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บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยั เร่ือง “การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อนกัศึกษา
ไทยมุสลิมในสายตาของผูบ้ริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาการเปิดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ถึงความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้3) เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาจาก
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนา
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงาน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานประกอบการ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผล
การศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเปิดรับข่าววกิฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้งจากส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคล โดยการเปิดรับจากส่ือมวลชนในความถ่ีระดบัสูงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47) และกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าว
วิกฤตการณ์จากส่ือบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรับรู้ถึงความรุนแรงของ
วกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56) อยา่งไรกต็าม ผูใ้หข้อ้มูล
หลกัส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเห็นวา่
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัศึกษาไทยมุสลิมไม่เป็นปัญหาในการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้
นบัถือศาสนาอ่ืนๆ ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ยนิดีท่ีจะรับนกัศึกษาไทยมุสลิมเขา้ทาํงาน หากบุคคลนั้นมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้ 

 
ABSTRACT 

The particular objectives of the study of perceptions of the crisis in three southern border 
provinces of Thailand and the image of Thai Muslim students from the view point of private 
enterprise executives in Bangkok Metropolis are: 1) to study the level of exposure to the crisis 
information in three southern border provinces of Thailand; 2) to compare executive perceptions of 
the severity of the crisis in the south; 3) to study the executives image of Thai Muslim students from 
these southern provinces; and 4) to study opinions and considerations relating to accepting Thai 
Muslim students into private enterprises.  A total of 50 private enterprise executives, who are not 
Muslim and whose offices are located in the Bangkok Metropolis, were selected for this study.  
Questionnaires and interviews were used as the tools for data collection.  Statistical analyses were based  
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on frequency, percentage and mean.  The results of the study were as follows: The participants were 
exposed to information about crisis in the southern provinces mainly from mass media and personal 
communication.  The frequency of exposure to mass media is very high (mean = 4.47) In addition, the 
sample was exposed to information from personal communication at the middle level (mean = 2.88).  
The sample’s perception of the severity of the crisis in the south of Thailand is high (mean = 3.56).  
However, most of the key informants had favorable attitudes toward Thai Muslim students from          
the southern border provinces of Thailand.  They did not think the Muslim daily practice was a problem 
in working together with other employees of different religions.  The sample executives were pleased    
to admit Thai Muslim students into their enterprise, if the applicants had the knowledge, qualifications 
and abilities required. 

 
ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจัิย 

นบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การปลน้ปืนและอาวธุ พร้อมกบั
สังหารทหารชั้นประทวน จาํนวน 4 นาย ท่ีกองพนัพฒันาท่ี 4 
ค่ายสมเดจ็กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส รวมทั้งมีการเผาโรงเรียนหลายสิบแห่งในหลายๆ 
พ้ืนท่ีภายในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้ร้อมๆ กนั เม่ือวนัท่ี 
4 มกราคม 2547 ต่อจากนั้นมาก็เกิดเหตุการณ์การสังหาร
เจา้หน้าท่ี ทหาร ตาํรวจ พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งราษฎรท่ีไม่
เก่ียวขอ้งเป็นระยะๆ มีการก่อการร้ายลอบวางระเบิดทาํลาย
อาคารสถานท่ีราชการและห้างร้านของเอกชนเป็นรายวนั 
หลงัจากนั้นเป็นตน้มาสถานการณ์ในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดท้วีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งการลอบวางระเบิด 
การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล การเผาทาํลายสถานท่ีราช-
การโดยเฉพาะโรงเรียนและสถานีอนามัย การวางระเบิด
ธนาคารพาณิชย์และบริษทัจาํหน่ายรถยนต์ต่างๆ รวมไป    
ถึงการสังหารเจ้าหน้าท่ี ทหาร ตาํรวจ ครูและประชาชนผู้
บริสุทธ์ิ ปัญหาความรุนแรงเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ซํ้ าซากและไดเ้พ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั 

นายแบรด อดัมส์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มเฝ้าติดตามความ
เคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชน “ฮิวแมน ไรต ์วอตช”์ ประจาํ
ภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงมีสํานักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐ-
อเมริกา ไดร้ายงานถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 
จังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย คือ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสว่า กลุ่มผูก่้อความไม่สงบในพ้ืนท่ีได้ขยายเป้า 
หมายการโจมตีจากทหารตาํรวจมาเป็นกลุ่มพลเรือนมาก 
ข้ึน โดยระหวา่งเดือนมกราคม ปี 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 
2550 เกิดเหตุรุนแรงเก่ียวขอ้งกบัพลเรือนในพ้ืนท่ีมากกว่า 
3,000 คร้ัง ขณะท่ีการโจมตีทหารและท่ีตั้งทางทหาร หรือ
ตาํรวจและท่ีตั้งของตาํรวจ ถูกโจมตีจากกองกาํลงัติดอาวุธ
ราว 500 คร้ัง มีผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 2,400 ราย บาดเจ็บราว 
4,000 คน โดยผูสู้ญเสียส่วนใหญ่เป็นพลเรือนประมาณร้อย
ละ 90 ตลอดช่วงระยะเวลา 43 เดือนนบัตั้งแต่ปี 2547 ท่ีผา่น

มา มีประชาชนเสียชีวิตโดยการถูกตดัศีรษะอย่างน้อย 29 
คน เป้าหมายของผู ้ก่อความไม่สงบ คือ ขยายขีดความ
รุนแรงและสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนไม่ให้
ดาํเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพ่ือทําลาย
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความ
น่าเช่ือถือของอํานาจรัฐท่ีไม่สามารถคุ้มครองป้องกัน
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิได้ การเข่นฆ่าหรือทาํร้ายประชาชน
อย่างโหดเห้ียมทารุณเกิดข้ึนทุกเวลาและทุกสถานท่ี ไม่ว่า
จะเป็นช่วงเดินทางไปทาํงาน ไปรับบุตรหลานท่ีโรงเรียน 
ไปทําไร่ทําสวนหรือเล้ียงสัตว์ ไปซ้ือของในตลาด แม ้
กระทัง่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ดงันั้น จึงไม่มี
ประชาชนผูใ้ดท่ีอาศัยอยู่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้
ปลอดภยัจากการถูกเข่นฆ่าทาํร้าย (ไทยรัฐ, 29 สิงหาคม 
2550) 

ปัญหาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น นอกจากจะ
พิจารณาปัจจยัดา้นประวติัศาสตร์ เช้ือชาติ ภาษา และวฒัน-
ธรรมท่ีแตกต่างกนัแลว้ ประเด็นสําคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหา
มากท่ีสุด คือ ความแตกต่างด้านศาสนา เน่ืองจากศาสนา
อิสลามเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมุสลิมในจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จุดเด่นของศาสนาอิสลาม คือ การบูรณาการศาสนา
กบัการศึกษาและวฒันธรรมให้เป็นเร่ืองเดียวกนั และเป็น  
วิถีชีวิตของคน ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช ทุกคนตอ้งเป็น
ผูเ้รียนและผูส้อนในคนคนเดียวกนั คนนอกศาสนาอาจจะ
มองว่าศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัด แต่ท่ีจริงแลว้หลัก
ปฏิบติัต่างๆ นั้นมีจุดมุ่งหมายคือการสอนคนใหเ้ป็นคนดีเพ่ือ
ช่วยให้ศาสนิกชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเช่นเดียวกับ
ศาสนาอ่ืนๆ ในโลก แต่ปัจจุบนัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน   
ภาค ใตท้าํให้ภาพของศาสนาอิสลามกลบักลายเป็นศาสนา      
แห่งความกา้วร้าว รุนแรง และไร้เหตุผล (อิสมาอีล ลุตฟี            
จะปะกียา, 2547) คนไทยเกือบทั้งประเทศมีความเขา้ใจท่ีผิด
เก่ียวกบัศาสนาอิสลามรวมทั้งคนไทยมุสลิมในหลายเร่ือง 
โดยโยงคนไทยมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวดั



 

ชายแดนภาคใตก้ับผูก่้อความไม่สงบว่าเป็นพวกเดียวกัน 
และมีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่เป็น
พ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายมากไปดว้ยการก่อการร้าย ชาวมุสลิมจึง
ถูกมองว่าเป็นพวกผูคิ้ดร้ายต่อแผ่นดิน และคนส่วนใหญ่จะ
รู้สึกกลวัคนไทยมุสลิม (ธนพล  บุณโยปัษฎมัภ,์ 2547) 

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาค 
ใต ้ท่ีไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2547 ไดส่้งผลกระทบของ
ความรุนแรงในวงกวา้งออกไปในทุกมิติ ทั้งในดา้นความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีหนังสือและบท
วิเคราะห์ปัญหาชายแดนภาคใตอ้ยูม่ากมายท่ีพยายามอธิบาย
สาเหตุของปัญหาความรุนแรงและความไม่สงบของชาย 
แดนภาคใต ้แต่จนถึงวนัน้ีเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยงัดาํรง
อยูแ่ละยงัไม่มีทีท่าวา่จะยติุลง 

นักศึกษาไทยมุสลิมในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง
ระบุวา่ คนไทยเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหา-
นครยงัมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกับชาวไทยมุสลิมจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเห็นวา่พ้ืนท่ีในสามจงัหวดัชาย 
แดนภาคใตเ้ป็นสถานการณ์ท่ีน่ากลวัไม่มีความปลอดภยั 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะเส่ียงอนัตรายและมากไป
ด้วยการก่อการร้าย คนไทยมุสลิมรวมทั้ งนักศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กือบทั้งหมดถูก
มองว่าเป็นพวกผูคิ้ดร้ายต่อแผ่นดิน และเขา้ใจว่าคนไทย
มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพวกเดียวกนักบั
กลุ่มคนไทยมุสลิมท่ีก่อความไม่สงบ  ทั้ งน้ีคนไทยใน
กรุงเทพมหานครจะรู้สึกกลวัและไม่ไวว้างใจคนไทยมุสลิม
ท่ีมาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หลายคร้ังท่ีนักศึกษา
ไทยมุสลิมบางคนไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปภายในสถานท่ี
บางแห่ง เช่น ในสถานท่ีราชการและเอกชนหลายแห่ง หรือ
มีการตรวจคน้นกัศึกษาไทยมุสลิมอยา่งเขม้งวด เป็นตน้ 

เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
เกือบทุกแห่งท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จะตอ้งมีนกัศึกษา
ท่ีเป็นมุสลิมจาํนวนหน่ึงร่วมศึกษาอยู่ในสถาบนัเหล่านั้น 
และเม่ือนักศึกษาไทยมุสลิมเหล่านั้นสําเร็จการศึกษาก็จะ  
มีบางส่วนไปสมคัรเขา้ทาํงานในสถานประกอบการต่างๆ 
ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบของ
บริบทวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
คร้ังน้ีต่อภาพลกัษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นสายตาของ

ผูบ้ริหารสถานประกอบการท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนาอิสลาม 
รวมถึงผลกระทบของการเป็นมุสลิมของนักศึกษาท่ีมี
ขอ้กาํหนดทางศาสนาให้มีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัแตก 
ต่างไปจากผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ ต่อการไดรั้บการคดัเลือก
หรือปฏิเสธการรับเขา้ทาํงาน โดยผูว้ิจยัสนใจศึกษาความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานประกอบการเอกชนเฉพาะผูท่ี้
ไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม ในประเดน็เก่ียวกบั การเปิดรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัวิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภาพ 
ลักษณ์ท่ีมีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมาจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และความคิดเห็นต่อการพิจารณารับ
นักศึกษาไทยมุสลิมเขา้ทาํงานในสถานประกอบการใน
มุมมองของผูบ้ริหารสถานประกอบการเอกชนท่ีไม่ใช่
มุสลิม  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้ริหารสถานประกอบการท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนา
อิสลาม จาํนวน 50 คน ซ่ึงไดค้ดัเลือกมาจากสถานประกอบ 
การเอกชนท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการดาํเนิน
กิจการใน 4 รูปแบบ คือ เจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
บริษทัจาํกดั และบริษทัจาํกดั (มหาชน) โดยใชว้ิธีการรวบ 
รวมขอ้มูลจากการสาํรวจและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ของผูบ้ริหารสถานประกอบการ
เอกชนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องผูบ้ริหารสถานประกอบ 
การเอกชนท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพ-
มหานคร 

3. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมา
จากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ในสายตาของผูบ้ริหาร
สถานประกอบการเอกชนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามใน
เขตกรุงเทพมหานครภายใต้วิกฤตการณ์ในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงาน
ของผู ้บริหารสถานประกอบการเอกชนท่ีไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูบ้ริหารของสถาน

ประกอบการเอกชนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว  ้(Purposive 
Sampling) โดยต้องเป็นผู ้บริหารท่ีไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลามของสถานประกอบการเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตต่างๆ
ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความแตกต่างกันในด้านเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการ ทั้งน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 50 
คนเป็นผูบ้ริหารสถานประกอบการเอกชนท่ีมีการดาํเนิน
กิจการใน 4 รูปแบบ คือ เจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
บริษทัจาํกดั และบริษทัจาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษา

ในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยยึดวตัถุประสงค์ในการ 
ศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ถึงความรุน 
แรงของวิกฤติการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภาพ 
ลกัษณ์ท่ีมีต่อของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจาก
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการพิจารณารับนักศึกษา
ไทยมุสลิมเขา้ทาํงานในสถานประกอบการของผูบ้ริหาร
สถานประกอบการ 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอืวจิัย  
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล

ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากนักวิจัยท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ในการทาํวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ จากนั้นได้
นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัผูบ้ริหารสถานประกอบ 
การเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน และนาํขอ้
วิจารณ์มาปรับปรุงแกไ้ขความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและ
การส่ือความหมายให้ชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยัอีกคร้ังหน่ึงก่อนดาํเนินการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยเป็นผูร้วบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สถานประกอบการเอกชนทั้ง 50 คนดว้ยตนเอง โดยได้
อธิบายวตัถุประสงค์และรายละเอียดในการสัมภาษณ์ให้
ผูบ้ริหารสถานประกอบการเอกชนไดรั้บทราบและเขา้ใจ
ก่อน ต่อจากนั้นจะนัดหมายกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัล่วงหน้า
เพ่ือขอนดัวนัสัมภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีแต่ละคนสะดวก 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจและการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกมาประมวลเขา้ดว้ยกนัโดยจดัระเบียบหมวด 
หมู่ของขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา และแนวคิด
ทฤษฏีท่ีนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Satatistic) ไดแ้ก่ วิธีการแจกแจง
ความถ่ี (frequency distribution) การค่าร้อยละ (percentage) 
และการหาค่าเฉล่ีย (mean) ซ่ึงวิเคราะห์และนําเสนอผล   
การวิจัยโดยการพรรณนาตามลําดับเน้ือหาท่ี มีความ
เก่ียวเน่ืองกนั 

 
ผลการวจัิย 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้ห้ข้อมูลหลักทั้ งหมด 50 คน เป็นผูบ้ริหารสถาน

ประกอบการเอกชนท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนาอิสลาม โดยเป็น
เพศชาย 36 คน และเพศหญิง 14 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วน
ใหญ่มีอายุในช่วง 40 - 49 คิดเป็นร้อยละ 26 โดยมีอายุมาก
ท่ีสุด 75 ปี และนอ้ยท่ีสุด 28 ปี อายเุฉล่ีย 49.04 ปี ส่วนใหญ่
ไดรั้บการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อย
ละ 72 และมีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 84 ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกันับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70 รองลง 
มานบัถือศาสนาคริสตคิ์ดเป็นร้อยละ 22 และส่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริหารสถานประกอบการประเภทบริษทัจาํกัดคิดเป็น 
ร้อยละ 64 

2.  การเปิดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ 

ตามปกติผูใ้ห้ข้อมูลหลักเปิดรับข่าวสารทั่วไปจาก
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ในระดบัท่ีสูงมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.47 โดยส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากส่ือโทร-
ทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์และวิทยุ ส่วน
นิตยสารหรือวารสารเป็นส่ือมวลชนท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิด      
รับน้อยท่ีสุด และส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์และวิทยุเป็นประจาํทุกวนั ส่วนนิตยสารหรือ
วารสารนั้น ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เปิดรับทุกสัปดาห์ โดย
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาชมโทรทศัน์ ฟังวิทย ุและอ่านหนงัสือพิมพ์
คร้ังละ 2 ชัว่โมง ส่วนนิตยสารหรือวารสาร ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการอ่านคร้ังละ 1 ชัว่โมง นอกจากนั้น  
 



 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ยงัไดใ้ชเ้วลาคร้ังละ 2 ชัว่โมง กบั
ส่ือมวลชนอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต อีกดว้ย 

ส่วนการรับทราบข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวดัชาย 
แดนภาคใต ้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรับทราบทั้งจากส่ือมวลชนและ
ส่ือบุคคล โดยการรับทราบจากส่ือมวลชนนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัส่วนใหญ่ไดรั้บทราบจากโทรทศัน์และหนังสือพิมพ์
มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดจากนิตยสารหรือวารสาร ทั้งน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าววิกฤตการณ์จากวิทย ุ
หนังสือพิมพ์ และโทรทศัน์เกือบทุกคร้ัง และไดรั้บทราบ
จากนิตยสารหรือวารสารและส่ือมวลชนอ่ืนๆ เป็นบางคร้ัง 
ส่วนการรับทราบข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ากส่ือบุคคลนั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บทราบ
จากเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือนบา้น และได้
รับทราบจากคนรู้จกันอ้ยท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ได้
รับทราบจากเพ่ือนร่วมงาน พอ่แม่ หรือญาติสนิทเป็นบางวนั 
และไดรั้บทราบจากคนรู้จกัหรือเพ่ือนบา้นนานๆ คร้ัง 

