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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรั บตัวทางวัฒ นธรรมกับ ความรู ้ สึ ก
สอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของนักศึ กษามุส ลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ 2) ศึ กษาการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่สามารถทานายแนวโน้มความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับ
ปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจานวน 305 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่ า สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล ได้แ ก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า การปรับตัวทาง
วัฒ นธรรมด้านการใช้ภ าษามี ค วามสัมพันธ์ ทางลบกับความรู ้สึ กสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต มี ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ ากับ -.16 การปรั บตัวทางวัฒ นธรรมด้านการแต่ งกาย การปรับตัวทางวัฒ นธรรมด้านการปฏิ บ ัติ
ศาสนกิ จ การปรั บตัวทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร และการปรั บตัวทางวัฒนธรรมด้านการถื อศี ลอดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .14, .20, .13
และ .34 ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคม และการปรับตัวทาง
วัฒ นธรรมด้านการทักทายและการทาความเคารพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต
ตัวพยากรณ์ ที่ดีที่สามารถทานายความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึ กษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี คื อ
ตัวแปรการปรั บตัวทางวัฒ นธรรมด้านการถื อศี ลอด มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร เท่ ากับ .26 และตัวแปรการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษามีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร เท่ากับ -.06
คาสาคัญ: การปรับตัวทางวัฒนธรรม ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต นักศึกษามุสลิม
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Abstract
This research aimed to 1) study the relationship between cultural adaptation and a sense of coherence of
the Muslim undergraduate students in Songkhla Rajabhat University; and 2) study cultural adaptation that can be
predicted a sense of coherence of the Muslim undergraduate students. The sample consisted of 305 Muslim
undergraduate students in Songkhla Rajabhat University. The rating scale-based questionnaire was used as an
instrument in this study. The statistics used for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation,
and stepwise multiple regression analysis.
The results revealed that cultural adaptation to language use negatively correlated with a sense of
coherence with a correlation coefficient of -.16. Cultural adaptation to clothing, religious practice, food
consumption, and fasting positively correlated with a sense of coherence with a correlation coefficient of .1 4 ,
.2 0 , .1 3 and .3 4 respectively, and at a significance level of .05. Cultural adaption to society and cultural
adaptation to greeting and showing respect had no correlation with a sense of coherence, Good predictors for a
sense of coherence in Muslim undergraduate students were cultural adaptation to fasting with a coefficient value
of .26, and adaptation to language use with a coefficient value of -.06.
Keywords : Cultural adaptation, A sense of coherence, Muslim students

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นมายาวนานกว่า 50 ปี เริ่ มเปิ ดสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 โดยมุ่งหวังให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาออกไป
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีศกั ยภาพความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้อง
กับพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3 ปรั บปรุ งปี พ.ศ. 2553) ที่ ก าหนดให้ ผูเ้ รี ยนมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองพร้อมทั้งปรับตัวและ
เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นพหุ วฒั นธรรมได้อย่างมีความสุ ข และมีสุขภาวะทางจิตที่ดีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557)
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยเป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญมากอีกเหตุการณ์หนึ่ งของนักศึกษา โดยเฉพาะการเปลี่ ยน
สถานภาพและสถานที่ศึกษาจากสถานภาพนักเรี ยนในโรงเรี ยนไปสู่ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Wintre & Yaffe,
2000; Mudhovozi, 2012) กล่าวคือ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการศึกษาแตกต่างจากรู ปแบบการศึกษาใน
โรงเรี ยน เช่ น การเปลี่ยนจากระบบการเรี ยนที่มีอาจารย์คอยดูแลใกล้ชิดมาสู่ ระบบการเรี ยนที่อิสระ เสรี ผูเ้ รี ยนต้องมี
ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจด้วยตนเองทั้งในเรื่ องการเลื อกวิชาเรี ยน การพบเพื่อนใหม่ ที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องย้ายเข้ามาอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายด้านสังคมพหุ วฒั นธรรมซึ่ งแตกต่างไป
จากการอาศัยอยู่กบั ครอบครัวเดิ ม (จิ นตนา ดู ใจ, 2555) อี กทั้งนักศึ กษาในระดับอุ ดมศึ กษาเป็ นช่ วงวัยที่ อยู่ในช่ วง
192 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ของนักศึกษามุสลิม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

รอยต่อระหว่างวัยรุ่ นตอนปลายก้าวย่างเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นวัยที่ตอ้ งพบกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอย่างมาก
ทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิ ตใจ เป็ นวัยแห่ งการเรี ยนรู ้ การพัฒ นา และการปรับเปลี่ ยนตนเองเพื่อให้
เหมาะสมกับวัย บทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับตามความคาดหวังของครอบครัว และสังคม ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ช่วงวัยนี้
เป็ นช่วงวัยที่ประสบความยุง่ ยาก มีปัญหาต่างๆ เข้ามาอย่างมาก ทั้งจากตนเอง คนรอบข้าง และสังคม (สุ ภาพรรณ โคตร
จรัส และชุมพร ยงกิตติกลุ , 2545)
จากรายงานสถิติจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปี การศึกษา 2556 พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ จานวน 2,322 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.15 จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,736 คน และนักศึกษาที่นบั ถื อ
ศาสนาอิสลามมี จานวน 1,407 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.66 (สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2557) ความแตกต่าง
ทางด้านศาสนาและการดาเนิ นชี วิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่ งผลต่อการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษาเป็ นอย่างมาก (มนลดา ยูโซะ, 2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามุสลิมที่สาเร็ จการศึกษาจาก
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มี ความเคร่ งครัดทางด้านศาสนาทั้งด้านการปฏิบตั ิ และการศรัทธา มี วฒั นธรรม
การดารงชี วิตประจาวันที่ต่างจากนิ สิตทัว่ ไป เช่ น การบริ โภคอาหาร การบริ หารจัดการกับเวลา การปฏิบตั ิ กิจกรรม
ต่างๆ การใช้ภาษา การคบเพื่อนและการแต่งกาย เนื่ องจากนักศึกษามุสลิมจะมีอตั ลักษณ์เฉพาะทางด้านวัฒนธรรมของ
ตนเอง โดยจากการศึกษาของกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในโครงการโรงเรี ยนชุมชนสัมพันธ์จงั หวัดชายแดน
ใต้ “ฮารับปั นบารู ” พบว่า นักศึกษามุสลิมจะมีอตั ลักษณ์เฉพาะไม่วา่ จะเป็ นด้านภาษาจะมีภาษาพูดเป็ นภาษามลายูที่ใช้
ในชี วิตประจาวัน ด้านการแต่งกายนิ สิตมุสลิมจะแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามคือ ผูช้ ายต้องปกปิ ดตั้งแต่สะดือถึงหัว
เข่า ส่ วนผูห้ ญิ งต้องปกปิ ดทุกส่ วนของร่ างกายยกเว้นฝ่ ามื อกับใบหน้า ด้านการปฏิบตั ิ ศาสนกิ จต้องละหมาดวันละ 5
เวลา และด้านการบริ โภคอาหารมุสลิ มต้องบริ โภคอาหารที่ฮาลาลเท่านั้น (กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน,
2536) และจากการพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิมทั้งเพศชาย
และเพศหญิ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบประเด็น ที่ น่าสนใจคื อ นักศึกษามุ สลิ มส่ วนใหญ่ มีปัญหาเรื่ องการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมหลายประเด็น เช่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ทั้งกับเพื่อนต่างศาสนาและใน
การเรี ยนการสอน การอยู่ร่วมกันระหว่างเพศตรงข้ามในรั้วมหาวิทยาลัย การเรี ยนที่มีรูปแบบและการใช้ภาษาในการ
สื่ อสารที่ต่างไปจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่ องจากนักศึกษามุสลิ มส่ วนใหญ่จบจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
เป็ นต้น ดังนั้นนักศึกษามุสลิ มจึ งจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้การการปรับตัวทางวัฒนธรรมซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องที่สาคัญ สาหรับ
นักศึกษาในการโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ อีกวัฒนธรรมหนึ่ งที่ไม่คุน้ เคยและเป็ นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูก่ บั วัฒนธรรมนั้นได้ หากนักศึกษาสามารถจัดการหรื อเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพย่อมที่ จะทาให้นักศึ กษาสามารถดาเนิ นชี วิต และก้าวเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ที่พร้อมจะประสบความสาเร็ จใน
อนาคต (นิ รมล สุ วรรณโคตร, 2553)
การดารงชี วิตได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถประสบความสาเร็ จในชี วิตได้น้ ัน ต้องอาศัยความรู ้สึ ก
สอดคล้องกลมกลืนในชี วิต ซึ่ งเป็ นความสามารถในการรับรู ้โลกอย่างผสมกลมกลืน เป็ นการรับรู ้โลกทั้งด้านความคิด
และอารมณ์ มองโลกตามสภาพความเป็ นจริ ง และเชื่ อมั่น ว่าเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ในชี วิต เกิ ดจากตนเองและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่ ส ามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถหาแหล่ งความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ นในการ
ปรับตัวต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้น (Antonovsky, 1993; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Yusuke, Shinichiro & Tadahiro,
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560 | 193

การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ของนักศึกษามุสลิม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2009) บุคคลที่มีความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจะเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการปรับตัวทางสังคม การจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชี วิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสบความสาเร็ จในชีวิต ดังนั้นความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนใน
ชี วิตจึ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับนักศึกษาซึ่ งจะกล้าเผชิ ญหน้ากับความเปลี่ ยนแปลงและปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับตนเอง อัน
ส่ งผลให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ (ไหมไทย ไชยพันธุ์, 2554)
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนใน
ชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทาง
วัฒ นธรรมกับ ความรู ้ สึ ก สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม พร้ อ มทั้ง สร้ างสมการทานายแนวโน้ ม
ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี อีกทั้งคณะผูว้ ิจยั หวังว่าองค์ความรู ้จากการวิจยั ครั้ง
นี้ จะช่ ว ยเปิ ดมุ ม มองใหม่ ให้ ค นต่ างศาสนาหรื อ บุ ค คลทัว่ ไปได้เข้าใจวิ ถีชี วิ ต วัฒ นธรรม และความแตกต่ างของ
นัก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม เพิ่ ม มากขึ้ น พร้ อ มทั้ง ร่ ว มกัน เรี ย นรู ้ แ ละยอมรั บ ในความแตกต่ างเพื่ อ สามารถอยู่ร่ ว มกัน ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย และสังคม พหุ วฒั นธรรมได้อย่างสันติสุข และเป็ นแนวทางให้แก่อาจารย์ หรื อบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับ
นักศึกษาได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนานักศึกษามุสลิมให้มีความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม
เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาออกไปมีความพร้อมทั้งวิชาการ ความประพฤติ และมีสุขภาวะทางจิตที่ดี จนสามารถ
ปฏิบตั ิงานรับใช้สงั คมและท้องถิ่นได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรมกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของ
นักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่สามารถทานายแนวโน้มความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของ
ของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวความคิด
1. การปรับตัวทางวัฒนธรรมมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2. การปรับตัวทางวัฒนธรรม สามารถร่ วมกันทานายความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิ ม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรม
กับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ งเน้นศึกษา
การปรับตัวทางวัฒนธรรมภายใต้ การดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่นบั ถือศาสนาอิสลาม โดยมีองค์ประกอบ
การปรับตัวทางวัฒนธรรม 7 ด้าน คือ ด้านการใช้ภาษา ด้านสังคม ด้านการแต่งกาย ด้านการปฏิบตั ิ ศาสนกิ จ ด้านการ
บริ โภคอาหาร ด้านการทักทาย ด้านการถื อศีลอด (ปวีณา ไชยชมพู , 2549; รุ จิรัตน์ กามะหยี่, 2552; รี น หซี่ หยวนและ
คณะ, 2555; มนลดา ยูโซะ, 2556) และใช้แนวคิ ดทฤษฎี ค วามรู ้ สึก สอดคล้องกลมกลื น ในชี วิต ของแอนโทนอฟกี้
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(Antonovsky, 1993) ซึ่ งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความสามารถเข้าใจ องค์ประกอบด้านความสามารถในการ
จัดการ และองค์ประกอบด้านความสามารถในการให้ความหมาย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

การปรับตัวทางวัฒนธรรม
ด้านการใช้ภาษา
ด้านสังคม
ด้านการแต่งกาย
ด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจ
ด้านการบริ โภคอาหาร
ด้านการทักทาย
ด้านการถือศีลอด

ตัวแปรตาม

ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
3 องค์ประกอบ
1.ด้านความสามารถในการเข้าใจ
2. ด้านความสามารถในการจัดการ
3. ด้านความสามารถในการให้ความหมาย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษามุสลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจานวน
1,407 คน (สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2557)
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษามุ สลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 305 คน กาหนด
ขนาดกลุ่ มตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างจากประชากร โดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามระดับคณะแล้วจึงทาการสุ่ มอย่างง่ายแบบ
จับฉลาก (Simple Random Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ
สถานภาพและระดับการศึกษา แบบวัดการปรับตัวทางวัฒนธรรม และแบบวัดความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เก็บข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั มีข้นั ตอน ดังนี้
1. คณะผูว้ ิ จยั ศึ กษาตาราเอกสารและผลงานวิจ ัยที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การปรับตัว ทางวัฒ นธรรมและความรู ้ สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิม
2. คณะผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
โดยคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ เนื้ อหาวิธีดาเนิ นการและการประเมินผลคัดเลือกข้อดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 และการ
วิจยั ครั้งนี้ มีค่าความสอดคล้อง คือ 0.67 – 1.00
3. คณะผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน และนาผลการตอบแบบสอบถามมาคานวณหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) หลังจาก
วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัดการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กับนิ สิตมุสลิมมหาวิทยาลัยทักษิณทุกชั้นปี ประจาปี การศึกษา 2557 จานวน 50 คน ได้
ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัดการปรับตัวทางวัฒนธรรมเท่ากับ .87 และจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้สาหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการทาวิจยั ในลาดับต่อไป
4. คณะผูว้ ิจยั ติ ดต่ อและนาหนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการขอรายชื่ อ รวมทั้งจานวนนัก ศึ กษาที่ นับถื อ
ศาสนาอิสลามจากสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. คณะผูว้ ิจยั ติดต่อและนาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั ไปยังคณะ และภาควิชาที่นกั ศึกษา
สังกัดอยู่ โดยคณะผูว้ ิจยั เข้าไปดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้วิธีการ
สุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายแบบจับฉลาก (Simple Random Sampling) จาก
รายชื่อที่ได้รับจากสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
6. เมื่อได้รับอนุ ญาตให้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลแล้ว คณะผูว้ ิจยั กล่าวแนะนาตัวและวัตถุประสงค์ของการวิจยั กับ
กลุ่มตัวอย่างทุกคน หลังจากนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงขอความร่ วมมื อและสอบถามถึ งความสมัครใจในการเข้าร่ วมวิจยั โดย
คณะผูว้ ิจยั ได้ช้ ีแจงและให้คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม และการรักษาความลับ เป็ นต้น
7. คณะผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเขียนรายงานการวิจยั ในลาดับต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่ องจากวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรมกับ
ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2. เพื่อศึกษาการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่สามารถทานายแนวโน้มความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS for Windows เพื่อช่วยคานวณในการหาค่าทางสถิติ
2. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าต่ าสุ ด (Minimum) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum)
ค่าเฉลี่ย (Means) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
3. การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ภายใต้
แบบจาลองการวิเคราะห์ซ่ ึ งเขียนอยูใ่ นรู ปแบบของสมการคือ
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X 6 + β7X 7
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สรุปผลการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
ของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1. การปรับตัวทางวัฒนธรรม 7 ด้านมี สหสัมพันธ์ทางบวกกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นใน
ชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ด้านกับความรู ้สึก
สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิ ต เมื่ อ พิ จารณาตามสมมุ ติ ฐานที่ 1 พบว่าการปรั บตัวทางวัฒ นธรรมด้านการใช้ภ าษามี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ -.16 หมายความว่าถ้าระดับการปรับตัวทางวัฒ นธรรมด้านการใช้ภาษาชี วิตของนักศึกษามุ สลิ ม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสู งขึ้น ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจะต่าลง ซึ่ งเป็ นลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบผกผันและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
นอกจากนี้ การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจ การ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .14,
.20, .13 และ .34 ตามลาดับ นั้น หมายความว่าถ้าระดับการปรับตัวทางวัฒ นธรรมด้านการแต่ งกาย การปรับตัวทาง
วัฒนธรรมด้านการปฏิบตั ิศาสนกิ จ การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร และการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ด้านการถือศีลอดของนักศึกษามุสลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสู งขึ้น ระดับความรู ้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตจะสู งตาม ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ทั้งนี้ การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการทักทาย (สลาม) และการทา
ความเคารพ (การไหว้) ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตนั้นหมายความว่าถ้าการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมด้านสังคม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการทักทาย (สลาม) และ การทาความเคารพ (การไหว้)
ของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสู งขึ้น ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตอาจ
สู งขึ้น ต่าลง หรื อเท่าเดิม ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมทั้ ง 7 ด้ า นและความรู ้ สึ กสอดคล้ อ งกลมกลื น
ในชีวิต (n= 305)
SOC
COP_1
COP_2
COP_3
COP_4
COP_5
COP_6

SOC
1.00
-0.16*
-0.09
0.14*
0.20*
0.13*
0.06

COP_1

COP_2

COP_3

COP_4

COP_5

COP_6

1.00
0.29*
0.07
0.09
0.13*
0.18*

1.00
0.29*
0.33*
0.07
0.34*

1.00
0.46*
0.34*
0.29*

1.00
0.42*
0.39*

1.00
0.41*

1.00

COP_7
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0.22*
0.34*
-0.10*
0.16*
0.39*
0.49*
0.23*
COP_7
* p<. 05
หมายเหตุ
ตัวแปร SOC
= ค่าความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต
ตัวแปร COP_1
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา
ตัวแปร COP_2
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคม
ตัวแปร COP_3
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
ตัวแปร COP_4
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจ
ตัวแปร COP_5
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร
ตัวแปร COP_6
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการทักทาย (สลาม) และการทาความเคารพ (การไหว้)
ตัวแปร COP_7
= การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอด

1.00

สมมติฐานที่ 2. การปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ด้าน สามารถร่ วมกันทานายความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนใน
ชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเมื่ อใช้ ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตเป็ นเกณฑ์ ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพบว่าความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต มีความสัมพันธ์กนั เชิ งเส้นตรงกับตัวแปรการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมด้านการถือศีลอด และตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ ได้ จึ งคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เมื่ อนาตัวแปรที่ คาดว่ามี
อิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไปทาการศึกษาวิเคราะห์ ด้วยการถดถอยพหุ คุณแบบเชิ งชั้นแล้วพบว่า
ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลื อกเข้ามาก่อนคือ ตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอด เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์
คือ ตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษาพบว่าค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเมื่อใช้ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตเป็ นเกณฑ์ (n= 305)
Source of Variation

df

SS

MS

F

Regression
Residual

2
302

4.82
30.88

2.41
0.10

23.58*

Total

304

35.71

* p<. 05

ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต ของนักศึกษา
มุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอด และตัวแปร
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษาจึ งคานวณหาค่าน้ าหนักความสาคัญของการพยากรณ์ และสร้างสมการ
พยากรณ์ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต ของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หคู ณ ระหว่ างความรู ้ สึ ก สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิ ต และการปรั บ ตัว
ทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอด และตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคม (n= 305)
ตัวพยากรณ์
X7
X7, X1

