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บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ องบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพ ผูว้ ิจยั ขอ
เสนอข้อมูลกลุ่มประชากรและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ข้ อมูลกลุ่มประชากร
4.1.1ข้อมูลกลุ่มประชากรของการวิจยั เป็ นกลุ่มประชากรในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คือ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง บุคลากรและนักศึกษา ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 4,502 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 372 คนโดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ใช้ในการสัมภาษณ์จานวน 5 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามรายบุคคล
ได้ตอบรับการสัมภาษณ์ท้ งั 5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100.00 และกลุ่ม 2 บุ คลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้ตอบแบบสอบถามและส่ งคืน จานวน 367คน คิดเป็ นร้ อยละ100.00 ซึ่ ง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกูล, 1973 : 725)ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จากจานวนบุคลกร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีท้งั หมด
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ ง
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน นาเสนอในรู ปตารางตั้งแต่ตารางที่ 11- 15
ตารางที่ 11 แสดงจานวนค่าร้อยละ เพศ
เพศ

จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. ชาย
217
59.13
2. หญิง
150
40.87
รวม
367
100.00
จากตารางที่ 11 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
พบว่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพศชาย มีจานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.13
เพศหญิง มีจานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.87
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนค่าร้อยละ อายุ
อายุ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. ต่ากว่า 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 ปี ขึ้นไป
0
00.00
รวม
367
100.00
จากตารางที่ 12 บุคลากรและนักศึกษามหาวิ ทยาลัยฟาฏอนี ที่มีอายุต่ากว่า 22 ปี มี
จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.67 อายุระหว่าง 22-35 ปี มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.44
อายุระหว่าง 36-45 ปี มีจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.80 อายุระหว่าง 46-55 ปี มีจานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 04.09 และอายุมากกว่า 56 ปี ขึ้นไป มีจานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 00.00
ตารางที่ 13 แสดงจานวนค่าร้อยละ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. นักศึกษา
280
76.29
2. บุคลากรสายวิชาการ
23
06.27
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
104
28.34
รวม
367
100.00
จากตารางที่ 13 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีมี
ตาแหน่ งหน้าที่ รับผิด ชอบ ต าแหน่ งนัก ศึก ษามีจ านวน 280 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.29 ต าแหน่ ง
บุคลากรสายวิชาการมีจานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 06.27 ตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
มีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.34
ตารางที่ 14 แสดงจานวนค่าร้อยละ ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. ปริ ญญาตรี
358
97.55
2. ปริ ญญาโท
9
02.45
3. ปริ ญญาเอก
0
00.00
รวม
367
100.00
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จากตารางที่ 14 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจานวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.55 ปริ ญญาโทมีจานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 02.45 ปริ ญญาเอกมีจานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 00.00
ตารางที่ 15 แสดงจานวนค่าร้อยละประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. ต่ากว่า 1 ปี
16
04.36
2. 1-5 ปี
307
83.65
3. 6-10 ปี
27
07.36
4. 11 ขึ้นไป
17
04.63
รวม
367
100.00
จากตารางที่ 15 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 1 ปี มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 04.36 มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 1-5 ปี มีจานวน 307 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.65 มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี มีจานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 07.36 และมีประสบการณ์ในการทางาน 11 ปี ขึ้นไปมีจานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อย 04.63
4.2.2 การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ย วกับ ระดั บ บทบาทของมหาวิท ยาลัย ฟาฏอนี ใ นการสร้ าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยด้านต่างๆ คือ 1) ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร 2) ด้านการเปิ ด
หลักสูตร 3) ด้านการผลิตบัณฑิต ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอในรู ปตาราง ตั้งแต่ตารางที่ 16- 19
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมและรายด้านดังนี้
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ระดับการปฏิบตั ิ
ด้านที่
ในการสร้างสันติภาพในสาม
ลาดับที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
xˉ
S.D.
แปลผล
1. ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร
03.91
0.408
มาก
1
2. ด้านการเปิ ดหลักสูตร
03.71
0.294
มาก
2
3. ด้านการผลิตบัณฑิต
03.74
0.320
มาก
3
ภาพรวม
03.87
0.107
มาก
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จากตารางที่ 16 พบว่าโดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.91 ) รองลงมา คือ ด้าน
การผลิตบัณฑิต อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.74 ) และด้านการเปิ ดหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.71 )
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร
ระดับการปฏิบตั ิ
ข้อที่

ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร

ลาดับที่
04.03

0.890

แปลผล
มาก

04.23

0.898

มาก

4

04.43

0.678

มาก

2

04.57

0.626

มากที่สุด

1

03.20

1.157

ปานกลาง

14

04.10

1.062

มาก

5

03.97

0.928

มาก

7

xˉ

1. ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มให้มหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรหลัก
ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ในมิติของอิสลาม
2. ผูบ้ ริ หารมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่
สามารถสร้างสันติภาพในชุมชนของตนเองและ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
3. ผูบ้ ริ หารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษา
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสันติภาพ
4. ผูบ้ ริ หารมีการพลักดันให้บุคลากรและนักศึกษามี
ความตื่นตัวในด้านความคิดและการทางานเพื่อ
นาไปสู่สงั คมแห่งสันติภาพ
5. มีความมุ่งมัน่ พร้อมใจที่ทาให้วิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกิดสันติภาพ
6. ผูบ้ ริ หารมีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้าง
สรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
7. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมสม่าเสมอ

ตารางที่ 17 (ต่อ)

S.D.

6
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ระดับการปฏิบตั ิ
ข้อที่

ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร

ลาดับที่
xˉ

S.D.

แปลผล
ปานกลาง 13

8. ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มการเรี ยนรู้ทาให้บุคลากรเพิ่ม
03.47 1.306
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดผลงานที่ตอ้ งการได้จริ ง
9. ผูบ้ ริ หารสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามเข้า
04.40 0.670
มาก
3
กับการปฏิบตั ิงานได้อย่างสร้างสรรค์และเกิด
สันติภาพ
10. ผูบ้ ริ หารสามารถปรับรู ปแบบวิธีการคิดและ
03.83
1.085
มาก
9
วิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของมหาวิทยาลัย
11. ผูบ้ ริ หารพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนามา
03.49 0.960
มาก
12
พัฒนาวิธีการคิดในการสร้างสันติภาพของ
ตนนาไปสู่สงั คมแห่งสันติภาพ
12. ผูบ้ ริ หารมีการรณรงค์การสร้างสันติภาพใน
03.65
0.980
มาก
10
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเองและนอกพื้นที่
13. ผูบ้ ริ หารเน้นการสอนเรื่ องสันติภาพและแนว
03.93
1.048
มาก
8
ทางการสร้างสันติภาพในกับบุคลากรและนักศึกษา
14. มีการส่งเสริ มการสร้างสันติภาพกับมนุษย์
03.57 1.331
มาก
11
และสรรพสิ่งต่างๆ
ภาพรวม
03.91
0.408
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่าโดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการ
สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ =3.91)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารมีการพลักดันให้บุคลากรและ
นักศึกษามีความตื่นตัวในด้านความคิดและการทางานเพื่อนาไปสู่สังคมแห่ งสันติภาพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (xˉ =4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการสร้างสันติภาพ อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.43 ) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ มี
ความมุ่งมัน่ พร้อมใจที่ทาให้วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกิดสันติภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง
(xˉ =3.20 )

123
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเปิ ดหลักสูตร
ระดับการปฏิบตั ิ
ข้อที่
ด้านการเปิ ดหลักสูตร
ลาดับที่
xˉ
S.D.
แปลผล
1. เป็ นหลักสูตรที่มแี นวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ
04.13
0.819 มาก
1
สันติศึกษา และสันติวิธี
2. เป็ นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากลและ
03.93
1.048
มาก
4
สามารถนาไปใช้กบั มหาวิทยาลัยอื่นๆได้
3. เป็ นหลักสูตรที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
03.57 1.331
มาก
10
และความรุ นแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ
และระหว่างประเทศได้
4. เป็ นหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
04.07 0.980
มาก
2
การศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อ
ให้เกิดสันติภาพได้
5. เป็ นหลักสูตรที่สามารถผลิตนักศึกษาที่ได้ผล
04.03 0.964
มาก
3
จริ งและสามารถเป็ นแบบอย่างกับคนในสังคม
ในการสร้างสันติภาพได้
6. มีการเปิ ดหลักสูตรที่สามารถสร้างสันติภาพใน
03.80 1.95
มาก
6
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมทัว่ ไปได้
7. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างจิตสานึกและ
03.60 1.404
มาก
9
จิตวิญญาณในการสร้างสันติภาพ
8. เป็ นหลักสูตรที่มีการเน้นหนักในด้านจริ ยธรรม
03.83 1.234
มาก
5
และการปฏิบตั ิได้จริ ง
9. เป็ นหลักสูตรที่สามารถสร้างสันติภาพได้ทุกมิติ
03.70 1.179
มาก
7