สาํหรับการรับทราบข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นช่วงปี พ.ศ. 2547-
2551 จากจาํนวนข่าวเหตุการณ์ 25 ข่าว มีข่าวเหตุการณ์ 3 
ข่าวท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบมากท่ีสุดเรียงตาม 
ลาํดบั ไดแ้ก่ กรณีประชาชนชุมนุมปิดลอ้ม สภอ.ตากใบ และ
เจา้หนา้ท่ีไดใ้ชก้าํลงัสลายการชุมนุมเป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิต
รวม 85 ราย (ร้อยละ 98) รองลงมา คือ กรณีผูก่้อความไม่สงบ
ยึดมสัยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี และยิงต่อสู้เจา้หน้าท่ี เป็นเหตุ
ใหมี้ผูเ้สียชีวิตรวม 35 ราย (ร้อยละ 94) และข่าวการวางเพลิง
และการก่อเหตุร้ายในท่ีสาธารณะจาํนวน 70 แห่งพร้อมๆ 
กนัในพ้ืนท่ีสามจังหวดัภาคใต ้(ร้อยละ 90) ส่วนข่าวเหตุ-
การณ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับทราบน้อยท่ีสุด คือ ข่าวเหตุการณ์
ลอบวางระเบิดบนถนนสายดุซงญอ - เจาะไอร้อง อ.ระแงะ  
จ. นราธิวาส เป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีเสียชีวติ 7 นาย (ร้อยละ 30) 
ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บทราบข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากส่ือ
ประเภทต่างๆ รวมทั้งส้ิน 877 คร้ัง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เคยรับทราบจากโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
หนงัสือพิมพแ์ละวิทย ุส่วนส่ือบุคคล ส่ือมวลชนอ่ืนๆ (เช่น 
อินเทอร์เน็ต หรือ SMS) และนิตยสารหรือวารสารเป็นส่ือ   
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บทราบค่อนขา้งนอ้ย 

 
 

3.  การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ ถึงความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ใน
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56) โดยกลุ่มตวัอย่างไดแ้สดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อข้อความเก่ียวกับความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํนวน 20 ขอ้ 
ความในระดบัต่างๆ ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคิด
เป็นร้อยละ 31.60 เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 28.10 ไม่แน่ใจ
คิดเป็นร้อยละ 17.20 ไม่เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 11.80 และ
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 11.30  

ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั 3 ขอ้ความท่ีว่า 
“บริเวณสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปดว้ย
อนัตรายและไม่มีความปลอดภยั” (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80)    
“วิกฤติการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้
ทาํลายความน่าเช่ือถือของอาํนาจรัฐท่ีไม่สามารถคุม้ครอง
ป้องกนัประชาชนได”้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78) และ “การราย 
งานข่าวของส่ือมวลชนต่างๆ มกัจะมีข่าวและภาพเหตุการณ์
ความรุนแรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้าํ 
เสนออยู่เป็นประจาํ” (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76) โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้สดงความเห็นดว้ยกบั 3 ขอ้ความท่ีว่า “ปัญหาความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นปัญหาใหญ่ท่ีแกย้าก
มากท่ีสุดของประเทศไทย” (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10) “สถาน-
การณ์ความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไดเ้กิด   
มาตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2547และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนันั้นจะ
ยงัคงความรุนแรงโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงเม่ือใด” (ค่า 
เฉล่ียเท่ากบั 4.08) และ “จากสถิติต่างๆช้ีใหเ้ห็นวา่มีประชาชน
เป็นโรคเครียดเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากปัญหาวิกฤติ-การณ์ความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) 

อยา่งไรกต็ามกลุ่มตวัอยา่งไม่แน่ใจกบั 3 ขอ้ความท่ีวา่ 
“ความไม่สงบในพ้ืนท่ีบริเวณสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้
สาเหตุมาจากการถูกปลุกป่ันและยยุงโดยต่างชาติท่ีคิดร้าย
ต่อแผน่ดินไทย” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 “การปฏิบติัการก่อ
ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการสนบั 
สนุนจากองค์กรก่อการร้ายภายนอกประเทศ” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.22 และ “ปัญหาวิกฤติการณ์ความไม่สงบใน 
 

 



 

ภาคใตท้าํใหค้นไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่ไวว้างใจกนัและ
กนั” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 รวมทั้งกลุ่มตวัอย่างไม่เห็นดว้ย
กบั 2 ขอ้ความท่ีว่า “ความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตมี้สาเหตุมาจากความขดัแยง้กนัทางดา้นเช้ือชาติและ
ศาสนาของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.30 และ “คนไทยมุสลิมส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุนหรือเอา
ใจช่วยกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในสามจงัหวดัภาคใต”้ มีค่า 
เฉล่ียเท่ากบั 2.20 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งกบั 3 ขอ้ความท่ีว่า “คนไทยมุสลิมส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั
แนวคิดและวิธีการต่อสู้ของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในสาม
จงัหวดัภาคใต”้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 “ความไม่สงบในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้สาเหตุมาจากการท่ีคนในพ้ืนท่ี
ถูกกดข่ีข่มเหงและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.82 และ “ชาวไทยมุสลิมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่เป็นคนท่ีมีใจคอโหดร้าย
และน่ากลวั” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.48 

4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลําเนา
มาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ใน
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

เก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจในศาสนาอิสลาม รวม 
ทั้งการปฏิบติัตามหลกัศาสนาของชาวมุสลิม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับศาสนาอิสลาม
รวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัศาสนาของชาวมุสลิมในระดบั 
พ้ืนฐานทัว่ๆไป กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างทราบว่า มสัยิด คือ 
สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาของมุสลิม โดยอิหม่าม คือ 
ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการประกอบพิธีของศาสนาอิสลาม และ
ทราบว่า ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ พระอลัลอฮ์ นอก 
จากนั้น ยงัทราบประเด็นต่อไปน้ี คือ มุสลิมจะตอ้งการทาํ
ละหมาดเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระอลัลอฮ์ซ่ึง
คลา้ยกบัการสวดมนต์ของศาสนิกชนในศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต ์ โดยจะทาํละหมาดวนัละหลายคร้ังและจะ 
ตอ้งชาํระลา้งร่างกายให้สะอาดก่อนการละหมาดทุกคร้ัง 
การรับประทานเน้ือหมูและการด่ืมสุราเป็นขอ้ห้ามสาํหรับ
มุสลิม และอาหารอ่ืนๆ ท่ีมุสลิมสามารถรับประทานไดจ้ะ 
ตอ้งมีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ “ฮาลาล” ผูช้ายมุสลิมทุก
คนจะตอ้งผ่านการทาํพิธีสุหนัดตั้งแต่ในวยัเด็ก และตาม

หลักศาสนาอิสลามผูช้ายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ถึง       
4 คน พิธีศพของศาสนาอิสลามจะตอ้งอาบนํ้าศพใหส้ะอาด
หมดจดก่อนท่ีจะนาํศพไปฝัง การแต่งกายของมุสลิมเป็น
อย่างไร ศาสนาอิสลามมีขอ้กาํหนดในการประพฤติปฏิบติั
ของผูห้ญิงมุสลิมอยา่งเคร่งครัด ในทุกๆ ปีศาสนาอิสลาม   
จะมีช่วงการถือศีลอด ซ่ึงมุสลิมไม่สามารถจะรับประทาน
อาหารหรือด่ืมนํ้ าไดใ้นช่วงเวลากลางวนัเป็นเวลาประมาณ   
1 เดือน นอกจากนั้ น ศาสนาอิสลามได้มีข้อ กําหนดให ้
มุสลิมตอ้งเดินทางไปเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เพ่ือไปประกอบพิธีฮจัน์ ซ่ึงเป็นการปฏิบติักิจทางศาสนาท่ี
สําคญัและยิ่งใหญ่มากสําหรับมุสลิม รวมทั้ งมีขอ้กาํหนด  
ให้มุสลิมทุกคนต้องทาํบุญ ด้วยการช่วยเหลือสังคมและ
บริจาคทานให้แก่ผูท่ี้ยากจนและห้ามมิให้มุสลิมรับดอกเบ้ีย
หรือคา้กาํไรเกิน และทา้ยสุดกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจวา่ ศาสนา
อิสลามมีการอนุญาตให้มุสลิมสามารถทาํสงครามศักด์ิ-  
สิทธ์ิท่ีเรียกว่า “ญิฮาด” ได้ในกรณีท่ีต้องต่อสู้ เพ่ือความ    
เป็นธรรม โดยถือว่าเป็นกระทาํไม่ผิดหลกัศาสนาอิสลาม   
ซ่ึงเห็นไดจ้ากข่าวเร่ืองการพลีชีพของชาวมุสลิมในเหตุการณ์
ต่างๆ 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
แห่งสันติภาพหรือเป็นศาสนาท่ีร้าวกา้วรุนแรง พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
แห่งสันติ โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มตวัอย่างคิดว่าศาสนาทุก
ศาสนาในโลกรวมทั้งศาสนาอิสลาม ลว้นมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเป็นหลกัยดึให้มนุษยมี์ความประพฤติเป็นคนดี มีจิตใจ
บริสุทธ์ิ และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และคาํว่า “สลาม” มี
ความหมายว่า “สันติสุข” เป็นการแสดงให้เห็นว่าศาสนา
อิสลามให้ความสําคญักบัความสงบสุขหรือสันติสุข และ
คิดว่ามุสลิมส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคร่งครัดต่อศาสนา โดยการ
ปฏิบติักิจทางศาสนาเช่นการทาํละหมาดหรือการถือศีลอด
ของชาวมุสลิม เป็นการฝึกให้มุสลิมมีความอดทนอดกลั้น
และรู้จกัควบคุมตนเอง ทาํให้มุสลิมเป็นคนสุขุมเยือกเยน็
และไม่ใช่คนท่ีกา้วร้าวรุนแรง ศาสนาอิสลามไม่รังเกียจ
หรือเป็นศตัรูกบัศาสนาอ่ืน เห็นไดจ้ากการท่ีมีศาสนสถาน
อ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ 
เช่น มีวดัไทยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย หรือมี
โบสถ์คริสต์ในประเทศแถบตะวนัออกกลางเป็นจาํนวน
มาก อีกทั้งศาสนาอิสลามมีขอ้บญัญติัให้ชาวมุสลิมตอ้งทาํ
ดีกบัทุกคน เช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติัต่อชาวมุสลิมดว้ยกนั โดย



