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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาที่เรี ยกร้องความยุติธรรม สันติภาพ และการยึด มัน่ ใน
หลักการแห่งความรัก ความเข้าใจที่เอื้ออาทรระหว่างมนุ ษย์ อิสลามปฏิเสธแนวความคิดที่สุดโต่ง
และความรุ นแรงโดยสิ้ นเชิง อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาที่มีวิถีชีวิตของคน
ในสังคม ประเทศชาติ และมนุ ษย์ในโลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วอิสลามไม่ส่งเสริ มการทาสงครามกับ
ผูใ้ ดเว้นแต่การป้ องกันความเป็ นอยูข่ องตนเองและเพื่อนมนุษย์จากศัตรู อิสลามเท่านั้น ถ้าจะบอกว่า
อิสลามไปทาสงครามเพื่อให้คนที่มิใช่อิสลามเข้ารับอิสลาม แบบนี้ ไม่ใช่ วิธีการเผยแผ่ในอิสลาม
แน่นอน อิสลามสอนคนในเรื่ องจริ ง เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงสร้างโลก ผูใ้ ห้
ชีวิตแก่มนุษย์พร้อมกับรุ สกีกบั มนุษยชาติและได้วิถีชีวิตแก่มนุ ษย์ที่สามารถทาให้เกิดสันติภาพแก่
ตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติ นับเป็ นสิ่งที่ปราศจากข้อสงสัยใดๆ ว่าอิสลาม คือ ศาสนาที่
ดารงไว้ซ่ ึงความกรุ ณาปราณี เป็ นคาสอนแห่งสันติภาพ และครรลองอันเที่ยงตรง ไม่ มีผใู้ ดที่โต้แย้ง
ในสัจธรรมดังกล่าว เว้นแต่ผทู้ ี่ไม่รู้จริ งในคาสอนของอิสลาม(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2006 : 20)
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
นานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั องค์ความรู้ที่ช่วยในการอธิบายปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดน
ภาคใต้ ณ ปัจจุบนั จึงมีอยูพ่ อสมควรทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับสาเหตุที่มาของความขัดแย้ง ลักษณะการ
แสดงออกซึ่งความขัดแย้งของชาวมลายูปัตตานีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อ
ชาวมลายูปั ต ตานี ในพื้ น ที่ ช ายแดนภาคใต้ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างรั ฐ กับ ประชาชนชาวมลายู
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั อีกจานวนหนึ่งที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูปัตตานีและชนกลุ่ม
อื่นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (พีระยุทธ โอรพันธ์, 2555 : 1)
ส่วนหนึ่งของปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากการรับรู้และความเข้าใจ
ที่มีต่อเหตุการณ์ ซึ่งถูกจากัดผ่านการสื่อสารมวลชน อันมีความนิ่งในระดับหนึ่งประชาชนไม่ได้ขาด
การรับรู้แต่อดั แน่นด้วยข่าวสารในชีวิตประจาวันจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิต เกิดความเคยชินกับคา
ต่างๆ ที่ถกู นามาใช้และสามารถเข้าใจตามตรรกที่มาจากการรับรู้อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น ความไม่
สงบ โจรใต้ ผูก้ ่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน ผูห้ ลงผิด และแนวร่ วม เป็ นต้น (บัณฑิต ไกรวิจิตร
,2557 : 22)
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปั จจุ บนั นี้ มีหลายองค์กร
เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และสร้างสันติภาพในพื้นที่แห่ งนี้ ไม่ว่าองค์กรของ
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รั ฐ บาลและองค์ก รเอกชน ต่ างก็ใ ห้ค วามส าคัญอย่างยิง ในการสร้ า งสัน ติ ภ าพด้ว ยแนวทางที่
หลากหลายเพื่อให้พ้นื ที่แห่งนี้เกิดสันติภาพ แต่ก็ทาได้เป็ นบางส่วนเท่านั้น และยังมีอีกหลายส่ วนที่
ยังไม่เกิดสันติภาพทาให้องค์กรที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เช่นโรงเรี ยนและ มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้า
มามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
บางส่วนที่ยงั ขาดหรื อที่ยงั ไม่เกิดสันติภาพเพื่อให้เกิดสันติภาพให้ได้มากที่สุด
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี ซึ่งเป็ นองค์กรหนึ่ งที่ มีนโยบายในการสร้ างสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้และสร้างสังคมสันติภาพ โดยมีเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถสู่ สังคม
แห่งคุณธรรมที่จะต้องสร้างสรรค์และเป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมที่สุดและให้เกิด
สันติภาพในสังคม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สอนอิสลามศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในอดีตและปัจจุบนั สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จดั การศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก และระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในหลายสาขาวิ ช าอาชี พ
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบัน อุดมศึก ษามีหน้าที่ สอนและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ เยาวชนและผูเ้ รี ยน
พร้อมๆ กับทาหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ “ความรู้ ” ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจยั โลกในอดีต สิ่งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรได้รับ
จากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการทางาน เป็ นพลเมืองที่ได้รับการขัด
เกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็ นอย่างดี ทาให้สงั คมเกิดสันติภาพได้ ส่วนความรู้และองค์ความรู้
ที่เป็ นผลิตผลของมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนาพาสังคมไปสู่ความเป็ นอารยะประเทศอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย (กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565), 2551 : 1)
มหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี เป็ นองค์ก รโดยมุ่งเน้น บัณ ฑิ ต ที่ จ บจากวิทยาลัยจะต้องมี
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สร้างความเข้าใจอันดี ความกลมเกลียวความ
ร่ วมมือระหว่างคนในชาติ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชาติให้เกิดสันติภาพได้ เช่น ปั ญหาความ
ไม่ ส งบในสามในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ นเหตุ ก ารณ์ รุ นแรงที่ เ กิ ด ขึ้ นใน 3 จัง หวัด
ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปั ตตานี และยะลา และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดมาจากปั ญหา
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุ การณ์ลอบทาร้ าย วางเพลิง วางระเบิด ก่อการ
ร้าย และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เป็ นปัญหาที่ซบั ซ้อน มีสาเหตุท้งั จากความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต
รวมทั้ง “ แนวนโยบายบูรณการแห่งชาติ ”ของรัฐบาลกลับเพิ่มความขัดแย้งระหว่างคนไทยเชื้อสาย
มุสลิมกับรัฐไทยมากขึ้น จนเป็ นผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงและการจลาจลขึ้นในพื้นที่อย่างรุ นแรง
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นอกจากนี้ ยังเกิดการยุยงจากผูไ้ ม่หวังดีท้งั ภายในและนอกประเทศให้ชาวมาเลเซีย
ที่เป็ นมุสลิมด าเนิ น การตอบโต้ในหลากหลายวิธีก าร จนน าไปสู่ รู ปแบบการต่ อสู้เพื่อแบ่ งแยก
ดินแดนออกจากระบอบการปกครองของประเทศไทย ดังนั้นทาให้หลายองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรื อองค์กรที่มีความต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดสันติภาพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ให้ความสาคัญกับสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และไม่เพียงแค่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่รวมถึงระดับประเทศด้วย (กอง
แผนงาน สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, 2557 : 27)
จากสภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆทั้งที่เป็ นของรัฐบาลและเอกชนต่างก็
ให้ความสาคัญในการสร้างสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเฉพาะ“บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เท่านั้นโดยผูว้ ิจยั จะศึกษาถึงบทบาทด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านการเปิ ดหลักสูตร และ
ด้านการผลิต บัณ ฑิต เพื่อสร้ างสัน ติภ าพ ว่ามีส่ว นในการสร้ างสัน ติภ าพในสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้อย่างไรมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้ คือปัญหาและความสาคัญของปัญหาที่ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่
จะศึกษาเพื่อหาคาตอบและเพื่อเป็ นแนวทางหนึ่ งให้พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพ
สันติสุข มีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นสันติภาพในรู ปแบบของอิสลามมากที่สุด
1.2 อัลกุรอาน และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
1.2.1 อัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสิ่งแน่ชดั ว่าอิสลาม คือ ศาสนาแห่งความเมตตา ศาสนาแห่งสันติภาพ และเป็ นศาสนา
ที่มีวิถีชีวิตที่สามารถสร้างสันติภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลกได้
ไม่มีผใู้ ดสามารถโต้แย้งได้นอกจากผูไ้ ม่รู้จริ งในคาสอนของศาสนาอิสลามหรื อผูม้ ีอคติ และโอหังที่
ไม่ยอมรับความจริ งและจานนต่อหลักฐาน หลักคาสอนศาสนาอิสลามเน้นหนักในเรื่ องสันติภาพทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ อย่างสมบูรณ์ เหตุ ผลก็เพราะว่าอิ สลามเป็ นครรลองชี วิต ที่มุ่งจรรโลง
สังคมมนุษย์
สิ่งที่สามารถยืนยันว่า อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ คือการที่อลั ลอฮฺ  ได้เรี ยก
ศาสนานี้ ว่า “อิสลาม” (
) อันมีรากศัพท์จากคาว่า “อัส-สิ ลมฺ ” ( ) ที่ หมายถึง “สันติภาพ”
ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
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ความว่า :“ความสัน ติ ซึ่ งเป็ นพระด ารั สหนึ่ ง จากพระผูอ้ ภิ บ าลผูท้ รง
เมตตาเสมอ”
(ยาสีน : อายะฮฺ 58)
เมื่อไตร่ ตรองโองการดังกล่าวจะพบว่าสันติภาพในอิสลามคือ สันติภาพที่ ปราศจาก
ความขาดทุนและความโศกเศร้าในภายหลังไม่ว่าจะเป็ นในโลกนี้ หรื อโลกหน้านอกจากนี้ อลั ลอฮฺ
 ยังได้ทรงเรี ยกผูท้ ี่ยดึ มัน่ ในศาสนานี้ว่า“มุสลิมีน”ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคนแรกจนถึงคนสุ ดท้ายคือ
มุหมั มัด  ผูก้ าเนิดในปี ค.ศ. 570 ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานว่า
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﭼ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

