
120

◆ ธีระพงศ์ บุศรากูล อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาอุดมศึกษา	 ภาควิชานโยบาย	 การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

	 คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	งานวจิยัน้ีได้รบัทนุสนับสนุน	90	ปีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กองทนุรัชดาภิเษก

	 สมโภช

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การน�าเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

จากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

A Proposed Development Program for Thai Muslim 

Students from Three Southern Border Provinces 

Studying in Higher Education Institution

ธีระพงศ์ บุศรากูล Theerapong*

อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ Atchara Chaiyupatum** 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา Wallapa Devahastin Na Ayudhaya*** 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 วิเคราะห์หลักการ	 แนวคิด	 และวิธีการพัฒนานิสิตนักศึกษา

มุสลิมที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ	 2)	 ศึกษาสภาพ	 ปัญหาและอุปสรรค

ของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้	 และ	 3)	 สร้างและทดลองโปรแกรมการพัฒนา

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้	โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

	 1)	ผลการวิเคราะห์นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้	 มีการตัดสินใจเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 จากชื่อเสียงของสถาบัน	 มีสาขาที่ต้องการจะศึกษา	 และระยะทางในการเดินทาง	

ในเร่ืองปัญหาที่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบในสถาบันอุดมศึกษาได้แก	่

ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและการสรุปประเด็นส�าคัญ	ปัญหาในการฟังภาษาไทย	และปัญหาในการเข้าใจ

ค�าศพัท์และประโยคต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการสนทนากับผู้อืน่	และสิง่ทีต้่องการให้สถาบนัอดุมศกึษาจัดบริการรองรบั

ได้แก่	 การจัดบริการห้องส�าหรับท�าพิธีกรรมทางศาสนา	 (ห้องละหมาด)	 และห้องอาบน�้าละหมาด	 อย่าง

เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษา	ศูนย์ที่ปรึกษาทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา	

	 2)	ผลการศกึษาสภาพการพฒันานิสตินักศกึษาไทยมสุลมิในสถาบนัอดุมศกึษาน้ันจะต้องมกีารพฒันา

5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาทางด้านวิชาการ	 (การใช้ภาษาไทย)	 การพัฒนาด้านสังคมและวิถีชีวิต	
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การพัฒนาด้านทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนาด้านความเป็นผู้น�า	 และการพัฒนาด้าน

พหุวัฒนธรรม	

	 3)	ผลการทดลองโปรแกรมกิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมให้มี

การพัฒนาทั้ง	5	ด้าน	ประกอบด้วย	กิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม	กิจกรรมการใช้ภาษาไทย

ทางด้านการเขยีน	กิจกรรมสงัคมและวถีิชวีติในสถาบนัอดุมศกึษา	กิจกรรมการพฒันาบคุลกิภาพและมารยาท

ในการเข้าสังคม	 กิจกรรมการออกก�าลังกาย	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 กิจกรรมพหุวัฒนธรรม	 กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง	และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการพัฒนา นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม สามจังหวัดชายแดนใต้ 

Abstract

 The purposes of this research were to: 1) analyze principles, concepts, 

development methods for Thai Muslim students from three southern border provinces 

studying in higher education institutions, both in Thailand and abroad, 2) study the 

state, problems, and obstacles of Thai Muslim students from the three southern

border provinces, and 3) create and test the development program for Thai Muslim 

students from three southern border provinces in higher education institutions.

 The research results showed as follows:

 1. Thai Muslim students from three southern border provinces decided to 

pursue studying in higher education institutions because of the institution reputation, 

the programs offered, and the traveling distances. The problems that they faced were 

the learning of contents and the summarizing of the main points, the listening to 

Thai lectures, and the difficulty in understanding words and sentences in ordinary 

conversations with other students. They wanted the institutions to provide sufficient 

‘Lamad’ room and ‘Lamad’ bathroom proportional to Muslim student number, as well 

as the counseling center for studying and living in the higher education institutions.

 2. The development of Thai Muslim in the higher education institutions had 

to be based on 5 aspects: academic development (Thai languages usage), social 

and lifestyle development, development of attitude and learning process, leadership 

development, and multicultural development.
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 3. The activities used in the development of Thai Muslim students involved:: 

orientation or studying preparation, writing in Thai, social and life style in higher 

education institutions, personality and social manners, physical exercises, public 

charity, pluralistic society, citizenship promotion, and year-end orientation.

Keywords: Development Program, Thai Muslim Students, Three Southern Border Provinces
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 การด�าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละภาค

และแต่ละกลุ่มล้วนมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของตนเองที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน	 การวางระบบการศึกษาจึง

ต้องค�านึงถึงความแตกต่าง	 และต้องท�าให้ความแตกต่างนั้นมีความปรองดองกัน	 เกิดเป็นเอกภาพใน

สังคมไทยโดยเฉพาะจังหวัดสามชายแดนใต้ของประเทศไทย	 ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดยะลา	 จังหวัด

ปัตตานี	และจังหวัดนราธิวาส	เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษมากกว่าท้องถิ่นอื่น	ๆ 	ทั้งในแง่ของความเป็น

มาทางประวัติศาสตร์	ประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โดยส่วนใหญ่

เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายูซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม	 ระบบการศึกษาของศาสนาอิสลาม	 ไม่ว่าจะเป็น

ส่วนไหนของโลกจะมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ร่วมอย่างหนึ่ง	 คือ	 ระบบการศึกษาอิสลามจะ

ยดึโยงหลกัค�าสอนของศาสนาอย่างแยกไม่ออก	เพราะศาสนาอิสลามได้ให้ความส�าคัญต่อความรูแ้ละ

การศึกษา	ผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องแสวงหาความรู้อันเป็นหน้าที่หลักที่ไม่สามารถละเลยได้	เพื่อที่

จะใช้ในการปฏิบัติตามค�าสั่งใช้ของศาสนา	การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้	มุสลิมจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ภาษา

อาหรับเพื่อที่จะสามารถอ่าน	 อัล-กุรอาน	 และ	 อัล-หะดิษได้ด้วยตนเอง	 หรือรับฟังค�าสอนหรือ

อ่านงานของผู้รู้อ่ืนที่ได้อธิบายเนื้อหาของคัมภีร์	 อัล-กุรอาน	 และอัล-หะดิษในภาษาของตนเองได	้

(ศูนย์มุสลิม,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2558:	91)	

	 ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนเกือบทุกแห่งจะต้องมีนิสิตนักศึกษาที่

เป็นมสุลมิจ�านวนหนึง่ร่วมศึกษาอยูใ่นสถาบนัเหล่านัน้แต่จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น	และสถาบนั

อุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มโีปรแกรมทีจ่ะสนบัสนนุหรอืพฒันาให้นสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิได้ใช้ชีวติอยู่

ในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างมคุีณภาพ	โดยโปรแกรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมด้านวิชาการหรอืด้าน

กิจการนิสิตนักศึกษาก็ยังไม่สนับสนุนต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	ดังจะเห็นได้จากประเด็น

ปัญหาของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้

	 1.	ด้านกิจการนิสิตนักศึกษาพบว่า	 การท�ากิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาไทย

พุทธ	โดยมีข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดในด้านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การละหมาด	การถือศีลอด	การคลุมผ้า

ของสตรี	 การห้ามบริโภคอาหารบางประเภท	 การห้ามเข้าร่วมในประเพณีวัฒนธรรมหรือกิจกรรม

บางอย่าง	เช่น	การเข้าร่วมพิธีไหว้ครู	การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องร่วมกับเพื่อน	ๆ	สิ่งเหล่านี้จะขัดต่อ

ศาสนาและวิถีชีวิตของชาวมุสลิม	แต่สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นหรือกลุ่ม

คนอ่ืนที่ไม่ใช่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	 ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอันอาจน�ามาสู่ปัญหาการอยู่

ร่วมกัน	 และอาจก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้ระหว่างผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม	 (รณชัย	

จุทอง,	2560:	ออนไลน์)	
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	 2.	ด้านการจัดบริการรองรับและสภาพแวดล้อม	พบว่า	 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม	นักเรียน

ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้นั้น	 จ�าเป็นต้องออกไปศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาในสถาบันการศึกษานอกพื้นที่	 ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อนิสิตนักศึกษามุสลิม	

เช่น	มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มกัมคีาบเรยีนตอนเทีย่ง	นกัศึกษาไม่สามารถไปละหมาดได้ตามเวลา	ปัญหา

เรื่องห้องละหมาด	 การรับประทานอาหาร	 เป็นต้น	 (ส�านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา,	 2559:	

2)	 และสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนิสิตนักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิมเรียนรวมกัน	

แต่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจะมีพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติที่แตกต่างกับนักศึกษาไทย

พุทธ	 เพราะวิถีชีวิตของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจะข้ึนอยู่กับศาสนา	 ศาสนาอิสลามจะมีอิทธิพลต่อ

การด�าเนินชีวิต	 รวมทั้งทางด้านการศึกษา	 ซ่ึงในทัศนะของศาสนาอิสลาม	 มุสลิมที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่

ยดึมัน่กบัหลกัค�าสอนของศาสนาอิสลาม	เป็นวถิใีนการด�าเนนิชีวิตทีถ่กูต้องและการรูจ้กัศาสนาควรจะ

ต้องผ่านกระบวนการศึกษา	 ซ่ึงต้องเป็นการศึกษาด้านอิสลามที่มีความเข้มข้น	 มีคุณภาพและเป็น

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถด�ารงชีวิตตามวิถีทางศาสนาได้อย่างเคร่งครัด	 ดังจะ

เห็นได้จากนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจะต้องท�าการละหมาด	5	ครั้งใน	1	วัน	การรับประทานอาหารที่มี

ตราสัญลักษณ์ฮาลาล	 เพราะมุสลิมจะรับประทานอาหารได้เฉพาะที่หลักศาสนาบัญญัติไว้	 เช่น	 ห้าม

รับประทานเนื้อสุกร	 รับประทานสัตว์บกหรือสัตว์ปีกได้เฉพาะที่ผ่านการเชือดตามกระบวนการ

ศาสนบัญญัติ	 การห้ามเสพของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาศรัทธาที่มีต่อ

พระเจ้าคือ	 องค์อัลลอฮฺ	 ส่วนพีธีกรรมในศาสนาอ่ืนนั้น	 มุสลิมจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเหตุผล

ส�าคัญทางศาสนา	นอกจากนียั้งมข้ีอปฏิบติัอีกมากทีไ่ด้ถกูบญัญัติไว้ในคัมภีร์อัล-กรุอาน	และ	อัล-หะดิษ	

เพื่อเป็นแนวทางให้มุสลิมได้ถือปฎิบัติในการด�าเนินชีวิต

	 จากความเป็นมา	 ความส�าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นนี้เอง	 ประกอบกับยังไม่มี

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ผู้วิจัย

ตระหนักถึงความส�าคัญในปัญหาดังกล่าว	จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง	โปรแกรมการพัฒนา

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อเป็น

แนวทางมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน	 หลักสูตร	 การจัดกิจกรรม	 การให้บริการและ

สวัสดิการ	ตลอดจนสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมให้มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีดี่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีมุง่พฒันาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรม	และวัฒนธรรม

ในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ตลอดจนพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี

ความเข้มแข็ง	มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพต่อไป
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◆ การน�าเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ◆

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	วิเคราะห์หลักการ	 แนวคิด	 และวิธีการพัฒนานิสิตนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ

	 2.	ศึกษาสภาพ	 ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

	 3.	สร้างและทดลองโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจาก

สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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◆ ธีระพงศ์ บุศรากูล อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ◆

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ป ัญหำและอุ ปสรรคกำรจั ดกำร

ศึกษำนิ สิตนักศึกษำไทยมุสลิมใน

จังหวัดชำยแดนใต้ที่ศึกษำในสถำบัน

อุดมศึกษำในปัจจุบัน

1. ข้อมูลจำกส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือสำร

สนเทศ

1.1	ด้านวิชาการ	การใช้ภาษาไทย	(การ

อ่าน	 พูด	 เขียน	 ฟัง)	 1.2	 ด้านการท�า

กจิกรรมและใช้ชีวิตในสถาบนัอุดมศึกษา	

ระเบียบประเพณีและข้อปฏิบัติท่ีขัดต่อ

หลักวิถีของศาสนาอิสลาม	กิจกรรมการ

รับน้อง	 ประชุมเชียร์	 เสียงดนตรี	 การ

ติดเวลาละหมาด	 กิจกรรมการจัดค่าย

ที่มีของมึนเมา	 การท�าบุญทางศาสนา

พุทธ	และการคบเพื่อน	(www.smiana.

wordpress.com)

2. รำยงำนสภำพกำรจัดกำรศึกษำใน

จังหวัดชำยแดนภำคใต้

2.1	 ปัญหาด้านการเรียนรู ้ภาษาไทย

และวิชาสามัญ	 2.2	 ปัญหาด้านการ

ออกกลางคัน

2.3	 ปัญหาด้านคุณภาพการเรียนลดลง

และอัตราการสอบตกของนักศึกษาช้ัน

ปีที่	1	เพิ่มขึ้น	

2.4	ปัญหาการแบ่งแยกของนักเรยีนชาว

ไทยพุทธและไทยมุสลิม	 2.5	 ปัญหาสิ่ง

แวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เอ้ือ

ต่อนกัศึกษา	ไทยมสุลมิ	(ส�านกังานเลขา

ธกิารสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธกิาร	

2552;	 ส�านักงานคณะกรรมการการ	

อุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธกิาร,	2550;	

