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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั จะสรุ ปผลการวิ จยั ที่ทาการวิจยั มาทั้งหมด คือวัตถุประสงค์การวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายการวิจยั และเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เรื่ อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้” มีดงั ต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของสันติภาพในอิสลามและทัว่ ไป
1.3.2 เพื่อศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ
1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
5.2 วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาค้นคว้าบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ครั้งนี้ ”ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.5.2.1 ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสูง บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวนทั้งสิ น 4,502 คน (ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี :2557)
1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คือผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุค ลากรทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 372 คนโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ ง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็ 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 สองจ านวนกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
บุคลากรและนัก ศึก ษาของมหาวิยาลัยฟาฏอนี ท้ งั หมด จานวน 367คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อ้างใน ธีรวุฒิ
เอกะกูล, 1973 : 725)
5.2.2 แบบแผนการวิจยั
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ คื อใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและแบบ
สัม ภาษณ์ โดยใช้วิ ธีก ารสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่อ ศึก ษาข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ บทบาทของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2.3 เครื่องมือในการวิจยั
5.2.3.1 แบบของเครื่ องมือในการวิจยั
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 1แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลัก ษณะเป็ นแบบส ารวจรายการ( Checklist)ได้แ ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ ง ระดับ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการทางานทั้งหมดจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่างๆ 3 ด้าน
(1) ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(2) ด้านเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(3) ด้านการผลิตบัณฑิต
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข) แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้ าง เพื่ อน าไปใช้ก ับกลุ่มที่ 1
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กบั การสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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5.2.4 วิธีการสร้ างเครื่องมือ
วิธีการสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
5.2.4.1. การสร้างแบบสอบถาม
(ก)ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
(ข)กาหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมของ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ งั 3 ด้าน 1)
ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย 2) ด้านการเปิ ดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3)ด้านการผลิต
บัณฑิต แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุ งแก้ไข
(ค) ร่ างแบบสอบถามเพื่อขอคาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
พร้อมทั้งมีการตรวจและแก้ไข ปรับปรุ งเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
(ง) นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแก้ไขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เที่ย งตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) คือพิจ ารณาข้อค าถามที่สร้ างขึ้น มาว่ามีค่าดัชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มี
ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยนาเครื่ องมือที่สร้างขึ้ นไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้อง
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้อง
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง
ซึ่งผลปรากฏว่ามีจานวนข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 จานวน 3 ข้อ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
จัดออกเรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจากข้อคาถามมีประเด็นที่ซ้ าซ้อนกัน
(จ) นาแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว นาไปทดลองใช้ ( Try
out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่จะศึกษาในครั้งนี้ จานวน 30 ชุด เพื่อนาผลวิเคราะห์มา
ปรับปรุ งคุณภาพของแบบสอบถาม
(ฉ) นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเชื่อ
มัน (Reliability)โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอยบาค(Cronbach)
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5.2.4.1. การสร้างแบบสัมภาษณ์
(ก) การสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจ ัยครั้งนี้ ผวู้ ิจ ัย ได้กาหนดประเด็นของข้อ
คาถามในแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับประเด็นของข้อคาถามในแบบสอบถามปลายเปิ ด ทั้งนี้เพื่อ
มุ่งเน้นที่ จะเก็บรายละเอียดและค าอธิ บายเกี่ ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุด
(ข) ศึก ษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้ างแบบสัมภาษณ์ จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนาแนวคิดที่ได้มาสร้ างแบบสัมภาษณ์
(ค) จัด ทาแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้ าง โดยกาหนดขอบเขตให้ค รอบคลุม
เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 3 ด้าน
ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและด้านการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
(ง) น าแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้ างที่ เสร็ จ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
(จ) นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งข้อคาถามแล้วจึงนาไปสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่าง
5.2.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
5.2.5.1 ข อ ห นั ง สื อ แ น ะ น า ตั ว ผู้ วิ จั ย จ า ก วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึง คณบดีของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
5.2.5.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
(ก) ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างและกาหนดส่ งคืนภายใน 15 วัน โดย
ผูว้ ิจยั จะเดินทางไปเก็บด้วยตนเอง
(ข)แบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจ ัยประสานงาน นัดวันเวลาการสัมภาษณ์ และออก
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและได้บนั ทึกผลการสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
5.2.5.3 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.2.6.1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วนามาอธิบายเชิงพรรณนา
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5.2.6.1 นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา( Descriptive)ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ( Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
( Mean)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)ใช้ใ นการอธิ บ ายข้อ มู ล ของ
แบบสอบถามในแต่ละด้านและหาค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิ ต 5 กลุ่ม
ในการแปลความหมายดังนี้
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
5.3 สรุปผลการวิจยั
5.3.1 ผลการศึกษาความหมายและความสาคัญของสันติภาพโดยทัว่ ไปคือ การที่สงั คมใช้ชีวิตอยู่
อย่างมีความสุ ขไม่ทาให้คนอื่น เดื อดร้ อนไม่เอาเปรี ยบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิด ที่