ตารางที่ 18 (ต่อ)
ระดับการปฏิบตั ิ
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ข้อที่

ด้านการเปิ ดหลักสูตร

ลาดับที่
03.65

แปลผล
0.980
มาก

8

03.16

0.970

ปานกลาง

13

03.29

0.910

มาก

12

03.49

0.96

มาก

11

xˉ

10. เป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้างของอิสลาม หลักการ
ศรัทธา หลักการปฏิบตั ิ วิถีการปฏิบตั ิอิสลามในชีวิต
ประจาวันและผลของการปฏิบตั ิในเชิงจิตวิญญาณ
และ ระบบต่างๆในอิสลาม
11. มีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองในอิสลามที่
ปรากฏอยูใ่ นอัลกุรอาน และซุนนะฮฺ และ
สิทธิของพลเมืองด้านต่างๆ
12. ส่งเสริ มการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษา
เพื่อให้เกิดสันติภาพ
13. เป็ นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญและเน้นการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาพรวม

03.71

S.D.

0.294

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่าโดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการ
สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเปิ ดหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.71) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็ นหลักสูตรที่มแี นวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ
สัน ติ ศึ ก ษา และสัน ติ วิธี อยู่ในระดับ มากที่ สุด ( xˉ =4.13) รองลงมา คื อ เป็ นหลัก สู ต รที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ อยู่ใน
ระดับมาก (xˉ =4.07)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองในอิสลามที่ปรากฏ
อยูใ่ นอัลกุรอาน และซุนนะฮฺ และสิทธิของพลเมืองด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20 )

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการ
สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิต
ระดับการปฏิบตั ิ

125
ข้อที่

ด้านการผลิตบัณฑิต

ลาดับที่
04.00
03.60

แปลผล
1.050
มาก
1.303
มาก

2
10

03.70

1.179

มาก

7

03.80

1.095

มาก

5

03.87

1.196

มาก

3

03.83

1.037

มาก

4

03.67

1.155

มาก

9

03.73

1.363

มาก

6

03.67

1.184

มาก

8

03.56

1.366

มาก

11

03.43

1.382

ปานกลาง 12

xˉ

1. เป็ นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตเดินทางสายกลาง
2. มีการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
เช่น การลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. สนับสนุนขวัญและกาลังใจสาหรับนักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนดีและประพฤติดี
4. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการขององค์ต่างๆ ในการสร้างสันติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
5. ให้องค์กรภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดแนวคิดเรื่ องสันติภาพได้
6. เป็ นองค์องที่ดารงไว้ซ่ ึงแบบอย่างขององค์กรอื่นๆ
ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้สงั คมทัว่ ไปได้
7. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยผ่านศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีวิธีการดารงชีวิต
ตามหลักการศาสนาอิสลาม
8. มีการส่งเสริ มให้องค์การบริ หารนักศึกษามีบทบาท
ในการสร้างสันติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
9. มีการส่งเสริ มให้สโมสรนักศึกษามีบทบาทในการ
สร้างสันติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
10. มีการส่งเสริ มให้ชุมนุมต่างๆ มีบทบาทในการ
สร้างสันติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
11. มีการส่งเสริ มกิจกรรมร่ วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทั้งในและนอกประเทศในเรื่ องเกี่ยวกับสันติภาพ
ตารางที่ 19 (ต่อ)

S.D.