R
0.34
0.37

R2
0.12
0.14

F
40.80*
23.58*

* p<. 05

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ ในรู ปคะแนนมาตรฐานของค่ า การปรั บ ตั ว ทางวัฒ นธรรม
ด้านการถือศีลอดส่ งผลทางบวกต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและตัวแปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการ
ใช้ภาษาส่ งผลทางลบต่ อความรู ้ สึก สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิต พบว่าตัวแปรเพี ยง 2 ตัวแปร คื อ การปรับตัวทาง
วัฒ นธรรมด้านการถื อ ศี ล อด (X7) และการปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมด้านการใช้ภ าษา (X1) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก
สอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่ งตัวแปรอิสระทั้ง 2 สามารถอธิ บายการผันแปรของความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ 13% มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.32 หากแทนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
ตัวแปรแต่ละตัวลงในแบบจาลองของการศึกษาจะได้สมการทานายแนวโน้มความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของ
นักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดังรายละเอียดต่อไปนี้
Y' = 2.42 + .26 (X7) - . 06 (X1)
จากค่ าสัม ประสิ ทธิ์ เบต้ามาตรฐาน (β) พบว่าการปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมด้านการถื อ ศี ล อดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารองลงมาคือตัว
แปรการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา ทั้งนี้ สามารถอธิ บายขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตตามลาดับ
การปรั บ ตั ว ทางวัฒ นธรรมด้ า นการถื อ ศี ล อด (X7) มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ของตั ว แปร (B) เท่ า กั บ .26
โดยมี อิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตในเชิ งบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ เมื่ อ
ระดับการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอดเพิ่มขึ้น มีผลทาให้ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตเพิ่มขึ้น
นั้นหมายความว่า ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของนักศึกษามุ สลิ มระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาดีข้ ึนนัน่ เอง
การปรั บ ตั ว ทางวัฒ น ธรรมด้ า นการใช้ ภ าษา (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ของตั ว แปร (B) เท่ า กั บ -.06
โดยมี อิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตในเชิ งลบอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 กล่าวคือ เมื่ อ
ระดับการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคมเพิ่มขึ้ น มี ผลทาให้ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตลดลงนั้น
หมายความว่า ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลดลงนั้นเอง
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ดังนั้น จากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของนักศึกษามุสลิ มระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทาให้ทราบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ได้แก่
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถื อศีลอด และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา ดังรายละเอียดที่แสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก สอดคล้ อ งกลมกลื น ในชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (n= 305)
ตัวแปร
ค่าคงที่
X7
X2
R2

B (β)