แตกต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข และสังคมอยู่รอดได้ด ้วยความยุติธรรมและ
สันติภาพ ส่ วนความหมายและความสาคัญของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามได้ให้ความสาคัญ
เรื่ องสันติ ภาพไม่เฉพาะบนโลกนี้ เท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ (ชีวิต หลังความตาย)ด้ว ย
เพราะสันติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างโดยส่ งศาสน
ฑูตมฮัมมัด  เพื่อมาเป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชีวิตและเพื่ อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้
สิ่งแรกที่จะทาให้เกิดสันติภาพได้น้ นั คือ บรรดามนุษย์ท้งั หลายจะต้องมีหลักอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
ที่ถกู ต้อง เที่ยงตรงคือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  เชื่อมัน่ ต่อการมีอยู่จริ งของอัลลอฮฺ  ปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติที่อลั ลอฮฺ  ได้กาหนดและไม่ปฏิบตั ิในสิ่งที่หา้ มโดยยึดแบบอย่างจากท่านนบีมุฮมั มัด
 ก็จะทาให้เกิดสันติภาพได้
5.3.2ผลการศึ ก ษานโยบายของมหาวิ ทยาลัยฟาฏอนี ใ นการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสังคมโลกมีอยู่ 3 ด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.3.2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดา้ นการเปิ ดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุ น
สัน ติ ภ าพ ซึ่ งประกอบด้ว ยหลัก สู ต รอิสลามศึก ษา หลัก สูต รมหาบัณ ฑิ ต การเมืองการปกครอง
รายวิชาอัลกุรอาน รายวิชาสันติศึกษา และรายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะรายวิชาอัลกุรอานและรายวิชาสันติศึกษาเป็ นรายวิชาบังคับให้
นักศึกษาทุกคนต้องลงเรี ยนเพราะต้องการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในเรื่ องสันติภาพและต้องการให้
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นักศึกษาเป็ นบุคคลที่รักสันติภาพ นี้ คือนโยบายหนึ่ งที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้ความสาคัญที่จะทา
ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี มีแนวคิดในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสังคมโลก
5.3.2.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดา้ นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพโดยผ่านหลักสูตรการเรี ยน
การสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลัยลฺ กลุ่มศึกษาอัลกรุ อานและอบรมแก่นาต่างๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะทาให้นกั ศึกษาและบุคคลกรมีแนวคิดในเรื่ องสันติภาพในแนวทางเดียวกัน ในจุด
นี้แหล่ะที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริ ญญาตรี ป.บัณฑิต และปริ ญญา
โท ทั้งหมดนี้เราไม่เคยได้ข่าวว่าบัณฑิตของเรามีปัญหาความขัดแย้งหรื อต่อต้านสันติภาพ โดยส่ วน
ใหญ่แล้วจะมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพในตาแหน่ งต่างๆ เช่น อาจารย์ ครู อุสตาด นักธุรกิจ
นักการเมือง สมาชิกองค์การบริ หารส่ ว นตาบล ผูใ้ หญ่บา้ นและผูร้ ับเหมางานต่างๆ จะทางานใน
ตาแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพในทุกๆ พื้นที่
ที่สงั คมต้องการสันติภาพ
5.3.2.3 นโยบายของมหาวิท ยาลัย ฟาฏอนี ด้า นการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ก ับ ชุ ม ชนด้า น
สันติภาพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความพยายามที่จะทาให้องค์กรแห่ งนี้ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
และองค์ก รแห่ งสันติ ภาพในรู ปแบบอิสลามผ่านการน าเสนอสัน ติภ าพต่างๆให้ก ับ คนในชุ มชน
สังคมและประเทศชาติ ผ่านการเขียนตารา เช่น หนังสืออิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ หนังสื อเราคือ
ประชาชาติเดียวกัน หนังสืออันนะซีฮะฮฺ หนังสือ12โอวาท อธิการบดีและหนังสือสิทธิมนุษยชนใน
อิสลาม สิ่ งเหล่านี้อาจทาให้คนในสังคมมีความรู้และสามารถสร้างสันติภาพได้ในชุมชนที่ตนอยู่ได้
ส่วนการบรรยายเพื่อให้มนุษย์เข้าใจและมีความรู้สึกรักสันติภาพและที่สาคัญมากกว่านั้นคือมนุ ษย์
ทุกคนให้ความสาคัญในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลก
5.3.3 ผลการศึก ษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า บุค ลากรและ
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ75.0 มีอายุต่ากว่า 22 ปี ร้อยละ70.0
ตาแหน่ง ร้อยละ 75.0 ระดับการศึกษา ต่ากว่า ปริ ญญาตรี ร้อยละ 80.0 และมีประสบการณ์ในการ
ทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 85.0
5.3.3.2 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.91) รองลงมา คือ ด้าน
การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.74) และด้านการเปิ ดหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.71)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า
(ก) ด้านแนวคิ ดของผูบ้ ริ หารพบว่า อยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.91) เมื่อพิจ ารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบ้ ริ หารมีการพลักดันให้บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตื่นตัวในด้านความคิดและการทางานเพื่อนาไปสู่สังคมแห่ งสันติภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ
=4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสร้างสันติภาพอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.43) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่ พร้อม
ใจที่ทาให้วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกิดสันติภาพ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20)
(ข) ด้านการเปิ ดหลักสูตรพบว่า อยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ เป็ นหลักสูตรที่มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพสันติศึกษา
และสันติวิธี อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ =4.13 ) รองลงมา คือ เป็ นหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.07)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองในอิสลามที่ปรากฏอยูใ่ นอัลกุรอาน และ
ซุนนะฮฺ และสิทธิของพลเมืองด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20)
(ค) ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิ ต ที่เป็ นแก่ น นาในการสร้ าง
สัน ติ ภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้และสังคมโลกได้ อยู่ใ นระดับมากที่ สุด ( xˉ =4.57)
รองลงมา คือ เป็ นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตเดินทางสายกลาง อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.00) ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การส่งเสริ มการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺให้กบั บุคลากรและนักศึกษา
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20)
5.3.3.3 การประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการ
สร้างสัน ติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 และจากแบบสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ในข้อคาถามประเด็นเดียวกัน สรุ ปได้ดงั นี้
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี เป็ นมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ค วามสาคัญ อย่างยิ่งในการสร้ าง
สังคมแห่งสันติภาพ โดยเฉพาะสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเปิ ดหลักสูตรสันติศึกษา
ในภาคบังคับเรี ยนและการผลิตบัณฑิตให้เป็ นบัณฑิตที่อยูบ่ นทางสายกลางในการสร้างสันติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลกด้วยหลัก การอิสลาม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
วัต ถุป ระสงค์แ รกของในการสร้ า งมหาวิท ยาลัย แห่ ง นี้ ก็ เพื่อ น าพามนุ ษ ย์ให้เข้า ใจอิ สลาม น า
หลักการอิสลาม และการมีชีวิตหรื อการตายให้อยู่บนหลักการของอัลอิสลาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
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เป็ นการแสดงสิ่งที่แน่ชดั และเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จากเรื่ องของสันติภาพ เพราะอิสลาม
คือศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาที่มีวิถีชีวิตของคนในสังคม ประเทศชาติ และมนุษย์ใน
โลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วอิสลามไม่ส่งเสริ มการทาสงครามกับผูใ้ ด เว้นแต่การป้ องกันความเป็ นอยู่