อะห์มัด	ยี่สุ่นทรง,	2546)

โปรแกรมกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำไทยมุสลิมจำกสำมจังหวัดชำยแดนใต้ที่ศึกษำในสถำบัน

อุดมศึกษำ

การพฒันานสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดัชายแดนใต้นัน้เป็นกระบวนการพฒันาทีแ่ตก

ต่างจากนิสิตนักศึกษาทั่วไป	กล่าวคือ	นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะมี

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันทั้งทางด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายใต้บทก�าหนด

ความเช่ือและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของศาสนาอิสลาม	 เช่น	 การใช้ภาษามลายูถิ่น	 (ภาษา

ยาวี)	สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	โดยที่ไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก	การท�าละหมาด	5	ครั้ง

ใน	 1	 วัน	 โปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น	 จะเป็น

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ร่วมคิด	ร่วมท�ากิจกรรม	ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น	และ

หาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น	

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	แนวทำงในกำรพัฒนำ ทำงด้ำนกำยภำพ ในระดับนโยบาย	

ผู้บริหารจะต้องมีการจัดบริการรับรองทางด้านกายภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ

พฒันานสิตินกัศึกษาจากสามจงัหวัดชายแดนใต้	เช่น	จัดบรกิารห้องละหมาดและสถานทีอ่าบน�า้

ละหมาดอย่างเพียงพอต่อจ�านวนนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	 จัดต้ังศูนย์ให้ค�าปรึกษาในเรื่อง

การเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยในการตอบค�าถามในเรื่องศาสนา	 วัฒนธรรม	

การเรียน	 การปรับตัวและการด�าเนินชีวิตภายใต้แนวทางปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม	ทำงด้ำน

กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะ

ต้องมกีารจดักจิกรรมในเรือ่งกจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาภาษาไทย	(การฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน)	

กจิกรรมการเสรมิสร้างในเรือ่งสงัคม	มนษุย์สมัพนัธ์	การปรบัตัว	การคบเพือ่นและแนวทางในการ

ใช้ชีวิตในสถาบนัอุดมศึกษา	กจิกรรมในเรือ่งการพฒันาบคุลกิภาพและมารยาทในสงัคม	กจิกรรม

การออกก�าลงักาย	กจิกรรมการเสรมิสร้างความเป็นผู้น�า	และการบ�าเพญ็ประโยชน์	กจิกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิตของศาสนาอิสลามและศาสนา

พทุธและกจิกรรมท่ีส่งเสรมิในเรือ่งความเป็นพลเมอืง	ด้านการพึง่ตนเอง	เคารพสทิธผู้ิอ่ืน	เคารพ

ความแตกต่าง	เคารพความเสมอภาค	เคารพกติกาในสังคม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ผล

ที่ได้รับจำกกำรจัดโปรแกรม	1)	นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมมีความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาไทยได้ดี

ขึ้นตลอดจนมีทัศนคติ	และการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมที่จัดได้ดีขึ้น	2)	นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

มคีวามกล้าทีจ่ะแสดงออก	และมคีวามเป็นผู้น�ามากยิง่ขึน้จากการทีไ่ด้เรยีนรูใ้นเรือ่งการใช้ภาษา

ไทย	ท�าให้สามารถพูด	ฟัง	อ่าน	เขียนภาษาไทยได้ดี	ก็จะท�าให้นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมสามารถ

กล้าทีจ่ะพดูกบัอาจารย์และเพือ่นต่างศาสนาได้	มคีวามเป็นผู้น�ากล้าทีจ่ะแสดงความคิดเหน็มาก

ยิ่งขึ้น	ผลกำรประเมิน ใช้จากแบบสังเกตพฤติกรรม	แบบประเมินความพึงพอใจ	แบบบันทึก

การพัฒนาตนเอง	แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	และแบบทดสอบ

ทฤษฎีและรูปแบบกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ

1.Chickering & Reisser (1993)	ได้แก่	

ด้านการพัฒนาสมรรถภาพ	 ด้านการจัดการด้านอารมณ์	

ด้านความเป็นอิสระในตนสูก่ารพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนั	

ด้านการพัฒนาด้านวุฒิภาวะและความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคล	ด้านการสร้างเอกลกัษณ์	ด้านการพฒันาเป้าหมาย

ที่ชัดเจน	และพัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรม	

2. Tinto (1987)	ได้แก่	กระบวนการของนสิตินกัศึกษา

ในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษามี	 3	 ขั้น	 คือ	 ขั้น

การแยกตัว	 ขั้นการปรับเปลี่ยนจากสภาพเดิมไปสู่สภาพ

ใหม่	และขั้นการรวมกลุ่ม	3. Sue and Sue (2003) 

ล�าดับขั้นของนิสิตนักศึกษาท่ีมีเช้ือชาตและวัฒนธรรม

เป็นเอกลักษณ์	 ได้แก่	 ขั้นความสมานฉันท์	 ขั้นความขัด

แย้ง	ขั้นต่อต้าน	ขั้นพิจารณาตนเองและรับรู้	 เข้าใจและ

ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนา

ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษำไทยมุสลิมจำกสำมจังหวัดชำยแดนใต้

หลักควำมเชื่อ 

การด�าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	ได้แก่

หลักศรัทธา	 6	 ประการ	 ได้แก่	 ศรัทธาในอัลลอฮฺ	 ศรัทธาในมลา

อิกะฮฺ	 ศรัทธาในคัมภีร์อัล-กุรอาน	 ศรัทธาในนบีและรสูล	 ศรัทธา

ในวันสุดท้ายและการฟื้นคืนชีพ	 และศรัทธาในกฎแห่งการก�าหนด

สภาวะของอัลลอฮฺ

หลักปฏิบัติ	5	ประการ	 ได้แก่	กล่าวปฏิญาณยืนยันว่าจะศรัทธาใน

อัลลอฮฺและมฮัุมมดัเป็นศาสดาของอัลลอฮฺ	การท�าละหมาด	5	เวลา

ใน	1	วัน	การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	การจ่ายซะกาต	(บริจาค

ทาน)	และ	การไปประกอบพธิฮัีจญ์	(ปกรณ์	ตันสกลุ,	2554:	52-53)