ระดับการปฏิบตั ิ
ข้อที่

ด้านการผลิตบัณฑิต

ลาดับที่
xˉ

S.D.

แปลผล
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12. มีการส่งเสริ มการสร้างสันติภาพในกิจกรรม
03.20 1.1570
มาก
13
ฮาลาเกาะฮฺให้กบั บุคลากรและนักศึกษา
13. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็ นแก่น
04.57 0.628
มากที่สุด 1
นาในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และสังคมโลกได้
ภาพรวม
03.74
0.320
มาก
จากตารางที่ 19 พบว่าโดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการ
สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.74) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็ นแก่นนา
ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลกได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ
=4.57 ) รองลงมา คือ เป็ นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ =4.00 ) ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การส่ งเสริ มการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ ให้กบั บุคลากรและ
นักศึกษา อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20 )
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ในการสร้ างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2.3.1ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของบุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษาต่ อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งผูว้ ิจยั จะอธิบาย
เชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร บุคลากรและนักศึกษามีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ อบทบาทของมหาวิ ทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีแนวคิดที่จะสร้างสังคมแห่งสันติภาพโดยการให้คนใน
สังคมมีความรู้เรื่ องศาสนาก่อน โดยการใช้สโลแกน อุมมุตนั วาฮิดะห์(ประชาชาติเดียวกัน) และอุม
มะตันวาซอตอ (ประชาชาติทางสายกลาง) ส่วนแนวคิดในการผลิตบัณฑิตของผูบ้ ริ หาร คือ การให้
ความสาคัญกับชีวิตก่อนอาชีพ กล่าวคือ บัณฑิตที่จบออกไปจะต้องมีชีวิตที่ดีในแบบของอิสลาม มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่คนในสังคมได้
ด้านการเปิ ดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสันติภาพ บุค ลากรและนักศึกษามีขอ้ คิดเห็ น
และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คื อ การเปิ ดสาขาวิ ชารั ฐประสาทศาสนศาสตร์ มีว ตั ถุประสงค์ข ้อหนึ่ งที่ ชัด เจนมากคื อ
ต้องการให้บณ
ั ฑิตที่จบออกไปแล้วสามารถนาคนในสังคมและหน่ วยงานต่างๆ ได้ดว้ ยแบบอย่าง
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แห่ งอิสลาม เช่น เป็ นนายอาเภอที่สามารถนาละหมาดได้ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นสามารถและอีหม่ามละ
หมาดได้ เป็ นต้น ส่ ว นการเปิ ดรายวิชาสัน ติศึกษา ซึ่ งเป็ นรายวิชาบังคับที่ นักศึกษาทุ กคนจะต้อง
เรี ยนเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงสันติภาพที่แท้จริ งและวิธีการที่จะทาให้เกิดสันติภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิ ต บุค ลากรและนักศึก ษามีข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ อ
บทบาทของมหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี ใ นการสร้ า งสัน ติ ภ าพในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และให้ความสาคัญกับ
ชีวิตก่อนอาชีพในแนวทางการปฏิบตั ิของท่านนบีมฮู มั มัด  และนาไปสู่การปฏิบตั ิ เพราะบัณฑิต
ที่จบออกไปจะเป็ นผูน้ าและแบบอย่างในหน่วยงานต่างๆ และสังคมที่ตนอาศัยด้วย
4.2.3.2การวิเคราะห์เนื้ อหาข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ แนวทางการส่ งเสริ ม บทบาทของ