78
ความว่า :“คื อศาสนาของบิ ด าแห่ งพวกเจ้านั่น คื ออิบรอฮี ม (อับราฮัม )
พระองค์ทรงขนานชื่ อพวกเจ้าว่า “มุสลิมีน ”ทั้งในคัมภี ร์ ก่อนๆและใน
คัมภีร์(อัลกุรอาน)นี้ เพื่อรอซูล(ศาสนทูต)จะได้เป็ นสักขีแก่พวกเจ้าและ
พวกเจ้าจะได้เป็ นสักขีพยานแก่มวลมนุษย์”
(อัลฮัจญ์ : อายะฮฺ 78)
โองการอัลกุร อานที่ ว่าด้ว ยสันติ ภ าพในอิสลามที่ อลั ลอฮฺ  ประทานลงมาแก่
ท่านศาสนฑูตมุหมั มัด  เพื่อเป็ นธรรมนูญในการดาเนินชีวิตนั้นถูกประทานลงมาในค่าคืน “อัล-ก็
อดรฺ ” ที่มีลกั ษณะระบุไว้ในอัลกุรอานว่า
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

8
ความว่า :“คืนนั้นเปี่ ยมด้วยความศานติ จนกระทัง่ รุ่ งอรุ ณ”
(อัลกอดร์ : อายะฮฺ 5)
โองการนี้ได้กล่าวถึงมหาคัมภีร์แห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า คัมภีร์แห่งศาสนาอิสลาม อันเป็ น
แหล่ง กาเนิ ดสันติ ภาพมากมาย นัน่ คือสัน ติภ าพที่ป ลอดจากความเท็จและความไม่รู้ทุกประการ
สันติภาพที่ปลอดจากอบายมุขและความผิดบาปทุกประการ สันติภาพที่ปลอดจากความอยุติธรรม
และการละเมิดรุ กรานทุกประการ สันติภาพที่ปลอดจากการกดขี่และการร่ วมมือสมคบคิดมุ่งร้ายทุก
ประการ สันติภาพที่ปลอดจากความชัว่ และความเลวร้ายทุกประการ สันติภาพที่ปลอดจากการตั้ง
ภาคีและการอุตริ ทุกประการ สันติภาพที่ปลอดจากการปฏิเสธและการสับปลับทุกประการ สันติภาพ
ที่ปลอดจากโรคร้ายและทุกข์ภยั ทุกประการสันติภาพที่ปลอดจากการกระซิบกระซาบของมารร้าย

5
และการล่อลวงของดัจญาล1 และสันติภาพที่ปลอดจากการทรมานในไฟนรกและที่พกั อันเลวร้ายใน
โลกอาคีเราะฮฺ 2 (อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 51)
สันติภาพนั้นมีจุดกาเนิดขึ้นจากอัลลอฮฺ  ได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานด้วยการส่ง
ท่านศาสนทูตมุหมั มัด  และปวงสาวกที่ได้รับความโปรดปราน รวมทั้งบรรดาผูต้ ิดตามพวกเขา
จวบจนวันแห่งการตอบแทน นัน่ คือ เส้นทางที่เป็ นด้านของการปฏิบตั ิจริ งของมนุ ษย์ในการใช้ทาง
นาของอัลกุรอานแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

15-16
ความว่า :“แท้จริ งได้มายังพวกเจ้าจากอัลลอฮฺ  ซึ่งแสงสว่างและคัมภีร์
ที่ชดั แจ้ง ที่อลั ลอฮฺ  ทรงใช้มนั ชี้ทางแก่บรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามความพอ
พระทัยของพระองค์สู่เส้นทางแห่งสันติภาพ และพระองค์ทรงนาพวกเขา
ออกจากความมืดมนสู่แสงสว่างด้วยการอนุมตั ิของพระองค์และพระองค์
ทรงชี้ทางพวกเขาสู่เส้นทางที่เที่ยงตรง”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 15-16)
จากโองการข้างต้น จะเห็น ได้ว่าอัลลอฮฺ ได้ประทานคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างสันติ ภาพให้เกิดขึ้นทัว่ ทุกมุมโลก นี่ คือสันติภาพที่ศาสนานี้ ได้กาหนดไว้ใน
ทุกๆ ระบอบการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ เช่น สันติภาพของปั จเจกชนและกลุ่ม พวกสันติภาพของ
ประเทศชาติและโลกทั้งมวล สันติภาพของสติปัญญาและจิตวิญญาณสันติภาพของตัวตนและอวัยวะ
ในร่ างกาย สันติภาพของบ้านและครอบครัว สันติภาพของสังคมและประชาชาติ สันติภาพในการมี
ชีวิตและหลังความตายและสันติภาพในโลกนี้และโลกหน้า
“เป็ นสันติภาพที่แท้จริ งที่มนุ ษยชาติไม่เคยพบและไม่มีวนั พบนอกจากในศาสนา
อิสลามนี้ สันติ ภาพที่ไม่มีผใู้ ดสามารถซาบซึ้ งถึงข้อเท็จจริ งของมัน ได้ นอกจากผูค้ นที่ เคยลิ้มรส
สงครามแห่งความวุ่นวายและหายนะที่เกิดจากความเชื่อและกฎบัญญัติในยุคอันป่ าเถื่อนที่ฝังลึกอยู่
ในชีวิต” (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 94)
1

ดัจญาล คือตัวโกงที่จะปรากฏขึ้นก่อนวันสิ้ นโลก

2

อาคีเราะฮฺ คือ ชีวิตหลังความตาย

6
แท้จ ริ ง ย่อ มไม่ ถูก ต้อ งถ้า หากผูใ้ ดจะน าความรุ นแรงและการก่ อ การร้ า ยมา
ปะติดปะต่อหรื อเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลาม ที่ประกาศอย่างชัดเจนในคัมภีร์อลั กุรอานว่า ห้ามคร่ า
ชีวิตมนุษย์นอกเสี ยจากด้วยเหตุที่ถูกต้องชัดเจนตามหลักบัญญัติทางศาสนาและผ่านกระบวนการ
ตัดสินพิพากษา อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﯽﭼ

ﭽ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ

151
ความว่า :“และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตใดที่อลั ลอฮฺ  ได้หา้ มไว้ เว้นแต่ดว้ ย
ความถูกต้อง (ด้วยเหตุที่อนุญาตให้กระทาได้)”
(อัลอันอาม : อายะฮฺ 151)
ด้วยเหตุน้ ี บรรดาอุละมาอ์ (ปราชญ์มุสลิม) มีความเห็นตรงกันว่า เป็ นการต้องห้าม
ที่จะฆ่าผูใ้ ดก็ตามเพียงเพราะเขาไม่ใช่ผศู้ รัทธา เพราะไม่มีการบังคับให้บุคคลในการนับถือศาสนา
อิสลาม อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า
ﭼ

ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

256
ความว่า :“ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา (อิสลาม)”
(อัลบาเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 256)
จากโองการข้างต้นจะเห็ นได้ว่าอิสลามไม่อนุ ญาตให้บงั คับ คนศาสนิ กอื่นเข้ารั บ
อิสลาม และไม่อนุ ญาตให้ฆ่าผูอ้ ื่นเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ผศู้ รัทธา ถ้ามุสลิมปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ที่อลั ลอฮฺ  ได้ประทานลงมาสัน ติภ าพย่อมเกิ ดแน่ นอน(อิสมาอีลลุต ฟี จะปะกี ยา,2011: 95)
อิสลามยังกาหนดโทษอันหนักหน่วงกับอาชญากรผูก้ ่อภยันตรายความวุ่นวาย และ
ความไม่สงบสุขต่อชีวิต ทรัพย์สินและเกียรติของมนุษย์
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮓﭼ

33

ﮒ

7
ความว่า :“แท้จริ งแล้ว ผลตอบแทนของบรรดาผูท้ ี่ก่อสงครามกับอัลลอฮฺ
 และศาสนทูต  ของพระองค์ และพยายามสร้างความเสี ยหายบน
หน้าแผ่น ดิ น คื อ (การลงโทษด้ว ย)การประหารชี วิต หรื อ ตรึ งด้ว ยไม้
กางเขน หรื อตัด มื อ ตัด เท้า ด้ว ยการสลับ ข้า ง หรื อเนรเทศออกจาก
แผ่นดิน”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 33)
ดังนั้นการยอมมอบชีวิตของตนต่ออานาจแห่ งพระเจ้าผูท้ รงเอกะโดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางของท่ านศาสนทูต มุหัมมัด  คื ออิสลามอัน เที่ ยงแท้ที่จะทาให้บังเกิด สันติ สุข อัน
แท้จริ ง ที่ไม่มีความหวาดกลัวและความเสียใจทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ดังที่ อลั ลอฮฺ  ได้ตรัส
ว่า
ﭽﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥﭼ

112
ความว่า :“ดังนั้น จงให้พวกเขาเคารพภัก ดีพระเจ้าแห่ งบ้าน(กะอฺ บะฮฺ )
หลังนี้เถิดผูท้ รงให้อาหารแก่พวกเขาจนรอดพ้นจากความหิ ว และทรงให้
ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พน้ จากความหวาดกลัว”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 112)
คาทักทายแห่งสันติภาพสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นเครื่ องยืนยันความมุ่งมัน่ ของอิสลามในการ
สร้างสันติภาพ คือ การกาหนดให้ “สลาม” เป็ นคาที่ใช้ในการทักทายระหว่างศรัทธาชนทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า คานั้น คือ “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺ มะตุลลอหิวะบะเราะกาตุฮฺ ” ซึ่งมีความหมายว่า
ความสันติสุข ความโปรดปรานและคาจาเริ ญแห่ งอัลลอฮฺ  จงมีแด่ท่าน อิสลามยังได้กาชับให้
บรรดามุสลิมกล่าวคาทักทายที่เปี่ ยมความประเสริ ฐนี้ ทุกครั้งที่เจอกันหรื อยามเข้าบ้านอัลลอฮฺ 
ได้ตรัสว่า
ﭽ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﭼ

61

8
ความว่า:“เมื่อยามใดที่พวกเจ้าจะเข้าบ้านก็จงกล่าวสลามให้กบั (พี่น้อง
ของ)พวกเจ้า เป็ นคาทักทายจาก(การชี้แนะของ)อัลลอฮฺ  อันจาเริ ญ
และประเสริ ฐยิง่ ”
(อันนูร : อายะฮฺ 61)
1.2.2 เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2.2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงวรรณกรรมที่กล่าวถึงสันติภาพ
ดังนี้
อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา(2006:3)ได้อธิบายในหนังสือ อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ
ถึงมุมมองหลัก ของอิสลามว่าด้ว ยสัน ติภ าพ ทั้งในแง่ข องความเชื่ อ หลัก ปฏิบัติ การปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ และประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับผูไ้ ม่ใช่มุสลิม
จุดเด่นงานเขียนชิ้นนี้อยูท่ ี่การนาเสนอคาชี้แจงหลายประการเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสันติภาพในอิสลามในมิติต่างๆ ทุกระดับ ทั้งหมดนั้นล้วนเป็ นการยืนยันถึงความบริ สุทธิ์ของ
อิสลามที่ประทานลงมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อให้เป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพ และเป็ นการลบล้างข้อ
กล่าวหาและความเข้าใจผิดของบรรดาผูท้ ี่ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริ งของอิสลามว่ามีสันติภาพเป็ นแกนหนึ่ ง
ของหลักคาสอนอันบริ สุทธิ์
ศรี เพ็ญ ศุภพิทยากุล (2003 : 6)ได้อธิบายในหนังสือ มนุษย์กบั สันติภาพ ถึงมุมมอง
หลัก ว่ า ด้ว ย ความขัด แย้ง ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ตั้ง แต่ ร ากฐานทางจิ ต ใจ ความเชื่ อ ปรั ช ญาแนวคิ ด
โครงสร้าง ทางสังคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจนระบบการศึกษา ซึ่งนาไปสู่ความเข้าใจในสาเหตุ
ความขัดแย้ง และการใช้วิถีทางปัญญาในการคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆ สันติวิธี ตั้งแต่ระดับส่ วน
บุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศและโลก
จุดเด่นงานเขียนชิ้นนี้ อยู่ที่การนาเสนอเกี่ยวกับเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิ เช่น
ทางด้านเรื่ องของ จิตใจ ความเชื่อ ปรัชญาแนวคิด โครงสร้างทางสังคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจน
ระบบการศึกษา ซึ่งน าไปสู่ ค วามเข้าใจในสาเหตุ ค วามขัด แย้ง และการใช้วิถีทางปั ญญาในการ
คลี่คลายความขัดแย้งต่างๆโดยสันติ
เครื อข่ า ยผู้ห ญิ ง ภาคประชาสัง คม (2012:16)ได้อ ธิ บ ายในหนั ง สื อ เสี ย งของ
ความหวัง เรื่ องเล่าผูห้ ญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ถึงมุมมองหลักว่า เป็ นคาให้การของ
ผูห้ ญิงที่ตกเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พวกเธอ
เป็ นเสียงเงียบที่อยูเ่ บื้องหลังความรุ นแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
คนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ ครอบครัว หรื อคนที่ต ัว เองรัก สูญเสี ยชี วิต หรื อไร้ อิสรภาพจาก
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เหตุการณ์ที่น่าสะพรึ งกลัวสาหรับใครก็ตามที่ตกอยูใ่ นสภาวะเช่นนั้น แต่นี่เป็ น เรื่ องจริ งและเรื่ องเล่า
จากปากคาของผูห้ ญิงที่เป็ นแม่ เป็ นภรรยาและบุตร เป็ นลูกของผูส้ ูญเสีย สิ่งที่เราได้พบเห็นจากเรื่ อง
เหล่านี้ ก็คือการถูกทาร้ายทางจิตใจอันเนื่องมาจากความสูญเสียในเหตุการณ์ เวลาและสถานที่ที่เป็ น
จริ ง เป็ นเรื่ องเล่าที่น่าสะเทือนใจ
จุดเด่นงานเขียนชิ้นนี้อยูท่ ี่การนาเสนอเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของบรรดาสตรี
ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากภาครัฐในการปฏิบตั ิในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดอน ปาทานและสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (2004 : 4)ได้อธิบายในหนังสื อ สันติภาพ
ในเปลวเพลิง ถึงมุมมองเกี่ยวกับคาถามต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทาไม
เยาวชนนับร้อยคนซึ่งมีเพียงมีดและดาบเป็ นอาวุธถึงได้บา้ บิ่นพอที่จะวิ่งเข้าหากระสุ นของตารวจ
และทหาร ทาไมคาสัง่ สอนและการปลุกระดมของครู สอนศาสนาเพียงไม่กี่คนถึงได้มีอิทธิพลมาก
พอที่จะทาให้เยาวชนเหล่านี้วิ่งเข้าหาความตาย และทาไมเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง โดยเฉพาะตารวจและ
ทหารซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบและดูแลความมัน่ คงในพื้นที่ถึงได้ปล่อยให้ความ
รุ นแรงบานปลายได้ถึงระดับนี้
จุด เด่ นงานเขีย นชิ้ นนี้ อยู่ที่การน าเสนอ สันติ ภ าพในเปลวเพลิง เป็ นผลพวงจาก
ความพยายามของทีมข่าวในเครื อเดอะเนชัน่ ที่จะปะติดปะต่อภาพที่เต็ มไปด้วยความสับสนและ
ความขัดแย้งเพื่อค้นหาคาตอบต่อคาถามเหล่านี้ โดยให้ขอ้ มูล บทวิเคราะห์ และความเห็นตลอดจน
ความรู้สึกของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านที่สุด เพื่อพยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุ
ใดจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้มีการเข่นฆ่าไม่เว้นแต่ละวัน ความเข้าใจและความรู้สึกร่ วมเป็ นก้าว
สาคัญที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริ ง
พวงคราม พันธ์บูรณะ (1997 : 2) ได้อธิบายในหนังสื อ บทเรี ยนแห่ งสันติภาพ ถึง
มุมมองเกี่ยวกับนวนิยายแห่ งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บนวนการใต้ดิน
โปแลนด์ปักหลักต่อต้านนาซีอย่างกล้าหาญกลางป่ าลึกเย็นเยือก แม้จะต้องอาศัยในหลุมโพรงใต้
ธรณี ท่ามกลางความหนาวเหน็บและหิ วโหย แต่หัวใจของเหล่านักรบก็เอิ บอาบด้วยความหวังและ
ความเชื่อมัน่ ในศักดิ์ศรี ของมนุษย์ “พวกเขาบังคับให้เรามีชีวิตเยีย่ งสัตว์ป่าได้ แต่ไม่อาจบีบบังคับให้
สิ้นหวัง”
รอมฎอน ปันจอร์ (2013 : 3)ได้อธิบายในหนังสือ กระบวนการสันติภาพปาตานี ใน
บริ บทอาเซียน ถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพปาตานี ในบริ บทอาเซียน มีการพูดคุยเรื่ อง
กระบวนการสันติ ภาพจากองค์ความรู้ และประสบการณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่ งนั้นทาให้
กรณี “ชายเเดนใต้/ปาตานี ” สามารถจะเรี ยนรู้ ได้ ซึ่งหนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้าง
บรรยากาศและทาให้กลิ่นหอมของสันติภาพเเรงยิง่ ขึ้น
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จุดเด่น งานเขี ยนชิ้นนี้ อยู่ที่ก ารน าเสนอ แนวคิด เรื่ องพหุ วิถีและสหอาณาบริ เวณ
สาหรับกระบวนการสันติภาพปาตานี และบทบาทของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ
สิริลกั ษณ์ จันทรวงศ์(2013:1)ได้อธิบายในหนังสือ กึ่งศตวรรษ ขบวนการสันติภาพ
ความจริ ง เกี่ยวกับกบฏสันติภาพ สานึกทางประวัติศาสตร์ของคนสามรุ่ น ถึงมุมมองเกี่ยวกับลักษณะ
และแนวทางการเคลื่อนไหวร่ ว มกระแสไปกับเพื่อนร่ ว มโลกในทางสากลการรณรงค์เรี ยกร้ อง
สันติภาพเป็ นกระบวนการต่อสูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่เป็ นขบวนการหนึ่งของประชาชนผูใ้ ฝ่ สันติที่ผสมผสานเข้า
เป็ นเนื้อเดียวกันกับขบวนการต่อสูข้ องประชาชนชาวไทยที่รักชาติและประชาธิปไตยในทศวรรษที่
2490 แต่ถูกคุ กคามกวาดล้างจับกุมและคุมขัง เข้าข่ าย กบฏในข้อหา กบฏสันติภาพ ยุคเผด็จการ
ฟาสซิสต์สมัยนั้น
จุดเด่นงานเขียนชิ้นนี้อยูท่ ี่การนาเสนอเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ งประเทศไทย
กับกบฎสันติภาพเพื่อต้องการให้เกิดสันติภาพในประเทศไทย
อิสมาอีล ลุต ฟี จะปะกียา (2008:1)ได้อธิบายในบทความเรื่ อง อัลกุรอาน แหล่ง
บังเกิ ด สัน ติ ภ าพ ถึง ข้อเท็จ จริ งเกี่ ยวกับการประทานอัลกุร อาน เพื่อ เป็ นพื้น ฐานสาคัญ ในการ
แพร่ กระจายสันติภาพให้กบั มวลมนุษย์ และตอบโต้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัลกุรอาน
จุดเด่นงานเขียนชิ้นนี้อยูท่ ี่
อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา (2007:2)ได้อธิบายในบทความเรื่ อง หัจญ์มบั รู อ์ องค์รวม
แห่งสาสน์สนั ติภาพ ถึงภาพรวมของกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งหัจญ์มบั รู อ์ อันเป็ นความหวังของ
บรรดาผูป้ ระกอบพิธีฮ ัจญ์ทุกคน ซึ่งนอกจากจะมีผลตอบแทนเป็ นสรวงสวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺ
(ปรโลก) แล้ว กระบวนการแห่งฮัจญ์มบั รู รตามคาสอนของอัลกุรอานและสุ นนะฮฺ 3 ยังเป็ นภาพรวม
แห่งสันติภาพ อันเป็ นสาระที่สาคัญยิง่ ในศาสนาอิสลาม
จุดเด่นงานเขีย นชิ้นนี้ อยู่ที่การน าเสนอเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับฮัจญ์มบั รู รฺ
อันหมายถึงฮัจญ์ที่รังสรรค์ความดีงามที่ไม่ผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เป็ นการประกอบพิธีฮจั ญ์ที่
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมและการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  และเป็ นที่ยอมรับของพระองค์ ซึ่ งเป็ นสุ ดยอด
ปรารถนาของผูป้ ระกอบพิธีฮจั ญ์ทุกคน
1.2.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อับดุ ลลาเต๊ะ สาและ. (2554:3) งานวิจ ัยเรื่ อง สภาพความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยอิสลลามยะลา
ผลการศึกษาพบว่า “สภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรี ยบเที ยบสภาพความเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ ใน
3
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มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และประสบการณ์ใน
การทางานต่ างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน และประมวลข้อเสนอแนะ พบว่ า
มหาวิทยาลัยควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรศึก ษาหาความรู้เพิ่มเติมสม่าเสมอตามความต้องการของ
ตนเอง บุคลากรควรมีการปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผนงานที่ร่วมกันคิดอย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการคิด
สามารถลาดับความสาคัญได้ ควรมีก ารกาหนดวิสัยทัศน์ ร่ วมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้มีกิ จกรรม
แสดงออกทางความคิดและการปฏิบตั ิอย่างมีระบอบ”
ต่ว นโซะ มือกะหามะ.(2554 : 4)งานวิจ ัยเรื่ อง แนวโน้มการผลิต บัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในทศวรรษหน้าระหว่าง พ.ศ. 2555 -2564
ผลการศึก ษาพบว่า “แนวโน้มการผลิต บัณ ฑิต ของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาใน
ทศวรรษหน้าระหว่าง พ.ศ. 2555-2564 หลักสูตรควรจะมีการบูรณาการกับวิถีชีวติ จริ งและการนาไป
ประยุก ต์ใช้ก ับท้องถิ่น สัง คมวัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ตามบริ บ ทของประชาคมอาเซี ย นและ
สอดคล้องกับกรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ควรจะเข้าใจว่าการบริ การวิชาการให้กบั
ผูอ้ ื่นและสังคมยิง่ มากเพียงใด ยิง่ มีผลบุญมากยิง่ ขึ้น ควรจะเข้าใจว่าการศึกษาอิสลามที่ครบสมบูรณ์
ในทุกมิติคือการศึกษาที่ไม่แยกกันระหว่างศาสตร์ ศาสนาและศาสตร์ วิชาการอื่นๆ ควรจะเข้าใจว่า
การบูรณาการศาสตร์ อิสลามไม่ใช่ เรื่ องใหม่แต่เ ป็ นแก่น แท้ข องหลัก การเรี ยนการสอนอิสลามที่
แท้จริ งและดั้งเดิ ม และควรจะเป็ นอาจารย์ที่มีค วามรั บผิด ชอบต่อตนเองและสังคม จริ งจังและ
จริ งใจในการถ่ายทอดความรู้และองค์ค วามรู้ โดยยึดหลัก และประพฤติต นในอิสลามเหมาะกับ
วิชาชี พครู เป็ นที่ยอมรับของสังคมโดยสามารถเป็ นแบบอย่างที่ ดี ได้ นักศึก ษาควรจะเข้าใจว่าทุ ก
กิจการงานล้วนเป็ นการกระทาที่ดี (อามัลศอลิฮฺ) ควรจะเป็ นผูท้ ี่มีจิตอาสาในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบตั ิท้งั
ทางตรงและทางอ้อมและตระหนักถึงความจาเป็ นของผูร้ ู้ในการชี้นาสังคมให้ปฏิบตั ิตามอิสลามและ
เผยแผ่ความเมตตาธรรมให้กระจายไปทัว่ ทุกแห่งในสังคม ประเทศชาติและสากลโลก กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนควรจัดในรู ปแบบที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทา กล้าตัดสิ นใจ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาทักษะความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริ งและสังคมอย่างสันติสามารถสร้างจิตสานึกที่ดีในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ควรมีการบูรณาการอิสลามเข้ากับทุกรายวิชาใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและภูมิปัญญา
เชื่อมโยงกับชุมชนและร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอกอย่างเป็ นระบบ และควรนาโจทย์ปัญหาจาก
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กบั เนื้อหาในห้องเรี ยนเพื่อต่อยอดกับเนื้อหาต่างๆในรายวิชาอื่นๆได้ ส่วนด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนควรจะมีการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย มีการลงทุนด้านการ
เรี ยนการศึ ก ษาโดยใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ( E-Education)และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้สื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce) กระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงทัว่ ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความสะดวกในการจัด การเรี ยนการสอนและสื บค้นข้อมูลเพื่อการศึก ษาและการวัดผลและการ
ประเมินผลควรเน้นผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนในด้านจิตใจควบคู่กบั ความรู้ ความสามารถตามกรอบ
มาตรฐานของประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา และควรทาเป็ นระบบ ที่ มีค วามเที่ ยงตรงยุติ ธรรม มี
มาตรฐานที่ชดั เจนสามารถนาผลไปสู่การปฏิบตั ิ
พี ร ยุท ธ โอรพัน ธ์. (2555:10)งานวิ จ ัย เรื่ องการศึ ก ษาความหมายวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปัตตานี ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี
ผลการศึกษาพบว่า “มโนทัศน์ที่สาคัญในงานวิจยั และนาไปสู่การสื่ อความหมาย
ของตัวบทในมิติของอานาจ วัฒนธรรม และการสื่ อสารทั้งสิ น 8 มโนทัศน์ ได้แก่ ความรู้สึก เป็ น
เจ้าของดินแดน ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความชอบธรรมของผูป้ กครอง การยอมรับที่มีต่ออานาจรัฐ ความ
เป็ นมิตรและศัตรู ต่อกัน ความยุติธรรม ความเป็ นพวกพ้องเดียวกันและเสรี ภาพในการแสดงออก
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผคู้ นที่มีเชื่อสายมลายูปัตตานีรู้สึกและต้องการเรี ยกร้องเพื่อให้ได้กลับคืนมา”
ชนิ นท์ทิรา ณ ถลาง และคณะ.(2553:110)งานวิจยั เรื่ องการเจรจาและการรัก ษา
สันติภาพในอาเจะห์ : บทเรี ยนสาหรับกรณี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”
ผลการศึกษาพบว่า “ความเป็ นไปได้ที่จะสร้างสัน ติภาพหรื อกระบวนการเจรจา
สัน ติภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ยงั คงไม่ใช่เรื่ องง่ ายที่จ ะสามารถบรรลุได้ตามเป้ าหมาย
ดังกล่าวก็ดว้ ยเหตุผล คือ อุปสรรคทางด้านบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
จานวนมากและมีเป้ าหมายที่ต่างกัน ส่วนในด้านของรัฐบาล รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและ
ผูน้ าของประเทศบ่อยครั้งส่งผลให้การดาเนินนโยบายไม่ชดั เจน นอกจากนี้ สิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบนั นี้
จะใช้วิธีการเมืองนาการทหารมาใช้ในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่
ในทางปฏิบัติ แล้ว ทหารยังมีอ านาจเต็ มที่ ใ นการปราบปรามความรุ นแรงในพื้น ที่ สามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ และที่สาคัญคือปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั ไม่มีตวั กลางที่มี
ความชอบธรรมที่จะเข้ามาในกระบวนการเจรจาต่อความขัดแย้งดังกล่าว”
อาหะมะกอซี กาซอ และคณะ.(2556:บทคัด ย่อ )งานวิจ ัยเรื่ องความรุ น แรงใน
ครอบครัวมุสลิม ตาบลสะเตง อาเมือง จังหวัดยะลา : ศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไข”
ผลการศึกษาพบว่า “ความรุ นแรงของครอบครัวมุสลิมในพื้นที่ตาบลสะเตง อาเมือง
จังหวัดยะลา ยังเกิดขึ้นจาการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีกบั ภารยาอย่างบ่อยครั้ง ถึงขนาดต้องหย่า
ร้างกัน เพราะฝ่ ายภรรยาเข้าใจว่าเธอไม่ได้รับความยุติธรรมตามหลักการของศาสนาจากฝ่ ายสามี
ส่วนสาเหตุเกิดจากสามีภารยาขาดการศึกษาและไม่รู้ถึงความพร้อมของตนในการสร้างและจัดการ
ครอบครัวให้ดี มีสุขได้ จนเกิดข้อบกพร่ องในหน้าที่ต่างๆ ทั้งฝ่ ายสามีและภารยา เช่น สามีไม่ให้ค่า
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เลี้ยงชีพแก่ภารยา และภารยาไม่ดูแลเอาใจใส่ ภายในครอบครัว และวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้
ผูถ้ กู กระทาความรุ นแรงในครอบครัวนั้นมีสิทธิได้รับการรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล จะมีการ
บันทึกข้อตกลงระหว่างผูก้ ระทาความรุ นแรงและผูถ้ กู กระทาความรุ นแรงต่อพนักงานตารวจและให้
นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเป็ นผูด้ ูแลบาบัดฟื้ นฟูในด้านจิตใจมีที่พกั ให้ผถู้ ูกกระทาความ
รุ นแรง”
กรกฎ ทองขะโชค และคณะ.(2555:บทคัด ย่อ)งานวิจ ัยเรื่ องอุปสรรคในการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินจากความรุ นแรงตามกฎหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”
ผลการศึกษาพบว่า “ความเสี ยหายที่ผเู้ สี ยหายได้รับนั้น สมควรที่จะมีการเยียวยา
แก้ไขให้ได้มากที่สุด แต่ดว้ ยเหตุผลในเรื่ องอุปสรรคของปั ญหาการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนของ
ผูก้ ระทาความผิด ดังกล่า ว ภาระหน้าที่ ในการเยียวยาจึ งควรตกอยู่ก ับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้แ ก่
ผูเ้ สี ย หายแทนผูก้ ระท าความผิด นอกเหนื อไปจากการลงโทษทางอาญาแก่ ผกู้ ระท าความผิด
โดยเฉพาะในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่ มีเหตุการณ์ค วามไม่สงบในพื้น ที่แห่ งนี้ ส่ งผลต่ อ
ประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์ในการอยู่อาศัยในพื้นที่อนั เนื่ องจากภาครัฐไม่สามารถดูแลความสงบสุ ขของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ ทาให้เกิดผลต่อสภาพความเป็ นอยู่ จึงทาให้รัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน จากการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายต่อทรัพย์สินแก่ประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์ใน
พื้นที่ทาให้เห็นได้ว่า การเยียวยาเป็ นเพียงมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่มีความชัดเจนแน่ นอนจะขึ้นอยู่กบั
นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยเท่านั้น”
1.2.2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
(ก) ความหมายของบทบาท
บทบาท ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า (role) เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ( function) เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็ นว่า เมื่อบุคคลดารงตาแหน่ งใด ก็ควรแสดง
พฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบนั้น มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
คาว่า บทบาท หรื อ (role) ไว้ดงั ต่อไปนี้
พจนานุ ก รมฉบับราชบัณ ฑิ ตสถาน พ.ศ.2542(พจนานุ ก รมฉบับราชบัณ ฑิ ต
สถาน พ.ศ. 2542,2546 : 602)ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า บทบาทหรื อ ( role) หมายความว่า
การทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู เป็ นต้น
สุชา จันทร์เอมและสุรางค์ จันทร์เอม (2520:46) ได้ให้ความหมายว่า “บทบาท”
หมายถึง สิ่ งที่ บุคคลในสภาพต่างๆ พึงกระทา นั้น คือ เมื่อสังคมกาหนดสิ ทธิและหน้าที ในสภาพ
อย่างไรแล้วบุคคลในสภาพนั้นๆจะต้องประพฤติหรื อปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนด
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สงวน สุทธิเลิศอรุ ณ (2522:47)ได้อธิบายความหมายของบทบาทว่า “บทบาท”
หมายถึงสิทธิที่ก่อให้เกิดหน้าที่ตามมามิฉะนั้นมนุษย์ทุกรู ปทุกนามที่ตอ้ งการใช้สิทธิดา้ นต่างๆสิ่ งที่
จะตามมาก็คือหน้าที่ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ต ามนัยของสิ ทธิที่ได้รับบรรดาสิ ทธิ และหน้าที่ ที่
สมาชิกในสังคมจะต้องถือปฏิบตั ิ คือบทบาทนั้นเอง
อุ ทั ย หิ รั ญโต (2526:197-198)ได้ อ ธิ บายว่ า “บทบาท”หมายถึ ง หน้ า ที่
(Function) หรื อพฤติกรรมอันพึงคาดหมาย ( Expected Behavior) ของบุคคลแต่ละคนในกลุ่ม
หรื อในสังคมหนึ่งๆหน้าที่หรื อพฤติกรรมดังกล่าวโดยปกติเป็ นสิ่ งที่กลุ่มคนหรื อสังคมนั้นกาหนด
ขึ้นฉะนั้นบทบาทจึงเป็ นแบบแห่งความประพฤติในสถานะหนึ่งที่พึงต่อบุคคลอื่นในอีกสถานะหนึ่ ง
ในสังคมเดี่ยวกัน เช่น แพทย์ยอมมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลคนไข้ แม้วิธีในการรักษาหรื อปฏิบตั ิ
ต่อคนไข้จะผิดแผกและแตกต่างกัน แต่แพทย์ตอ้ งทาหน้าที่ของแพทย์คือรักษาคนไข้น้ นั เองและการ