สภำพสังคม เป็นสังคมที่มีความเลื่อมใสในศาสนา	ศาสนาเข้ามามี

บทบาทในการด�าเนินชีวิตอย่างสูง	 สถาบันศึกษาปอเนาะมีบทบาท

ส�าคัญในการขัดเกลาจิตใจเยาวชนให้เป็นคนมีความรู้คู่คุณธรรม 

ประเพณีและวัฒนธรรม	วันส�าคัญทางศาสนาต่าง	ๆ	

สภำพปัจจุบันและปัญหำ

ของนสิิตนกัศกึษำไทยมุสลิม

จำกสำมจังหวัดชำยแดนใต ้

ได้แก่

ปัญหาด้านวิชาการ	(ทกัษะการ

ใช้ภาษาไทย)	 การจัดบริการ

รองรับนิสิตนักศึกษาไทย

มุสลิมของสถาบันอุดมศึกษา	

การจัดกิจกรรม	 ทัศนคติและ

กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต

นักศึกษาไทยมุสลิม	 ความ

เชื่อ	 ประเพณีและวัฒนธรรม	

สังคมของนิสิตนักศึกษาไทย

มุสลิม

แนวทำงกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ

ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด

ชำยแดนใต้ของรัฐบำล ได้แก่	1.	ด้าน

กา รพัฒนา เย าวชนและนั ก ศึกษา	

(พัฒนาทักษะทางภาษา	 โดยเฉพาะ

ภาษาไทย	 ภาษามลายูกลาง	 ภาษา

อินโดนีเซีย)	 ทักษะด้านวิชาการและ

วิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและส่ง

เสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อเรียน

รู้วัฒนธรรมและเข้าใจในสันติศึกษา	 2.	

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน

อุดมศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ

โลกมุสลิม	3.	ด้านการพัฒนาการศึกษา

สู่ภูมิภาคอาเซียน	 4.	 ด้านการพัฒนา

ครูและบุคลากรในพื้นที่	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	 กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2552:	53-54)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

กำรจัดโปรแกรมกำรพัฒนำ

นิสิตนักศึกษำไทยมุสลิม

Boyle	 (1981)	 การจัด

โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง ส ถ า บั น	

(Institutional	 Program)	 5	

ขั้นตอนได้แก่	

1)	ก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการ	

2)	ระบุเนื้อหาวิชา	

3)	วางแผนการเรียนการสอน	

4)	 การน�าแผนการสอนไป

ปฏิบัติ	 5)	 การประเมินผล

โปรแกรม

การพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้	5	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านวิชาการ

2	ด้านสังคมและวิถีชีวิต	3)	ด้านทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้	4)	ด้านความเป็นผู้น�า	5)	ด้านพหุวัฒนธรรม

➤

➤ ➤

➤

➤

➤

➤
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1	 วิเคราะห์หลักการ	 แนวคิด	 และวิธีการพัฒนานิสิตนักศึกษามุสลิมที่เข้าศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ	ศึกษาข้อมลูจากเอกสารเกีย่วกบัหลกัการ	แนวคิด	และ

วิธีการพัฒนานิสิตนักศึกษามุสลิม	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลในเอกสาร	

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพ	 ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัด

ชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

	 2.1	น�าผลจากการศึกษาข้อมูลเอกสารการพัฒนานิสิตนักศึกษามุสลิมที่เข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ	 โดยก�าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือชุดที่	 1	 คือ

แบบสอบถามเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Questionnaire)	 เพื่อศึกษาสภาพ	 ปัญหาและอุปสรรคของนิสิต

นักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	

	 2.2	ก�าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือชุดที่	2	โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

(Structured	 Interview)	 เพื่อสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจาก

สามจงัหวัดชายแดนใต้ทีศึ่กษาในสถาบนัอุดมศึกษา	โดยสมัภาษณ์ผู้บรหิารฝ่ายวชิาการหรอืกจิการนสิติ

นักศึกษา	 อาจารย์	 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	 และกลุ่มประธานชมรมนิสิตนักศึกษา

ไทยมุสลิม

	 2.3	วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากขัน้ตอนข้างต้น	โดยหาค่าสถติิพืน้ฐานได้แก่ค่าความถี	่(Frequency)	

ค่าร้อยละ	(Percent)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสังคมศาสตร์	(Statistical	for	the	Social	Sciences	Personal	Computer)	

 ขั้นตอนที่ 3	 สร้างและทดลองโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัด

ชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

	 3.1	สร้างและทดลองโปรแกรมการพฒันานสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดัชายแดนใต้

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 โดยสร้างและทดลองโปรแกรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามเชิงส�ารวจและแบบสัมภาษณ์	 จัดเป็นแผนการจัดโปรแกรมการพัฒนา

ในลักษณะกิจกรรม	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	น�ามาตรวจสอบคุณภาพ

ความเที่ยงตรง	ความครอบคลุมด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้	ค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	

Congruency:	IOC)	ซ่ึงแบบสอบถามฉบบันีค้�านวณค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าระหว่าง	0.90-1.00	

(จากผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน)	 และน�าโปรแกรมไปใช้ทดลองกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่ง

อโยธยา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	เนือ่งจากเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีม่จี�านวนนสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิ
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จากสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นจ�านวนมากและสถาบันยังไม่มีโปรแกรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ไทยมุสลิม

	 3.2	สรุปและน�าเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดน

ใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	พร้อมการวิเคราะห์	อภิปรายผล	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ

 1. ประชำกร

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น	2	กลุ่มได้แก่

	 	 1.1	กลุ่มข้อมูลจากเอกสารได้แก่	

	 	 	 1.1.1	เอกสารทีเ่ก่ียวกับการพฒันานสิตินกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา	ได้แก่	บทความ	

หนังสือ	ต�ารา	งานวิจัย	รายงานการประชุมสัมมนา	ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 	 1.1.2	เอกสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการด�าเนินชีวิตของมุสลิม	ได้แก่	บทความ	

หนังสือ	ต�ารา	รายงานการประชุมสัมมนา	ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 1.2	กลุ่มบุคคลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 	 1.2.1	ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวฒิุ	ในสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่สมัภาษณ์	โดยผู้เช่ียวชาญ/	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	มีคุณสมบัติดังนี้

	 	 	 	 1.2.1.1	เป็นผู้บริหารฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา	ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาโท	และมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต�่ากว่า	5	ปี

	 	 	 	 1.2.1.2	เป็นอาจารย์ผู้สอนหรอือาจารย์ทีป่รกึษานสิตินักศึกษาไทยมสุลมิ	หรอื

ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมและอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 ที่ส�าเร็จการศึกษา

ไม่ต�่ากว่าปริญญาโท	และมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต�่ากว่า	5	ปี

	 	 	 1.2.2	นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมช้ันปีที่	 1	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต	้

ได้แก่	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวนทั้งสิ้น	15,363	

คน	แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาสจ�านวน	7,910	คน	จังหวัดปัตตานีจ�านวน	4,287	คน	และจังหวัดยะลา	

3,116	คน	และเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจ�านวน	2,031	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จ�านวน	553	คน	มหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐัจ�านวน	1,632	คน	มหาวทิยาลยัของรฐัไม่จ�ากัดรบัจ�านวน	