ของตนเองและเพื่อนมนุษย์จากศัตรู อิสลามเท่านั้น ถ้าจะบอกว่าอิสลามไปทาสงครามเพื่อให้คนที่
มิใช่อิสลามเข้ารับอิสลาม แบบนี้ไม่ใช่วิธีการเผยแผ่ในอิสลามแน่ นอน อิสลามสอนคนในเรื่ องจริ ง
เพราะอิส ลามถูก ส่ ง ลงมาจากอัลลอฮฺ ผูท้ รงสร้ า งโลก ผูใ้ ห้ชีวิต แก่ ม นุ ษ ย์พร้ อมกับรุ สกี ก ับ
มนุ ษยชาติ และได้วิถีชีวิตแก่ มนุ ษ ย์ที่สามารถทาให้เกิด สันติ ภาพแก่ต นเองครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ
ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักในการบริ หารมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับใด
ก็ต ามทั้ง หมดมี แนวคิ ด บนพื้ น ฐานของอิ ส ลามถึง แม้จ ะมี ค วามยุง ยากขนาดไหนก็ ต าม เพื่ อ
ดาเนิ น การตามเป้ าหมายเดิ มนับตั้งแต่หลายสิ บปี ที่ผ่านมา สันติ ภ าพในสังคมนี้ จ ะเกิ ดขึ้ น ไม่ได้
นอกจากพวกเขาหรื อคนในสังคมจะเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชาติอิสลาม ดังนั้นหาก
พวกเขาเข้าใจอิสลามแน่นอนเขาก็เข้าใจสันติภาพ เพราะอิสลามเริ่ มจากอากีดะฮฺ (หลักความเชื่อ) อี
บาดัต(หลักการปฏิบตั ิ) และอัคลาก(จริ ยธรรมอิสลาม) ทั้งหมดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาสู่สันติภาพ
ไม่มีอากีดะฮฺ (หลักความเชื่อ) อิสลามอันใดที่จะนาไปสู่ความก้าวร้าวหรื อการสร้างความแตกแยก
ไม่มีอีบาดัต(หลักการปฏิบตั ิ) อิสลามอันใดที่จะนาไปสู่สงคราม และไม่มีอคั ลาก(จริ ยธรรมอิสลาม)
อิสลามอันใดที่จะนาไปสู่ความโหดเหี้ยมทั้งหมดที่กล่าวมาไม่มีในอิสลามอย่างแน่ นอน ด้วยความ
เข้าใจอย่างนี้ แหละที่ ม หาวิท ยาลัยฟาฏอนี ยึด มาตลอด เพราะสัน ติ ภ าพจะไม่เ กิ น แน่ น อนหาก
ปราศจากอิสลามและการปฏิบตั ิ ที่เป็ นอิสลามไม่เกิ ดขึ้ น เหมือนกันหากปราศจากความรู้ เพราะ
อิสลามกับความรู้ไม่สามารถแยกกันได้ เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม ความรู้จาก
วะฮฺย(ู วิวรณ์)ของอัลลอฮฺ นี้คือพื้นฐานหลักที่เกี่ยวกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อให้ประชาชาติอิสลามเข้าใจว่าการมีชีวิตอยูบ่ นโลกนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งใด นากจากการสร้างสันติภาพ
จะด้วยวิธีก ารใดก็ข้ ึ น อยู่ก ับสถานการณ์ และบริ บทของแต่ละพื้น ที่ เพราะเพื่อให้ค นที่ไม่เข้าใจ
อิสลามโดยเฉพาะคู่ก รณี อิสลามในพื้น ที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เข้าใจว่าอิสลามมีวิธีสอน
อย่างไร และสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์เกินขึ้นเพราะอะไร หากต้องการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายต้องทาอย่างไร ทั้งหมดนี้จะอยูบ่ นหลักพื้นฐานที่มาจากอัลลอฮฺ  มีการเปิ ดหลักสูตรสันติ
ศึกษาเป็ นวิชาบังคับทัว่ ไปที่นกั ศึกษาทุกคนต้องลงเรี ยน 3 หน่วยกิจ ทุกชั้นปี แต่ในขณะเดียวกันใน
แต่ละวิชาก็มีการบูรณการให้นกั ศึกษาผ่านระบบกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ
ซึ่งในกลุ่มนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อที่จะทาให้นกั ศึกษามีความสามารถเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้ นและอยู่
ร่ วมกันในสังคมที่หลากหลายได้และรายวิชาสันติศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา
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ที่มาจากพื้น ฐานที่หลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดล้อม ทั้งปั ญหาครอบครั ว
ต่างๆ พอเข้ามาศึกษาก็สามารถทาให้นักศึกษามีจิตใจที่ดี มีแนวคิดเชิงบวกมากขึ้น มีความเข้าใจ
ศาสนาที่ครอบคลุมมากขึ้นบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางที่สุดโต่ง ซึ่งในทาให้นักศึกษาเมื่อ
ผ่านการเรี ยนรายวิชาสันติศึกษามีความคิดหรื อแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้
ยังสันติภาพทั้งในมหาวิทยาลัยเองและในสังคมข้างนอกด้วยและองค์กรที่ผลิตคนหรื อผลิตบัณฑิต
เพื่อสันติภาพแน่นอนก็ตอ้ งเป็ นมหาวิทยาลัย สถาบันหรื อโรงเรี ยน ไม่ใช่องค์กรอื่นแน่ นอนเพราะ
องค์กรอื่นไม่ใช่องค์กรที่จะผลิตคนหรื อบัณฑิต องค์กรผลิตบัณฑิตคือมหาวิทยาลัย สถาบันหรื อ
โรงเรี ยนส่วนองค์กรอื่นเป็ นเพียงองค์ประกอบในการส่ งเสริ มในการผลิตบัณฑิตกับมหาวิทยาลัย