มหาวิ ทยาลัยในการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้จ ากการสัมภาษณ์ ผบู้ ริ หาร
ระดับสูงเพิม่ เติม จานวน 5 ท่าน มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผูท้ รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีแนวคิดบนพื้นฐานเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เป็ นมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างสังคมแห่ งสันติภาพ โดยเฉพาะสังคมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเปิ ดหลักสูตรสันติศึกษาในภาคบังคับเรี ยนและการผลิตบัณฑิตให้
เป็ นบัณฑิตที่อยูบ่ นทางสายกลางในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลก
ด้วยหลักการอิสลาม ประกอบด้วย
4.2.3.3 แนวคิดของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า บทบาทของมหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีวตั ถุประสงค์แรกของในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ ก็เพื่อนาพามนุ ษย์
ให้เข้าใจอิสลาม นาหลักการอิสลาม และการมีชีวิตหรื อการตายให้อยู่บนหลักการของอัลอิสลาม
ด้ว ยเหตุ ผลดังกล่าว เป็ นการแสดงสิ่ งที่ แน่ ชัดและเราไม่สามารถที่ จะหลีก เลี่ย งได้จ ากเรื่ องของ
สันติภาพ เพราะอิสลามคือศาสนาแห่ งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาที่มีวิถีชีวิตของคนในสังคม
ประเทศชาติ และมนุษย์ในโลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วอิสลามไม่ส่งเสริ มการทาสงครามกับผูใ้ ด เว้นแต่
การป้ องกันความเป็ นอยูข่ องตนเองและเพื่อนมนุษย์จากศัตรู อิสลามเท่านั้น ถ้าจะบอกว่าอิสลามไป
ทาสงครามเพื่อให้คนที่ มิใช่ อิสลามเข้ารั บอิสลาม แบบนี้ ไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ ในอิสลามแน่ นอน
อิสลามสอนคนในเรื่ องจริ ง เพราะอิสลามถูกส่ งลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงสร้างโลก ผูใ้ ห้ชีวิตแก่
มนุษย์พร้อมกับรุ สกีกบั มนุษยชาติและได้วิถีชีวิตแก่มนุ ษย์ที่สามารถทาให้เกิดสันติภาพแก่ตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
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ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักในการบริ หารมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับ
ใดก็ต ามทั้งหมดมีแนวคิ ด บนพื้น ฐานของอิสลามถึงแม้จ ะมีค วามยุงยากขนาดไหนก็ต าม เพื่ อ
ดาเนินการตามเป้ าหมายเดิมนับตั้งแต่หลายสิบปี ที่ผา่ นมา เรามีแนวคิดอย่างนี้ สันติภาพในสังคมนี้
จะเกิดขึ้น ไม่ได้นอกจากพวกเขาหรื อคนในสังคมจะเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชาติ
อิสลาม ดังนั้นหากพวกเขาเข้าใจอิสลามแน่นอนเขาก็เข้าใจสันติภาพ เพราะอิสลามเริ่ มจากอากีดะฮฺ
อีบาดัต และอัคลาก ทั้งหมดนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อน าสู่ สัน ติภาพ ไม่มีอากีด ะฮฺ อิสลามอัน ใดที่จ ะ
นาไปสู่ความก้าวร้าวหรื อการสร้างความแตกแยก ไม่มีอีบาดัตอิสลามอันใดที่จะนาไปสู่สงคราม
และไม่มีอคั ลากอิสลามอันใดที่จะน าไปสู่ ความโหดเหี้ ยมทั้งหมดที่กล่าวมาไม่มีในอิสลามอย่าง
แน่นอน ด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยึดมาตลอด เพราะสันติภาพจะไม่เกิน
แน่นอนหากปราศจากอิสลามและการปฏิบตั ิที่เป็ นอิสลามไม่เกิดขึ้นเหมือนกันหากปราศจากความรู้
เพราะอิสลามกับความรู้ไม่สามารถแยกกันได้ เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม ความรู้
จากวะฮฺ ยขู องอัลลอฮฺ  นี้ คือพื้นฐานหลักที่เกี่ยวกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อให้ประชาชาติอิสลามเข้าใจว่าการมีชีวิตอยูบ่ นโลกนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งใด นากจากการสร้างสันติภาพ
