใชจ้ริง 
 5.5.2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพกบั
บทบาทของรัฐบาลในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้       


