
ประวัตินักวิจัย 
 
1.ชื่อ-นามสกุล: (ภาษาไทย)   ดร.กิ่งกาญจน์  จงสุขไกล 

(ภาษาอังกฤษ)   Kingkan  Jongsukklai  ,Ph.D.  
                               (Human and Community Resource Development) 

 

2.ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิจัยประจ า  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

3.ประสบการณ์ท างานวิจัย  16 ปี ตั้งแต่ ปี 2002-ปัจจุบัน (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)  
 

4.หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ :  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.cusri.chula.ac.th) 
      ชั้น 4-5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ  
      ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศัพท์: 088-883-1266 และ 085-140-8960 
     ที่ท างาน  0-2218-7374 
     Email: kingupdatej@yahoo.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ปริญญา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ศบ. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2001 (2545) 

ศมบ. 
สหสาขาวิชา 

พัฒนามนุษย์และสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2004 (2547) 

ปร.ด. 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
และชุมชน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2016 (2559) 

 

6. สาขาวิชาการที่เชี่ยวชาญของนักวิจัย 
 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการถอดบทเรียน (KM)  
- การวิจัยประเมินผลและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

7. เลขทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 38994 
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8. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย (งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
 

ช่วงเวลา 
ที่รับทุน 

ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน หัวหนา้/ผู้ร่วม 

งานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
2016-
2017 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุม้ครองประกันสังคม
ไปสูลู่กจ้างท างานบ้าน  

ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

หัวหน้า
โครงการ 

2016-
2017 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสรา้งชุมชนต้นแบบด้านการรบัมือ
และฟื้นฟูจากภยัพิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 

งบประมาณแผ่นดิน 
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

หัวหน้า
โครงการ 

2017 โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมติร ในพื้นที่
ภาคกลาง โซน ๒ ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที ่ 

สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) 

นักวิจัยสมทบ 
(วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยั

บูรพา) 
2016-
2017 

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

คลัสเตอร์วิจยัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและจัดการภยั
พิบัติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

2015-
2017 

ชุดโครงการความรู้ “การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างยั่งยืน:การจัดการความรู้
เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลแบบครบวงจร (ปีท่ี 4) ร่วมกับ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

นักวิจัย 

2016-
2017 

การส ารวจองค์ความรูเ้รื่องดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) แล
การประยุกต์ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศไทย 

คลัสเตอร์พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

2016-
2017 

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

คลัสเตอร์วิจยัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและการจัดการ
ภัยพิบัติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

งานวิจัยท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว 
2015 การประเมินผลการประชุมนานาชาติเรื่อง ชุมชนปลอดภัย ครั้งท่ี 

22 จังหวัดน่าน 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก 

หัวหน้า
โครงการ 

2015 การส ารวจการใช้เสื้อชูชีพในประเทศไทย กรมควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้า
โครงการ 
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ช่วงเวลา 
ที่รับทุน 

ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน หัวหนา้/ผู้ร่วม 

2014-
2015 

การศึกษาศักยภาพการฟื้นคืนของชุมชนเขตเมืองในประเทศไทย คลัสเตอร์พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นักวิจัย 

2014 การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อการพัฒนาคณุภาพ
บริการสู่มาตรฐานสากลของหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานบริหาร สภากาชาดไทย 

หัวหน้า
โครงการ 

2012-
2013 

1.การประเมินผลการด้าเนินงานปอ้งกันเด็กจมน้้า กรมควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้า
โครงการ 

 2.ร่วมแรงร่วมใจสร้างเสรมิสุขภาวะพระสงฆ์ไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

นักวิจัยหลัก 

2012 การประเมินผลนโยบายการสวมหมวกนิรภัย ในพ้ืนท่ีกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้า
โครงการ 

2011 1.การประเมินผลโครงการสัมมนาอุบัติเหตุจราจรแห่งชาติ 
 ครั้งท่ี 10 

กรมควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้า
โครงการ 

 2.การศึกษาสภาพชีวิตเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมจากปัจจยัและเงื่อนไข
ความไมเ่ป็นธรรมในสังคม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

นักวิจัย 

 3.การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวดั แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

นักวิจัย 

 4.การประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการประเทศไทย
เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะ
ที่ 3 (พ้ืนท่ี ปปส.ภาค7) 

ส้านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ภาค 7 

นักวิจัย 

 5.การประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการประเทศไทย
เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนระยะที่ 
3 (พ้ืนท่ี ปปส.ภาค7) 

ส้านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ภาค 7 

นักวิจัย 

 6.การพัฒนาองคค์วามรู้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรง
แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร 
(ด้วยเทคนิคการประมาณการประชากรซ่อนเร้น Network Scale-
up) 

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ภาค 7 

หัวหน้า
โครงการ 

2010 การประเมินระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส้านักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

นักวิจัย 

2009 1. การร่วมมือศึกษาสถานการณ์ปญัหายาเสพตดิในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนยฝ์กึเด็กและเยาวชนฯ ภาค
ตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

หัวหน้า
โครงการ 

 2. การประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภคประจ าจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
 

นักวิจัย 
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ช่วงเวลา 
ที่รับทุน 

ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน หัวหนา้/ผู้ร่วม 

 3. การประเมินผลการสัมมนาอุบตัิเหตุจราจรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ส านักโรคไมต่ิดต่อ  
กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข 

นักวิจัย 

 4. การพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ปญัหาการเสพและการค้า
ไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิง ในพ้ืนท่ี ป.ป.ส. ภาค 1 และ 
ภาค 2” 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

 5. การสร้างเครือข่ายวิชาการเฝ้าระวังยาเสพตดิในระดับพื้นท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

 6. การศึกษารูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ  กรณีศึกษาหมู่บา้นชายแดนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด
ภาคตะวันตก (กาญจนบรุี ราชบุร ีเพชรบุรี  และประจวบครีีขันธ์) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
 

นักวิจัย 

 7.การพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด               
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง(ด้วยเทคนิคการประมาณการ
ประชากรซ่อนเร้น Network Scale-up) 

  

2008 1. การศึกษาสถานการณ์ปญัหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ ระยะที2่  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

 2. การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้เพื่อก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 

ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นักวิจัย 

 3. การพัฒนาเครือข่ายข้อมลูเฝ้าระวังและตดิตามการเปลี่ยนแปลง
การใช้สารเสพตดิในระดบัจังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

หัวหน้า
โครงการ 

 4. การถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

 5. การถอดบทเรียนการด าเนินงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

 6. การศึกษารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดบั
จังหวัด 

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค                 
ด้านสุขภาพ 

นักวิจัย 

2007 1. การศึกษาระบบคุม้ครองและสร้างความมั่นคงส าหรับแรงงาน
นอกระบบ  

กระทรวงแรงงาน นักวิจัย 

 2. การศึกษาสถานการณ์ปญัหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นักวิจัย 

2006 การศึกษาผลกระทบของเหยื่อจากการขับขี่ยวดยานขณะเมาสุรา
เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข  

มูลนิธิเมาไม่ขับ นักวิจัย 

2005 1. ต้นแบบการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

นักวิจัย 
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ช่วงเวลา 
ที่รับทุน 

ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน หัวหนา้/ผู้ร่วม 

 2. Assessment of injection drug use and related HIV 
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