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ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเรื่อง ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร : ชีวประวัติ แนวคิดและบทบาทในการ
พัฒนาสังคมจงัหวัดชายแดนภาคใต ผูวจิัยขอนําเสนอบทวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 
1. การศึกษาและประสบการณ 
 จากการศึกษาวิจัยสามารถวเิคราะหไดวาตลอดชีวิตของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ทานได
ใชเวลาอุทิศตนใหกับกับการศึกษามาโดยตลอด จนวินาทีสุดทายของทาน นับตั้งแตทานร่ําเรียนกับ
บิดาของทานตัง้แตอยูในเปล พบวา ทานไดรับการศึกษา จากบิดาของทาน ซ่ึงเปนบรมครูคนแรก 
เมื่ออายุวยัถึงภาคบังคับทานก็สงไปเรียนทีโ่รงเรียนประชาบาลในหมูบาน จนสําเร็จภาคบังคับ 
หลังจากนัน้ความตองการของครอบครัว จะใหมีพืน้ฐานของศาสนาก็เลยถูกสงไปเรียนที่สถาบัน
ปอเนาะ ถึง 3 ปเศษ หลังจากนั้นทานก็ถูกสงไปเรียนศาสนา และภาษาตางๆ มลายู อาหรับ อังกฤษ 
ในระดบัสูง ที่ประเทศมาเลเซีย ทานมีความสนใจตอการเรียนมากขึ้น เปนลําดับทุกครั้งที่ทาง
โรงเรียนมีกิจกรรมทานจะเขารวมเสมอจนเปนที่รักใครของผูบริหารและครูบาอาจารยตลอดจน
เพื่อนฝูงในสถาบันเดียวกัน บางครั้งทานถูกเลือกเปนตัวแทนของสถาบันศึกษาไปประชุมกิจกรรม
ตาง ๆ ดวย ทานไดเรียนรูเร่ืองศาสนาและภาษาตางๆ ที่เปนภาษาหลกัของโลก เชน ภาษาอาหรับ  
ภาษาอังกฤษ  และภาษามาลายู  จากจดุนี้แสดงใหเหน็วา  การปูฐานทางดานการศึกษาของ ดร.
โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนสิ่งที่ถูกตองและควรที่จะนําเปนแบบอยางในทางปฏิบตัิได  เพราะสิง่
นั้นเปนจริงในชีวิตการศึกษาของทานที่สามารถนําไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  แลวกลับมาให
คุณประโยชนตอประเทศชาติอยางมหาศาล 
 
2. การทํางาน 
 จากการศึกษาผูวิจัยเห็นวา ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไมใชคนทีรั่กการเรียนเพยีงอยาง
เดียว ทานรกัการทํางานดวย จะเหน็ไดวาจากที่ทานใชเวลาวางจากการเรียนหนังสือ ทําธุรกิจขาย
ของเล็กๆ นอย ๆ และรับจางสอนพิเศษ รับจางเรียบเรียงหนังสือ แบบเรียน เปนตน เปนลามใหกับ
ชาวตางชาติดวย ทั้ง ๆ ที่ครอบครัวของทานไมขัดสนในเรื่องเงินทอง ที่จะสงทานเรียนในระดับสูง 
ๆ จนกระทั่งทานจบปริญญาตรี ทานก็สมัครทํางานกอน พอไดโอกาสก็ไปศึกษาตอในระดับดุษฎี
บัณฑิต กลับมาทํางานที่บานเกิด อยูในตาํแหนงระดับผูบริหารหลายแหง ทานไดใชเวลาวางแตง
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หนังสือ เขยีนหนังสือในหนังสือพิมพฉบับรายวันอยูหลายป ในขณะเดียวกันทานชอบทํางานนอก
เวลาราชการเขาไปพบปะกับพี่นองประชาชนอยูบอยครัง้ 
 
