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 PRKU News ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร.กังสดาล เชาว ์ วัฒนกุล อาจารย  ์

ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

นักวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2564 ซึ่งได้รับการ

คัดเลือกให้ได ้รับรางวัลนักวิจัยดีเด ่น จาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และเครือข่ายการประชุมทางวิชาการ  8 สถาบัน 

ในเวทีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครัง้ที ่3 ภายใต้หวัข้อ “การจัดการเรยีนการสอน 

อุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการ 

ปรบัตวัของสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 เกี่ยวกับรางวัลนักวิจัยดีเด่นน้ี  คัดเลือก

และมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัย 

ในกลุม่เครือข่ายความร่วมมอืการประชมุวชิาการ

ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลงาน

วิจัยนวัตกรรม โดดเด่น เป็นท่ียอมรับ และเป็น

สะท้อนงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ 

กับ รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
นักวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2564 

ผู้มีจรรยาบรรณ อุทิศตนเพ่ืองานวิจัย เป็นที่

ประจกัษ์และยอมรบัในวงวิชาการท่ัวไป ตลอดจน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ก�าลังใจแก่นักวิจัย

ในการท�างานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป  

 “ความรู้สึกแรกที่ได้รับรางวัลคืออยากแจ้ง

ข่าวที่น่ายินดีนี้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รู้สึกอยาก

ขอบคุณทุกคน ดีใจภูมิใจกับการได้รับรางวัล 

ต้องขอบคณุท่านคณบดทีีใ่ห้การสนบัสนนุอย่าง

มาก ขอบคณุอาจารย์ผู้สอนความรูด้้านการวิจัย 

นักวิจัยรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนนักวิจัย

ที่เคยร่วมท�างานวิจัยด้วยกัน ทุกคนเป็นส่วน

ส�าคญัทีส่ร้างประสบการณ์ด้านการวิจยัให้แก่เรา 

ท�าให้เรามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้

ส่ิงต่างๆ จากการวิจัย น�ามาสู่การสร้างผลงาน

วิจัยมากมายจนได้รับรางวัลครั้งนี้ค่ะ”

 ในช่วง 3 ปีที่ผ ่านมา รศ.ดร.กังสดาล  

มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมากกว่า 

10 โครงการ ได้ท�างานร่วมกับเพื่อนนักวิจัย 

ในสาขาวิชาหลากหลายเพื่อบูรณาการศาสตร์

ในการสร้างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย และประโยชน์ในทาง

วิชาการ นอกจากนี้ในการด�าเนินงานวิจัย ยังได้

พยายามบูรณาการงานวิจัย งานสอน และงาน

บริการวิชาการเข้าด้วยกัน โดยพานิสิตลงพื้นท่ี

ศึกษาชุมชนและเก็บข้อมูล จัดกิจกรรมบริการ

วิชาการในพื้นที่ที่ศึกษา และน�าผลการวิจัยมา

ต่อยอดพัฒนาวิจัยอื่น เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้น

จากงานวจิยัถกูน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม

มากที่สุด

 ตัวอย่างผลงานวจัิยโดดเด่นของ รศ.ดร.กังสดาล  

ได้รบัทนุสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายในมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ และภายนอกระดับชาติ เช่น 

ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงาน 

ราชการ ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้แก่ 

 “จริงๆ งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีจ�านวนมากนะคะ มีการตีพิมพ์ผลงาน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติกันพอสมควร แต่ตัวช้ีวัดผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในปัจจุบันจะมุ่ง 

ในสาขาวิทยาศาสตร์มากกว่า ซ่ึงบริบทของงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ย่อมมีความ 

แตกต่างกัน จึงท�าให้งานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดไูม่โดดเด่นเท่าท่ีควร ในทางเดยีวกนั  

                  นกัวจิยัในสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์กต้็องพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 

                                  ของตนเองสู่สาธารณะมากขึ้นด้วยค่ะ” รศ.ดร.กังสดาล เชาววั์ฒนกุล



 โครงการวจิยัสภาพและปัญหาการท�าเกษตร 

ปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี  

(คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2559-2561) เป็นโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ พื้นที ่

เป้าหมายคอืจงัหวดัราชบรุ ีโดยจงัหวดัได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ส�าคัญยุทธศาสตร์หนึ่ง คือ การท�า 

เกษตรปลอดภัย ซึ่งให้ความส�าคัญมาอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่ก็มีป ัญหาอุปสรรคที่ท�าให้การ 

ด�าเนนิงานไม่บรรลตุามเป้าหมาย เมือ่ได้รบัโจทย์นี้  

จึงลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการท�า

เกษตรปลอดภัย ก็พบว่า ปัญหาส�าคัญคือ 

ความล่าช้าในการประเมินแปลงของเจ้าหน้าที่  

และความกังวลใจของเกษตรกรในการเตรียม

แปลงให้พร้อม โดยเฉพาะการจดบันทึกข้อมูล

ตามข้อปฏิบัติเกษตรปลอดภัย 8 ประการ 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการท�าเกษตร