ที่แพทย์ตอ้ งรักษาคนไข้น้ ีเอง คือ บทบาทที่สงั คมคาดหวังจากแพทย์
เกษตรชัย และหีม (2546 : 10) ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทว่า “บทบาท”
คือแบบแห่งปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของมนุษย์ บทบาทของบุคคลในสถานะอย่างหนึ่งที่มีต่อบุคคลใน
อีกสถานะหนึ่งย่อมไม่เหมือนกัน เพราะแบบแห่งปฏิสมั พันธ์น้ นั ย่อมแตกต่างกัน เช่น บทบาทของ
สามีทีมีต่อภรรยาย่อมแตกต่างกับบทบาทของภรรยาที่มีต่อสามี หรื อบทบาทของบิดาที่มีต่อลูกย่อม
แตกต่างกับบทบาทของลูกที่มีต่อบิดา ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าสถานภาพคือตัวกาหนดบทบาทของ
บุคคลในสังคมไม่ว่าจะเป็ นสถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอายุ สถานภาพทางอาชีพ เป็ นต้น
เจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา (2545:10) กล่าวสรุ ปว่าบทบาทคือ สิ่งที่ผดู้ ารงตาแหน่ ง
ใดตาแหน่งหนึ่งของสังคมได้กาหนดให้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยบุคคลในตาแหน่ ง
นั้นจะมีหน้าที่หรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งกระทาและได้สิทธิที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่ งนั้นๆรวมทั้งความ
คาดหวังของชุมชนในสังคมที่มุ่งหวังให้ผดู้ ารงตาแหน่งนั้นได้กระทา
สุ พตั รา สุ ภ าพ (2540:8)ได้ก ล่าวไว้ว่า บทบาท คื อ การปฏิบัติ ต ามสิ ทธิ และ
หน้าที่ของสถานภาพ (ตาแหน่ง) ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมีหลายบทบาท และแต่ละบทบาทจะมีความ
สมบูรณ์หรื อสมดุลกันพอควร นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทจะกาหนดความรับผิดชอบของ
งานต่างๆ ที่ปฏิบตั ิ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
งามพิศ สัตย์สงวน(2547:12)ได้ให้ความหมายไว้ว่าบทบาทหมายถึง พฤติกรรม
ที่บุค คลหนึ่ งคาดหวังสาหรั บผูท้ ี่ อยู่ในสถานภาพต่ างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติ อย่างไร เป็ นบทบาทที่
คาดหวังโดยกลุ่มคนหรื อสังคม เพื่อทาให้คู่สัมพันธ์มีการกระทาระหว่างการทางสังคมได้ รวมทั้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้
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สรุ ปได้ว่า บทบาท หมายถึง สิ ทธิและหน้าที่ที่พ่ ึงปฏิบตั ิในฐานะตาแหน่ งทาง
องค์การที่กฎหมายกาหนดและสังคมคาดหวังในบทบาทดังกล่าว ซึ่งหน้าที่ทีมาพร้อมกับตาแหน่ ง
นั้นจะมีความแตกต่างกันตามสถานภาพที่ดารงอยู่
(ข) แนวคิดและทฤษฎีบทบาท
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทนี้ ส่ วนใหญ่แล้วมักจะพิจารณาในด้านทาง
สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา ซึ่งผูว้ ิจยั จะนามาพิจารณาพอสังเขป ดังนี้
ฑิตยา สุ วรรณชฏ (2510 : 4) กล่าวว่า บทบาทเป็ นลักษณะของพฤติกรรมที่ถูก
กาหนดโดยฐานะตาแหน่ง ซึ่งบทบาทดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) บทบาทตามอุดมคติ ( Idea Role) หรื อบทบาทที่ผดู้ ารงตาแหน่ งทางสังคม
ควรปฏิบตั ิ
(2) บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง (Actual Role) หรื อบทบาทที่ผดู้ ารงตาแหน่งทาง
สังคมต้องปฏิบตั ิจริ งโดยเขากล่าวว่า “บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง” นี้เป็ นผลรวมของ
- บทบาทตามอุดมคติ
- บุคลิกภาพของผูด้ ารงตาแหน่ง
- อารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้ ารงตาแหน่งที่มีอยู่
- ปฏิกิริยาของผูเ้ กี่ยวข้อง
สงวนศรี วิรัชยา (2527 : 23-24) กล่าวว่าถ้าจะพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบบทบาทอยู่
5 ลักษณะคือ
(1) บทบาทตามที่กาหนด หมายถึง บทบาทที่สงั คม กลุ่ม หรื อองค์การกาหนดไว้
ว่าเป็ นรู ปแบบของพฤติกรรมประจาตาแหน่งต่างๆ ที่มี่อยูใ่ นสังคม กลุ่ม หรื อองค์การนั้น
(2) บทบาทที่ ผอู้ ื่ น คาดหวัง หมายถึ ง บทบาทหรื อ รู ปแบบของพฤติ ก รรมที่
ผูเ้ กี่ยวข้องคาดหวังว่าอยูใ่ นตาแหน่งจะถือปฏิบตั ิ
(3) บทบาทตามความคิดของผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่ง หมายถึง รู ปแบบของพฤติกรรมที่
บุคคลผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งคิดและเชื่อว่าเป็ นบทบาทของตาแหน่งที่ตนดารงอยู่
(4) บทบาทที่ปฏิบตั ิ จริ ง หมายถึง พฤติ กรรมที่ ผอู้ ยู่ในตาแหน่ งได้ปฏิบตั ิ หรื อ
แสดงออกมาให้เห็ น ซึ่ งมัก จะเป็ นพฤติ ก รรมที่ สอดคล้อ งกับบทบาทตามความคิ ด ของผูอ้ ยู่ใ น
ตาแหน่ง
(5) บทบาทที่ผอู้ ื่นรับรู้ หมายถึง รู ปแบบพฤติกรรมที่ผอู้ ื่นได้รับทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิบทบาทของผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่ง ซึ่งมักจะเลือกรับรู้ และรับรู้ที่ผดิ ไปจากความเป็ นจริ งได้
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ฑิตยา สุ วรรณชฎ (2527:43) ก็ได้กล่าวสรุ ปว่าฐานะตาแหน่ งและบทบาททาง
สังคมไว้ ดังนี้ คือ
(1) มีสภาพ อยูจ่ ริ งในสังคม (Status) และมีอยูก่ ่อนที่ตวั คนจะเข้าไปครอง
(2) มีบทบาทที่ควรจะเป็ น (Ought-to be Role) ประจาอยูใ่ นแต่ละตาแหน่ง
(3)วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในสังคมนั้นๆ เป็ นส่วนหนึ่งซึ่งสาคัญใน
การกาหนดฐานะตาแหน่งและบทบาทที่ควรจะเป็ น
- การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตาแหน่งและและบทบาทนั้นได้มาจาก
สังคมการณ์(Socialization) ในสังคมนั้นๆ
- บทบาทที่ควรจะเป็ นไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือกับพฤติกรรมจริ งๆ
ของคนที่ครอบฐานะตาแหน่ งอื่นๆเพราะพฤติก รรมจริ งๆนั้นเป็ นผลของปฏิกิริยาของคนที่ครอง
ฐานะตาแหน่ งที่ มีต่ อบทบาทที่ค วรจะเป็ น บุค ลิก ภาพของตนเองและบุ คลิก ภาพของผูอ้ ื่น ที่ เข้า
มาร่ วมในพฤติกรรมและเครื่ องกระตุน้ (Stimulus) ที่มีอยูใ่ นเวลาที่เกิดการติดต่อทางสังคม
สงวน สุทธิเลิศอรุ ณ (2522:39) ยังกล่าวถึงบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ น
จริ งไว้ว่า บุคคลย่อมแสดงบทบาทตามสิทธิและหน้าที่ตามสถานภาพ ซึ่งการแสดงบทบาทดังกล่าว
แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
(1) บทบาทตามความคาดหวังหรื อบทบาททีคาดหวัง เป็ นบทบาทที่แสดงความ
คาดหวัง
(2) บทบาทตามลัก ษณะการรั บรู้ เป็ นบทบาทที่ เจ้าของสถานภาพจะรั บรู้ ว่ า
ตนเองควรมีบทบาทอย่างไร หรื อ คาดหวังว่าตัวเองควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร
(3) บทบาทที่ เป็ นจริ ง เป็ นบทบาทที่ เจ้าของสถานภาพแสดงจริ ง ซึ่งอาจเป็ น
บทบาทที่สงั คมคาดหวังและตนเองคาดหวัง
สรุ ป แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ างๆ ที่ ก ล่าวมาข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าบทบาทต่ างๆ ถูก
กาหนดควบคู่กบั สภาพ ดังนั้นบทบาทจึงเป็ นลักษณะของพฤติ กรรมที่ ถูกก าหนดโดยฐานะและ
ตาแหน่ ง ซึ่งคนในองค์การย่อมมีฐานะและตาแหน่ งที่แตกต่างกัน ตาแหน่ งที่ค นได้รับมาเป็ นตัว
กาหนดให้แสดงบทบาทนั้นๆ และที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การย่อมมีความคาดหวังต่อการแสดง
บทบาทให้เหมาะสมกับตาแหน่งที่ได้รับมา
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้” มีดงั ต่อไปนี้
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1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของสันติภาพในอิสลามและทัว่ ไป
1.3.2 เพื่อศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ
1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.4 ความสาคัญและประโยชน์ ของการวิจยั
ความสาคัญของการวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้” มีดงั ต่อไปนี้
1.4.1 สามารถเข้าใจความหมายและความสาคัญของสันติภาพในอิสลามและทัว่ ไปได้
1.4.2 สามารถรู้ถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพ
1.4.3 สามารถเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติ ภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้
1.4.4 สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการวิจยั ของผูว้ ิจยั
1.4.5 เป็ นข้อมูลความรู้ใหม่สาหรับผูส้ นใจที่จะศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไป
1.4.6 สามารถนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพ ให้เกินขึ้นจริ งหรื อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างสันติภาพให้กบั องค์กรอื่นๆ ที่สนใจได้
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” นี้ผวู้ ิจยั ได้วางขอบเขตการศึกษาไว้ 2 ด้านดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา มีดังนี้
1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความสาคัญของสันติภาพในอิสลามและทัว่ ไป
1.5.1.2 ศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ
1.5.2 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
1.5.2.1 ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสูง บุ คลากรและนักศึก ษาใน
มหาวิ ทยาลัย ฟาฏอนี ปี การศึ ก ษา พ.ศ. 2557จ านวนทั้ง สิ น 4,502 คน(ที่ มา:กองการเจ้า หน้ า ที่
สานักงานอธิการบดี : 2557)
1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ หารระดับสูงและบุคลากรทัว่ ไป
ในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
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กลุ่มที่หนึ่ง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีจานวนทั้งสิน 5 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามรายบุคคล
ดังต่อไปนี้
(ก) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
(ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมัสลัน มาหะมะ
(ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร นายซาฟี อี บารู
(ง) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดร.อัลดุลลอฮฺ นูรดีน ดากอ
ฮา
(จ) ผูอ้ านวยการสถาบันอัสสลาม นายมูฮมั มัดนาเซร์ หะบาแย
กลุ่มที่สอง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นบุ ค ลากรและนัก ศึก ษาของมหาวิยาลัยฟาฏอนี ท้ งั หมด จ านวน 367 คน ซึ่ งขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อ้าง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกูล, 1973:725)ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95จากจานวนบุคลกรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ทั้งหมด ดังนี้
สูตร
โดย