 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวนหน่ึงก็มีเพ่ือนเป็นมุสลิม และการท่ี
ศาสนาอิสลาม มีขอ้หา้มมิใหมุ้สลิมรับดอกเบ้ียหรือคา้กาํไร
เกินควร รวมทั้งมีขอ้กาํหนดใหมุ้สลิมทุกคนตอ้งทาํบุญดว้ย
การช่วยเหลือสังคมและบริจาคทานให้แก่ผูท่ี้ยากจน แสดง
ให้เห็นถึงเจตนาว่าไม่ตอ้งการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ื้น ซ่ึงจะช่วยให้สังคมมีความเสมอภาคและช่วยให้คน  
ในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนมีความเห็นว่า
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีกา้วร้าวรุนแรง โดยใหเ้หตุผลวา่ 
มีการก่อการร้ายท่ีเป็นการกระทาํของมุสลิมเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามุสลิมเป็นผูท่ี้  
มีส่วนสาํคญัในการก่อการร้ายของโลก ศาสนาอิสลามไม่สั่ง
สอนให้คนมีความสามัคคี เห็นได้จากการมีสงครามและ
ความขัดแยง้ระหว่างชาวมุสลิมต่างนิกาย รวมทั้ งมีการ
ทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
ดว้ยกันเกิดข้ึนอยู่เสมอ ทั้ งๆ ท่ีชาวมุสลิมเหล่านั้นนับถือ
พระเจา้องคเ์ดียวกนั ศาสนาอิสลามมีคาํสอนเก่ียวกบัการทาํ
สงครามศักด์ิสิทธ์ิกับคนต่างศาสนา ซ่ึงแสดงชัดเจนถึง
ความก้าวร้าวรุนแรงของมุสลิม ดังจะเห็นได้จาก มีเหตุ-
การณ์รุนแรงท่ีเป็นการก่อการร้ายโดยการพลีชีพของชาว
มุสลิมเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ เพราะมุสลิมคิดว่าเป็นการ
เสียสละท่ียิ่งใหญ่และสามารถทาํให้คนนั้นได้ไปสวรรค ์
นอกจากนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัยงัเห็นว่า แนวทางการปฏิบติั
ต่อศตัรูของผูก่้อการร้ายชาวมุสลิม มกัจะใชว้ิธีการท่ีโหด 
ร้ายป่าเถ่ือน เช่น การฆ่าตดัคอ การตดัอวยัวะเพศ และการ
ทรมานหรือทุบตีจนกวา่จะตาย 

สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบันักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้พบว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่คิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิ-
ลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีหัวรุนแรง
และเป็นแนวร่วมของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ โดยให้เหตุผลว่า มีนักศึกษามุสลิมโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํนวนมาก ไดอ้อกมาแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อีกทั้งยงัประณามกลุ่มผูก่้อความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้า่นทางส่ือมวลชนต่างๆ 
อยู่เสมอ และปัญหาความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใตย้งัไม่มีขอ้สรุปชดัเจนวา่เป็นการกระทาํของคนกลุ่ม

ใด เน่ืองจากปัญหาในสามจังหวดัชายแดนภาคใตไ้ดเ้กิด 
ข้ึนมายาวนานตั้งแต่ในอดีต และมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
บุคคลและองค์กรต่างๆ มากมาย รวมทั้งองค์กรก่อการร้าย
สากลท่ีสนับสนุนเร่ืองการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งอาจจะ
เป็นการกระทาํของบุคคลบางกลุ่มท่ีฉวยโอกาสในการก่อ
อาชญากรรม เช่น การปลน้ การชิงทรัพย  ์การแกแ้คน้ใน
เร่ืองส่วนตวั การฆ่าเจา้หน้ี ฯลฯ โดยการโยนความผิดใหแ้ก่ 
กลุ่มผูก่้อความไม่สงบก็ได ้นอกจากนั้น เหตุการณ์ความรุน 
แรงท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทาํให้นกัศึกษา
ไทยมุสลิมเป็นจาํนวนมากตอ้งสูญเสียบุคคลในครอบครัว 
เช่น พ่อ แม่ หรือพ่ีนอ้ง อนัส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอยา่ง
มาก อีกทั้งยงัส่งผลให้นักศึกษาไทยมุสลิมตอ้งถูกสังคม
หวาดระแวงหรือไม่ไวว้างใจ ทาํใหก้ารวางตวัในสังคมและ
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็นไปอยา่งยากลาํบาก ดงันั้น จึง
ไม่มีเหตุผลท่ีกบันักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะเขา้ร่วมกบักลุ่มผูก่้อความไม่สงบ 
เพราะพวกเขาคงต้องการให้สามจังหวดัชายแดนภาคใต้
กลบัเขา้สู่ความสงบสุขโดยเร็ว เพ่ือท่ีจะไดก้ลบัมามีชีวิต
ตามปกติ  

อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนเห็นวา่นกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ส่วนใหญ่มีหัวรุนแรงและเป็นแนวร่วมของกลุ่มผูก่้อความ
ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยให้เหตุผลว่า
น่าจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการต่อสู้ด้วยความ
รุนแรงมาจากโรงเรียนสอนศาสนาหรือปอเนาะ และได้
ศึกษาและเรียนรู้ประวติัศาสตร์การต่อสู้ของบรรพบุรุษซ่ึง
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในอดีต จึงเป็นแรงผลกัดนัทางออ้ม
ใหเ้ขา้เป็นแนวร่วมของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ นอกจากนั้น 
นกัศึกษาไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่
ไม่พอใจการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัต่อชาวไทยมุสลิม 
เช่น การลอ้มปราบผูชุ้มนุมท่ีมสัยิดกรือเซะ หรือการสลาย
การชุมนุมของประชาชนท่ี สภอ.ตากใบ จึงเห็นดว้ยกบัการ
ใชว้ิธีการรุนแรงตอบโตเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งเห็นวา่การ
ก่อการร้ายหรือการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงเป็นสงคราม
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกวา่ “ญิฮาด” ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ผิด
หลกัศาสนาอิสลาม 

ต่อคาํถามเก่ียวกบัอธัยาศยัไมตรีและบุคลิกภาพของ
นกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบว่า นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในสาม



 

จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัไมตรีและมีบุคลิกดี 
โดยให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในการปฏิบติั
ตามหลกัคาํสอนของศาสนา ซ่ึงมีผลทาํใหบุ้คลิกลกัษณะมี
ความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ มีความสุภาพอ่อนน้อม
และมีอธัยาศยัไมตรีต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากศาสนาอิสลามได้
เน้นในเร่ืองของการประพฤติปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยมารยาท
อนัดีงาม นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งยงัเห็นว่า นกัศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วน
ใหญ่เป็นคนหน้าตาดี โดยเฉพาะผูห้ญิง รวมทั้ งแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยและสวยงาม แสดงให้เห็นความเป็นเอก-
ลกัษณ์ของคนในสามจงัหวดัภาคใต ้ 

อย่างไรก็ตาม  ผู ้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนไม่คิดว่า 
นกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัไมตรีและมีบุคลิกดี โดยใหเ้หตุผล
ว่า ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเป็นคนแข็งกร้าวและมีหนา้ตาดุ 
ดูน่ากลวั และไม่น่าไวว้างใจ และลกัษณะการพดูจะมีเอก-
ลกัษณ์ของตน ซ่ึงบางคร้ังมีคาํพูด สําเนียง และนํ้ าเสียงท่ี 
ทาํให้คนทัว่ไปเขา้ใจยาก รวมทั้งการแต่งกายของนกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยเฉพาะการแต่งกายของผูห้ญิงท่ีดูเหมือนเป็นคนเคร่ง
ศาสนาและยดึมัน่ในวฒันธรรมของการเป็นมุสลิม ทาํให้มี
บุคลิกลกัษณะเป็นคนไม่ทนัสมยัและไม่คล่องแคล่วปราด
เปรียว และเห็นว่าการท่ีคนมุสลิมงดเวน้สุราและอาหาร
ตอ้งห้ามตามหลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด ทาํให้คนมุสลิมมี
บุคลิกภาพเหมือนกบัปิดกั้นตวัเอง โดยไม่ตอ้งการท่ีจะร่วม
สังสรรคห์รือเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น รวมทั้งอาจทาํใหผู้ท่ี้นบัถือ
ศาสนาอ่ืนเกรงใจและลาํบากใจ ท่ีจะตอ้งนัง่ร่วมโต๊ะอาหาร
กบัคนมุสลิม นอกจากนั้นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเคยไดย้ินการ
กล่าวถึงลกัษณะนิสัยของคนภาคใตโ้ดยทั่วไปว่าเป็นคน
เห็นแก่ตวั จึงคิดว่านกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจาก
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้น่าจะเป็นคนท่ีไม่มีอัธยาศัย
ไมตรีและไม่น่าคบหาสมาคมดว้ย 