2

Adj.R
SE of Estimate
F
Sig.F

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

2.13*
0.27*

2.42*
0.26*
-0.06*
0.14
0.13
0.32
23.58
.00

0.12
0.12
0.32
40.80
.00

* p<. 05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิ ม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั โดยมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ดังนี้
1. การปรับตัวทางวัฒ นธรรม 7 ด้านมี สหสัมพัน ธ์ทางบวกกับความรู ้สึ กสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของ
นักศึกษามุสลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยพบว่า การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษามี
ความสัม พัน ธ์ ทางลบกับ ความรู ้ สึ ก สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิ ต ซึ่ งเป็ นลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ แ บบผกผัน และไม่
สอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านการวิ จ ัย ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะความแตกต่ างทางด้านศาสนาและการด าเนิ น ชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่ งผลต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิ ม โดยเฉพาะ
นักศึกษามุสลิ มที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามที่มี ความเคร่ งครัดทางด้านศาสนาด้านการ
ปฏิ บตั ิ และการศรัทธา และมี วฒั นธรรมการดารงชี วิตประจาวันที่ ต่างจากนิ สิตทัว่ ไป เนื่ องจากนักศึ กษามุ สลิ มจะมี
อัต ลัก ษณ์ เฉพาะทางด้านวัฒ นธรรมของตนเองโดยใช้ภ าษามลายูซ่ ึ งเป็ นภาษาท้อ งถิ่ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ชี วิตประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaiyapan (2015) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของนักศึกษามุสลิมว่า นักศึกษา
มุสลิมส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกประหม่าเมื่ อจะต้องทักทายทาความรู ้จกั กับเพื่อนใหม่ และการที่ตอ้ งออกไปรายงานหน้า
ชั้นเรี ยน สาเหตุหนึ่ งเนื่ องมาจากการสื่ อสารประจาวันด้วยภาษามลายู และการเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาที่
เน้นการเรี ยนศาสนามากกว่าการเรี ยนสายสามัญ เมื่ อเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยต้องมี การปรับตัวในการเรี ยน การใช้
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ภาษาไทยในการสื่ อสารทาให้พูดไม่ชดั ถูกเพื่อนนิ นทาหรื อล้อเลียน จนทาให้เกิดความรู ้สึกกังวลและความอับอายใน
การพูด เลี่ ยงที่ จะพูดหรื อ แสดงความคิ ดเห็ น ส่ งผลให้ เกิ ดความเครี ยดในการเรี ยน ไม่ เข้าใจภาษาใต้ ซึ่ งเป็ นภาษา
ท้อ งถิ่ น ประจ าภาคใต้ที่ นัก ศึ ก ษาไทยพุ ท ธส่ ว นใหญ่ พู ด กัน ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการสร้ าง
สัมพันธภาพกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Abdullah & Sulaiman (2014) และ Novera (2004) ได้กล่าวถึงนักศึกษามุสลิมใน
ประเทศมาเลเซี ยซึ่ งไปศึกษาในประเทศออสเตรเลี ยว่า นักศึกษาที่มาจากต่างวัฒนธรรมจะต้องมี การปรับเปลี่ ยนเพื่อ
ดาเนิ นชี วิตประจาวันไม่ว่าจะเป็ นการศึกษา การใช้ภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างไปจากวัฒนธรรมเดิม การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่ น เมื่ อมี การเข้าสู่ สังคมในสภาพแวดล้อมใหม่ ย่อมทาให้เกิ ดความรู ้สึกกังวลและความไม่
แน่ ใจ เมื่อต้องเผชิ ญกับสิ่ งที่ไม่คุน้ เคยเป็ นเหตุให้บุคคลเกิดความตึงเครี ยดในการติดต่อสื่ อสาร การสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้าง ปัญหาในการปรับตัวทางด้านภาษาที่เกิดขึ้นนี้ จึงยังคงเป็ นความกดดันที่กระทบสภาวะทางจิตใจของ
นักศึกษามุสลิ ม ในการจัดการกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในชี วิต อันส่ งผลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต และการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมวัฒ นธรรมใหม่ ที่ยงั ไม่ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ตลอดจนการศึ กษาของรุ จิรัตน์ กามะหยี่
(2552) ซึ่ งได้ ศึ ก ษาการปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย จากสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ใ น
กรุ งเทพมหานคร พบว่าถึ งแม้นักศึ กษามุ สลิ มจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยา้ ยไปเรี ยนต่ างภูมิ ภาคที่ วฒั นธรรม
แตกต่างกันมากเพียงใด นักศึกษากลุ่มนี้ ก็ยงั คงรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนเองเองไว้และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ที่ตนไปอยู่ดว้ ยมากนักถึ งแม้ระยะเวลาจะผ่านไปก็ตาม ดังเช่น บทสัมภาษณ์จากงานศึกษาที่
นักศึกษามุสลิมได้บอกเล่าว่า “พูดไทยเฉพาะคนที่ เค้ าฟั งเราไม่ ร้ ู เรื่ อง นอกนั้นก็พูดยาวีเหมือนเดิม” ปั จจัยเหลานี้ จึงทา
ให้เห็นได้วา่ การใช้ภาษาไทย ซึ่ งเป็ นภาษาสากลหรื อภาษาราชการ นักศึกษามุสลิมจะใช้สื่อสารกับกลุ่มคนที่นอกเหนื อ
วัฒนธรรมของตนเท่านั้น และใช้ภาษามลายู หรื อภาษายาวีกบั กลุ่มคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับตนที่มีความเข้าใจใน
สิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไปซึ่ งทาให้เขามีความกลมกลืนกับสมาชิกในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันที่รูปแบบของพฤติกรรม
หรื อแนวปฏิบตั ิ โดยอาจจะมีความแปลกแยกหรื อแตกต่างจากกลุ่มคนที่ต่างวัฒนธรรมกัน
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบตั ิ ศาสนกิ จ การปรับตัว
ทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถื อศีลอดมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็ น
หนึ่ งในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ที่มีจานวนนักศึกษามุ สลิ มที่ สนใจเลื อกเข้ามาศึกษาจานวนมาก เนื่ องจากมี ความเป็ น
สั ง คมพหุ ว ฒ
ั นธรรมที่ มี ก ารเปิ ดกว้างและยอมรั บ ในวัฒ นธรรมของศาสนาอิ ส ลาม ซึ่ งนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ที่ อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานั้น นอกจากเข้ามาเพื่อศึกษาเล่าเรี ยนแล้ว นักศึกษามุสลิมยังต้องปฏิบตั ิและเข้าร่ วมกิจกรรม
ร่ วมกับเพื่อนๆต่างศาสนา ไม่วา่ จะเป็ นทั้งในส่ วนของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรื อภายในคณะภายในสาขาวิชา แต่เนื่ องด้วย
การดาเนิ นชี วิตของนักศึกษามุสลิ มมี ลกั ษณะเฉพาะที่ต่างจากนักศึกษากลุ่มทัว่ ไปทาให้นักศึกษามุสลิ มจะต้องมี การ
บริ หารจัดการกับเวลาในการทากิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนาและการดารงชี วิตประจาวัน เช่น การปฏิบตั ิศาสนกิจ
(ละหมาด) การแต่งกาย การบริ โภคอาหาร การถือศีลอด
ด้านการแต่งกายนั้นนักศึกษามุ สลิ มจะมี การแต่ งกายที่ แตกต่ างไปจากนักศึ กษาทัว่ ไป โดยเฉพาะนักศึกษา
มุสลิ มหญิงที่ตอ้ งแต่งกายตามหลักการแต่งกายของศาสนาอิสลาม แต่ในส่ วนของนักศึกษามุสลิ มชายนั้นจะแต่งกาย
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เหมือนกับนักศึกษาทัว่ ไปตามบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559)
ซึ่ งเป็ นไปตามบทบัญ ญัติเกี่ ยวกับการแต่ งกายของมุ สลิ มไว้ในคัมภี ร์อลั กรุ อาน โดยงานวิจยั ของ รุ จิรัตน์ กามะหยี่
(2552) ได้มีการอธิ บายถึงวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิ มในการพยายามคงวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของตน
เช่น การแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมเดิม ที่ไม่มีการเปลี่ยนตามแฟชัน่ หรื อวัฒนธรรมของเมืองหลวง แม้วา่ บางครั้งจะ
เกิดความรู ้สึกแปลกแยกกับกลุ่มคนส่ วนใหญ่ในวัฒนธรรมเมืองหลวงแต่ก็ไม่สามารถทาลายความยึดมัน่ ในเอกลักษณ์
ของตนได้ เพราะนักศึ กษากลุ่มนี้ มีความคิดเห็ นว่าไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องปรับเปลี่ ยนตามวัฒ นธรรมใหม่ อี กทั้ง
งานวิจยั ของ รอฮานิ เจะอาแซ และคณะ (2551) ที่ พ บว่า นักศึ กษาร้อยละ 81.1 มี ความเห็ น เกี่ ยวกับการแต่ งกายชุ ด
นักศึกษาที่ เป็ นสากลของประเทศไทยยังไม่มีความมิ ดชิ ดพอ เพราะมุสลิ มส่ งเสริ มให้สตรี แต่ งกายมิ ดชิ ด ดังนั้นการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมในด้านการแต่งกายของนักศึกษามุสลิ มจึ งเป็ นไปในทิศทางบวกและส่ งเสริ มให้เกิดความรู ้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชี วิตทั้งนี้ เพราะกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในด้านการแต่งกายนั้นเอื้ อ
ให้ นักศึ กษายังคงสามารถใช้รูปแบบการแต่ งกายที่ ส อดคล้อ งกับวัฒ นธรรมประเพณี ข องนักศึ ก ษามุ สลิ มได้อย่าง
กลมกลืนจึงสามารถปรับตัวในสถานที่ใหม่ที่วฒั นธรรมแตกต่างออกไปได้ ทาให้นกั ศึกษามุสลิมยังคงความเป็ นตัวตน
และอัตลักษณ์ ของตนเองได้อย่างชัดเจน และยังคงความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งในวัฒนธรรมใหม่ ได้เป็ นอย่างดี และมี
ศักดิ์ศรี ที่ตนพึงกระทาได้ภายใต้กฎบัญญัติทางศาสนา
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจ (ละหมาด) นักศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
มีความยึดมัน่ ในหลักคาสอนของศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมที่ตวั เองถูกปลูกฝั งมาตั้งแต่เกิดมี ความพยายามที่จะคง
วัฒนธรรมเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมือนวัฒนธรรมใหม่ในทุกๆ ด้าน คือ
ยังคงมี ก ารใช้วฒั นธรรมเดิ ม เป็ นตัว อ้างอิ งในการใช้ชี วิต ประจาวัน เช่ น เดี ยวกับเรื่ องการปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จหรื อ การ
ละหมาดซึ่ งถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญและเป็ นหัวใจหลักของการเป็ นมุสลิมที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์
ใด การละหมาดจึ งเป็ นเรื่ องที่ นักศึกษาพยายามที่ จะคงไว้ไม่ ให้เปลี่ ยนแปลง แม้ว่าจะมี ปัจจัยหลายๆ อย่าง หรื อเกิ ด
สถานการณ์ที่ไม่เอื้ อให้สามารถปฏิบตั ิศาสนกิจได้ นักศึกษากลุ่มนี้ จะพยายามเสาะแสวงหาวิธีที่จะทาให้ตนสามารถ
ปฏิบตั ิศาสนกิจได้ตามข้อกาหนดของวัฒนธรรมอิสลาม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไลลา หริ่ มเพ็ง (2551) ที่กล่าวว่า
นักเรี ยนมุสลิ มระลึกถึ งการปฏิบตั ิ กิจทางศาสนาอยู่เสมอ การปฏิบตั ิภารกิ จทางศาสนามิ ได้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
หรื อ ชี วิ ต ประจ าวัน แต่ อ ย่างใดและนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม จะมี ค วามเคร่ ง ครั ด อย่ างแรงกล้าที่ จ ะปฏิ บ ัติ ค รบทั้ง 5 เวลา
เช่นเดียวกับนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต่างจากภูมิลาเนาเดิมก็ยงั คงปฏิบตั ิ
ตนในการละหมาดอย่างเคร่ งครัดเช่ นเดี ยวกัน และอี กประการหนึ่ งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการจัดห้อง
ละหมาดไว้อย่างเพียงพอเป็ นสัดส่ วนที่เอื้อต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทาให้นกั ศึกษามุสลิมยังคงนมัสการต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เป็ นการสารวมจิ ตใจระลึ กถึ งพระเจ้าด้วยดวงใจบริ สุทธิ์ ตามเวลาที่ กาหนดไว้ในหลักปฏิ บตั ิ (ชมรม
มุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559)
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการบริ โภคอาหาร นักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขอ้ จากัดใน