เช่น ส่งเสริ มทางด้านการจัดสัมมนา การจัดอบรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สามารถผลิตบัณฑิตเกือบ
หมื่น คน ร่ ว มถึงระดับปริ ญ ญาตรี ป.บัณ ฑิ ต วิชาชี พครู และปริ ญ ญาโท 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
5.4 อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
5.4.1 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.91) รองลงมา คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.74) และด้านการเปิ ดหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.71)
ที่เป็ นเช่น นี้ อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี เป็ นสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี
วัต ถุป ระสงค์แ รกของในการสร้ า งมหาวิท ยาลัย แห่ ง นี้ ก็ เพื่อ น าพามนุ ษ ย์ให้เข้า ใจอิ สลาม น า
หลักการอิสลาม และการมีชีวิตหรื อการตายให้อยู่บนหลักการของอัลอิสลาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
เป็ นการแสดงสิ่งที่แน่ชดั และเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จากเรื่ องของสันติภาพ เพราะอิสลาม
คือศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาที่มีวิถีชีวิตของคนในสังคม ประเทศชาติ และมนุษย์ใน
โลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วอิสลามไม่ส่งเสริ มการทาสงครามกับผูใ้ ด เว้นแต่การป้ องกันความเป็ นอยู่
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ของตนเองและเพื่อนมนุษย์จากศัตรู อิสลามเท่านั้น ถ้าจะบอกว่าอิสลามไปทาสงครามเพื่อให้คนที่
มิใช่อิสลามเข้ารับอิสลาม แบบนี้ไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ ในอิสลามแน่นอน อิสลามสอนคนในเรื่ องจริ ง
เพราะอิสลามถูก ส่ งลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงสร้ างโลก ผูใ้ ห้ชีวิต แก่ มนุ ษ ย์พร้ อมกับรุ สกี ก ับ
มนุ ษยชาติ และได้วิถีชีวิตแก่ มนุ ษ ย์ที่สามารถทาให้เกิด สันติ ภาพแก่ต นเองครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
5.4.1.1 ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หารพบว่า อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบ้ ริ หารมีการพลักดันให้บุคลากรและนักศึกษามีความตื่นตัวใน
ด้านความคิ ด และการทางานเพื่อน าไปสู่ สังคมแห่ งสัน ติภ าพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ =4.57)
รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
สร้างสันติภาพ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.43) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่ พร้อมใจที่ทา
ให้วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกิดสันติภาพ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20)
ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะแนวคิด หลักในการบริ หารมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับใดก็ตามทั้งหมดมีแนวคิดบนพื้นฐานของอิสลามถึงแม้จะมีความยุงยากขนาดไหนก็
ตาม เพื่อดาเนินการตามเป้ าหมายเดิมนับตั้งแต่หลายสิบปี ที่ผา่ นมา เรามีแนวคิดอย่างนี้ สันติภาพใน
สังคมนี้ จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ได้น อกจากพวกเขาหรื อคนในสังคมจะเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชาติอิสลาม ดังนั้นหากพวกเขาเข้าใจอิสลามแน่ นอนเขาก็เข้าใจสันติภาพ เพราะอิสลามเริ่ ม
จากอากีดะฮฺ อีบาดัต และอัคลาก ทั้งหมดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาสู่สันติภาพ ไม่มีอากีดะฮฺ อิสลาม
อันใดที่จะนาไปสู่ความก้าวร้าวหรื อการสร้างความแตกแยก ไม่มีอีบาดัตอิสลามอันใดที่จะนาไปสู่
สงคราม และไม่มีอคั ลากอิสลามอันใดที่จะนาไปสู่ความโหดเหี้ยมทั้งหมดที่กล่าวมาไม่มีในอิสลาม
อย่างแน่นอน ด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนียดึ มาตลอด เพราะสันติภาพจะไม่
เกินแน่นอนหากปราศจากอิสลามและการปฏิบตั ิที่เป็ นอิสลามไม่เกิดขึ้นเหมือนกันหากปราศจาก
ความรู้ เพราะอิสลามกับความรู้ไม่สามารถแยกกันได้ เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้ คืออิสลาม