4,905	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏจ�านวน	5,493	คน	และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ�านวน	749	คน	
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 2. กลุ่มตัวอย่ำง

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	แบ่งตามขั้นตอนวิจัย

	 	 2.1	กลุ่มข้อมูลจากเอกสารได้แก่	

	 	 	 2.1.1	เอกสารทีเ่ก่ียวกับการพฒันานสิตินกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา	ได้แก่	บทความ	

หนังสือ	ต�ารา	งานวิจัย	รายงานการประชุมสัมมนา	ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 	 2.1.2	เอกสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการด�าเนินชีวิตของมุสลิม	ได้แก่	บทความ	

หนังสือ	ต�ารา	รายงานการประชุมสัมมนา	ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 2.2	กลุ่มบุคคลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 	 2.2.1	กลุ่มผู้บริหาร	/ผู้เชี่ยวชาญ	/ผู้ทรงคุณวุฒิ	ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์	

โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะการสุ่มแบบเจาะจง	 จ�านวน	12	คน	

ประกอบด้วย	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์จ�านวน	12	คน	ได้แก่	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา	 ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมและอิสลามศึกษา	

อาจารย์ผู้สอน	อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	และผู้น�านิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบัน

อุดมศึกษาต่าง	ๆ	

	 	 	 2.2.2	นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมช้ันปีที่	 1	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 และนราธิวาส	 ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 849	 ชุด

โดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่างคือนสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิจ�านวน	849	คน	โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์จ�านวน	 56	 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ�านวน	 56	 คน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรีจ�านวน	 31	 คน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ�านวน	 45	 คน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือจ�านวน	45	คน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจ�านวน	271	คน	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาจ�านวน	 78	 คน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจ�านวน	 75	 คน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมจ�านวน	75	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจ�านวน	75	คน	มหาวิทยาลัยศรีปทุมจ�านวน	

21	 คน	 และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจ�านวน	 21	 คน	 และเพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่ม

ตัวอย่างมีการกระจายในทุกสถาบันตามลักษณะที่เป็นจริงของประชากร	 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสุ่ม

ตัวอย่าง	3	ขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางส�าเร็จรูปของเครจซ่ี	 และ	

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970:	608	–	609	อ้างถึงในศิริชัย	กาญจนวาสี	และคณะ,	2551)	

โดยก�าหนดระดับความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม	(e)	5	%	และต้องการให้ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นได้	
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99	%	และจากประชากรจ�านวน	15,363	คน	ได้จ�านวนตัวอย่าง	849	คน	

	 ขั้นตอนที่	2	เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	849	คน	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง	

แบบการสุ่มเชิงช่วงช้ัน	 (Stratified	 random	 sampling)	 โดยวิธีการสุ่มเชิงช่วงช้ันอย่างมีสัดส่วน	

(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	

	 ขั้นตอนที่	 3	 ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกประเภทของสถาบันอุดมศึกษาแบบเจาะจง	 ในการให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเชิงส�ารวจ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1.	แบบการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	เกีย่วกบัวฒันธรรมศาสนาอิสลาม	การบรหิาร

งานระบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมซ่ึงได้จาก	 บทความ	 หนังสือ	 งานวิจัย	 ทั้งในและ	

ต่างประเทศ

	 2.	แบบสอบถามเชิงส�ารวจ	(Survey	Questionnaire)	การวจัิยในตอนแรกจะเป็นแบบสอบถาม

เชิงส�ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในสถาบันอุดมศึกษาและปัจจัยการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนา	

นสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	(ค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าระหว่าง	

0.90	–	1.00)

	 3.	แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interview)	เพือ่สมัภาษณ์ผู้บรหิารฝ่ายวชิาการ

หรือฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	และผู้น�านสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิในสถาบนัอุดมศึกษาเกีย่วกับความต้องการของนสิตินักศึกษา

ไทยมสุลมิต่อการให้บรกิารของสถาบนัอุดมศึกษาและวธิกีารพฒันานิสตินกัศึกษาไทยมสุลมิ	(ค�านวณ

ค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าระหว่าง	0.90	–	1.00)

	 4.	เครือ่งมอืทีใ่ช้กบัการทดลองใช้โปรแกรมการพฒันานิสตินักศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดั

ชายแดนใต้จากนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ช้ันปีที่	 1	 สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

อโยธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	30	คน	ซึ่งแบ่งข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

	 	 4.1	แบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย	 เป็นแบบทดสอบที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบและจัดท�าขึ้นเพื่อทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยในทักษะการพูด

การอ่าน	การฟัง	และการเขียน

	 	 4.2	แบบประเมินผลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจาก

สามจังหวัดชายแดนใต้
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	 	 4.3	แบบสงัเกตพฤติกรรม	เป็นแบบทีผู้่วจัิยใช้สงัเกตการเข้าร่วมกจิกรรมของกลุม่ตัวอย่าง

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

	 	 4.4	แบบบันทึกการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

เป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างบันทึกเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาตนเอง	 การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 และ

การวางแผนในชีวิตอนาคต

	 	 4.5	แบบบันทึกผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	

เป็นแบบท่ีกลุ่มตัวอย่างบันทึกเก่ียวกับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และข้อคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม

การน�าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาตนเอง	

	 	 4.6	แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในเรื่องความเป็นพลเมือง	(ปริญญา	

เทวานฤมิตรกุล,	 2556)	 ที่ให้นิสิตนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลเมืองในเรื่อง

การพึง่ตนเอง	การเคารพสทิธผู้ิอ่ืน	การเคารพความแตกต่าง	การเคารพหลกัความเสมอภาค	การเคารพ

กติกา	และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 4.7	แบบประเมินความพึงพอใจ	 เป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเมื่อสิ้นสุดการทดลอง	

สรุปผลกำรวิจัย

	 จากผลการวจัิยเรือ่ง	การน�าเสนอโปรแกรมการพฒันานิสตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดั

ชายแดนใต้ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	สรุปผลได้ดังต่อไปนี้

	 การพัฒนานิสิตนักศึกษานั้นจะต้องพัฒนาทางด้านต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	 1)	การพัฒนาทางด้าน

สติปัญญา	 ความคิด	 วิจารณญาณ	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 อดทน	 2)	 การพัฒนาทางด้านศีลธรรม	 คุณธรรม

จริยธรรม	 3)	 การพัฒนาด้านวุฒิภาวะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และ	 4)	 การพัฒนาด้านการ

สร้างเอกลักษณ์	 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

ที่เหมือนกัน	 สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทางด้านทักษะ

ด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	 ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และด้านความเป็นผู้น�า	 ตามล�าดับ