เรื่ องอาหาร เพราะหลักศาสนาอิ สลามห้ ามบริ โภคเนื้ อหมู ส่ วนเนื้ อสัตว์อื่น ๆ ต้องได้รับการเชื อดตามหลักศาสนา
อิ สลามจึ งรับประทานได้ ดังจะเห็ นได้จากบทบัญ ญัติ ของศาสนาอิ ส ลามในคัมภี ร์อลั กุรอาน ในเรื่ องเกี่ ยวกับการ
บริ โภค ดังนี้ “ สิ่ งที่ห้ามแก่เจ้าทั้งหลายในการบริ โภค ได้แก่ สัตว์ที่ตายเองหนึ่ ง เนื้ อสุ กรหนึ่ ง สัตว์ที่พลีบูชาเจ้าอื่นใด
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นอกจากอัลลอฮ์หนึ่ ง สัตว์ที่ถูกรัดคอตายหนึ่ ง สัตว์ที่ถูกทุบตี หรื อขว้างตายหนึ่ ง สัตว์ที่พลัดตกมาตายหนึ่ ง สัตว์ที่ถูก
ขวิดตายหนึ่ ง สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน เว้นไว้แต่พวกเจ้าจะได้ชาแหละมันเสี ยก่อนตาย และที่ถูกเชือดยังแท่นบูชาหนึ่ ง
ตลอดจนสัตว์ที่พวกเจ้าแย่งมันกินด้วย เครื่ องเสี่ ยงทายเหล่านี้ ลว้ นเป็ นการฝ่ าฝื น” (ยูซุฟ ก็อรฎอวี, 2544)
การกินที่มีขอ้ จากัดทาให้นกั ศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ้ งมีการปรับตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
การกิน เพราะในมหาวิทยาลัยซึ่ งถือเป็ นสถานศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลาเนาเดิมของตนเอง มีผอู ้ ยู่อาศัยหลากหลายเชื้ อ
ชาติศาสนา อาหารก็มีความหลากหลายเช่นกัน ทาให้อาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามจึงค่อนข้างหายาก อาหาร
อิสลามจึงค่อนข้างมีน้อย และไม่มากเท่าเหมือนอยู่ที่ภูมิลาเนาเดิมของตน ที่ร้านอาหารส่ วนใหญ่เป็ นร้านของคนที่นบั
ถื อศาสนาอิ สลาม อี กประการหนึ่ งนักศึกษาเหล่ านี้ อยู่ในความดูแลของครอบครัว ปั ญหาเรื่ องการรับประทานจึ งไม่
เกิดขึ้นและโรงเรี ยนเดิมที่นกั ศึกษาเหล่านี้ ศึกษาก็มีเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นคนมุสลิมเท่านั้น การหาอาหารอิสลามที่เป็ นไป
ตามบทบัญญัติของศาสนารับประทานจึงไม่ใช่เรื่ องลาบากหรื อต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเหมือนอยู่ต่างวัฒนธรรม ต่าง
ภูมิลาเนาที่มีคนอยู่มากมายหลายเชื้ อชาติและวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อมี การเข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อการสัมมนา
อบรม ทางมหาวิทยาลัยได้จดั เตรี ยมอาหารฮาลาลไว้ให้ หรื อมีการจัดเตรี ยมอาหารที่ไม่มีเนื้ อหมูซ่ ึ งเป็ นอาหารจากร้าน
ที่ปรุ งจากคนมุสลิมโดยตรง หรื อ อาหารที่มีเครื่ องหมาย ฮาลาล ทาให้นกั ศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
ความเคร่ งและยึดมัน่ ในศาสนาต้องพยายามปรับตัวทางวัฒนธรรมการกิน โดยการหาเตรี ยมอาหารไว้ล่วงหน้าหรื อหา
อาหารทดแทนตามหลัก ของศาสนาอิ ส ลามอย่างสุ ดความสามารถ หรื อ มี ก ารปรับ เปลี่ ยนรู ปแบบการใช้ชี วิ ต ให้
สอดคล้องกับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิม อันเป็ นผลให้เกิดความรู ้สึกกลมกลืนในชีวิตในการอยู่
ร่ วมกับเพื่อนนักศึ กษาใหม่ ที่มาจากต่างวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี จากการศึกษาของ วุฒิศกั ดิ์ พิศสุ วรรณ (2548) ใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อระดับความสาคัญที่ ให้กบั เครื่ องหมายรับรองฮาลาลโดยผูบ้ ริ โภคชาว
มุสลิ มในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารของชาวไทยมุสลิ มสี่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า นักศึกษามุสลิ มจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยงั ไม่เคยเผชิ ญปัญหาเรื่ องอาหารที่ตอ้ งยอมกินนอกเหนื อจากวัฒนธรรมเดิมของตน และยังสามารถคง
วัฒนธรรมการกิ นแบบเดิมของตนไว้ได้อย่างมี ความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สานิ ต ศิริวิศิษฐกุล (2550) ที่
พบว่า นักศึกษามุสลิ มส่ วนใหญ่ไม่ได้รังเกียจในการนั่งร่ วมโต๊ะรับประทานอาหารกับนักศึกษาไทยซึ่ งนับถือศาสนา
พุทธ หากมี การแยกประเภทอาหารรับประทาน และเต็มใจรับประทานอาหารร่ วมกับไทยพุทธ และตามหลักศาสนา
อิสลามก็ไม่ได้มีขอ้ ห้ามในการนั่งร่ วมโต๊ะรับประทานอาหารกับบุคคลต่างศาสนา อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า นักเรี ยน
มุสลิมมี ความสามารถในการปรับตัวในเรื่ องการรับประทานอาหารได้เป็ นอย่างดี โดยผลจากงานวิจยั ที่สนับสนุ นใน
ครั้งนี้ ส่งผลแสดงให้เห็นถึ งระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตจะสู งขึ้นของนักศึกษามุสลิ มที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั
การปรับตัวทางวัฒ นธรรมด้านการถื อศีลอด นักศึ กษายังคงปฏิ บตั ิ ตามวัฒนธรรมอิ สลามอย่างไม่ ขาดตก
บกพร่ องแม้จะต้องเผชิ ญกับจังหวะในการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ยนไปหรื อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยก็ตาม ในคัมภีร์
อัลกุรอานระบุไว้ว่าการถือศีลอดเป็ นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อการมี สุขภาพที่ดี เพื่อความอดทน
เพื่อประพฤติดี เพื่อความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นที่อดอยาก การถือศีลอดให้ประโยชน์หลายอย่างทั้งทางด้านร่ างกายและจิต
วิญญาณ แต่ถึงกระนั้นผูถ้ ื อศีลอดก็จะต้องรักษาระเบียบวินัยในการถื อศีลอดอย่างเคร่ งครัด จะต้องอดอาหารและน้ า
ตั้งแต่ก่อนดวงอาทิ ตย์ข้ ึนจนถึ งดวงอาทิ ตย์ตกทุกวัน (วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และฉันทัส ทองช่ วย, 2553) ด้วยหลักความ
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ศรัทธาที่แรงกล้านี้ ผนวกกับการเอื้ออานวยของชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้มีการจัดบริ การอาหาร
สาหรับนักศึกษามุสลิ มในช่ วงเทศกาลถื อศีลอดด้วย นักศึกษามุสลิ มส่ วนใหญ่ จึงมี ความรู ้สึกเหมื อนกับอยู่ที่บา้ นใน
ภูมิลาเนาของตนเอง นักศึกษากลุ่มนี้ จึงไม่รู้สึกว่ามีปัญหาในการปรับตัว ดังนั้นจากวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดนั้น
จึงเสมือนเป็ นการส่ งเสริ มในเรื่ องการปรับตัวของนักศึกษามุสลิมที่ทาให้เกิดความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต มี
ทัก ษะในการจัด การกับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ าจะเป็ นความหิ ว กระหาย และความกระวนกระวายใจได้อ ย่ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยเลื อ กการรับรู ้ ว่าการกระทาที่ เกิ ดขึ้ น นั้น เป็ นการฝึ กนิ สัยให้ เกิ ดความเห็ น อกเห็ น ใจต่ อผูย้ ากจน
อัน เป็ นผลให้ เกิ ดความเมตตากรุ ณ าช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความยืดหยุ่น โดยกระบวนการคิ ดนี้
สอดคล้องกับหลักของทฤษฎีความผาสุ กในชีวิต ของ Antonovsky (1987) ที่วา่ วิธีการปรับตัวต่อความเครี ยดหรื อเผชิ ญ
ปั ญหาอย่างเหมาะสม การมี ความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และจัดการกับสิ่ งเร้าไปในทางที่สร้างสรรค์ บุคคลที่มี
ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตสู ง เขาจะรู ้สึกท้าทายมีความหวัง มีการรับรู ้วา่ ปั ญหานั้นมีคุณค่า คุม้ ค่า ในการเข้า
ไปจัดการแก้ไข สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงหรื อความผันผวนในชี วิตได้ดี และสามารถดารงชี วิตอยู่อย่างมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ คงไว้ซ่ ึ งภาวะสุ ขภาพที่ดี (วิยะดา แซ่ต้ งั , 2551)
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านสังคม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการทักทาย (สลาม)การทาความ
เคารพ (การไหว้) ของนักศึกษามุสลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสู งขึ้น ระดับความรู ้สึกสอดคล้อง
กลมกลื นในชี วิตอาจสู งขึ้น ต่ าลง หรื อเท่าเดิม ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐานการวิจยั ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุผลที่ว่า นักศึกษา
ที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นกลุ่มคนที่มีวฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน มีความศรัทธา
และความยึดมัน่ ในวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่ งครัดเพราะถูกปลูกฝังตั้งแต่อายุยงั น้อย (วุฒิชยั สายบุญจวง, 2554) ทาให้
นักศึกษายึดมัน่ และเคร่ งในวัฒนธรรมของตนเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อต้องเข้ามาอยูใ่ นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรม
เดิ มทาให้นักศึกษากลุ่มนี้ หลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะต้องมี การปรับตัวในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ด้านการทักทาย การไหว้ ถือเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งที่ใช้แสดงความเคารพ ขอบคุณ หรื อทักทายเป็ นการใช้ภาษากายที่
สุ ภาพ เป็ นวัฒนธรรมของคนไทยและถื อเป็ นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่ งของประเทศไทย แต่ ประชากรมุ สลิ มสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่นบั ถือศาสนาอิสลามจะทาการทักทายหรื อการทาความเคารพโดยการ สลาม โดยกล่าวคาว่า “อัสลามู
อาลัยกุม” ที่แปลเป็ นไทยว่าขอความสันติ สุขจงมีแด่ท่าน ซึ่ งใช้สาหรับผูท้ ี่อยู่ศาสนาเดียวกันเท่านั้น คนต่างศาสนาไม่
ควรกล่าว ทาให้นักศึกษากลุ่มนี้ เมื่ อได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างภูมิลาเนาต้องมี การปรับตัวเกี่ ยวกับการทา
ความเคารพและการทักทายตามแบบวัฒนธรรมสากล คือ การยกมือไหว้ ที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ หรื อ บุคคลส่ วนใหญ่ใน
มหาวิทยาลัยใช้กนั ทั้งในการทักทาย ทาความเคารพครู อาจารย์ และผูท้ ี่อาวุโสกว่าตนเอง แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษา
มุ ส ลิ ม ที่ ม าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่ ว นใหญ่ พยายามคงวัฒ นธรรมการทัก ทายแบบเดิ ม ไว้ ตลอดจนยัง
สอดคล้องกับบรรทัดฐานอิสลามที่ได้ระบุไว้ว่า มิให้กราบสิ่ งอื่นๆ นอกจากอัลลอฮ์เพราะมุสลิมกราบได้เฉพาะอัลลอฮ์
เท่านั้นซึ่ งการกราบในอิสลามใช้คาว่า “สู ญูด” ดังนั้นมุสลิ มจึ งไม่กราบพ่อ แม่ ญาติ ผใู ้ หญ่ ครู อาจารย์ เจ้านาย ศพ รู ป
ปั้น ฯลฯ (ปรี ชาชาญ แก้วนุ ้ย, และคีสิน กุสสลานุ ภาพ, 2556) จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวทาให้พฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษามุสลิมที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มอื่นๆในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษายังไม่ได้มีการปรับตัวที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่ออยูใ่ นภูมิลาเนาเดิมของตนเองมากนัก อีกทั้งเมื่อมีกิจกรรม
ที่ตอ้ งแสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ เช่ น พิธีไหว้ครู นักศึกษามุสลิมถูกมองจากเพื่อนต่างศาสนิ กด้วยความสงสัย
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ว่าทาไมจึงไม่สามารถเข้าร่ วมพิธีไหว้ครู ได้ ทั้งๆ ที่เป็ นประเพณี ที่ผเู ้ ป็ นศิษย์ที่ดีควรพึงกระทา เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู บาอาจารย์ แต่ดว้ ยเหตุผลแท้จริ งแล้วนั้น ข้อสงสัยนี้ มีคาอธิ บายจากการศึกษาของ มุรีด ทิมะเสน (2556)
ว่า สิ่ งใดก็ตามในเรื่ องของศาสนาซึ่ งไม่มีที่มาจากอัลลอฮ์ฮฺ และท่านนบีมุฮมั มัดถือว่าไม่อนุญาตให้กระทาอย่างเด็ดขาด
ยิ่งกรณี ที่นาเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาเจือปน หรื อกระทาพิธีกรรมของศาสนาอื่นยิ่งต้องห้ามอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ใน