3. การเปนศึกษานิเทศก 
 บทบาทและแนวคิดของ ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร เร่ิมปรากฏเดนชดัขึ้นเมื่อทานไดเปน
ศึกษานิเทศก เขต 2 จังหวดัยะลา เพราะทานเริ่มวางพืน้ฐานสําคัญทางดานวิชาการทานไดจดัการ
สํารวจสภาพการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียนทั่ว ๆ ไปในเขตการศึกษา 2 จัดทําการวิจยั 
วิธีสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับสภาพของประชาชนในพื้นที่เขตศึกษา 2 และไดวางโครงการ
ประชาสัมพันธ (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 99) 
 ความมุมานะ ความใฝฝน และการตัง้ใจจริง ในการปฏิบัติหนาที่ของ ดร.โมหมัมัด  อับดุลกา
เดร ที่ตองรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเกือบ 8  ป ในตําแหนง ศกึษานิเทศก ผูวจิัย เห็นวา ระบบ
การศึกษาในเขตการศึกษา 2 ไดรับการพฒันาและเจริญกาวหนาอยางมีระบบและขัน้ตอนที่ดีมาก มี
การฝกทักษะการปฏิบัติ งานอยางมีประสิทธิภาพยกระดบั เจาหนาทีแ่ละครูผูสอนดวย  
 หลังจากนัน้ทานยายไปเปนหัวหนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา งานภายใต
การนําของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  คร้ังนี้ในระยะตน ๆจะมีอุปสรรคบาง เนื่องจากบุคลากรจาก
หลายหนวยงานหลายสังกัด มารวมปฏิบัติงานในที่ที่เดียวแตดวยความเฉลียวฉลาดของทานที่
เต็มไปดวยประสบการณ ทานไดเนนความเปนเอกภาพ และสรางสามัคคีในหมูคณะกอน นับวา
เปนการกาวแรกและสําคัญในชีวิตการทํางานของทาน ในฐานะผูบริหารระดับสูงคนหนึ่ง 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนนกับริหารที่มีอุดมการณและมีระบบในการทํางาน เพราะ
ทุกครั้งที่ทานจะทํางานหากเปนไปไดทานจะตองทําการวิจัย สํารวจกอนวางานที่ดาํเนินตอไปนัน้ 
ตองไดรับขอมูลที่ชัดเจน อยางเชน 

วิจัยทกุชนดิ เพื่อการสอนภาษาไทย แกชาวไทยมุสลิมทีพู่ดภาษาไทยไมได เพื่อใหเรียบงาย  
และไดผลดี  

สํารวจความตองการและจดัทําแบบเรียนพเิศษสําหรับนกัศึกษาผูใหญเบ็ดเสร็จ โดยใช 
อักษรไทยเขียนคํามลายูสําหรับบทนําเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ เปนกรณีพเิศษ 
 

ริเร่ิมการสอนพูดภาษาไทย ทางวิทยุ ดวยการสํารวจความตองการจัดทาํหลักสูตรใชเทคนิค 
สวนรวมและกระบวนการ “คิดเปน” กระบวนการนี้ผูวิจัยพบวาทานไดใชมากเปนพิเศษ และ
บอยครั้ง 

ดวยการที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เขาไปบริหารทําใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวดัยะลา เปนศูนยตัวอยางทางวิชาการที่มีการบริหารที่เตบิโตเร็ว บริหารไดอยางกวางขวาง มี
รายได เปนเงนิบํารุงการศึกษามีสูงถึง 600,000 บาท ตั้งแตป พ.ศ.2524  
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เร่ิมใชกระบวนการคิดเปน ในการสอนวิชาชีพ ชวยใหนักศึกษาเห็นชองทางประกอบ 
อาชีพมากขึ้น  เปนศูนย ฯ ทีม่ีนักศึกษาเขาเรียนวิชาชพีมากที่สุด 

คิดคนและจัดทําแบบฟอรมการติดตามผลการศึกษานอกโรงเรียน (Mentoring Tools) ทุก 
รูปแบบเพื่อปองกันการคัดหลอกเพื่อเบิกเงิน 

คิดขั้นตอนสําคัญในการควบคุมการหยดุกลางคัน (Drop out) ทุกขอที่ผูวิจัยหยิบยกมา 
กลาวนั้น สามารถวิเคราะหไดวา ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนผูบริหารที่มีศักยภาพในการ
บริหารการจัดการที่ดี และมคีวามสามารนาเชื่อถือ 
 
4. การเปนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
 การเปนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ผูวิจัย
เห็นวา ทานมีความจริงตองานเพราะเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง  ตามกระบวนการขั้นตอนที่
กําหนดไวจึงจะสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว  ดังเชน  กิจกรรมเพื่อความมั่นคงของศูนยฯ
ทานไดพยายามจัดการจนสําเร็จ เชน การจัดพิธีแจกประกาศนียบัตรการศึกษาผูใหญแผนเบ็ดเสร็จ
ขั้นตน เมื่อจบหลักสูตรแลวนักศึกษาจํานวนหนึ่งไดแสดงความประสงคจะรับประกาศนียบัตรที่
ศูนยฯเพื่อจะไดรูจักสถานที่และพบปะขาราชการอื่น ๆ ดวย หัวหนางานเบ็ดเสร็จ หัวหนาฝาย
แผนงาน และโครงการจึงมีการประชุมรวมกับ ผูบริหารระดับอําเภอซึ่งมีศึกษาธิการอําเภอหัวหนา
หมวดการศึกษา พรอมกับครูผูสอนวางแผนสนองความตองการของนักศึกษา ที่ประชุมตกลงให
ศูนยฯ เปนเจาภาพ และเปนผูมีเกียรติรวมงานในครั้งนี้ผลสุดทายงานจบลงดวยดี 
 ในชวงแรกของการบริหารภายใตการบริหารของ ดร.โมหัมมัด อับดลุกาเดร ทานไดเนน
ความสามัคคีเปนกาวแรกและสําคัญ เนื่องจากบุคลากรจากหลายสังกัดมารวมปฏิบัติงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ทานผูอํานวยการและขาราชการจึงมุงเนนในการพัฒนาบุคลากร เนนความ
สามัคคีนับวาเปนกาวแรกและสําคัญมากในชีวิตการทํางานของทาน ในฐานะเปนผูบริหารระดับ
สําคัญ  
 
5. การเปนผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดารุลอีมาน 
 งานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพตดิของ ดร.โมหัมมัด  อับดลุกาเดร  ผูวิจยัสามารถวิเคราะหวา
เปนงานที่เสี่ยงตอชีวติและทรัพยสิน  เปนงานที่ตองเสยีสละ ตองใชความอดทน  ตองคลุกคลีกับ
ผ ู ปวย  ซ่ึงสวนใหญจะไมปกติทางระบบประสาทแถมยังเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ  แตโดย
การที่ทานเปนนักพัฒนา  เปนผูที่มีจิตใจเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยกันทานจงึยอมสละเวลากําลัง
กาย  กําลังใจ  กําลังทรัพย  สละทุกอยาง  อุทิศตนใหกับผูปวยที่ติดยาเสพติดเหลานัน้ไดพนจากขมุ
นรกที่กําลังจะคราชีวิตมนุษยเหลานัน้  ทัง้ที่เจตนาและไมเจตนา  บางคนถูกชักจูงหลอกหลวง  แต
ไดกลับเนื้อกลับตัว สูสังคมและเขาหาพระเจา(อัลลอฮฺ)ในทายสุด ซ่ึงนับวาเปนบทบาทหนึ่งที่ 
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ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดรไดเสียสละเพื่อชวยเหลือสังคมที่ควรแกการเอาเยี่ยงอยางในการ
ดําเนินชวีิตในอนาคตตอไป 
 
6. งานดะวะฮฺ 
 จากการศึกษา พบวา ในปนปลายชีวิตของ ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดรนั้น สวนมากทานจะ
อุทิศเวลาของตนเองใหกับการเชิญชวนใหมนุษยไปสูหนทางที่ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
ดวยการสรางศรัทธาตอเอกภาพของเอกองคอัลเลาะฮ  ละเวนการตั้งภาคี ตอเอกองคอัลเลาะฮ ซุบฮานา
อูวาตะอาลา  ปฏิบัติศาสนกิจ   ตามแบบฉบับของนบี (ศาสดา) มูฮัมมัด ซอลลอลลอฮฺ ฮูอาลัยฮีวา
ซัลลัม ละเวนการปฏิบัติตนในสิ่งที่รูจักการเสียสละ ถอมตน เอื้ออาทร ชวยเหลือสังคมโดยไม
ตองการสิ่งตอบแทน ใหเกียรติผูอ่ืน ใหความสําคัญงานสวนรวม มากกวา งานสวนตัว 

แนวคิดและบทบาทของ ดร.โมหัมมัด อับดลุกาเดร  ชีวประวัติ : แนวคดิและบทบาทในการ
พัฒนาสงัคมจงัหวัดชายแดนภาคใต  
1. ดานสังคม 