n

N
1  Ne 2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท้งั หมด
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดไว้ที่
e = 0.05)

แทนค่า

n

=

4,502
1  4,502(0.05) 2

367.360

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 367 คน

19
1.5.3 กรอบแนวคิด

ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่าง

ตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

ภาพประกอบที่ 1
กรอบแนวคิดของการวิจยั
ข้ อมูลบทบาทการสร้ างสันติภาพ

-บทบาทด้านแนวคิด
-บทบาทด้านการเปิ ดหลักสูตร
-บทบาทด้านการผลิตบัณฑิต

ผลงาน
ที่อยูอ่ าศัย
1.6 ข้ อตกลงเบือ้ งต้น
การวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ผูท้ าการวิจยั มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นดังนี้
1.6.1 การปริ วรรตอักษรอาหรับเป็ นอักษรไทยใช้กฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการปริ วรรตอักษรอาหรับเป็ นอักษรอังกฤษใช้
กฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยห้องสมุดประเทศสหรัฐอเมริ กา)
1.6.2 การแปลความหมายอายะฮฺอลั กุรอาน ผูว้ ิจยั จะยึดพระมหาคัมภีร์อลั กุรอานพร้อมคาแปล
เป็ นภาษาไทยของสมาคมนักเรี ยนเก่าอาหรับประเทศไทย ซึ่งพิมพ์เผยแผ่โดยศูนย์กษัตริ ยฟ์ ะฮัด เพื่อ
การพิมพ์อลั กุรอานเป็ นหลักในการแปลและจากบรรดานักตัฟสีรต่างๆ
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ผูท้ าการวิจยั มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
บทบาท คื อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้บ ริ หารและ อาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สันติภาพ คือ ความสงบสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความร่ มเย็น ความรู้สึก
ที่ว่าผูค้ นในสังคมอยูด่ ว้ ยกันอย่างไม่หวาดระแวงมีความมิตรไมตรี ต่อกัน ความเกลียดชังให้ผลเป็ น
ทุกข์ ความรักให้ผลเป็ นสุ ข เมื่อเราเชื่อว่าสันติภาพเป็ นสิ่ งที่อยู่ขา้ งใน อยู่ตรงกลางจิตใจ เราต้อง
ตัดสินใจว่าต้องการให้พ้นื ที่ขา้ งในจิตใจของเราเป็ นพื้นที่ของความเกลียดชัง หรื อความรักมนุษย์ทุก
คนน่าจะตัดสินใจเลือกได้
สุ นนะฮฺ คื อ สิ่ งที่สืบทอดจากท่านนบี  ทั้งเป็ นคาพูด การกระทา การยอมรั บ
กิริยามารยาท คุณสมบัติ และชีวประวัติก่อนการถูกแต่งตั้งเป็ นนบี  หรื อหลังจากนั้น ศาสนฑูตที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  กับทาการเผยแผ่
บทบัญญัติน้ นั แก่มนุษย์ชาติ
เศาะหาบะฮฺ คือ บุคคลที่เคยพบกับท่านนบีมุฮมั มัด  ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
โดยผูพ้ บเห็นนั้นเป็ นมุสลิมและได้เสียชีวิตในสภาพมุสลิมหากเป็ นสตรี เรี ยกว่า เศาะหาบียะฮฺ
อูละมาอฺ คื อ มาจากค าว่า “อาลิ ม ” ซึ่ งหมายถึง บุ ค คลที่ มีค วามรู้ ผูค้ งแก่ เรี ย น
นักปราชญ์ อาลิมเป็ นรู ปเอกพจน์ อุลามะอ์เป็ นรู ปพหุพจน์
มุสลิม คื อ ผูท้ ี่นับถือศาสนาอิสลามตามรากศัพท์หมายถึงผูท้ ี่ ยอมจ านนต่อพระ
ประสงค์ของพระเจ้าโดยสินเชิง
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี คื อ สถาบัน การศึก ษาอิสลามแห่ งหนึ่ งในทางภาคใต้ข อง
ประเทศไทย ตั้งอยูท่ ี่บา้ นปารามีแต ตาบลบุดี อาเภอเมืองจังหวัดยะลา บนเนื้ อที่ 43 ไร่ ปั จจุบนั ย้าย
มาตั้งที่หมู่บา้ นโสร่ ง ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
สามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ ดิ น แดนส่ ว นหนึ่ งทางตอนใต้ข องไทย ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
สังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกต่ างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ ประกอบกับพื้นที่น้ ี อยู่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพสังคมวัฒนธรรม และศาสนาเดี ยวกัน และมีที่มาจากกลุ่มชาติพนั ธุ์
เดียวกัน คือ เชื้อสายมาเลย์จึงมีความรู้สึกในตนเองว่าแปลกแยก
1.8 สัญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการวิจยั
1.8.1 เครื่ องหมาย  ﭽ… ﭼวงเล็บดอกไม้ ใช้สาหรับโองการอัลกุรอาน
1.8.2 เครื่ องหมาย “...” เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้สาหรับการแปลความหมายของอัลกุรอานและอัล
หะดีษ ตลอดจนคาพูดของนักวิชาการที่นามาอ้างอิง
1.8.3 ((…)) วงเล็บปี กคู่ ใช้สาหรับตัวบทอัลหะดีษ
1.8.4 (…) วงเล็บเดียว ใช้สาหรับการเขียนอ้างอิงและการอธิบายศัพท์ที่สาคัญ
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1.8.5 สัญลักษณ์  เป็ นภาษาอาหรับที่มาจากคาว่า “สุบหานะฮุ วะตะอาลา” ซึ่งมีความหมาย
ว่า “พระองค์ทรงมหาบริ สุทธิ์และสูงส่ งยิ่ง” เป็ นคาที่มุสลิมใช้กล่าวยกย่องและสรรเสริ ญพระองค์
อัลลอฮฺ  หลังจากที่ได้เอ่ยนามพระองค์
1.8.6 สัญลัก ษณ์  เป็ นภาษาอาหรั บที่ มาจากค าว่า “ศ็อลลัล ลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ” ซึ่ ง มี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความจาเริ ญและความสันติแด่ท่าน” เป็ นคาที่มุสลิม
ใช้หลังจากได้มีการกล่าวถึงนบีมุหมั มัด 
1.8.7 สัญลักษณ์  เป็ นภาษาอาหรับ มาจากคาว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง ขออัลลอฮฺ 
ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็ นคาที่ใช้หลังจากได้มีการกล่าวถึงท่านนบีหรื อเราะสูลท่านอื่น
ยกเว้นนบีมุหมั มัด  หลังจากที่มีการกล่าวถึง
1.8.8 สัญลักษณ์  เป็ นภาษาอาหรับ มาจากคาว่า “เราะฏิยลั ลอฮุอนั ฮุ ” หมายถึง “ขออัลลอฮฺ
 ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺ ทุกครั้งหลังจากที่มีการกล่าวถึง
1.8.9 สัญลักษณ์ เป็ นภาษาอาหรับ มาจากคาว่า “เราะฏิยลั ลอฮุอนั ฮา” หมายถึง “ขออัลลอฮฺ
 ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบิยะฮฺ ทุกครั้งหลังจากที่มีการกล่าวถึง
1.8.10 สัญ ลัก ษณ์
เป็ นภาษาอาหรั บ มาจากค าว่า “เราะฏิย ลั ลอฮุ อนั ฮุ ม า” หมายถึ ง
“ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่ เขาทั้งสอง” จะเขี ยนต่ อท้ายเศาะหาบะฮฺ หรื อเศาะหาบิ ยะฮฺ
จานวนสองท่านทุกครั้งหลังจากที่มีการกล่าวถึง
1.9 วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาค้นคว้าบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ครั้งนี้ ” ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.9.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง บุ ค ลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 4,502 คน
1.9.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและบุ คลากรทัว่ ไปใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีจานวนทั้งสิน 5 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามรายบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
(ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมัสลัน มาหะมะ
(ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร นายซาฟี อี บารู
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(ง) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดร.อัลดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา
(จ) ผูอ้ านวยการสถาบันอัสสลาม นายมูฮมั มัดนาเซร์ หะบาแย
กลุ่มที่ สอง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลัยฟาฏอนี ท้ งั หมด จานวน 367 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อ้างใน ธีรวุฒิ
เอกะกู ล , 1973 : 725)ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 จากจ านวนบุ ค ลกรและนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีท้งั หมด ดังนี้
N
1  Ne 2