ความเป็ นจริ ง ครู คือผูช้ ้ ี นาให้ผคู ้ นทาการเคารพภักดี มีต่อพระองค์อลั ลอฮ์ฮฺ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ผูเ้ ป็ นครู จะต้องทาทุก
วิถีทางเพื่อให้ผคู ้ นเข้าใจศาสนาของพระองค์ ครู จึงเสมือนตัวแทนของพระเจ้า เป็ นผูช้ ้ ี นาทางที่ถูกต้อง เป็ นแบบอย่าง
อันดี งามให้แก่คนทัว่ ไป เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ ครู ในทัศนะอิสลามจึ งไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องจัดพิธีไหว้ครู เพราะการกราบ
ไหว้จะกระทาได้เฉพาะกับพระองค์อลั ลอฮ์ฮฺองค์เดี ยวเท่านั้นจะจัดให้แก่ครู ไม่ ได้ อี กทั้งไม่ มีคาสั่งใช้จากพระองค์
อัลลอฮ์ฮฺและแบบอย่างของท่านนบีมุฮมั มัด จึงเป็ นมติเอกฉันท์วา่ การจัดพิธีไหว้ครู จึงไม่มีแบบอย่างให้กระทา
จากหลักและบทบัญญัติทางศาสนาในข้อนี้ จึงเป็ นเหตุปัจจัยที่ว่า การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการทักทาย
(สลาม) และ การทาความเคารพ (การไหว้) ของนักศึกษามุ สลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาไม่ได้
ส่ งผลต่ อระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตที่ จะส่ งเสริ มหรื อพัฒนาให้เกิ ดภาวะ สู งขึ้น ต่ าลง หรื อเท่าเดิ ม
เนื่ อ งจากปั จ จัยหลัก ที่ มีผ ลต่ อ การปรั บตัว ถู กก าหนดโดยข้อ บังคับ ที่ เป็ นไปตามหลักศาสนาที่ ไ ด้ก าหนดไว้อ ย่าง
เคร่ งครัดแล้ว การปรับตัวต่ อวัฒ นธรรมใหม่ จึงไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงแต่ อย่างใด และนักศึ กษามุ สลิ ม ที่ มาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยงั คงวัฒนธรรมเดิมของตนเองอย่างชัดเจนอันเป็ นการแสดงออกที่มีความจงรักภัคดีต่อพระผู ้
เป็ นเจ้า คือ องค์อลั ลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น
ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า การปรั บ ตัว ทางวัฒ นธรรมด้า นสั ง คมของนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสู งขึ้น ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจะสู งขึ้น ต่าลง หรื อเท่าเดิม ทั้งนี้ เป็ นผล
มาจากนักศึกษากลุ่มนี้ มีความเป็ นวัฒนธรรมของตนเองอยู่มาก การคบหาสมาคมจะเลือกคบเพื่อนที่มาจากวัฒนธรรม
เดี ยวกันก่อนที่จะเลื อกคบเพื่อนต่างวัฒนธรรม เพราะทาให้นักศึกษากลุ่มนี้ เกิ ดความรู ้สึกสบายใจ และอุ่นใจ และไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองตามวัฒนธรรมใหม่ตามเพื่อนใหม่ที่ต่างวัฒนธรรม ทั้งนี้ ดว้ ยฐานความเชื่อที่วา่ การคบเพื่อนที่มา
จากวัฒนธรรมเดี ยวกันจะสามารถทาให้ตนคงวัฒนธรรมเดิ มไว้ได้หลายๆ อย่างเช่ นเดี ยวกับการเลื อกที่ปรึ กษา เมื่ อ
นัก ศึ ก ษาที่ มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิ ญ กับความเครี ยดและความกังวลเกี่ ยวกับการใช้ชีวิต ตามล าพังใน
มหาวิทยาลัยที่ ไม่ ใช่ ภูมิลาเนาของตน นักศึกษาเหล่านี้ จะแสวงหาที่ปรึ กษาที่เป็ นรุ่ นพี่ที่มาจากสังคมและวัฒนธรรม
เดี ยวกันมากกว่าที่ จะปรึ กษาครอบครัวที่ อยู่ทางบ้าน เนื่ องจากไม่ อยากเพิ่มความกังวลให้กบั ทางบ้านและก็มีความ
เชื่ อมัน่ ว่ารุ่ นพี่เคยมี ประสบการณ์ มาก่ อนจะช่ วยบรรเทาความทุกข์ใจของตนได้ นักศึ กษาเหล่านี้ ก็พยายามแสวงหา
แหล่ งสนับสนุ นทางด้านจิ ตใจจากกลุ่ มคนที่ ม าจากวัฒ นธรรมเดี ยวกัน เพราะมี ความคิ ดว่าคนที่ ใช้ภาษาเดี ยวกัน มี
วัฒนธรรมเดี ยวกันต้องมี ความเข้าใจกันมากกว่าคนที่ต่างวัฒนธรรมกับตน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Henya
(2006) ที่พบว่า สาเหตุที่นักศึกษามุสลิ มเลื อกคุยแต่กบั เพื่อนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันในช่วงแรก เพราะเป็ นช่ วงที่
รู ้สึกสับสน แปลกแยก เครี ยด และทาอะไรไม่ถูก จนกระทัง่ ขาดความมัน่ ใจ รู ้สึกท้อแท้ที่จะมีปฎิสมั พันธ์กบั คนท้องถิ่น
ที่อยู่ในวัฒนธรรมใหม่ และไม่ แน่ ใจในการตี ความหรื อการแสดงทัศนคติ หรื อความเชื่ อในการพูดคุยกับเพื่อนต่ าง
วัฒนธรรมกับตนที่ใช้ภาษาพูดคนละภาษา การเลือกคบกับเพื่อนวัฒนธรรมเดี ยวกันนี้ เป็ นการแสวงหาแรงสนับสนุ น
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ทางสังคมเพื่อให้ได้รับกาลังใจ ได้พดู ระบายความรู ้สึกทุกข์ใจ และเพื่อขอกาลังใจ ความเห็นใจ คาปลอบโยนและความ
เข้าใจจากบุคคลอื่น ซึ่ งเป็ นวิธีการเผชิญปัญหาตามแนวคิดของ Lazarus(1984)
สาหรับการมีเพื่อนสนิ ทเป็ นไทยพุทธจากงานวิจยั ของ พินิต จิตติยาพันธุ์ (2550) ปรากฏว่า นักศึกษามุสลิมที่มี
ความเคร่ งศาสนาน้อยจะมีเพื่อนสนิ ทเป็ นไทยพุทธส่ วนใหญ่ มีอตั ราร้อยละสู งกว่านักศึกษามุสลิมที่มีความเคร่ งศาสนา
มาก คื อ ร้อยละ20.4 ต่ อร้ อยละ 5.5 และนักศึกษามุ สลิ มที่ มีความเคร่ งศาสนามากจะรู ้สึกอึ ดอัดใจมากกว่านักศึกษา
มุสลิมที่มีความเคร่ งศาสนาน้อยซึ่ งสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาได้ดีกว่า และให้ความช่วยเหลื อ
ร่ วมมื อในการทางานอย่างดี ยิ่ง ทั้งนี้ เพราะมี ความเข้าใจซึ่ งกัน และกัน แม้จะมี ความแตกต่ างในด้านภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นอุปสรรคขวางกั้นในการอยูร่ ่ วมกันในมุมมองของนักศึกษามุสลิมที่มี
ความเคร่ งศาสนาน้ อ ย ฉะนั้ น ความเคร่ งศาสนากับ การปรั บ ตัว เมื่ อ อยู่ท่ ามกลางไทยพุ ท ธจึ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน
นอกจากนี้ การปรับตัวเข้ากับ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักศึ ก ษามุ ส ลิ ม กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจาเป็ นต้อ งมี การ
ติดต่อกันอยู่เสมอ นักศึกษาบางคนอาจจะปรับตัวเข้ากับอาจารย์ท้ งั ไทยพุทธและมุสลิมได้ดี แต่บางคนอาจจะปรับตัว
เข้ากับอาจารย์ที่ต่างไปจากศาสนาที่ตนนับถือได้นอ้ ยกว่า
นักศึกษามุสลิมที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่ วนมากมักจะรู ้จกั มักคุน้ กันมาก่อน ฉะนั้นจึงไม่
ค่อยมีปัญหาในการปรับตัวระหว่างนักศึกษามุสลิมด้วยกัน แต่อาจจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับนักศึกษาไทยพุทธ
สาหรับปั ญหาในทางการเรี ยน ปั ญหาอื่ นๆ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามี ระบบงานแนะแนว และระบบอาจารย์ที่
ปรึ กษาซึ่ งส่ วนใหญ่อาจารย์ที่ปรึ กษามักจะเป็ นอาจารย์ที่นบั ถือศาสนาพุทธ อาจารย์มุสลิมมีเป็ นส่ วนน้อย แต่อย่างไรก็
ดี อาจารย์ไทยพุทธก็พยายามศึกษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาวมุสลิมและพยายามใกล้ชิดนักศึกษามาก ดังเห็นได้
จากทุกวันพุธจะมี ชวั่ โมง Home-Room เพื่อให้นกั ศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอยู่
เสมอ
2. การปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ด้าน สามารถร่ วมกันทานายความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของ
นักศึกษามุสลิ มระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ โดยพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิต ได้แก่ การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอด และการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา
การปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถื อศีลอด มี อิทธิ พลต่อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตในเชิ งบวก
กล่าวคือ เมื่อระดับการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการถือศีลอดเพิ่มขึ้น มีผลทาให้ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืน
ในชีวิตเพิ่มขึ้น หมายความว่า ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาดีข้ ึนนัน่ เอง
วิถีมุสลิ มในประเทศไทยมีท้ งั ลักษณะเฉพาะถิ่นและลักษณะร่ วมของวิถีมุสลิมสากลซึ่ งแสดงออกทางภาษา
ศาสนา การดาเนิ นชี วิต อาหาร ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะในช่วงถือศีลอด คือ ผูถ้ ือศีล
อดจะต้องงดอาหารและเครื่ องดื่ม การมีเพศสัมพันธ์การพูดจาไร้สาระ ตลอดจนการกระทาที่ขดั ต่อคุณธรรมตั้งแต่พระ
อาทิ ตย์ข้ ึ น จนถึ งพระอาทิ ตย์ต ก ด้วยเจตนาเพื่ อ พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ยูซู ฟ นิ ม ะ และสุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิ จ, 2551) ในเดื อ น
รอมฎอนตามปฏิทินอิสลาม การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้น เป็ นข้อบังคับของศาสนาที่อยูใ่ นหลักศรัทธา 6 ประการ
และหลักปฏิบตั ิ 5 ประการ (พณพัฒณ์ โตเจริ ญวาณิ ช , 2551) การถือศีลอดเป็ นบทบัญญัติของศาสนา จากงานวิจยั ของ
รัตติกาล เรื องฤทธิ์ , และคณะ (2555) กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ได้กล่าวถึ งการถื อศีลอดว่า “ผู้ถือศี ลอดจะได้ รับผลบุญ
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ส่ วนผู้ละเว้ นจะได้ รับการลงโทษจากพระผู้เป็ นเจ้ า การถื อศี ลอดนี่ ถือเป็ นหลักศาสนามุสลิ มต้ องถื อทุกปี ไม่ ทาไม่ ได้
ใครไม่ บวช (ถือศีลอด) นี่ ถือเป็ นบาปหนักเลยนะ ต้ องถือทุกคน เค้ าสอนให้ เรารู้ จักอดทน รู้ จักเอื อ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ” การถือ
ศีลอดจึงเป็ นช่วงตักตวงผลบุญและความโปรดปรานจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า เนื่ องจากอิ สลามถือว่าการทาความดี ในเดือน
รอมฎอนจะได้รับผลบุญเป็ นทวีคูณ เนื่ องจากเป็ นเดือนที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทานคัมภีร์อลั กุรอานแก่มวลมนุ ษยชาติ (อัลอิศลาหฺ สมาคม, 2542)
หลักศรัทธาทางศาสนานั้นจึงเปรี ยบเสมือนแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ผูป้ ฏิบตั ิให้เป็ น
คนดี มี ความสงบและเรี ยนรู ้การเสี ยสละ ซึ่ งศาสนาอิ สลามสนับสนุ นให้ผศู ้ รัทธามุ่งเน้นการปฏิบตั ิ ศาสนกิ จเพื่อให้
จิตใจสงบและเป็ นการสร้างผลบุญ จากเหตุผลดังกล่าวนั้นมี ความสอดคล้องกับรู ปแบบการสนับสนุ นทางสังคมเพื่อ
ได้รับกาลังใจโดยใช้ศาสนาและจิตวิญญาณมาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจหากบุคคลมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมไม่วา่ จะ
เป็ นสิ่ งที่ตนศรัทธา เช่น ศาสนา พ่อ แม่ เพื่อน หรื ออาจารย์ บุคคลเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถเลือกใช้กลวิธีแบบ
เผชิ ญหน้ากับปั ญหา ไม่หลีกเลี่ยงปัญหา ซึ่ งส่ งผลให้มีความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะเขา
สามารถมองเห็นระดับความสมดุลในชี วิต (Good load balance) ที่พอดีกบั ความสามารถที่ตนมีอยู่ และมองเห็ นแหล่ง
ทรัพยากรที่จะจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ส่ งผลให้บุคคลนั้นมองปัญหาว่าสามารถจัดการแก้ไขให้สาเร็ จลุล่วง
ไปได้ (วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และฉันทัส ทองช่วย, 2553) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Jacoba & Sebastiaan (2009)
ที่วา่ แหล่งสนับสนุนทางสังคม โดยการมีศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจและปฏิบตั ิตามหลักคาสอนนั้น หรื อการมีขอ้
ผูกพัน ต่ อกัน ในสังคม สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนช่ วยให้ บุคคลมี ความมัน่ ใจในการเผชิ ญ กับปั ญ หาและส่ งเสริ ม ให้ ความรู ้ สึ ก
สอดคล้องกลมกลื นในชี วิตของบุคคลสู งขึ้น มี ความมัน่ ใจที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ทาให้ความเครี ยดที่เกิ ดขึ้น
คลี่คลายลงไปได้ ผลการวิจยั ของการศึกษาของ Orna, Shifra & Roth (2010) ได้นาแนวคิดเรื่ องกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา
มาใช้ในการวิจยั โดยสนใจศึกษาบทบาทของกลวิธีการเผชิญปัญหาในฐานะตัวแปรส่ งผ่านระหว่างความรู ้สึกสอดคล้อง