สําหรับประเด็นเร่ืองความซื่อสัตยส์ุจริต มีวินยั มี
ความอดทน และมีความขยนัหมัน่เพียรของนกัศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักส่วนใหญ่คิดว่า นักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นคนที่มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั มีความอดทน และมีความขยนั 
หมัน่เพียร  โดยให้เหตุผลว่าการท่ีศาสนาอิสลามมีข้อ 

กาํหนดใหค้นมุสลิมจะตอ้งประกอบอาชีพสุจริต ไม่กระทาํ
การเอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงผูอ่ื้น หากผูใ้ดฝ่าฝืนถือว่า
กระทาํบาปอยา่งแรง จึงทาํให้นกัศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิ-
ลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติังานตามหน้าท่ีดว้ยความถูกตอ้ง 
และการท่ีนักศึกษาปฏิบัติตนและมีชีวิต ประจาํวนัตาม
หลกัศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด คือ ตอ้งระมดัระวงัใน
เร่ืองเวลา อาหาร การรักษาความสะอาด จึงมีผลทาํให้เป็น
คนมีระเบียบวินัย มีความอดทน และตรงต่อเวลา รวมทั้ง
การท่ีคนมุสลิมต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาสนา
อิสลาม เช่น การละหมาด และการถือศีลอด เป็นการฝึกให้
คนมุสลิมมีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหา
ต่างๆ โดยง่าย ดังนั้ น จึงทําให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชาย แดนภาคใตส่้วนใหญ่เป็น
ผูท่ี้มีความอดทน เพราะไดผ้า่นการฝึกถึงความยากลาํบาก
ต่างๆ มามาก  

อย่างไรก็ตาม  ผู ้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนไม่คิดว่า
นักศึกษาไทยมุสลิมที ่ม ีภ ูม ิล ํา เนามาจากสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นคนที่มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั มี
ความอดทน และมีความขยนั หมัน่เพียร โดยให้เหตุผลวา่
ในทุกส่วนของสังคมย่อมมีทั้ งคนดีและคนไม่ดี การท่ี
บุคคลใดจะมีความซื่อสัตยสุ์จริต มีวินยั มีความอดทน 
และขยนัหมัน่เพียร ไม่จาํเป็นว่าผูน้ั้นจะนับถือศาสนาใด 
และเน่ืองจากนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีวฒันธรรม ความเป็นคนมุสลิม
ที่มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ชอบการแข่งขนั 
จนอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาไทยมุสลิม ที่มีภูมิลาํเนามา
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ ป็นคนที ่ขาดความ
กระตือรือร้น หรือไม่ขยนัขนัแขง็เท่าท่ีควร 

5.  ความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    
เข้าทาํงาน 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อ
การพิจารณารับนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจาก
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงาน โดยไดแ้สดงความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

เก่ียวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิ-
ลาํเนามาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมีความแตก  
ต่างไปจากคนในจากภูมิภาคอ่ืนทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ 



 

สังคม วฒันธรรม ภาษา และศาสนาเป็นปัจจยัส่งเสริมหรือ
อุปสรรคต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงาน พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อตัลกัษณ์ของนักศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึง   
มีความแตกต่างไปจากคนในจากภูมิภาคอ่ืนทั้ งทางด้าน
ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ภาษา และศาสนา เป็น
ปัจจยัส่งเสริมต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงานโดยใหเ้หตุผลวา่ 
การท่ีคนมุสลิมยึดมัน่ในคาํสอนและปฏิบัติตามหลกัของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเช่นการละหมาดและการถือ 
ศีลอด จึงทาํให้คนมุสลิมรวมทั้ งนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมี
ภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นคนท่ีมี
ระเบียบวินัยในการดาํเนินชีวิต มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ี
ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีร่างกายและจิตใจท่ีมีความเขม้ 
แข็งอดทน สามารถต่อสู้กบัอุปสรรคและความยากลาํบาก
ไดเ้ป็นอย่างดี และการท่ีศาสนาอิสลามมีขอ้กาํหนดท่ี
เคร่งครัดเก่ียวกบัสุรา ยาเสพติด การแต่งกาย รวมทั้ งการ
ประพฤติตวัของผูห้ญิงและผูช้าย ทาํใหน้กัศึกษาไทยมุสลิม
ท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่มี
ความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอนัดี โดยไม่สร้างปัญหาทาง 
ดา้นยาเสพติด การเสพสุราและการมัว่สุมของเพศหญิงและ
เพศชายให้เกิดข้ึนในสังคม นอกจากนั้นการท่ีคนมุสลิมมี
ความเช่ือว่า คนทุกคนมีความแตกต่างกนัไปตามประสงค์
ของพระอลัลอฮ์ จึงทาํให้เป็นคนมีจิตใจหนักแน่น ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงของชีวิต โดยไม่คิดริษยาหรือแก่งแย่ง
ชิงดีชิงเด่นกบัคนอ่ืนๆ รวมทั้งมีความจริงจงัและมีจุดมุ่ง 
หมายในการดาํเนินชีวิตและเป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากไม่
เป็นผูท่ี้ดาํเนินชีวิตแบบไร้สาระหรือเหลวไหล นอกจากนั้น 
การท่ีนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ใชภ้าษายาวีเป็นภาษาหลกัในการ
ติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงท่ีดี เพราะเป็นการสืบสานวฒันธรรม
ทางภาษามิให้สูญหายไป ซ่ึงไม่ไดส่้งผลเสียต่อบุคลิกภาพ
ของคนมุสลิมแต่อยา่งใด คงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการใช้
ภาษาทอ้งถ่ินของคนในภูมิภาคอ่ืนๆ  

อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนมีความเห็นว่า 
อตัลกัษณ์ของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากคนใน
จากภูมิภาคอื่นทั้งทางดา้นประวตัิศาสตร์ สังคม วฒัน-
ธรรม ภาษา และศาสนา เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณารับ 
เขา้ทาํงานโดยให้เหตุผลวา่ สภาพแวดลอ้มในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตท่ี้เตม็ไปดว้ยปัญหาความรุนแรงและความ
ไม่สงบท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน มีผลทาํให้คนมุสลิมใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงให้ความสําคัญและ  ยึดมั่นในประเพณีและ
วฒันธรรมของตนเป็นอยา่งมาก ถูกมองไปในแง่ท่ีไม่ดีนกั 
ดว้ยภาพของการเป็นมุสลิมท่ีหัวรุนแรง ชอบสร้างปัญหา 
ไม่ยอมแพ ้และไม่เคารพกฎหมาย และการท่ีคนมุสลิม
ยดึถือคาํสอนตามหลกัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดในเร่ือง
ของการนับถือพระอลัลอฮ์องค์เดียว โดยห้ามกราบไหว้
บูชาบุคคลหรือรูปสัญลกัษณ์อ่ืนใด และห้ามมิให้เขา้ร่วม
ในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนนั้น เป็นอุปสรรค
ให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกบัประเพณีและความเชื่อทางศาสนา 
เช่น การทาํบุญตามแบบศาสนาพุทธ การบูชาพระพรหม
เจา้ที่ การเซ่นไหว  ้หรือบวงสรวงในพิธีการต่างๆ ของ
หน่วยงาน ทาํให้เป็นการสร้างความรู้สึกแบ่งแยก และอาจ
สร้างความไม่พอใจให้แก่เจา้ของกิจการหรือเพื่อนร่วม 
งานบางคนที่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในวิถีชีวิตของคน
มุสลิม อีกทั้งตามหลกัศาสนาอิสลามมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การประพฤติปฏิบติัและกิริยามารยาทของสตรีมุสลิมไว้
อยา่งเขม้งวด เช่น หา้มมิใหส้ัมผสัตวัเพศตรงขา้ม และหา้ม
มิให้อยูร่่วมปะปนกบัเพศตรงขา้มอยา่งสนิทชิดเช้ือ จึงอาจ
ทาํให้สตรีมุสลิมมีอุปสรรคและไม่คล่องตวัในการทาํงาน
บางประเภท เช่นงานท่ีตอ้งไปพบหรือติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้
ผูช้าย ซ่ึงจะตอ้งมีการสันทนาการกับลูกคา้ตามมารยาท
ทัว่ไป  