ความรู้ จากว ะฮฺ ยู ข องอั ล ลอฮฺ  นี้ คื อพื้ น ฐานหลั ก ที่ เกี่ ยวกั บ แนวคิ ด ของผู้บ ริ หา ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อให้ประชาชาติ อิสลามเข้าใจว่าการมีชีวิต อยู่บนโลกนี้ ไม่ใช่ เพื่อสิ่ งใด
นอกจากการสร้างสันติ ภาพ จะด้ว ยวิธีก ารใดก็ข้ ึ นอยู่ก ับสถานการณ์และบริ บทของแต่ละพื้น ที่
เพราะเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามโดยเฉพาะคู่กรณี อิสลามในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าใจว่าอิสลามมีวิธีสอนอย่างไร และสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์เกินขึ้นเพราะอะไร หากต้องการ
ไม่ให้ประชาชนเกิดความวุ่นวายต้องทาอย่างไร ทั้งหมดนี้จะอยูบ่ นหลักพื้นฐานที่มาจากอัลลอฮฺ 
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5.4.1.2 ด้านการเปิ ดหลักสูตรพบว่า อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็ นหลักสูตรที่มแี นวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพสันติศึกษา และสันติ
วิธี อยู่ในระดับมากที่ สุด ( xˉ =4.13) รองลงมา คื อ เป็ นหลัก สู ต รที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการพัฒนา
การศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.07) ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองในอิสลามที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน และสุ น
นะฮฺ และสิทธิของพลเมืองด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (xˉ =3.20)
ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีการเปิ ดหลักสูตรสันติศึกษาเป็ น
วิชาบังคับทัว่ ไปที่นกั ศึกษาทุกคนต้องลงเรี ยน 3 หน่วยกิจ ทุกชั้นปี แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละวิชา
ก็มีการบูรณการให้นกั ศึกษาผ่านระบบกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ ซึ่งในกลุ่ม
นี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อที่จะทาให้นกั ศึกษามีความสามารถเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นและอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่หลากหลายได้และรายวิชาสันติศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาที่มาจาก
พื้นฐานที่หลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดล้อม ทั้งปัญหาครอบครัวต่างๆ พอเข้า
มาศึก ษาก็สามารถทาให้นัก ศึก ษามีจิ ต ใจที่ ดี มีแนวคิ ด เชิ งบวกมากขึ้ น มีค วามเข้าใจศาสนาที่
ครอบคลุมมากขึ้นบนแนวทางสายกลางไม่ใช่แนวทางที่สุดโต่ง ซึ่งในทาให้นักศึกษาเมื่อผ่านการ
เรี ยนรายวิชาสัน ติ ศึก ษามีค วามคิ ด หรื อแนวคิ ดอยู่บนพื้น ฐานเดีย วกัน สามารถอยู่ร่ ว มกัน ได้ย งั
สันติภาพทั้งในมหาวิทยาลัยเองและในสังคมข้างนอกด้วย
5.4.1.3 ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็ นแก่นนาในการสร้างสันติภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลกได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ =4.57) รองลงมา คือ เป็ น
องค์กรที่ผลิตบัณฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การ
ส่งเสริ มการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ ให้กบั บุคลากรและนักศึกษา อยู่ในระดับ ปาน
กลาง (xˉ =3.20)
ที่ เป็ นเช่ น นี้ อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี เป็ นองค์ก รที่ ผลิต คนหรื อผลิต
บัณฑิตเพื่อสันติภาพแน่นอนก็ตอ้ งเป็ นมหาวิทยาลัย สถาบันหรื อโรงเรี ยน ไม่ใช่องค์กรอื่นแน่ นอน
เพราะองค์กรอื่นไม่ใช่องค์กรที่จะผลิตคนหรื อบัณฑิต องค์กรผลิตบัณฑิตคือมหาวิทยาลัย สถาบัน
หรื อโรงเรี ยนส่ ว นองค์ก รอื่ น เป็ นเพี ย งองค์ป ระกอบในการส่ ง เสริ มในการผลิ ต บัณ ฑิ ต กับ
มหาวิทยาลัย เช่น ส่งเสริ มทางด้านการจัดสัมมนา การจัดอบรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สามารถผลิต
บัณฑิตเกือบหมื่นคน ร่ วมถึงระดับปริ ญญาตรี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และปริ ญญาโท บัณฑิตต่างๆ
เหล่านี้มีพ้นื ฐานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพปัจจุบนั บัณฑิตเหล่านี้ เข้าสู่สังคมแล้ว และไม่เคยมีข่าว
ว่าบัณฑิตเหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่างๆที่จะสร้างความแตกแยกภายในสังคมหรื อ