กลมกลื นในชี วิตกับความเครี ยดของวัยรุ่ นมุ สลิ มชาวอิ สราเอล พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้หลักศาสนามาเป็ นเครื่ องยึด
เหนี่ ยวจิตใจ และปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของศาสนามีความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชี วิต สามารถใคร่ ครวญพิจารณา
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานั้นอย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง รู ้เท่าทันและยอมรับตามความเป็ นจริ งของ
เหตุการณ์ในขณะปัจจุบนั ตลอดจนมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย คุม้ ค่าที่จะเข้าไปแก้ไขและมีแหล่งประโยชน์
ในการจัดการกับปั ญหานั้นได้ ดังนั้นความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตและวัฒนธรรมการถื อศีลอดจึ งส่ งผลใน
ความสัมพันธ์ที่มีทิศทางในทางบวกซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความสมดุลในชีวิตและเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุ ขใจ
การปรับตัวทางวัฒ นธรรมด้านการใช้ภาษา มี อิทธิ พลต่ อความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิตในเชิ งลบ
กล่าวคือ เมื่อระดับการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา เพิ่มขึ้น มีผลทาให้ระดับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลืน
ในชี วิ ต ลดลง นั้ นหมายความว่ า ความรู ้ สึ ก สอดคล้อ งกลมกลื น ในชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลดลงนั่นเอง การศึ กษาครั้งนี้ สามารถอธิ บายได้ว่า แม้ว่าประชาชนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะนับถื อศาสนาอิ สลามเหมื อนกับประชาชนในจังหวัดอื่ นในประเทศไทยแต่ เนื่ องจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อยูต่ ิดกับประเทศมาเลเซี ย ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีภาษาและวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายกับ
ชาวมุสลิมในตอนเหนื อของมาเลย์ จึงทาให้วฒั นธรรมบางวัฒนธรรมอาจแตกต่างกับวัฒนธรรมอิ สลามในภาคอื่ นๆ
บ้างแต่ก็ยงั อยูใ่ นหลักคาสอนของศาสนาอิสลามที่เป็ นสากล (ตูวนั อารง ยีบากา, 2549) สิ่ งหนึ่ งที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของ
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ชาวมุ สลิ มในแถบนี้ คือการใช้ภาษา ชาวไทยมุสลิ มในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ วนใหญ่จะใช้ภาษาท้องถิ่ นเป็ น
ภาษามลายู ซึ่ งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และจากการติดต่อสัมพันธ์กบั มุสลิมชาวมาเลเซี ยซึ่ งอยูใ่ นดินแดนที่
ใกล้ชิดกัน ปั จจุบนั ชาวไทยมุสลิ มในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พู ดภาษาไทยได้กว่า ร้อยละ 50 และใช้ท้ งั ภาษาไทย
และภาษามาเลย์ ชาวไทยมุ สลิ ม จะต้องเรี ยนรู ้ พ ระคัม ภี ร์อ ัลกุรอาน เพื่ อใช้ในการประกอบศาสนกิ จประจาวัน จึ ง
สามารถอ่านเขียนภาษาอาหรับได้ ส่ วนตาราเรี ยนทัว่ ไปที่ใช้ในการสอนวิชาการศาสนานั้นมีท้ งั ภาษาอาหรับและภาษา
ยาวี (รอฮานิ เจะอาแซ, และคณะ 2551)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพบว่านักศึกษาที่เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากภูมิลาเนาเดิมของตนจะมีปัญหาในการปรับตัวมากกว่านักศึกษาที่มาจากจังหวัด
อื่น เนื่ องจากวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ คือ การใช้ภาษา นักศึกษาจะใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและการเรี ยนมา
ตลอดระยะเวลาที่ อยู่ในภูมิลาเนาของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของสถาบันเอเชี ยศึ กษา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเรื่ อง ไทยกับโลกมุ สลิ ม: ศึ กษาเฉพาะกรณี ชาวมุ สลิ ม (2539) รายงานว่านักศึ กษาที่ มาจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการสื่ อสารทางด้านภาษาไทยไม่ค่อยชัดและมี นักศึกษาบางคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลย โดยระบุว่า
ประมาณ 65% ของคนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้ ง นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ได้
กล่าวถึ งปั ญหาที่ตามมาของของการใช้ภาษาไทยไม่ได้ เช่ น อัตราการตกซ้ าชั้นสู งถึ งร้อยละ 33 เพราะฟั งครู ไม่รู้เรื่ อง
อ่ านหนังสื อ ไม่ แ ตกฉานและคุ ณ ภาพยังไม่ ดีพ อ เมื่ อ จะสอบเข้าเรี ย นต่ อในระดับ มหาวิ ทยาลัย การแข่งขัน กับกับ
นัก ศึ ก ษาทัว่ ไปท าให้ มี ปั ญ หาเพิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาด้านจิ ต ใจตามมา เช่ น ความรู ้ สึ ก วิ ต กกัง วล คับ ข้อ งใจ
เบื่ อ หน่ ายท้อ แท้ และอาจก่ อ ให้ เกิ ดภาวะซึ ม เศร้ าได้ มี ผลทาให้ ผลการเรี ยนต่ า และผลที่ ต ามมาท าให้ เกิ ดการตื่ น
ตระหนกทางวัฒนธรรม (Cultural shock) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mudhovozi (2012)ที่ศึกษาปั ญหาการปรับตัวใน
นักศึกษาต่างชาติทวั่ ไปที่เข้ามาศึกษาต่อในอเมริ กา รายงานว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในอเมริ กาชัว่ คราวจะมี
ประสบการณ์ การตื่ นตระหนกทางวัฒนธรรม มี ความสับสนเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตน ขาดการสนับสนุ นทาง
สังคม ไม่คุน้ เคย มี ความห่ างเหิ นการถูกแบ่งแยก และอุปสรรคในด้านการใช้ภาษา จนทาให้เกิ ดปั ญหาด้านการเรี ยน
ตามมา และในปี 2013 ได้มี ก ารศึ ก ษาประสบการณ์ ข องนัก ศึ ก ษาแอฟริ ก าที่ ม าจากซาฮานา เรื่ อ งการปรั บตัว ทาง
วัฒนธรรมในสังคมของสหรัฐอเมริ กา พบปั ญ หาของนักศึ กษาในการปรับตัว คื อปั ญ หาการปรับตัวด้านภาษา การ
สื่ อสารและวัฒนธรรมของอเมริ กา รวมถึงการถูกแบ่งแยกทางเชื้ อชาติ ความคิดถึงบ้าน อาการซึ มเศร้า ความหงุดหงิด
ฉุนเฉี ยวและความโมโห ความเหนื่ อย ความท้อและขาดความอบอุ่น ยิ่งกว่านั้นผลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาผิวดาที่มา
จากแอฟริ กาตะวันออกและตะวันตกรวมถึงนักศึกษาจากซาอุดีอาระเบียทางเหนื อของอเมริ กา ผลรายงานได้แสดงให้
เห็นเด่นชัดว่านักศึกษาผิวดาที่มาจากประเทศแอฟริ กา หรื อนักศึกษาที่มาจากเอเชี ยมีความยากลาบากในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมใหม่ ม ากกว่านักศึ กษาผิวขาว (Kankipati (2012) นอกจากนี้ ยงั มี ผลการวิจยั ของ
Chaiyapan (2015) พบว่านักศึกษามุสลิ มในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นมี ปัญหา
ความเครี ยดจากการใช้ภาษาไทยมากกว่านักศึกษาที่มาจากจังหวัดอื่น อีกทั้งงานวิจยั ชิ้นนี้ ยงั สนับสนุ นผลการวิจยั ของ
คณะผูว้ ิจยั ที่ยืนยันจากบทสัมภาษณ์ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้บอกเล่าอี กว่า “ในสามจั งหวัดชายแดนใต้ ส่ วนใหญ่ จะพูดกันใน
ภาษายาวี ทุกคนส่ วนใหญ่ นับถือศาสนาอิ สลาม ผู้คนจะไม่ ค่อยสื่ อสารเป็ นภาษาไทยกัน หนูกเ็ ช่ นเดียวกันจะไม่ ค่อยพูด
ไทย พูดแต่ ยาวีมาตั้งแต่ เล็กจนเข้ าเรี ยน ป.1-ม.6 ได้ พูดภาษาไทยเพียงบางครั้ งเอง เพราะว่ าสถานศึกษาที่หนูเรี ยนนั้น จะ
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เป็ นโรงเรี ยนเอกชนที่ มีการสอนสามัญควบคู่กั บศาสนา ส่ วนใหญ่ จะติ ดต่ อสื่ อสารกับอุซตาสหรื ออาจารย์ จะพูดภาษา
ถิ่นมากกว่ า ได้ พูดไทยเพียงคาบวิชาสามัญเท่ านั้น รู้ สึกทาให้ ตนเองพูดไทยไม่ ชัด เรี ยบเรี ยงคาพูดไม่ ถูกต้ อง และบางคา
ก็ไม่ ร้ ู จักความหมายเลย เมื่ออยู่ที่บ้านก็พูดยาวี ไม่ ค่อยพูดไทยเลย เพราะพ่ อไม่ ชอบฟั งเวลาสื่ อสารกับพี่สาวเป็ นไทย ดู
เหมือนว่ าเราเป็ นคนหยิ่งยโส หนูกเ็ ลยตัดสิ นใจไม่ พูดเลย แต่ ด้วยเหตุการณ์ ในปั จจุบันทาให้ ไทยพุทธกับมุสลิมไม่ ค่อย
พบปะกัน ไม่ ค่อยติ ดต่ อกันจนทาให้ หนูฟังภาษาใต้ ไม่ ค่อยรู้ เรื่ อง แต่ พอเข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยนี ้ ปี แรกก็มีความ
กดดั น เครี ย ด เพราะที่ นี่ มี ก ารเรี ย นสายสามั ญ อย่ างเดี ย ว มี ก ลุ่ม เพื่ อ นไทยพุ ทธเรี ยนด้ ว ยกั น หนู เป็ นคนที่ ไ ม่ ก ล้ า
แสดงออก เพราะพูดไม่ เก่ ง พูดไทยก็ไม่ ชัด จะติ ดต่ อกับเพื่อนก็ยาก บางครั้ งเพื่อนก็ล้อทาให้ ไม่ กล้ าพูดไปกันใหญ่ หนูก็
ได้ แต่ นั่งเงี ยบไม่ ค่อยพบปะ คุยกับเพื่อน มันทาให้ เรารู้ สึกเครี ยด” จากบทสัมภาษณ์ดงั กล่าวจะเห็นถึงความรู ้สึกเครี ยด
และความวิตกกังวลกับการใช้ภาษาไทยส่ งผลต่อภาวะความยากลาบากในการปรับตัวทั้งในเรื่ องของการเรี ยน การสร้าง
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน กระทบต่ อการดารงชี วิตในกิ จวัตรประจาวัน และประชากรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยกเว้น จังหวัดสตูล ประมาณร้อยละ 80 พูดภาษามลายูในชี วิตประจาวัน เด็กที่เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา
บางคนจึงพูดภาษาไทยไม่ชดั เจน และในบางครอบครัวพ่อแม่หรื อผูป้ กครองไม่สนับสนุ นให้ลูกหลานพูดภาษาไทย
เพราะเกรงว่าจะเป็ นการหันเหไปจากภาษาเดิ มของตน ชาวมุสลิ มบางคนมี ความคิดว่า ภาษาที่ถูกต้องของผูท้ ี่ นับถื อ
ศาสนาอิสลามก็คือ ภาษามลายูพ้ืนเมืองเท่านั้น และเมื่อเด็กกลับจากโรงเรี ยนถึงบ้าน กลับต้องใช้เวลาตอนค่าหัดอ่าน
พระคัมภีร์อลั กุรอานหรื อหัดอ่านหนังสื อมลายู เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับศึกษาทางศาสนาต่อในวันข้างหน้า จึงเป็ นปั จจัยที่
กระทบต่อการฝึ กหัดการใช้ภาษาไทยซึ่ งเป็ นภาษาราชการเมื่อต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน่ เอง (ตูวนั อารง ยีบา
กา, 2549)
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักศึกษามุสลิมยังคงมีความยากลาบากในการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านการใช้
ภาษาในการติดต่อสื่ อสารเป็ นอย่างมาก ความไม่สอดคล้องกลมกลื นด้านวัฒนธรรมนี้ จึงส่ งผลให้รูปแบบการดาเนิ น
ชี วิตของนักศึกษามุสลิ มจึงแตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาทัว่ ๆไป ความรู ้สึกการเป็ นหนึ่ งเดียวหรื อการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่มในสังคมใหม่ของนักศึกษามุสลิมยังคงต้องเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชีวิต
มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งต้องอาศัยการจัดการทางด้านจิ ตใจที่ต้องเผชิ ญกับความเครี ยดในการปรับตัวโดยเริ่ มต้นจากการทาใจ
ยอมรับกับสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตนเองจากการแก้ไขปั ญหา การน้อมรับและยอมรับกับ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นโดยมุ่ งจัดการกับปั ญหาเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นปั จจัยนามาสู่ ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต ในการ
เข้าใจสภาวะของสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นภายใต้ความกดดันเพื่อรักษาความสมดุลทางด้านอารมณ์ เพื่อให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างสันติ สุข มี ความสุ ขในการดารงชี วิตและเป็ นบัณ ฑิ ตที่สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีความพร้อมทางด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม
จิตใจที่ดีเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้
1.1 ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึ กษา นักจิตวิทยาการปรึ กษา จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เรื่ องวัฒนธรรมอิสลาม
เพื่อให้ เกิ ดความเข้าใจพื้ นฐานที่ เหมื อนกัน และทราบถึ งความต้องการของนิ สิตมุ ส ลิ ม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560 | 209

การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ของนักศึกษามุสลิม
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

แก้ปัญหาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนิ สิตมุสลิม โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึ กษาควรจะทาความคุน้ เคยเพื่อให้นกั ศึกษา
กลุ่ มนี้ เกิ ดความไว้วางใหญ่ เพื่ อที่ จะได้ปรึ กษาปั ญ หาเพื่ อช่ วยให้นักศึ กษาสามารถปรับตัวได้ดีข้ ึ น เป็ นการช่ วยให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรี ยน ลดปัญหาการลาออกหรื อถูกรี ไทร์จากการปรับตัวไม่ได้
1.2 สถาบันการศึกษา ควรสนับสนุ นและการปูพ้นื ฐานทักษะการใช้ภาษาไทยให้กบั กลุ่มนักศึกษาที่ยงั มี
ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับอ่อน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ทกั ษะภาษาไทย ทั้งการฟั ง พูด
อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.3 ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการบริ หารงานเกี่ ยวกับการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิมในสถาบันอื่ นที่เกี่ ยวข้อง หรื อเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจนักศึกษาที่มาจากต่าง
วัฒนธรรมในการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ละเอีย ดถี่ถว้ นและ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เช่น การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล การศึกษาเป็ นรายกรณี หรื อการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.2 ควรมีการเปรี ยบเทียบการปรับตัวทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษามุสลิ มที่มาจาก
สามจังหวัดชายแดนใต้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาที่มาจากภูมิภาคอื่น เช่น ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาค
กลาง หรื อในภาคใต้ที่มาจากขอบเขตพื้นที่ต่างออกไป
2.3 ควรมีการวิจยั การปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบเจาะลึกและติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็ นระยะเวลาประมาณ
3-6 เดื อน เพื่อวิเคราะห์ และทราบถึ งพัฒ นาการของการตื่ น ตระหนกทางวัฒ นธรรม และกระบวนการปรับตัวของ
นักศึกษาต่างวัฒนธรรมมากขึ้น
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