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในสาขา
อาชีพตามท่ีได้ศึกษามาของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิ-
ลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนความ 
สามารถนาํความรู้นั้นมาประยุกต์ใชใ้นการทาํงานไดเ้ช่น 
เดียวกบันกัศึกษาทัว่ไป พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความเห็น
ตรงกันว่า นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาอาชีพ
ตามท่ีไดศึ้กษามา และสามารถนาํความรู้นั้นมาประยกุตใ์ช้
ในการทาํงานไดเ้ช่นเดียวกบันกัศึกษาทัว่ไป โดยใหเ้หตุผล
ว่า นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชาย 
แดนภาคใตส่้วนใหญ่มีความสนใจและความตั้งใจในการ 
ศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงเคยมีนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้คยไดรั้บรางวลัเรียนดี หรือชนะการประกวด



 

ผลงานประเภทต่างๆ อยู่เสมอ จึงคิดว่านกัศึกษาไทยมุสลิม  
มีความรู้ความสามารถและสามารถนาํความรู้มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพไดดี้เช่นเดียวกบันักศึกษาทัว่ไป โดยมีอดีต
นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดัชาย  
แดนภาคใตจ้าํนวนมาก ท่ีประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียง
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย ์วิศวกร และนักกฎหมาย 
ซ่ึงคนมุสลิมเหล่าน้ีไดมี้ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์และยอมรับ
จากสังคมโดยทัว่ไป นอกจากนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัยงัเห็นว่า 
การท่ีบุคคลจะนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการทาํงานไดม้ากนอ้ย
เพียงใด มิไดข้ึ้นอยูก่บัการนับถือศาสนาของผูน้ั้น แต่น่าจะ
ข้ึนอยู่กบัทกัษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมากกว่า
การนบัถือศาสนาของบุคคลนั้น  

สําหรับความคิดเห็นเ ก่ียวกับการเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ขา้มายื่นใบสมคัรเขา้ทาํงานโดยไม่มีเง่ือนไขเก่ียว 
กบัเช้ือชาติและศาสนา พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่คิด
ว่า สถานประกอบการของตนเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้มา
ยื่นใบสมัครเข้าทาํงานโดยไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกับเช้ือชาติ  
และศาสนา โดยให้เหตุผลว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลทุก 
เช้ือชาติและศาสนาไดเ้ขา้มามายืน่ใบสมคัรเขา้ทาํงาน ทาํให้
สถานประกอบการสามารถท่ีจะคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามท่ีตอ้งการได้มากกว่า 
การมีเง่ือนไขเก่ียวกบัเช้ือชาติและศาสนา และการท่ีสถาน
ประกอบการรับใบสมัครงานของบุคคลใดไวพิ้จารณา ก็
ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งรับบุคคลนั้นเขา้ทาํงานเสมอไป 
ดงันั้น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนา
อยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดย้ื่นใบสมคัรเขา้ทาํงาน 
ก็ไม่ทาํให้เกิดขอ้ผูกพนัแก่สถานประกอบการนั้นแต่อย่าง
ใด อีกทั้ งการกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัเช้ือชาติและศาสนา
ของบุคคลเป็นหลกัเกณฑใ์นการรับสมคัรคนเขา้ทาํงาน ถือ
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจเป็นการกระทาํท่ี
ผิดกฎหมาย นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้กคนควรไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
ยติุธรรมและเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป  

อยา่งไรกต็าม ผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนระบุวา่ สถาน-
ประกอบการของตนไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

เขา้มายื่นใบสมคัรเขา้ทาํงานโดยไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัเช้ือ
ชาติและศาสนาโดยให้เหตุผลว่า สถานประกอบการของ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นการดาํเนินกิจการของคนไทยเช้ือสายจีน
และไม่ประสงค์จะรับคนมุสลิมเข้าทาํงาน ดังนั้ น การ
กาํหนดเง่ือนไขของเช้ือชาติและศาสนา เป็นการประหยดั 
เวลาในการพิจารณาใบสมคัรงาน รวมทั้งยงัช่วยให้ผูท่ี้ขาด
คุณสมบติัไม่ตอ้งเสียเวลา ค่าใชจ่้าย และมีความหวงัในการ
สมคัรงาน และในบางกรณีผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามอาจจะ
ถกูตรวจสอบอยา่งเขม้งวด รวมทั้งไดรั้บการปฏิเสธท่ีจะให้
เดินทางเขา้ประเทศท่ีมีกรณีพิพาทกบัประเทศมุสลิม เช่น 
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น สถานประกอบการบางแห่งจึงมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดคุณสมบติัเก่ียวกบัเช้ือชาติและศาสนา
ของผูส้มัครงานอย่างชัดเจนว่าจะต้องไม่เป็นผู ้ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม 

ต่อคาํถามเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามหลกั
ศาสนาอิสลามของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจาก
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น การละหมาด การแต่งกาย 
การรับประทานอาหาร และการไม่ด่ืมสุรา ซ่ึงอาจเป็นปัญหา
ในการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ นั้น พบวา่ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่คิดวา่ การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตาม
หลกัศาสนาอิสลามของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามา
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น การละหมาด การแต่ง
กาย การรับประทานอาหาร และการไม่ด่ืมสุรา เป็นปัญหา 
ในการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ โดยใหเ้หตุผลวา่ 
การทาํละหมาดของคนไทยมุสลิมเป็นการปฏิบติัส่วนบุคคล 
ซ่ึงไม่เป็นการรบกวนผูอ่ื้นเน่ืองจากไม่ไดท้าํเสียงดงั และ   
ยงัสามารถจะทาํละหมาดท่ีไหนก็ไดโ้ดยใชเ้วลาสั้นๆ เพียง
ไม่ก่ีนาที และการทาํละหมาดไม่ไดมี้การบงัคบัอยา่งเขม้งวด 
คนมุสลิมบางคนอาจละเวน้การละหมาดในบางเวลาก็ได ้
และการแต่งกายของชาวมุสลิมทั้ งหญิงและชายดูสุภาพ
เรียบร้อยและแสดงความมีเอกลกัษณ์ของคนมุสลิม ซ่ึงไม่
เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นแต่อยา่งใด ส่วน
การงดเวน้อาหารบางประเภท เช่น เน้ือหมู กเ็ป็นเร่ืองส่วน
บุคคล เช่นเดียวกบัการท่ีบางคนนิยมรับประทานอาหาร
มงัสวิรัติ หรือการงดไม่รับประทานเน้ือววัของผูท่ี้นับถือ
เจา้แม่กวนอิม ซ่ึงก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นแต่อยา่งใดเช่นกนั และการท่ีชาวมุสลิมไม่ด่ืมสุราและ
ของมึนเมาทุกชนิด ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตวัเองและต่อ 
 



 

ผูอ่ื้น อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ี
ยวดยานพาหนะต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีคนทัว่ไปควรจะยึด
ปฏิบติัเช่นกนั  

อย่างไรก็ตาม  ผู ้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนคิดว่าการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดน ภาคใต ้
เช่น การละหมาด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และ
การไม่ด่ืมสุรานั้น เป็นปัญหาในการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้นับ
ถือศาสนาอ่ืนๆ โดยให้เหตุผลว่าการทาํละหมาดวนัละ 5 
คร้ังของคนมุสลิมท่ีเคร่งศาสนา ถึงแมว้่าจะใชเ้วลาเพียง
สั้นๆ ก็อาจเป็นการรบกวนเวลาทาํงานปกติและอาจส่งผล
ให้การปฏิบติังานไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งยงัอาจจะ
สร้างความไม่พอใจใหแ้ก่พนกังานบางคนท่ีคิดวา่คนมุสลิม
ใชเ้วลาพกัในการทาํงานมากกวา่คนอ่ืนๆ และการแต่งกาย
ตามประเพณีของชาวไทยมุสลิม อาจเป็นอุปสรรคในการ
ทาํงานบางประเภท รวมทั้งสถานประกอบการบางแห่งมี
ระเบียบให้พนกังานตอ้งแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีกาํหนด 
ซ่ึงอาจจะขดักบัหลกัการแต่งกายของศาสนาทาํให้เกิดการ
เหล่ือมลํ้าไม่เป็นระเบียบ ส่วนการรับประทานอาหารของ
ชาวมุสลิมอาจก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่สถานประกอบ- 
การบางแห่ง ท่ีจะตอ้งจัดเตรียมอาหารเล้ียงพนักงาน ซ่ึง
จะตอ้งมีความยุ่งยากและระมัด ระวงัในการจัดอาหารท่ี
เป็นขอ้ห้ามสําหรับคนมุสลิม รวมทั้งปัญหาถว้ยชามของ 
ใชท่ี้ตอ้งแยกต่างหากสาํหรับคนมุสลิม 

