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1.บทสรุปของผู้บริหาร

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์

เครือข่ายวิชาการ Peace Survey ก่อตั้งข้ึนในปี 2557 โดยการริเริ่มของนักวิชาการ นักวิจัย นักกิจกรรมทางสังคมและองค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานด้าน
การสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 15 องค์กร การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกในปี 2559
และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน (6 ครั้ง)

รูปแบบการท างานแบบเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ท างานอย่างใกล้ชิดและมีการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักคิดส าคัญ 4 ประการคือ  
1. องค์กรมีเป้าหมายร่วมกันคือ การเป็นช่องทางการส่งเสียงความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2. การขับเคลื่อนเครือข่ายด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย ทั้งสันติศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร ฯลฯ
3. เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ
4. สร้างความย่ังยืนของเครือข่ายด้วยการระดมทรัพยากร ทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณและการอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

การด าเนินงานใช้หลักการ PDCA ด้วยการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายในทุกขั้นตอนของกระบวนการ และมีการปรับปรุงกระบวนการเป็นวงรอบ
อย่างต่อเนื่องทั้ง 6 วงรอบของการท างานโครงการส ารวจในแต่ละปี

คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ พิจารณาจาก (1) จ านวนองค์กรในเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของเครือข่ายและการ
สร้างความร่วมมือ (2) พื้นที่การด าเนินการส ารวจที่ครอบคลุมทุกต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (290 ต าบล) กลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจทั้ง 6 ครั้ง จ านวน 
10,188 คน (3) ขยายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานภาครัฐ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ สถาบันวิชาการ นักวิจัย องค์กรภาคประชาสังคม และสาธารณะ



สถาบันสันติศึกษา เป็นสถาบันเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ มุ่งสู่
สถาบันชั้นน าระดับประเทศด้านสันติศึกษา
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

สถาบันสันติศึกษา มีภาระหน้าที่ในการวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้วิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการศึกษาในศาสตร์ด้านการจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษาที่
เป็นความเชี่ยวชาญของสถาบันหรือภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

โครงสร้างส่วนงานภายใน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานบริหารสถาบัน ประกอบด้วย ส านักงานบริหารสถาบัน และ 2) กลุ่มงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือสังคม 
ประกอบด้วย ศูนย์วิชาการความขัดแย้งและสันติศึกษา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์บริการวิชาการและพันธกิจเพ่ือสังคม

โครงสร้างองค์กร

1. วิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สันติศึกษา เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
2. ผลิตก าลังคนที่ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
3. ร่วมขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันด้วยองค์ความรู้
สันติศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

P = Peace ใฝ่หาสันติ
E = Equality เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
A = Attitude มองโลกตามความเป็นจริง 
C = Communication สื่อสารอย่างมีสุนทรียะ
E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม

I & R Integrity and Responsibility
ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

วัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
หลักสูตร non degree ชุดวิชาการจัดการความขัดแย้ง: 
เครื่องมือและการประยุกต์ใช้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ป.ตรี วิชาชีวิตที่ดี
หมวดวิชาเลือกเสรี ป.ตรี วิชาความขัดแย้งและสันติภาพ
ในอาเซียน และวิชาความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม

การจัดการศึกษา

ระบบสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ระดับประเทศ และในกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้

การวิจัย

ให้ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาร่วมกับชุมชน
เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการสู่สังคมผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ให้ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาร่วมกับเครือข่ายวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ

การบริการวิชาการ

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์

เครือข่ายวิชาการ 

Peace Survey

คณะท างานวิชาการ

(24 องค์กร)
ทีมส ารวจภาคสนาม

ฝ่ายประสานงาน
โครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ 
"ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์

กลุ่มเป้าหมายของเครือข่าย Peace Survey
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อ าเภอของสงขลา)
2. คณะพูดคุยสันติสุขทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายไทย และผู้เห็นต่างจากรัฐ
3. หน่วยงานภาครัฐ (ด้านความมั่นคงและการพัฒนา) 
4. องค์กรภาคประชาสังคม

ต้องการข้อมูลประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ความต้องการและความคาดหวังของคณะพูดคุยสันติสุขทั้งสองฝ่าย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่

• ส่งเสียงความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี
• ประสิทธิภาพของรัฐในการแก้ปัญหา (ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา)
• ความส าเร็จของกระบวนการสันติภาพและการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ กิจกรรมเครือข่าย
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ 
"ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์

เพ่ือเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สะท้อนความคิดเห็นและ
ความต้องการของตนต่อผู้เกีย่วข้องกับการขับเคลื่อน

กระบวนการสันติภาพ

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ
ได้มีข้อมูลทางวิชาการที่มาจากความต้องการ

ของประชาชนในการประกอบการตดัสินใจและด าเนินการ

เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของกลุม่ตัวอย่างประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการสันติภาพ/สันติสขุจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์
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PDCA กระบวนการวิจัยที่แม่นย าและน่าเชื่อถือ