ซ่ึงจากการสังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 ผู้วิจัยจึงได้น�าผลมาน�าเสนอเป็นส่วนหนึ่ง

ของกรอบแนวคิดในการวิจัยในเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้

ที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การพัฒนาทางด้านวิชาการ	 (โดยเน้น

ทางด้านการใช ้ภาษาไทย)	 การพัฒนาด้านสังคมและวิถีชีวิต	 การพัฒนาด้านทัศนคติและ
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กระบวนการเรียนรู้	การพัฒนาด้านความเป็นผู้น�า	และการพัฒนาด้านพหุวัฒนธรรม	

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพส่วนบุคคล	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเพศหญิงจ�านวน	 635	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.79	 มีอายุ	 19	 ปี	 จ�านวน

390	คน	คดิเป็นร้อยละ	45.94	มีภมูิล�าเนาอยู่ในจังหวัดยะลา	จ�านวน	369	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.87

ไม่เคยเรยีนในสถาบนัปอเนาะจ�านวน	607	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.50	จบการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษา

ตอนปลายจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจ�านวน	604	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.14	ส่วนใหญ่

มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	3.01	–	3.50	จ�านวน	287	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.80	ได้รับเงินเดือนระหว่าง	

3,001	 –	 5,000	 บาทต่อเดือนจ�านวน	 426	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.18	 มีรายจ่ายระหว่าง

3,001	–	5,000	บาทต่อเดือนจ�านวน	462	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.30	เหตุผลในการเลือกเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 นิสิตนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้พิจารณาจาก	 อันดับที่	 1	

ในเรื่องช่ือเสียงของสถาบัน	 อันดับที่	 2	 ในเรื่องมีสาขาที่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัด

ชายแดนใต้ต้องการจะศึกษา	อันดับที่	3	ในเรื่องระยะทางในการเดินทาง	อันดับที่	4	ในเรื่องมีสถานที่

ละหมาดในสถาบัน	 อันดับที่	 5	 ในเรื่องมีมัสยิดหรือสุเหร่าอยู่ใกล้สถานศึกษา	 อันดับที่	 6	 ในเรื่อง

การเดินทางสะดวกสบายมีรถรับส่ง	 อันดับที่	 7	 ในเรื่องมีร้านอาหารมุสลิมเพียงพอ	 และอันดับที่	 8	

ในเรื่องมีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลาม	

	 ผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดด�าเนินงานการจัดบริการให้กับ

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา	 พบว่า	 สถาบัน

อุดมศึกษามีการจัดด�าเนินงานการจัดบริการให้กับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 สถาบันอุดมศึกษาจัดบริการใน

ด้านร้านอาหารมุสลิมในระดับมาก	 (Mean	 =	 3.74	 S.D.	 =	 1.31)	 รองลงมาจัดบริการในด้านห้อง

ส�าหรับพิธีกรรมทางศาสนา	(ละหมาด)	อยู่ในระดับปานกลาง	(Mean	=	3.29	S.D.	=	1.28)	และ

ด้านสถานที่ส�าหรับอาบน�้าละหมาดอยู่ในระดับปานกลาง	(Mean	=	3.06	S.D.	=	1.21)	และสถาบัน

อุดมศึกษาจัดบริการในด้านการจัดให้มีสถานท่ีละหมาดรวมในวันศุกร์ส�าหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

อยูใ่นระดับน้อย	(Mean	=	2.46	S.D.	=	1.57)	และในเรือ่งการจัดสอบวดัผลในวชิาภาษาไทย	(การฟัง	

พูด	อ่าน	เขียน)	อยู่ในระดับน้อย	(Mean	=	2.46	S.D.	=	1.50)	และผลการวิเคราะห์นิสิตนักศึกษา

ไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้	 มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 จากช่ือเสียง

ของสถาบนั	มสีาขาทีต้่องการจะศึกษา	และระยะทางในการเดินทาง	ในเรือ่งปัญหาทีน่สิตินักศึกษาไทย

มสุลมิจากสามจังหวดัชายแดนใต้ประสบในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่	ปัญหาเกีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีนและ

การสรุปประเด็นส�าคัญ	ปัญหาในการฟังภาษาไทย	และปัญหาในการเข้าใจค�าศัพท์และประโยคต่าง	ๆ	

ทีใ่ช้ในการสนทนากบัผู้อ่ืน	และสิง่ทีต้่องการให้สถาบนัอุดมศึกษาจัดบรกิารรองรบัได้แก่	การจัดบรกิาร
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ห้องส�าหรับท�าพิธีกรรมทางศาสนา	(ห้องละหมาด)	และห้องอาบน�้าละหมาด	อย่างเพียงพอกับจ�านวน

นักศึกษา	ศูนย์ที่ปรึกษาทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา	

	 ผลการวิเคราะห์ปัญหาของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา	 พบว่า	 นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษามีปัญหาอันดับ	1	 ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและการสรุปประเด็นส�าคัญ	อันดับ	

2	 ในเรื่องปัญหาในการฟังภาษาไทย	 และอันดับ	 3	 ในเรื่องปัญหาในการเข้าใจค�าศัพท์และประโยค

ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการสนทนากบัผู้อ่ืน	ตามล�าดับ	ในส่วนทีนิ่สตินักศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดัชายแดน

ใต้ที่ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไม่มีป ัญหา	 3	 อันดับ	 อันดับท่ี	 1	 ในเรื่องระเบียบวินัยใน

ชั้นเรียน	เช่น	การแต่งกาย	การคลุมฮิญาบ	อันดับที่	2	ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง	ๆ	

เช่น	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และอันดับที่	3	ในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องใหม่	

	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวดัชายแดนใต้

ทีศึ่กษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีป่ฏิบติัได้แก่	อันดับที	่1	การฝึกสนทนากบัเพือ่นต่างศาสนาด้วยภาษาไทย	

(Mean	=	3.94	S.D.	=	0.94)	อันดับที่	2	ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามก�าหนดเวลา	(Mean	=	

3.85	S.D.	=	0.83)	และอันดับที่	3	การทักทายอาจารย์และเพื่อนต่างศาสนาอย่างสม�่าเสมอ	(Mean	

=	3.75	S.D.	=	0.82)	และผลการศึกษาสภาพการพฒันานิสตินกัศึกษาไทยมสุลมิในสถาบันอุดมศึกษา

นั้นจะต้องมีการพัฒนา	5	ด้าน	ประกอบด้วย	การพัฒนาทางด้านวิชาการ	(การใช้ภาษาไทย)	การพัฒนา

ด้านสังคมและวิถีชีวิต	 การพัฒนาด้านทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนาด้านความเป็นผู้น�า	

และการพัฒนาด้านพหุวัฒนธรรม	 โดยโปรแกรมที่ใช้ในโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

ให้มีการพัฒนาทั้ง	 5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 กิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม	 กิจกรรม