ปลอดภยั ได้แก่ สถานภาพสมรส การมตี�าแหน่ง

ในชุมชน การย้ายถิ่น ช่องทางการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ภาวะการออม การบริโภคผลผลิต

ทางการเกษตรของตนเอง ประสบการณ์การ

ท�าเกษตรธรรมชาติ ประสบการณ์การเรียนรู ้

ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่รัฐ การ

ศกึษาดงูาน และความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั GAP

 ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมีทุนทางสังคมด้านคน 

สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ที่สามารถ

พัฒนาไปสู ่การเป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัย 

ต่อไป โดยโครงการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ในวารสาร

สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและ 

ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี น�าไปใช้ก�าหนด

นโยบายที่เก่ียวข้องกับการท�าเกษตรปลอดภัย

ในจังหวัดราชบุรี 

 โครงการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส�านักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 

มนุษย์,2562) มีการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ น�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผลจากการ

ด�าเนินงานโครงการนี้ ผู้วิจัยยังน�าไปต่อยอดท�า

วิจัยเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับทุนวิจัย

ในปีงบประมาณ 2564 ด้วย

 โครงการวิจัย นวัตกรรมเรื่องเล่าสู ่การ

สร ้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก  

(คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2561) เป็นงานวิจัยประเภทนวัตกรรมทางสังคม

ท่ีน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าท้องถ่ิน ซึง่ท�าให้สนิค้าของ

ชุมชนเป็นที่รู ้จักต่อสาธารณะมากข้ึน และชาว

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 รศ.ดร.กงัสดาล  ได้สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาท

และความส�าคัญงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สามารถ

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่า  

“โดยส่วนตัว มีความคิดเห็นว่า งานวิจัยในหัวข้อ

ต่างๆ ยังมีความส�าคัญต่อสังคมเพราะความ

หลากหลายของงานวิจัยท�าให้เกิดความรู้รอบ

ด้านแก่สงัคม ท�าให้กลุม่คนชายขอบไม่ถกูทอดทิง้ 

จะเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

หรือการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

ก็ได้ทั้งนั้น เพียงแต่นักวิจัยต้องสะท้อนประโยชน์

เหล่าน้ันออกมาให้ชัดเจน สื่อสารกับสาธารณะ 

ให้ได้ว่างานวิจัยของเรามีข้อเสนอส�าคัญต่อ

สังคมอย่างไร ดังนั้น การผลิตงานวิจัยแต่ละชิ้น  

ควรจะมผีลผลติ (output) ผลลพัธ์ (outcome) 

ทีช่ดัเจน แสดงผลกระทบ (impact) ท่ีจะเกดิจาก 

งานวิจัย นอกจากได้ผลงานวิจัยเพื่อสังคมแล้ว 

ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตัวนักวิจัย

ด้วย ”

 “จริง ๆ งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์มีจ�านวนมากนะคะ มีการตีพิมพ์

ผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติพอสมควร 

แต่ตัวชี้วัดผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ปัจจุบัน

มุ่งในสาขาวิทยาศาสตร์มากกว่า ซ่ึงบริบทงาน

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ย่อม

มีความแตกต่างกัน จึงท�าให ้งานวิจัยสาขา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดูไม่โดดเด่นเท่า

ทีค่วร ในทางเดียวกนั นกัวิจยัสาขาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์ก็ต ้องพยายามสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ 

ให้มากขึ้นด้วยค่ะ”

 “ปัจจุบัน รูปแบบการให้ทุนจากหน่วยงาน

หลักของประเทศเปล่ียนแปลงไปเป็นการให้ทุน

วิจัยผ่านหน่วยงานหลักเพื่อมุ่งน�าผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ จึงต้องการชุดโครงการใหญ่ที่

ได้ผลงานวิจัยในเชิงการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน  

นักวิจัยจึงต้องสร้างเครือข่าย สร้างชุดโครงการ

ที่บูรณาการความรู้ระหว่างสาขา ระหว่างคณะ  

จะท�าให้มีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากขึ้น”

ขอฝากก�าลังใจถึงนักวิจัย
ผู้ใฝ่หาความรู้ความจริง

“การวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่ส�าคัญ

ในการพัฒนามนุษย์และสังคม การผลิต

งานวิจัยแต่ละชิ้น นอกจากจะท�าให้เรา

ได้ผลงานวิจัยเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตัวนักวิจัยด้วย  

เมื่อเราเริ่มต้นจากความสนใจแล้ว ความ

ใส่ใจ ความตั้งใจ และการท�างานอย่าง

เป็นระบบ ย่อมท�าให้เราท�างานวิจัย

ชิ้นนั้นด้วยความสุขและน�าไปสู่ผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพต่อไป ขอส่งก�าลังใจ

และขอชื่นชมกับทุกความตั้งใจของ

นักวิจัยทุกคนค่ะ”

 

     
   ส

ะท้อนงาน
วิจยัสาขาสังคมศาสตร์ กับ รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล นักวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2564