จะด้วยวิธีก ารใดก็ข้ ึ น อยู่ก ับสถานการณ์ และบริ บทของแต่ละพื้น ที่ เพราะเพื่อให้ค นที่ไม่เข้าใจ
อิสลามโดยเฉพาะคู่ก รณี อิสลามในพื้น ที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เข้าใจว่าอิสลามมีวิธี สอน
อย่างไร และสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์เกินขึ้นเพราะอะไร หากต้องการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายต้องทาอย่างไร ทั้งหมดนี้จะอยูบ่ นหลักพื้นฐานที่มาจากอัลลอฮฺ 
4.2.3.4 แนวคิดด้านการเปิ ดหลักสูตรสันติศึกษา
ผูท้ รงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็น ว่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีการเปิ ดหลักสูต ร
สัน ติ ศึ ก ษาเป็ นวิ ช าบัง คับ ทั่ว ไปที่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้อ งลงเรี ยน 3 หน่ ว ยกิ จ ทุ ก ชั้น ปี แต่ ใ น
ขณะเดียวกันในแต่ละวิชาก็มีการบูรณการให้นักศึกษาผ่านระบบกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ ซึ่งในกลุ่มนี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อที่ จ ะทาให้นักศึก ษามีค วามสามารถเข้าใจ
อิสลามเพิ่มขึ้นและอยูร่ ่ วมกันในสังคมที่หลากหลายได้และรายวิชาสันติศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดของนักศึกษาที่มาจากพื้นฐานที่หลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดล้อม ทั้ง
ปัญหาครอบครัวต่างๆ พอเข้ามาศึกษาก็สามารถทาให้นกั ศึกษามีจิตใจที่ดี มีแนวคิดเชิงบวกมากขึ้น
มีความเข้าใจศาสนาที่ครอบคลุมมากขึ้นบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางที่สุดโต่ง ซึ่งในทาให้
นักศึกษาเมื่อผ่านการเรี ยนรายวิชาสันติศึกษามีความคิดหรื อแนวคิดอยู่บนพื้นฐานเดียวกันสามารถ
อยูร่ ่ วมกันได้ยงั สันติภาพทั้งในมหาวิทยาลัยเองและในสังคมข้างนอกด้วย
4.2.3.5 แนวคิดด้านการผลิตบัณฑิต
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ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิส่ว นใหญ่ มีค วามเห็ น ว่า องค์ก รที่ ผลิต คนหรื อผลิต บัณ ฑิ ต เพื่ อ
สัน ติ ภ าพแน่ น อนก็ต ้องเป็ นมหาวิทยาลัย สถาบัน หรื อโรงเรี ยนไม่ใช่ องค์ก รอื่นแน่ น อนเพราะ
องค์กรอื่นไม่ใช่องค์กรที่จะผลิตคนหรื อบัณฑิต องค์ก รผลิตบัณฑิตคือมหาวิทยาลัย สถาบันหรื อ
โรงเรี ยนส่วนองค์กรอื่นเป็ นเพียงองค์ประกอบในการส่ งเสริ มในการผลิตบัณฑิตกับมหาวิทยาลัย
เช่น ส่งเสริ มทางด้านการจัดสัมมนา การจัดอบรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สามารถผลิตบัณฑิตเกือบ
หมื่น คน ร่ ว มถึงระดับปริ ญญาตรี ป.บัณ ฑิ ต วิชาชี พครู และปริ ญญาโท บัณ ฑิ ต ต่ างๆ เหล่านี้ มี
พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพปัจจุบนั บัณฑิตเหล่านี้เข้าสู่สงั คมแล้ว และไม่เคยมีข่าวว่าบัณฑิต
เหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่างๆที่จะสร้างความแตกแยกภายในสังคมหรื อสร้างความ
รุ นแรงทาให้เกิดความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพในสังคมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และประเทศชาติในตาแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์ ครู นักธุรกิจ นักการเมืองและอื่นๆ
ฯลฯ เพราะพวกเขาถูกปลูกฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรู ปแบบของอิสลามบนพื้นฐานประชาชาติสาย
กลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างสันติสุขและสามารถสร้างสันติภาพให้กบั สังคมได้
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 ท่ า น ผู้วิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่ า บทบาทของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสัน ติภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในด้านแนวคิ ด ของ