Plan Do Check Act

⮚ สร้างและสานพลัง
เครือข่าย

⮚ ก าหนดเป้าหมายร่วม
⮚ สร้างแผนการท างาน
⮚ ประสานพื้นที่
⮚ เตรียมเครื่องมือ
⮚ เตรียมคน

⮚ เก็บข้อมูลเชิงรุก
⮚ ตั้งรับและจัดการปัญหา 
⮚ ติดตามการท างาน
⮚ บันทึกข้อมูล
⮚ วิเคราะห์ผล

⮚ ตรวจสอบคุณภาพและ
ความแม่นย าของข้อมูล 

⮚ จัดการความรู้
⮚ สื่อสารผลลัพธ์
⮚ การสะท้อนกลับผ่านการ

ประชุม จนท.เครือข่าย 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์
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PDCA กระบวนการวิจัยที่แม่นย าและน่าเชื่อถือ

Plan Do Check Act

⮚ สร้างและสานพลัง
เครือข่าย

⮚ ก าหนดเป้าหมายร่วม
⮚ สร้างแผนการท างาน
⮚ ประสานพื้นที่
⮚ เตรียมเครื่องมือ
⮚ เตรียมคน

⮚ เก็บข้อมูลเชิงรุก
⮚ ตั้งรับและจัดการปัญหา 
⮚ ปรับแผนตามสถานการณ์
⮚ ติดตามการท างาน
⮚ บันทึกข้อมูล
⮚ วิเคราะห์ผล

⮚ ตรวจสอบคุณภาพและ
ความแม่นย าของข้อมูล 

⮚ ตรวจสอบกระบวนการ
ท างาน 

⮚ จัดการความรู้
⮚ สื่อสารผลลัพธ์
⮚ การสะท้อนกลับผ่านการ

ประชุม จนท.เครือข่าย 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

4 หลักคิด: กระบวนการบริหารเครือข่ายที่เข้มแข็ง

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์



10

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขยายเครือข่ายการท างานเพ่ิมขึ้น
จาก 15 องค์กร เป็น 24 องค์กรในปัจจุบัน

ขยายพื้นที่การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่ครอบคลุมทุกต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขยายผลการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ • จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ คณะพูดคุยสันติสุข คณะกรรมาธิการกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ในพื้นที่ 
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ

• น าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ ผ่านการแถลงข่าว การ
เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและเวทีวิชาการต่าง ๆ 

• เผยแพร่ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

• ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิในงานเวที
คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ประจ าปี 2565 ประเภทรางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จาก
ส านักงานก.พ.ร.
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ด้านงบประมาณ
ในแต่ละครั้งของการส ารวจทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรด้านสันติภาพ (ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ มูลนิธิเอเชีย Sasakawa Peace Foundation กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์) 
นอกจากนี้ แผนการท าโครงการ Peace Survey ในครั้งต่อไป มีแนวทางการระดมทุนจากสมาชิกเครือข่ายอีกด้วย

ด้านทรัพยากรบุคคล
1. การวางเป้าหมาย และการประสานสมาชิกในองค์กร โดยการใช้วิธีการจัด Workshop ในการเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะ การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยผ่านการจัดท าคู่มือการเก็บข้อมูลภาคสนาม และฝึกอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม

การบริหารจัดการภาคสนาม 
1. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น สถานการณ์โควิด การเกิดความรุนแรงในพื้นที่
2. การเก็บข้อมูลภาคสนามมีการประสานงานผา่นหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงระดับหมู่บ้าน รวมถึงหน่วยงานฝ่ายมั่นคง ผู้น าท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่
จะเกิดขึ้น และให้เกิดความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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8. ความท้าทายต่อไป 

แนวทางที่น าไปสู่การปรับปรุง
1. การปฏิบัติงานภาคสนาม ต้องอาศัยคนใน (insiders) ซึ่งทางโครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยกระดับพนักงาน

เก็บข้อมูลภาคสนามให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลของสาธารณะ 
3. การสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ 1) รูปแบบการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น สื่อออนไลน์ 2) กิจกรรมการสื่อสารกับสาธารณะ

และชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ระดับชุมชนให้มากขึ้น 3) การสื่อสารกับกลุ่มผู้เห็นต่าง
4. การขยายกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เช่นกลุ่มภาคประชาสังคม
5. สร้าง platform ของการหารือสาธารณะของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐ ผู้เห็นต่าง และภาคประชาชน public consultation

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ข้อท้าทาย
1. ความเข้มแข็งด้านวิชาการและความยั่งยืนของเครือข่าย
2. การขยายความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์
3. การยกระดับการบริหารเครือข่ายให้มีความเป็นสถาบันทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
4. ความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้



9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

14(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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10. เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

รายงานทางวิชาการ 
Peace Survey ครั้งที่ 1-6

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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ถาม - ตอบ

(สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