และทา้ยสุดคือ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั
การยินดีท่ีจะรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํเนามาจาก
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงานในสถานประกอบ- 
การ หากบุคคลนั้นมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามท่ีสถานประกอบการกาํหนดไว ้พบว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่คิดวา่ ยนิดีท่ีจะรับนกัศึกษาไทยมุสลิม
ท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงาน
ในสถานประกอบการของตน หากบุคคลนั้นมีความรู้ ความ 
สามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้โดยให้
เหตุผลว่า ผูส้มคัรงานทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธ 
คริสต์ หรืออิสลาม หากมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกาํหนดไว  ้ก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะ
ปฏิเสธไม่รับบุคคลนั้นเขา้ทาํงาน และการนับถือศาสนา
ของแต่ละบุคคลเป็นเร่ืองความเล่ือมใสและความเช่ือส่วน
บุคคล ศาสนาจึงไม่ไดเ้ป็นส่วนสําคญัในการพิจารณารับ

บุคคลเขา้ทาํงาน ส่ิงท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคาํนึงถึงมากกว่า ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีผ่านมาของผูส้มคัรงาน นอก 
จากนั้ น  ผู ้ให้ข้อมูลหลักคิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมที ่มี
ภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นคนท่ีน่า
สงสารและน่าเห็นใจ เน่ืองจากตอ้งประสบกบัปัญหาและ
ความสูญเสียต่างๆ มามาก ดงันั้น หากเห็นว่าเขามีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้ก็
ยินดีท่ีจะรับเขา้ทาํงาน เพ่ือให้โอกาสให้พวกเขาไดมี้อาชีพ
เล้ียงตนเองและครอบครัว และยงัเป็นการช่วยลดปัญหา
ความขดัแยง้ทางสังคมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนระบุวา่ ไม่ยินดี
ท่ีจะรับนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เขา้ทาํงานในสถานประกอบการของตน 
ถึงแม้ว่าบุคคลนั้ นจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณ-
สมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้โดยใหเ้หตุผลวา่ ในกรณีท่ี
มีผูส้มคัรงานหลายคนมีคุณสมบติัทดัเทียมกนั จะพิจารณา
เลือกผูส้มคัรท่ีนับถือศาสนาพุทธก่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดปัญหาความแตกต่างทางดา้นศาสนาและปัญหาคนกลุ่ม
นอ้ยในองคก์ร เน่ืองจากคนมุสลิมจะมีความแตกต่างในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัแตกต่างจากผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ และ
เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานประกอบการบางคนไม่มีความ
เขา้ใจในศาสนาอิสลาม วฒันธรรม ความเช่ือ และค่านิยม
ของคนมุสลิมอย่างถ่องแท ้จึงเกรงว่าอาจจะปฏิบติัต่อคน
มุสลิม ดว้ยความไม่ถูกตอ้ง จึงตดัปัญหาโดยการไม่รับคน
มุสลิมเขา้มาร่วมงานดว้ย นอกจากนั้น ผูบ้ริหารบางคนมี
อคติหรือความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อคนมุสลิมมาแต่เดิม เน่ืองจาก
ไดย้ินไดฟั้งเร่ืองราวเก่ียวกบัคนมุสลิมในทางท่ีไม่ดีมาก่อน 
จึงทาํให้ไม่มีนโยบายท่ีจะรับคนมุสลิมเขา้ทาํงาน รวมทั้ ง
เห็นว่าคนมุสลิมเป็นคนเร่ืองมากและไม่ยอมปรับตวัให้เขา้
กบัคนในสังคม เช่น การเห็นว่าหมูเป็นของสกปรก การไม่
ด่ืมสุรา การรับประทานอาหารฮาลาล หรือการแต่งงานท่ี
ตอ้งให้ผู ้ ท่ีไม่ใช่มุสลิมตอ้งเปล่ียนเป็นมุสลิมก่อนจึงจะ
แต่งงานได ้เป็นตน้ 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. การเปิดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไปจากส่ือ- 
มวลชนประเภทต่างๆ ในระดบัท่ีสูงมากและมีการเปิดรับ



 

เป็นประจาํทุกวนั ซ่ึงตรงกบัคุณลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ท่ีมีสถานะเป็นผูบ้ริหารสถานประกอบการเน่ืองจากผูบ้ริหาร
นั้ นจะต้องเป็นคนรอบรู้ มีหูตากวา้งไกล และท่ีสําคัญผู ้
บริหารเป็นบุคคลท่ีตอ้งการขอ้มูลเป็นอย่างมากทั้งขอ้มูลท่ี
ตอ้งนาํมาใช้ในการทาํงานและขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ประโยชน์  
ในชีวติประจาํวนั นอกจากนั้น การท่ีผูบ้ริหารสถานประกอบ 
การมีการเปิดรับข่าวสารจากโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมา   
คือ หนังสือพิมพ์และวิทยุ ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่าโทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์และวิทยุ ยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีมีบทบาทสําคญั
ในการให้ขอ้มูลข่าวสารสาํหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่มีเวลาจาํกดัในแต่ละวนั จึงมีผลทาํให้การเปิดรับ
ข่าวสารทางนิตยสาร/วารสารนอ้ยท่ีสุด 

สําหรับการรับทราบข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตข้องผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่าไดรั้บทราบทั้ ง
จากทางส่ือมวลชนและส่ือบุคคล โดยมีการรับทราบจาก
ส่ือมวลชนในระดบัสูงจากโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และวิทยุ
เป็นประจาํ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่จึง
ไดรั้บทราบข่าววกิฤตการณ์จากโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และ
วิทยุเกือบทุกคร้ัง และไดรั้บทราบข่าววิกฤตการณ์ในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากส่ือบุคคลในระดบัปานกลาง โดย
ไดรั้บทราบจากเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ผูบ้ริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการพูดถึงข่าว
เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งข่าววิกฤตการณ์ในสามจงัหวดัชาย 
แดนภาคใตก้บัเพ่ือนร่วมงาน อาจเป็นเพราะผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
เป็นผูบ้ริหารสถานประกอบการซ่ึงมกัจะใชเ้วลาในการทาํ 
งานมากกวา่การอยูท่ี่บา้นก็เป็นได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
Social Differentiation ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมารวมกลุ่มกนั 
ดว้ยเกณฑต่์างๆ เช่น การศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ หรือวิถี
การใชชี้วิต (lifestyle) จะมีคุณลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั ซ่ึง
มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารคลา้ยกนั (กาญจนา  แกว้เทพ, 
2542: 173-174) ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารสถานประกอบ 
การในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร
ทั้งจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั 

สําหรับการรับทราบข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นช่วงปี พ.ศ. 2547-
2551 จะเห็นไดว้า่ ข่าวเหตุการณ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจดจาํไดน้ั้น 
เป็นข่าวเหตุการณ์สําคญัท่ีสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมาก แมว้่าทั้ง 3 เหตุการณ์
ได้เกิดข้ึนตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 ก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกับการ 

ศึกษาของบุคอรี  เพ็ชรหนู (2549) ท่ีพบว่า เหตุการณ์ใน 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีความรุนแรงมากท่ีสุดเรียง
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี สภอ.ตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
เหตุการณ์ท่ีมสัยิดกรือเซะ เหตุการณ์วางเพลิง 70 แห่งใน
สามจังหวดัภาคใต  ้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 และเหตุ-
การณ์ลอบโจมตีสถานท่ีราชการ 11 แห่ง เม่ือวันท่ี  28 
เมษายน 2547 รวมทั้ งสอดคลอ้งกับแนวคิดเร่ืองการรับรู้
ของบุคคล ท่ีกล่าวว่าแต่ละบุคคลเลือกจดจาํเฉพาะส่วนท่ี
ตนเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือมกัจะถูกลืม (พีระ  
จิรโสภณ, 2529: 636-639) โดยบุคคลมกัจะสนใจท่ีจะรับรู้
และจดจาํในส่ิงซ่ึงพิเศษ แปลก หรือผิดปกติทั้ งเชิงบวก  
และเชิงลบ ดงันั้น เหตุการณ์ความรุนแรงทั้ง 3 เหตุการณ์
ดงักล่าว เป็นเหตุการณ์ท่ีมีการสูญเสียชีวิตของประชาชน
เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ข่าวสารนั้นมีความทรงจาํหรือจดจาํไดม้ากและนาน 

2. การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผลวิจัยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึง
ความรุนแรงของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดัชาย 
แดนภาคใตใ้นระดบัสูง โดยเห็นว่า 1) บริเวณสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปด้วยอันตรายและไม่มี
ความปลอดภยั 2) วิกฤติการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดท้าํลายความน่าเช่ือถือของอาํนาจรัฐท่ี  
ไม่สามารถคุม้ครองป้องกนัประชาชนได ้และ 3) การราย 
งานข่าวของส่ือมวลชนต่างๆ มกัจะมีข่าวและภาพเหตุการณ์
ความรุนแรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
นาํเสนออยูเ่ป็นประจาํ อยา่งไรกต็าม ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความท่ีระบุวา่ 1) คนไทยมุสลิมส่วนใหญ่
เห็นดว้ยกบัแนวคิดและวิธีการต่อสู้ของกลุ่มผูก่้อความไม่
สงบในสามจังหวดัภาคใต้ 2) ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้สาเหตุมาจากการท่ีคนในพ้ืนท่ีถูก
กดข่ีข่มเหงและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจา้หน้าท่ีของ
รัฐ และ 3) ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้
ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีใจคอโหดร้ายและน่ากลวั การรับรู้ของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระดบัสูง สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของกระบวนการรับรู้ท่ีกล่าวว่า ขอ้มูลหรือส่ิงเร้า   
อนัได้แก่ วสัดุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ จะผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผสัต่างๆ อนัไดแ้ก่ การมองเห็นดว้ยตา หรือการ