ผูบ้ ริ หารในการสร้างสันติภาพ ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแนวคิดในการสร้างสันติภาพ
ตั้งแต่ เริ่ มก่ อตั้งมหาวิทยาลัย และเป็ นสันติ ภ าพในบริ บทของอิสลามเพราะสัน ติ ภ าพเป็ นความ
ต้องการของอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺ  ส่งมุสลิมมาเพื่อสร้างสันติภาพ ส่วนด้านการเปิ ดหลักสูตร
สันติศึกษาก็เพื่อให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีพ้ืนฐานหรื อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สันติศึกษา สันติวิธี และสันติภาพและสามารถเป็ นประชาชาติทางสายกลางที่อยูใ่ นสังคมอย่างสันติ
สุขได้โดยไม่มีความแตกแยก และด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริ มทางด้านจิตวิญญาณ
แห่งอิสลาม ให้เป็ นบัณฑิตที่รักสันติภาพและรักในการสร้างสันติภาพในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางศาสนา หลากหลายทางความคิด และหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม
ต่างๆ ตามหลักการอิสลามต่อไป
สรุ ปได้ว่า สันติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงชี้นาบุคคล
ที่ขวนขวายความโปรดปรานอันเป็ นหนทางแห่ งสันติภาพและอัลลอฮฺ  ได้ส่งศาสนฑูตเพื่อมา
เป็ นแบบอย่างในการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกนี้ และโลก
อาคีเราะฮฺ (ชีวิตหลังความตาย) อัลลอฮฺ  ได้แจ้งข่าวดีสาหรับบรรดาผูศ้ รัทธาที่ประกอบคุณงาม
ความดี มุ่งรักษาสันติภาพและเผยแผ่ความสงบสุ ข พวกเขาได้รับการตอบแทนจากอัลอฮฺ  ด้วย
สรวงสวรรค์ดินแดนแห่งความสันติสุขในวันที่พวกเขาได้พบกับพระองค์อย่างสันติ ดังนั้นอิสลาม
เป็ นศาสนาแห่ งความสันติภาพอย่างแน่นอน ซึ่งเป็ นคาที่บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย ได้กล่าวคาทักทาย
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อัสสลาม และเป็ นพระนามของอัลลอฮ  ค าหนึ่ ง สาหรั บสัน ติ ภ าพของบรรดาผูศ้ รั ทธานั้น
แน่ นอนก็คือสวนสวรรค์น้ นั เอง เป็ นสถานที่ที่ได้รับการตอบแทนในการทาความดีในโลกนี้ เรา
เรี ยกว่า “ดารุ สสลาม” สาหรั บสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องมีความพยายามเรี ยกร้องอย่าง
จริ งใจต่ออานาจสูงสุ ด ให้ยอมรับในสิ่ งที่เราต้องการ ถ้าสิ่ งนั้นไม่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามกฎข้อบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม สาหรับสังคมบ้านเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เราจะหาความมี
คุณธรรม จริ ยธรรมด้วยใจจริ งแทบจะหาไม่ได้เลย ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ และอานาจ
มากเกินไป จนทาให้ประชาชนเรานั้น ถูกกดขี่คมเหง หาความสันติภาพไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหลักการและอุดมการณ์ สาหรับศาสนาอื่นนั้นจะไม่มีความสันติภาพ
เกิ ดขึ้ นได้ ถ้าไม่ได้น ากฎข้อบัญญัติข องศาสนาอิสลามมาใช้ประยุกต์ เพราะอิสลามเท่ านั้นเป็ น
ศาสนาแห่งความสันติภาพ
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และถาวรได้น้ นั
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเอาสันติภาพในรู ปแบบอิสลามเท่านั้นถึงจะเกิดสันติภาพได้ เพราะ
อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ และถูกส่งลงมาเพื่อสร้างสันติภาพให้กบั โลกนี้ และโลกอาคีเราะฮฺ
(ชีวิตหลังความตาย)และสันติภาพจะเกิดขึ้นได้น้ นั เมื่อมนุษย์ทุกคน มีความพอเพียงในความเป็ นอยู่
ของตน ปราศจากความอิจฉาริ ษยาผูอ้ ื่น ปราศจากการเบียดเบียนผูอ้ ื่น รู้จกั การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมด้ว ยใจจริ ง และมนุ ษ ย์ไ ม่ เ ห็ น
ผลประโยชน์ส่ว นตัว มากกว่าผลประโยชน์ส่ว นรวม สิ่ งเหล่านี้ แหละที่ จ ะทาพื้น ที่ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพได้จริ งและตลอดไป

