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ช่ือวทิยานิพนธ์   บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชาย 
แดนภาคใต ้
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1)ความหมายและความส าคญัของสันติภาพใน
อิสลามและทัว่ไป 2)นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ3)บทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนี
ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและเอกสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่1)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ คือ ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี จ  านวน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 2)กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี จ  านวน 367 คนจากประชากร
ทั้งหมด 4,502 คนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ความหมายและความส าคญัของสนัติภาพโดยทัว่ไปคือ การท่ีสงัคมใชชี้วิตอยูอ่ยา่งมี
ความสุขไม่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกนั ไม่ระแวงต่อกนั เคารพในความคิดท่ีแตกต่างกนั และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดได้ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ ส่วน
ความหมายและความส าคญัของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามไดใ้ห้ความส าคัญเร่ืองสันติภาพไม่
เฉพาะบนโลกน้ีเท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ(ชีวิตหลงัความตาย)ด้วย เพราะสันติภาพใน
อิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอย่างโดยส่งศาสนฑูตมฮมัมดั  เพื่อมา
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและเพ่ือสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนบนโลกน้ี ส่ิงแรกท่ีจะท าให้เกิด
สนัติภาพไดน้ั้นคือ บรรดามนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งมีหลกัอะกีดะฮฺ(หลกัศรัทธา)ท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงคือ การ
ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เช่ือมัน่ต่อการมีอยู่จริงของอลัลอฮฺ  ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ   ได้
ก  าหนดและไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีหา้มโดยยดึแบบอยา่งจากท่านนบีมุฮมัมดั  ก็จะท าใหเ้กิดสนัติภาพได ้
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  2. นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพมีดังน้ี1)ด้านการเปิด
หลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนับสนุนสันติภาพเพ่ือต้องการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานและแนวคิดในเร่ือง
สนัติภาพและเป็นบุคคลท่ีรักสนัติภาพ 2)ดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคมผ่านหลกัสูตร 
รายวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ กลุ่มศึกษาอลักรุอานและอบรม
ผูน้ าต่างๆ เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นแบบอยา่งในการสร้างสนัติภาพระดบัชุมชน ชาติ และนานาชาติ และ 3) 
ดา้นการสร้างจิตส านึกใหก้บัชุมชนดา้นสนัติภาพ มหาวิทยาลยัฟาฏอนีพยายามท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้และสนัติภาพตามแบบอย่างอิสลาม โดยอาศยัการศึกษา การเขียนต าราและการน าเสนอใน
เวทีต่างๆ  

3.บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
แนวคิดของผูบ้ริหาร รองลงมา คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก ส่วน 
จากการสมัภาษณ์และขอ้เสนอแนะ พบว่า มหาวิทยาลยัมีแนวคิดหลกัคือการสร้างสันติภาพในระดบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลก รวมทั้งโลกหน้าดว้ย โดยให้คนในสังคมมีความรู้
เร่ืองศาสนาก่อนผา่นสโลแกน อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ (ประชาชาติเดียวกนั)และอุมมะฮฺ วะสะฏอ (ประชาชาติ
สายกลาง) และมหาวิทยาลยัไดป้ลกูฝังบณัฑิตรักและสร้างสรรค์สันติภาพในสังคมพหุวฒันธรรมตาม
หลกัการอิสลาม 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this research are to study (1) meaning and importance of 

peace in Islam and general, (2) the policy of Fatoni University in establishing peace, and 

(3) the role played by the university in peace building in the three southern border 

provinces. The research is qualitative and was conducted by collecting, studying and 

analyzing related data and literature materials, and using field study through interview 

and questionnaire. The samples used in the research include 1) 5 interviewed selective 

administrators of the university, and 2) 367 staff and students out of the total 4,502 

population. The researcher used SPSS13.0 FOR WINDOWS PROGRAM to analyze the data. 

The statistics applied are the percentage, average value, and standard deviation value.  

The results of the research found that 

1. The meaning and importance of peace in general is that all people could 

live together happily and peacefully in the same community. No one afflicts, exploits, 

and is suspicious to others. All uphold justice and peace. And in Islam, peace is not only 

given importance for the sake of this world but also Akhirah (life after death). According 

to Islam, peace was bestowed by God, Almighty, upon human beings through Prophet 

Muhammad (Peace be upon him) who was the best model in maintaining life and 

building peace on earth. Peace in man could be created only by inculcation of right faith, 

namely belief in Allah (Glorious be to Him), His omnipresence, abiding by His 

commandments, and avoiding what was prohibited by Him.   
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2 The policy adopted by the university related to peace building are 

manifested in 1) its academic programs and subjects to make students understand and 

love peace, 2) its producing graduate in order to build peace in community through 

various subjects and activities such as Qiyamullail (night religious activities), Quranic 

learning group class, and training to make the learners exemplary in peace building at 

local, national and international levels, and 3) its creating awareness in public mind with 

relation to peace. In this case, Fatoni University attempted to function as a learning and 

peace building institute in conformity with Islam through various publications and 

academic forums.  

3. Regarding the roles played by the university to promote and establish 

peace in the three southern provinces, the study found that generally it is at very good 

level. Individually, the highest mean level of the role conducted is in the administrators’ 

way of thinking. Secondary to it is producing peace-loving graduate. The initiation of 

new peace-orientated program is at very good level. The suggestions resulted from the 

research interview found that the university has its own way of thinking in peace building 

at individual, family, community, as well as national and international level for the sake 

of this worldly life and the hereafter. In realizing this aim, at first step it taught the 

community religious knowledge through the slogan of Ummah Wahidah (One Nation) 

and Ummah Wasata (Moderate or Tolerant Nation). The university also aims to imbue 

students with Islamic spirit of loving and upholding peace in multi-cultural society. 
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