จากการศึกษาผูวิจัยสามารถวิเคราะหวา  
 1.1 ทานไดเนนใหประชาชน เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งถือวาเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาสังคม 
 1.2  ทานสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาได เชน การทํา
ธุรกิจคาขาย ชางตาง ๆ ที่ไมยึดติดกับอาชีพ  เกษตรกรรม  เพียงอยางเดียว โดยที่ทานไดเปดโอกาส
ใหไปรับการอบรม เรียนรูไดที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในแผนกอาชีพตาง ๆ ซ่ึงมีการจัด
เตรียมการสอนไว 
 1.3 รณรงคใหประชาชนหางไกลและตอตาน ยาเสพติด และสุดทายที่ตองบําบัดถาหากติด
ไปเพื่อไมใหทรมานและกระทบตอผูอ่ืน โดยทานไดรวมกอตั้งศูนย บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด ที่ ดารุลอีมานบุดี 
 1.4 สงเสริมแนะนําใหประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  ยอมรับการเปนบาวของอัลลอฮฺ 
 
2. ดานการศึกษา 
 2.1 ทานมีแนวคิดที่จะใหประชาชนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยเชื่อวาความฉลาด
ของมนุษยนั้นพัฒนาได การจัดการศึกษา จึงควรเนน วิธีฝกความคิดความฉลาด การทําเปน ควรใช
วิธีการและเทคนิคการสอนที่ชวยผูเรียนใหมีโอกาสฝกทักษะ ทํางานได ประกอบอาชีพไดเนนการ
แกปญหาเปน ชวยใหเกิดการเรียนรู วิธีเรียนดวยตนเอง เพื่อใหสามารถปรับตัวเองได ในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้  
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 2.2 ทานสงเสริมใหประชาชนทั้งในและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการ
เฉพาะตองเรียนรูภาษาตางประเทศหลาย ๆ ภาษาเพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพในอนาคต 
โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของรัฐ 
 2.3 ทานไดสงเสริมใหมีการพัฒนาโรงเรียนปอเนาะ จากการที่ไดสอนวิชาศาสนาเพียงอยาง
เดียวใหมีการแปรสภาพเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สอนวิชาสามัญควบคูและสอนวิชาชีพไป
พรอมกัน 
 2.4 ทานพยายามพัฒนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา โดยขอเงินทุนสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ใหมีโอกาสเทาเทียมชุมชนอื่น  โดยเฉพาะพี่นองมุสลิมที่อยูในชนบทสามารถเรียน
ได โดยไมตองออกไปเรียนที่ศูนยฯ  ทางศูนยจะจัดสงวิทยากรและบุคลากรไปชวยสอนและพัฒนา
ในดานตาง ๆ    
 2.5 ทานพยายามใหมกีารศึกษาทางวทิยุและใชศูนยอานหนังสือประจําหมูบานเปนตัว
ประกอบเพื่อกนัลืมภาษาและรักการอาน 
 
3. ดานการเมืองการปกครอง 

3.1 ทานมีแนวคิดในดานการเมืองการปกครองเนื่องจากไดรับอิทธิพลตั้งแตทานเริ่มเรียนที่
รัฐ กลันตัน มาเลเซีย จากการที่ทานเรียนรูและเขาใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ประกอบกับการ
ไดรับอิทธิพลแนวคิดของเต็งกูมะฮมูด มะไฮยิดดีน  บิน อับดุลกาเดร  ที่ตองการใหสภาพความ
เปนอยูของประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภายใตอยูอยางสงบปราศจากขอขัดแยง
ระหวางประชาชนกับฝายรัฐบาล ไมตองการใหรัฐมองขามและไปใหความสําคัญตอการดํารงชีวิต 
และสวัสดิการตาง ๆ ใหเทาเทียมกัน 
 ทานมีความตองการอยางแรงกลาที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยอาศัย 
อํานาจและตําแหนงทางการเมือง ทานจึงสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาพผูแทนราษฎรถึง 2 คร้ังและ
สุดทายไดลงสมัครสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดทํางานในตําแหนง คณะกรรมการกรรมาธิการ
วิสามัญ สภารางรัฐธรรมนูญ 
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