 

ไดย้ินดว้ยหู โดยกระบวนการจะมีการแปลความหมายส่ิง   
ท่ีรับเข้ามาโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้เคยเรียนรู้อยู่เดิม   
แลว้สะสมไวก้ับส่ิงท่ีรับเขา้มาใหม่ ในขณะเดียวกนัก็นํา  
เอาประสบการณ์ในอดีต ความเช่ือ ค่านิยม ฯลฯ รวมทั้ ง
ลกัษณะของส่ิงเร้าซ่ึงจะเขา้มาร่วมในกระบวนการช่วงน้ี 
จากนั้นก็จะตีความหมายส่ิงท่ีไดรั้บเขา้ไปออกมาเป็นความ
เขา้ใจต่อส่ิงนั้น ส่งผลให้คนแสดงพฤติกรรมตามความคิด
ความเขา้ใจท่ีไดตี้ความออกมา (ดารณี  พานทอง  พาลุสุข, 
2532: 84) ดงันั้น การท่ีส่ือมวลชนไดน้าํเสนอข่าวเหตุการณ์
ความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นจาํนวนมาก
ในระยะเวลานานหลายปีติดต่อกนั จึงมีผลทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัแสดงการรับรู้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ความรุนแรงมาก 

3. ภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลําเนา
มาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยระบุว่ามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม
รวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัศาสนาของชาวมุสลิมโดยทัว่ๆ 
ไป อีกทั้ งยงัเขา้ใจถึงวิถีชีวิตและลกัษณะการดาํเนินชีวิต 
ประจําว ันท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาสนาของ
นกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ อีกทั้ งยงัเห็นว่าหลักคาํสอนและหลักปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลามแสดงถึงการเป็นศาสนาท่ีตอ้งการให้โลกเกิด
ความความสงบสุขและสันติภาพ ท่ีสําคญั คือ ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไม่คิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้จะมีหัวรุนแรงและเป็นแนวร่วม  
ของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
นอกจากนั้น ยงัเห็นว่านักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอธัยาศยั
ไมตรีและมีบุคลิกภาพดี รวมทั้ง เป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินยั มีความอดทน และมีความขยนัหมัน่เพียร  

ขอ้คน้พบจากการวิจยัท่ีน่าสนใจก็คือ แมว้า่ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลักเปิดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตจ้ากส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ในระดบัท่ีสูง
มาก รวมทั้งยงัรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสามจังหวดัชายแดนภาคใตใ้นระดบัสูง แต่ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัส่วนใหญ่ยงัคงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อนกัศึกษาไทยมุสลิม
ท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้แสดงให้

เห็นว่า จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีของสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา ภาพท่ีถูกมองของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนใตจ้ากผูค้นใน
สังคมท่ีไม่ใช่มุสลิม เป็นภาพของคนท่ีสร้างปัญหา ก่อ กวน 
เอาแต่ได ้ไม่เคารพกฎหมาย บวกกบัระเบียบประเพณีและ
ขอ้ปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามท่ีนักศึกษาไทยมุสลิมใน
สามจังหวดัชายแดนใต้ส่วนใหญ่ยึดถือตามหลักวิถีแห่ง
มุสลิมอนัเป็นอตัลกัษณ์ในนักศึกษากลุ่มน้ี แต่เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารสถานประกอบการมีลกัษณะของการเป็นผูน้าํ และ
คุณสมบติัท่ีสําคญัประการหน่ึงของผูน้าํ คือ ผูน้าํมกัจะเป็น
ผูท่ี้มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืน รวมทั้ งมี
สัมพนัธภาพและเจตคติท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน (ศกัด์ิไทย  สุรกิจ-
บวร, 2545: 247 – 248) ดงันั้น ถึงแมว้า่ผูใ้หข้อ้ มูลหลกัจะ
ไดรั้บรู้เก่ียวกบัศาสนาอิสลามและคนไทยมุสลิมในทางท่ี
ไม่ดีมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้สรุปเหมารวม (stereotype) ว่าภาพ 
รวมของนกัศึกษาไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็น
คนไม่ดีตามท่ีเคยไดย้ินมา ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ดี มี
มุมมองท่ีเปิดกวา้ง มีเหตุมีผล รู้จักคิดแยกแยะ จึงมีความ 
รู้สึกต่อศาสนาอิสลามและ คนไทยมุสลิมในทางท่ีดีมากกวา่
ไม่ดี  

4. ความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    
เข้าทาํงาน 

ผู ้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการ
พิจารณารับนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงาน โดยไดแ้สดงความคิดเห็น
ว่าอตัลกัษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจาก
สามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากคน  
ในจากภูมิภาคอ่ืนเป็นอย่างมากทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรม ภาษา และศาสนาเป็นปัจจยัส่งเสริมต่อ
การพิจารณารับเขา้ทาํงาน โดยคิดว่านักศึกษาไทยมุสลิม   
ที่มีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้มีความรู้
ความเขา้ใจในสาขาอาชีพตามท่ีไดศึ้กษามา และสามารถ
นาํความรู้นั้นมาประยุกต์ใชใ้นการทาํงานไดเ้ช่นเดียวกบั
นกัศึกษาทัว่ไป รวมทั้งสถานประกอบการของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิ-
ลาํเนาอยู่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใตย้ื่นใบสมัครเข้า
ทํางานโดยไม่มีเ ง่ือนไขเก่ียวกับเ ช้ือชาติและศาสนา 



 

นอกจากนั้ น ผูใ้ห้ข้อมูลหลักยงัเห็นว่า การดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัศึกษาไทยมุสลิม
ที่มีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น การ
ละหมาด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และการไม่ด่ืม
สุรา ไม่เป็นปัญหาในการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้นับถือศาสนา
อ่ืนๆ และทา้ยสุด กลุ่มตวัอย่างยินดีท่ีจะรับนักศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้
ทาํงานในสถานประกอบการของตน หากบุคคลนั้นมีความ 
รู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสถาน
ประกอบการของกลุ่มตวัอยา่งกาํหนดไว ้ 

แม้ว่าคนบางกลุ่มขาดความรู้ความเขา้ใจในวิถีชีวิต
ของคนมุสลิมและมีภาพลกัษณ์ต่อนกัศึกษาจามสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ชิงลบ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนกลบัมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของคนทัว่ไป ทั้งน้ี
เพราะภาพลกัษณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองของขอ้เท็จจริง (Reality) 
แต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ (Perception) ท่ี
มนุษย์เอาความรู้สึกส่วนตัวซ่ึงประกอบไปด้วยความรู้ 
ความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมเขา้ไปปะปนอยู่ในขอ้เท็จ-
จริงดว้ย ดงันั้น ภาพลกัษณ์ท่ีดีของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมี
ภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนใตต้ามความเห็นของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจึงสัมพนัธ์โดยตรงกบัองค์ประกอบของ
การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละคน
จะมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการรับนกัศึกษาไทยมุสลิม
เข้าทาํงานนั้ น จะต้องผ่านการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จน 
กระทัง่เกิดความรู้ และความรู้สึกท่ีดีต่อความรู้นั้น จนกระทัง่
เกิดภาพลกัษณ์ในเชิงบวกต่อนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิ-
ลาํเนามาจากสามจังหวดัชายแดนใต ้และรับเขา้ทาํงานใน
ท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจยัในคร้ังน้ีระบุวา่ การรับรู้ถึงความรุนแรง
ของวิกฤตการณ์ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไม่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความคิดเห็นในการ
รับนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชาย 
แดนใตเ้ขา้ทาํงาน อาจเป็นไปไดว้่าความคิดเห็นดงักล่าว 
เป็นความคิดเห็นเฉพาะของผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารสถานประกอบ 
การเอกชน ซ่ึงอาจจะมีมุมมองเพียงดา้นเดียวของผูบ้ริหาร
ภาคธุรกิจ ดงันั้น ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากองคก์รประเภท

อ่ืนๆ ดว้ย เช่น หน่วยงานของรัฐ NGO หรือองคก์รระหวา่ง
ประเทศ 

2. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริหารสถาน 
ประกอบการท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงควร
มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารสถานประกอบการใน
จงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย  

3. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภายใตส้ภาวะวิกฤต
ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงควรมีการ ศึกษา
ในช่วงเวลาอ่ืนๆ เช่น ในอนาคตซ่ึงอาจเป็นช่วงท่ีผ่อน
คลายจากสถานการณ์ความรุนแรง หรือในภาวะท่ีกลบัสู่
ปกติของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือเปรียบเทียบผล
การศึกษาภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนั 
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