การใช้ภาษาไทยทางด้านการเขยีน	กจิกรรมสงัคมและวถิชีีวิตในสถาบนัอุดมศึกษา	กิจกรรมการพฒันา

บคุลกิภาพและมารยาทในการเข้าสงัคม	กจิกรรมการออกก�าลงักาย	กิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	กิจกรรม

พหุวัฒนธรรม	กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง	และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ

อภิปรำยผล

	 การอภิปรายผล	ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้	

	 การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสถาบันอุดมศึกษานั้น	 ลักษณะสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาจะมีความส�าคัญ	ดังที่	ฮีบเนอร์	(Huebner,	1983;	อ้างถึง

ในส�าเนาว์	ขจรศิลป์,	2538:	78	-	80)	ได้รวบรวมลักษณะต่าง	ๆ	ของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

พัฒนานิสิตนักศึกษาและช่วยสนับสนุนนิสิตจะต้องมีความหลากหลายกับความเป็นลักษณะเดียวกัน	

(Heterogeneity/Homogeneity)	และจากแนวคิดที่เกี่ยวกับความหลากหลายและความเป็นลักษณะ
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เดียวกัน	 มีความเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมของนิสิตนักศึกษาใน

สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นลักษณะเดียวกัน	 นิสิตนักศึกษาจะพยายามเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมนั้น	 และพยายามปรับตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

นัน้ด้วย	เช่นเดียวกบั	เพซ	(Pace,	1984)	ทีไ่ด้กล่าวว่าในสถาบนัอุดมศึกษาทกุประเภท	สิง่ทีท่�าให้นสิติ

นกัศึกษามคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุคือ	สภาพแวดล้อมทีท่�าให้นสิตินกัศึกษาเกดิความรูส้กึว่า	มคีวามเป็น

มิตร	ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกัน	นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรจะจัดบริการรองรับ

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในด้าน	 1)	 การจัดแบ่งหอพักระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมหญิงกับนิสิต

นกัศึกษาไทยมสุลมิชายออกเป็นสดัส่วน	เพราะตามหลกัศาสนาอิสลามแล้ว	ผู้หญิงกบัผู้ชายทีย่งัไม่ได้

แต่งงานไม่สามารถจับเนือ้ต้องตัวได้	ดังเหน็ได้จากในการจัดกจิกรรมนสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิชายหญิง

จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะสัมผัสทางร่างกายได้	 2)	 การจัดบริการต้ังศูนย์ให้ค�าปรึกษา

ในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยในการตอบค�าถามในเรื่องศาสนา	 วัฒนธรรม	

การเรียน	 3)	 การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร	 และข้อมูลสถานที่ต้ังมัสยิดส�าหรับนิสิตนักศึกษา

ท�าพิธีละหมาด	 4)	 บริการด้านข้อมูลเก่ียวกับสมาคมมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาท้ังใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย	 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยควรที่จะริเริ่มจัดบริการรองรับ

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้	 เพื่อให้เกิดความรักและความศรัทธาของนิสิต

นักศึกษาไทยมุสลิมกับสถาบันที่ศึกษาอยู่	และอะห์มัด	ยี่สุ่นทรง	(2546)	ที่กล่าวว่า	กลยุทธ์ในการให้

บริการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	ได้แก่	การจัดหอพัก	ที่เปิดโอกาส

ให้นสิตินกัศึกษาได้ซึมซับพฤติกรรมและแบบอย่างวถิชีีวติมสุลมิทีดี่	การก�าหนดให้มกีารพฒันาอาจารย์

ทีป่รกึษาเพือ่ตระหนกัรูถ้งึบทบาทของตนในเรือ่งการพฒันานิสตินักศึกษา	การจัดสถานทีล่ะหมาดโดย

การพัฒนาศาลาละหมาดให้มีบทบาทเป็นศูนย์รวมการละหมาดและกิจกรรมของชาวมุสลิมในสถาบัน

ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างย่ิงในวันศุกร์	 การจัดบริการห้องสมุดอิสลามศึกษา	 การให้ค�าปรึกษาแก่นิสิต

นักศึกษาได้ตระหนักรู้ในการศรัทธาศาสนา	การจัดบรรยากาศภายในสถาบัน	เพื่อสร้างบรรยากาศการ

ด�าเนินชีวิตแบบอิสลาม	 เช่น	สถานที่พักผ่อน	การออกก�าลังกาย	การแยกเพศระหว่างชาย	–	หญิง

การออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาเพื่อเอ้ือต่อการปฏิบัติตามหลักศาสนา	 การจัดต้ัง

สถาบนัการเงินแบบอิสลามโดยไม่มดีอกเบีย้	จดัสถานทีป่ระกอบศาสนกจิและสิง่อ�านวยความสะดวก

ตามสถานทีส่�าคัญเพือ่ให้นสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิใช้บรกิารได้อย่างสะดวกและท่ัวถงึ	ซ่ึงสอดคล้องกบั	

วัลลภา	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	(ม.ป.ป.)	ที่กล่าวถึง	การจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนานิสิตนักศึกษา	

(The	Counseling	&	Student	Development	Center	–	SDC)	เพื่อเป็นแหล่งให้บริการพัฒนานิสิต

นักศึกษา	เช่น	การให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางจิตวิทยา	บริการอาชีพ	การด�าเนินงานทางด้านองค์กรนิสิต

นกัศึกษา	ยาเสพติด	การพฒันาบคุลกิภาพ	สขุภาพและการเป็นผู้น�า	ตลอดจนการให้ค�าปรกึษาทางด้าน

อารมณ์และสังคม	ทั้งนี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาทางอารมณ์และสังคม	และสอดคล้อง
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กับ	สานิต	ศิริวิศิษฐ์กุล	(2550)	ได้กล่าวว่า	คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ซ่ึงทั้งสองด้านดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้ากับคนส่วนใหญ่	 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ใน

สังคมไทยมีชาวไทยมุสลิมซ่ึงมาจากเช้ือชาติที่แตกต่างกันไป	 คนเหล่านี้มีศาสนาและวัฒนธรรมที่

แตกต่างไปจากชาวไทยกลุ่มอ่ืน	 พวกเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีพื้นฐานความศรัทธา

ความเช่ือทางด้านพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติตามหลักศาสนาพราหมณ์	 ท�าให้เกิดความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมอย่างชัดเจน	

	 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ก�าหนดมาเป็นกรอบ

แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจะต้องพัฒนาใน	 5	 ด้าน	 ได้แก	่

ด้านวิชาการ	 ด้านสังคมและวิถีชีวิต	 ด้านทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้	 ด้านความเป็นผู้น�า	 และ

