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วิธีการวิจัย 
 

  การศึกษางานวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเอกสารที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของ ดร.โมหัม
มัด      อับดุลกาเดร พรอมทั้งแนวคดิและบทบาทของทานในการพัฒนาสังคมจังหวดัชายแดน
ภาคใต เปนการวจิัยทางประวัติศาสตร (Historical Approach) โดยใชวิธีการวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) สัมภาษณผูที่มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องนี้โดยนําเสนอรายงานแบบ
พรรณนาวเิคราะห (Analytical Description) 
 ทางดานขอมูลที่ใชในศกึษาคนควาจะใชขอมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
จากตํารา ภาษาไทย มลาย ูและอังกฤษ เชน หนังสือ ประวัตยิอของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร และ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มคีวามรู ความเขาใจ เกีย่วกับเรื่องนี้ เอกสารชั้นสอง (Secondary 
Sources) เชน วิทยานพินธของ เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร เร่ืองการตอตานนโยบายรัฐบาล ในสี่
จังหวดัภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยีสุหลง  อับดุลกาเดร  พ.ศ. 2482 – 2497 
รายงานการวิจัยของ ดร.อนันต ทิพยรัตน และคณะ ป พ.ศ. 2532 เร่ือง การวิจัยประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรูและใชภาษาไทยในหนวยงาน เปนตน เอกสารชั้นสาม (Tertiary 
Sources) เชน หนังสือสารานุกรมตางๆ เชน วิถีชีวิตของชาวมสุลิม ของเขตการศึกษา 2 หนังสือพิมพ
รายสัปดาห รายวนั เปนตน ทั้งนี้เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสภาพสังคมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

ชีวประวัติของ ดร.โมหัมมดั  อับดุลกาเดร แนวคิดและบทบาทของทานในการพัฒนา
จังหวดัชายแดนภาคใต  
 ในการศึกษาเรือ่งนี้ผูวิจัยมีวิธีการดําเนนิการวิจัยดังนี้ คือ 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี ้

  ทบทวนเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ทุติยภูมิ (Secondary Sources) และตติย
ภูมิ  

(Tertiary Sources) ที่เกี่ยวของกับสภาพสงัคมของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต ชีวประวัติ
ของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร แนวคิดและบทบาทของทานในดานสังคม การศึกษาและ
การเมืองการปกครองจากหนงัสือตาง ๆ ทั้งภาษาไทย มลายูและอังกฤษ 

  แยกขอมูลเอกสารตามหัวขอใหญ และหัวขอยอย แลวคนหาขอมูลประกอบที่มี
ความสัมพันธ 

กับแตหวัขอทีก่ําหนด 
หัวขอใหญ คือ สภาพสังคมของชาวไทยมสุลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป 2475  21 
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ถึง 2543 
 หัวขอยอย 

1. สภาพภูมิศาสตร 
1.1  ที่ตั้ง 
1.2  ลักษณะภมูิประเทศ 

2. ศาสนาและการศึกษา 
2.1  การนับถือศาสนา 
2.2  การไดรับการศึกษา 

3. การเมืองการปกครอง 
3.1  สามจังหวดัชายแดนภาคใตในอดีตถึงป พ.ศ. 2475   
3.2  สามจังหวดัชายแดนภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2475 – 2543 

หัวขอใหญ คือ ชีวประวตัิของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
 หวัขอยอย 

1. ชีวิตในวยัเยาว 
1.1  กําเนิด 
1.2  การไดรับการเลี้ยงด ู
1.3  ชีวิตครอบครัว 

2. การศึกษาและประสบการณ 
2.1  การศึกษาระดับประถม 
2.2  การศึกษาปอเนาะ 
2.3  การศึกษาระดับมัธยม 
2.4  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.5 ชีวิตการทาํงาน 

2.5.1  การเปนศึกษานิเทศก 
2.5.2  การเปนหัวหนาศ ูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
2.5.3  การเปนผูอํานวยการศูนยฟนฟูมสรรถภาพผูติดยาเสพติด 
2.5.4  งานดะวะห 

3. บั้นปลายชีวิต 
หัวขอใหญ คือ แนวคดิและบทบาทของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 

 หัวขอยอย คือ 
1. ดานสังคม 

1.1  ปญหายาเสพติด 
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1.2  ปญหาความยากจน 
1.3  ปญหาความไมสงบเรียบรอย 

2. ดานการศึกษา 
2.1  ความสําคัญทางดานการศึกษา 
2.2  การบริหารการจัดการศกึษานอกระบบ 

3. ดานการเมืองการปกครอง 
3.1  การสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
3.2  การสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ 
1.3.1 เตรียมประเด็นหัวขอสัมภาษณ 
1.3.2 ติดตอผูที่ตองการสัมภาษณลวงหนา 
1.3.3 สัมภาษณ 

นางแวมีเนาะ ตานิ่ง  (ผูอุปการะเลี้ยงด)ู 
  ผอ.อารีเฟน อับดุลกาเดร  (นองชาย) 
  อาจารยปานตา อับดุลกาเดร  (บุตรชาย) 
  อาจารยมานิต จารงค  (อดีตศกึษานิเทศก เขตการศึกษา 2) 
  อาจารยเจะมามะ ยะโกะ  เจาหนาที่ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา 
  ผศ.สุพร  แหละหลีมีน (อดีตผอ.ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ  

ดารุลอีมาน บุดี ยะลา) 
 นอกจากนี้ยังไดขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เคยใชชีวิตในการทํางานกับทาน 
ทั้งนักวิชาการ นักบริหาร นกัการเมือง รวมทั้งเครือญาติ มิตรสหาย ทีศู่นยมัรกัส จังหวัดยะลา ญาติ
พี่นองที่อําเภอยะรัง จังหวดัปตตานี และจงัหวัดนราธิวาส 

 รวบรวมขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณและแยกขอมูลตามหัวขอที่กําหนด 
 
2. แหลงคนควาขอมูล 

ผูวิจัยไดคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้คือ  
   หอสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
   สํานักวิทยบริการ (จอหน เอฟ เคนเนดี)้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตาน ี
   หอสมุดวิทยาลัยอิสลามยะลา 
   หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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   หอสมุดประชาชนยะลา 
 หอสมุดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ยะลา 
 หอสมุดมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขตยะลา 
 หอสมุดมหาวทิยาลัยทักษิณสงขลา 
 หองสมุดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดารุสอีมาน ยะลา 
 หองสมุดโรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา 
 หองสมุดสํานกังานเขตการศกึษา 2 
 หองสมุดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต จังหวัดสงขลา 
 หองสมุดประชาชนอําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 หอสมุดมหาวทิยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย (University Malaya)  
 หอสมุดมหาวทิยาลัยแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย (University Kebangsaan Malaysia) 

3. จัดระเบยีบขอมูลใหเปนหมวดหมูอยางมีระบบ 
4. วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณแลวนํามาสรุป 
5. เขียนวิทยานิพนธ 
6. ตรวจสอบความถูกตอง 
7. พิมพวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
8. สงวิทยานิพนธพรอมตนฉบับ (Manuscrips) ที่มีจดหมายจากสํานักพมิพตอบการลงตีพิมพ 
 