สูตร

n

โดย

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท้งั หมด
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดไว้ที่
e = 0.05)

แทนค่า

n

=

4,502
1  4,502(0.05) 2

367.360

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 367 คน ดังรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ประชากร
หน่วยงาน
บุคลากร นักศึกษา
1.สานักงานอธิการบดี
2
2.สานักงานบริ การการศึกษา
10
3.สานักงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2
4.สานักงานส่งเสริ มการวิจยั และเขียนตารา
2
5.สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
2
-

23
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ต่อ)
ประชากร
หน่วยงาน
บุคลากร นักศึกษา
6.สานักงานสถาบันอัสสลาม
2
7.สานักงานวิทยบริ การ
10
8.บัณฑิตวิทยาลัย
2
9.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
15
70
10.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
70
11.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
70
12.คณะศึกษาศาสตร์
12
70
13.ศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
3
รวม
87
280
รวมทั้งหมด
(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี : 2557)

367

1.9.2 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ คือใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล และแบบสัมภาษณ์
โดยใช้ วิ ธี การสั ม ภา ษณ์ แบ บเจ าะลึ ก เพื่ อศึ ก ษาข้ อ เสน อแนะ เกี่ ย ว กั บ บ ทบา ทของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.9.3 เครื่องมือในการวิจยั
1.9.3.1 แบบของเครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น2 รู ปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อ
นาไปใช้กบั กลุ่มที่ 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็ นแบบสารวจรายการ ( Check list) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมดจานวน 5 ข้อ

24
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่างๆ 3 ด้าน
(1) ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(2) ด้านเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(3) ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ก) แบบสั มภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้กบั กลุ่มที่ 1
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กบั การสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.9.4 วิธีการสร้ างเครื่องมือ
วิธีก ารสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจ ัยได้ดาเนิ นการสร้ างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
1.9.4.1. การสร้ างแบบสอบถาม
( ก ) ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ท ฤษ ฎี แ ละ ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ท บ า ท ข อ ง
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี ในการสร้างสัน ติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
(ข) กาหนดขอบเขตและโครงสร้ างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุม ของ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ งั 3 ด้าน 1)
ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย 2) ด้านการเปิ ดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3)ด้านการผลิต
บัณฑิต แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุ งแก้ไข
(ค) ร่ างแบบสอบถามเพื่อขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้ง
มีการตรวจและแก้ไข ปรับปรุ งเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
(ง) น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ งแก้ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแก้ไขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เที่ ยงตรงตามเนื้ อหา ( Content Validity) คือพิจ ารณาข้อค าถามที่สร้างขึ้ น มาว่ามีค่ าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มี
ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยนาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้อง
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0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้อง
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง
ซึ่งผลปรากฏว่ามีจานวนข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 จานวน
5 ข้อ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้จดั ออกเรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจากข้อคาถามมีประเด็นที่ซ้ าซ้อนกัน
(จ) นาเป็ นสอบถามที่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว นาไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่จะศึกษาในครั้งนี้ จานวน 30 ชุด เพื่อนาผลวิเคราะห์มาปรับปรุ ง
คุณภาพของแบบสอบถาม
(ฉ) น าแบบสอบถามที่ ทดลองใช้มาตรวจสอบให้ค ะแนนและหาความเชื่อมัน
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอยบาค (Cronbach)
1.9.4.2. การสร้ างแบบสั มภาษณ์
(ก) การสร้ างแบบสัมภาษณ์ ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดประเด็น ของข้อ
คาถามในแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับประเด็นของข้อคาถามในแบบสอบถามปลายเปิ ด ทั้งนี้ เพื่อ
มุ่งเน้น ที่จ ะเก็บรายละเอียดและค าอธิบายเกี่ ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุด
(ข) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์จากตารา เอกสาร และงานวิจยั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนาแนวคิดที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์
(ค) จัดทาแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยกาหนดขอบเขตให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 3 ด้าน ด้าน
แนวคิ ด ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ด้านหลัก สูต รของมหาวิทยาลัยและด้านการผลิต บัณ ฑิ ตของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
(ง) น าแบบสั ม ภาษณ์ อ ย่า งมี โ ครงสร้ า งที่ เ สร็ จ แล้ว น าเสนออาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
(จ) นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งข้อคาถามแล้วจึงนาไปสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่าง
1.9.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.9.5.1 เก็บข้อมูลความรู้จากเอกสาร โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก
แหล่งเอกสารต่างๆ
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1.9.5.2 เก็บ รวบรวมข้อ มูล ภาคสนามในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามขั้นตอนดังนี้
(ก) ลงพื้นที่ประสานงานกับตัวแทนคณะบริ หารของมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนด
ผูจ้ ะให้การสัมภาษณ์พร้อมนัดแนะวันเวลาในการสัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
(ข) สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เกี่ยวกับนโยบายและ
บทบาทในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้
(ค) ผูว้ ิจ ัย และนัก วิจ ัย ช่ ว ยลงพื้น ที่ แจกแบบสอบถามเกี่ ย วกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยผูว้ ิจยั และนักวิจ ัยช่วยจะสอบถามแบบตัวต่อตัวและใช้ภ าษามลายูในการ
สอบถาม (สาหรับบุคคลที่ไม่คล่องในภาษาไทย)
(ง)น าแบบสอบถามทั้ง หมดมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งของ
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
1.9.6 การจัดกระทาของข้ อมูล
1.9.6.1 นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งเอกสารต่างๆมาศึกษาและสรุ ปสาระสาคัญตาม
ขอบเขตที่กาหนดไว้
1.9.6.2 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกและจากการบันทึกโดยการ
อัดเสียงไว้มาถอดข้อความด้วยวิธีสรุ ปสาระสาคัญตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กาหนดไว้
1.9.6.3 นาข้อมูลตามข้อ 1.9.6.1 และข้อ 1.9.6.2 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์
1.9.6.4 นาข้อมูลตามข้อ 1.9.6.1 ข้อ 1.9.6.2 และข้อ 1.9.6.3 มาศึกษาวิเคราะห์ตาม
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.9.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.9.7.1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี มาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วนามาอธิบายเชิงพรรณนา
1.9.7.1 น าข้อ มูลที่ ได้จ ากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ด ้ว ยเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
สถิติ เชิ งพรรณนา ( Descriptive) ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage) ค่ าเฉลี่ย ( Mcan)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายข้อมูลของแบบสอบถามใน
แต่ ละด้านและหาค่ าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านโดยแบ่งช่ ว งของค่ าตัว กลางเลขคณิ ต 5 กลุ่ม ในการแปล
ความหมายดังนี้
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1.00-1.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.51-2.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับน้อย
2.51-3.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับมาก
4.51-5.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.9.7.1 นาข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ว่ามี
ความแตกต่างหรื อไม่? อย่างไร?