ด้านพหุวัฒนธรรมนั้น	 ในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	 ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมการพัฒนาทั้ง	5	ด้าน	ซึ่งกิจกรรมที่จัดประกอบด้วย	

1)	กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย	(การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน)	โดยสถาบันอุดมศึกษาควร

เน้นในเรือ่งการเขยีน	2)	กิจกรรมการเสรมิสร้างในเรือ่งสงัคม	มนษุยสมัพนัธ์	การปรบัตัว	การคบเพือ่น

และแนวทางในการใช้ชีวติในสถาบนัอุดมศึกษา	3)	กจิกรรมในเรือ่งการเสรมิสร้างการแสดงจิตส�านึกใน

การรับผิดชอบต่อสังคม	4)	กิจกรรมในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม	5)	กิจกรรม

การออกก�าลังกาย	6)	กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า	 และการบ�าเพ็ญประโยชน์	 7)	กิจกรรม

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งศาสนาและวัฒนธรรมการด�าเนินชีวติของศาสนาอิสลามและศาสนาพทุธ	

และ	 8)	 กิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องความเป็นพลเมืองในด้านการพึ่งตนเอง	 การเคารพสิทธิผู้อ่ืน	

การเคารพความแตกต่าง	 การเคารพความเสมอภาพ	 การเคารพกติกาในสังคม	 และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาวิจัยโปรแกรมการพฒันานิสตินกัศึกษาไทยมสุลมิจากสามจังหวัดชายแดนใต้

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 1.	การท�ากิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดน

ใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 สามารถน�าไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมก่อนเปิดภาคเรียน	 อาจจะใช้เวลา

ประมาณ	1	เดือนเพือ่ให้นสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิทีม่าจากสามจังหวดัชายแดนใต้ได้ปรบัพืน้ฐานความรู้

ทางภาษาไทยและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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	 2.	กิจกรรมในโปรแกรมควรมีการเสริมกิจกรรมทางด้านครอบครัวอุปถัมภ์	 (Host	 Family)

ที่ต้องการรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุด	 เพื่อให้

นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้สึกอบอุ่น	ให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ	

	 3.	ในการท�ากิจกรรมควรมีระยะเวลาในการติดตามผลเมื่อเวลาผ่านไป	 1	 ภาคการศึกษา

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมมีประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษามาก

ยิ่งขึ้น	และมีการวัดผลเพื่อให้เห็นความคงอยู่	เพิ่มขึ้น	หรือลดลง	ของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	

	 4.	ในกิจกรรมควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น	

โดยอาจจะจัดกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิมร่วมกันจัดท�าโครงการจิตอาสาที่

ช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั้งสองศาสนาได้เรียนรู้ความแตกต่าง

ระหว่างวัฒนธรรม

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำนสิิตนกัศกึษำไทยมุสลมิจำกสำมจงัหวดัชำยแดนใต้

 1.	จากผลการวิจัย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้

ยังมีทักษะทางด้านภาษาไทยน้อยมาก	 ทั้งทางด้านทักษะการเขียน	 และทักษะด้านการสื่อสาร	 ท�าให้

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมมีความอายที่จะสื่อสารและไม่กล้าแสดงออก	 ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษายัง

ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้มากนัก	

เช่น	 การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย	 จะไม่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการใช้ภาษาไทย

ขั้นพื้นฐาน	 (การฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน)	 แต่จะจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในขั้นการใช้งานได้แล้ว

โดยส่วนใหญ่จัดให้รวมกับนิสิตนักศึกษาทั่วไป	 โดยที่ไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง	 ดังนั้น	

สถาบนัอุดมศึกษาควรทีจ่ะตระหนกัถึงความส�าคัญทีจ่ะหาวธิจีดัการเรยีนการสอนทีช่่วยพฒันาให้นสิติ

นักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ได้พัฒนาสมรรถภาพภาษาไทยในด้านการฟัง	พูด	อ่าน	

เขียน	ให้มากยิ่งขึ้น	เพราะเมื่อนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมสามารถฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ได้แล้วนั้น	จะท�าให้

มีความกล้าแสดงออกและมีภาวะผู้น�ามากยิ่งขึ้น	

	 2.	จากผลการวิจัยในด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง	พบว่า	นิสิตนักศึกษาไทย

มุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ยังขาดคุณสมบัติในเรื่อง	การพึ่งตนเอง	สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะ

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น	 โดยจัดกิจกรรมที่ฝึกให้

วเิคราะห์แก้ไขกรณีศึกษา	ให้คิดเป็น	วเิคราะห์	และแก้ไขปัญหาเป็น	โดยอาจจัดในลกัษณะของโครงการ

จิตอาสาช่วยเหลือสังคม	ฝึกให้แสวงหากระบวนการในการที่จะท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จ
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	 3.	ในการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในสถาบนัอุดมศึกษา	ผู้บรหิารควรมอบนโยบายในการจัดกจิกรรม

ให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น	 ประยุกต์ให้สอดคล้องให้เป็นรูปแบบให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น�าไป

ใช้	เช่น	กิจกรรมการไหว้ครู	ซึ่งควรให้นิสิตนักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิมได้ร่วมกันท�ากิจกรรมกัน	

ตลอดจนส่งเสรมิการจัดกจิกรรมทางศาสนาพทุธและอิสลามทีม่ลีกัษณะคล้ายกนั	เพือ่ให้นสิตินกัศึกษา

ทั้งสองศาสนาได้ทราบถึงวัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 4.	การจัดกิจกรรมสถาบันอุดมศึกษาควรท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมจิตอาสา

และการบ�าเพญ็ประโยชน์ของนสิตินกัศึกษาไทยมสุลมิให้มากยิง่ขึน้	ให้โอกาสนสิตินักศึกษาไทยมสุลมิ

ได้แสดงบทบาทของตนเองในการน�าเสนอ	 การแก้ไขปัญหา	 การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทย

มุสลิมได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นสันติภาพ	บทบาททางการเมือง	เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจาก

สามจังหวดัชายแดนใต้เปรยีบเทยีบกับความเป็นอัตลกัษณ์ของนสิตินกัศึกษาไทยพทุธจากภูมภิาคอ่ืน	ๆ 	

	 2.	ควรมงีานวจัิยทีเ่ก่ียวกับกระบวนการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ของนสิตินักศึกษาไทยมสุลมิ

และการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในการเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย	โดยอาจจะศึกษา

นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในเขตภาคกลางและนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้

	 3.	ควรมงีานวิจัยเกีย่วกบัเรือ่งกระบวนการอยูร่่วมกนัอย่างสนัติสขุและความเป็นพหวุฒันธรรม

ของชาวไทยมสุลมิกบัชาวไทยพทุธ	ศึกษาการใช้ชีวติอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยมสุลมิกับชาวไทยพทุธ
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