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สร้างความรุ นแรงทาให้เกิดความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพในสังคม
สามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้แ ละประเทศชาติ ใ นต าแหน่ ง ต่ า งๆ เช่ น อาจารย์ ครู นัก ธุ ร กิ จ
นักการเมืองและอื่นๆ ฯลฯ เพราะพวกเขาถูกปลูกฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรู ปแบบของอิสลามบน
พื้นฐานประชาชาติสายกลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างสันติสุขและสามารถสร้าง
สันติภาพให้กบั สังคมได้
5.5 ข้ อเสนอแนะ
5.5.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการ
สร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
จากผลการวิจยั พบว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสันติ ภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ควรนาเสนอหลักสูตรสันติศึกษาให้กบั กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการบังคับให้
สถาบัน การศึก ษาในประเทศในทุก ระดับมีรายวิชาสัน ติ ศึก ษาเพราะถ้าเรามองประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่ เกิดความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่
กาลังเผยแพร่ เกือบทัว่ ประเทศแล้ว ดังนั้นรายวิชาสันติศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับคนไทย
ทุกคน เพื่อให้พ้นื ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติเกิดสันติภาพและเมื่อพิจาณาเป็ น
รายด้าน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.5.1.1 ด้านแนวคิดของผูบ้ ริ หาร บุคลากรและนักศึกษามีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ อบทบาทของมหาวิ ทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีแนวคิดที่จะสร้างสังคมแห่งสันติภาพโดยการให้คนใน
สังคมมีความรู้เรื่ องศาสนาก่อน โดยการใช้สโลแกน อุมมุตนั วาฮิดะห์และอุมมะตันวาซอตอ ส่ วน
แนวคิดในการผลิตบัณฑิตของผูบ้ ริ หาร คือ การให้ความสาคัญกับชีวิตก่อนอาชีพ กล่าวคือ บัณฑิต
ที่จบออกไปจะต้องมีชีวิตที่ดีในแบบของอิสลาม มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่คน
ในสังคมได้
5.5.1.2 ด้านการเปิ ดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสันติภาพ บุคลากรและนักศึกษามีขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้ างสันติ ภาพในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คื อ การเปิ ดสาขาวิชารั ฐประสาทศาสนศาสตร์ มีว ตั ถุประสงค์ข ้อหนึ่ งที่ ชัด เจนมากคื อ
ต้องการให้บณ
ั ฑิตที่จบออกไปแล้วสามารถนาคนในสังคมและหน่ วยงานต่างๆ ได้ดว้ ยแบบอย่าง
แห่ งอิสลาม เช่น เป็ นนายอาเภอที่สามารถนาละหมาดได้ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นสามารถและอีหม่ามละ
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หมาดได้ เป็ นต้น ส่ ว นการเปิ ดรายวิชาสัน ติศึกษา ซึ่ งเป็ นรายวิชาบังคับที่ นักศึกษาทุ กคนจะต้อง
เรี ยนเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงสันติภาพที่แท้จริ งและวิธีการที่จะทาให้เกิดสันติภาพ
5.5.1.3ด้านการผลิต บัณฑิ ต บุ ค ลากรและนัก ศึกษามีขอ้ คิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ อ
บทบาทของมหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี ใ นการสร้ า งสัน ติ ภ าพในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ คื อ
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการผลิตบัณฑิตให้ชีวิตที่ดีในรู ปแบบของอิสลาม มีค วามรู้เรื่ อง
อิสลามและนาไปสู่การปฏิบตั ิ เพราะบัณฑิตที่จ บออกไปจะเป็ นผูน้ าและแบบอย่างในหน่ วยงาน
ต่างๆ และสังคมที่ตนอาศัยด้วย
5.5.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
5.5.2.1 ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสันติภาพในด้านการมี
ส่วนร่ วมกับภาครัฐ
5.5.2.2 ควรศึก ษาบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการสร้างสัน ติภาพในด้านการ
ทางานร่ วมกับต่างมหาวิทยาลัย
5.5.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนรายวิชาสันติศึกษาและการนาไปใช้จริ ง
5.5.2.4 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพกับ
บทบาทของรัฐบาลในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

