
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ครัง้ที่ 9 
“R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย” วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

ณ ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
Session“วิจัย R2R เพือ่การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม” 

เวลา 15:00 – 16:30 น.  ห้อง Grand Diamond Ballroom 

น.ส.ภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม ผู้บันทึก 
สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
หัวข้อเรื่อง วิจัย R2R เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
วิทยากร  คุณจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

คุณเกียรติศักด์ิ อาจหาญ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
คุณสวัสด์ิ ลาโพธิ ์ เกษตรกร ต าบลเมืองทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
คุณพัฒนชัย รัชอินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงขวาง จังหวัดนครพนม 

ผู้น าสนทนา ผศ.พญ. อนัญญา พงษ์ไพบูลย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คุณจิระนุช ชาญณรงค์กุล ได้น าเสนอแนวคิดในการน า R2R มาใช้สนับสนุนงานด้านการเกษตรว่า 
งานด้านการเกษตรมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรท่ัวประเทศประมาณ 6.5 ล้านคน มีโจทย์หลักส าคัญให้ค านึงถึง 3 

ด้านด้วยกัน คือ ด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพดี เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค มีความปลอดภัย และตรงความ
ต้องการของตลาด ด้านบทบาทการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร และด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร จะท าอย่างไรให้สามารถพัฒนางานแต่ละด้านให้ได้ผลดี ท างานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูล
หลักฐาน มีงานวิจัยมารองรับ ด้วยรูปแบบการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีจะต้องลงพื้นท่ีดูแล ให้ค าปรึกษาแก่
เกษตรกร เกษตรกรเองก็ต้องท าการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพ การจะท าวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบมาใช้พัฒนางานและพัฒนาคนไป
พร้อมกันน้ันคงเป็นเรื่องยาก แต่ R2R สามารถตอบโจทย์ในเรื่องน้ีได้ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  



แนวทางในการสร้างทีมงาน R2R ในงานส่งเสริมการเกษตร 
ออกแบบหลักสูตร 

(มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ค าปรึกษา) 
 

สร้างทีมวิทยากร 
(เจ้าหน้าท่ีหลากหลายระดับท้ังท่ีอาสาสมัครมาและเจาะจง) 

 
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง 

(แนวคิดเหมือนกัน/สนใจเร่ืองเดียวกัน) 
 

ครั้งที่ 1 (ค้นหาโจทย์วิจัย) 
โจทย์วิจัยท่ีผู้เข้าร่วมบางคนเลือกมา
ไม่ได้เป็นปัญหางานของตนเอง ต้อง
ปรับความเข้าใจและกลับไปค้นหา
โจทย์วิจัยของตนเองมาใหม่ 
ใช้ problem tree/ก้างปลา/SWOT 
ในการค้นหาโจทย์วิจัย 

ครั้งที่ 2 
(ก าหนดโครงสร้าง/ออกแบบงาน) 

แต่ละทีมวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา โดยมีวิทยากร
เติมเต็มการวิเคราะห์ข้อมูลให้ 

ครั้งที่ 3 (สรปุบทเรียน เขียนรายงาน 
และสร้างแรงบันดาลใจ) 

แต่ละทีมวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พร้อมท้ังเรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน
แบบ R2R (บอกเล่าสิ่งท่ีท า สร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นต่อไป) 

 GAP เป็นระบบมาตรฐานของสินค้าเกษตรท่ีค านึงถึงคุณภาพของสินค้า ตลาดและราคา สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมาตรฐานจะแตกต่างกันตามชนิดสินค้า เกษตรกรได้รับการับรองจะได้ราคาสินค้าสูงข้ึน มีตลาดท่ี
จ าเพาะมากข้ึน จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีการผลิตพืชอื่นอีกหลายชนิด การก าหนด
มาตรฐานในกระบวนการผลิตยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับเกษตรกร จึงต้องหาแนวทางการส่งเสริม GAP ข้าวและพืชอื่นท่ีมี
ประสิทธิผล โดยศึกษาบทบาทการส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ี กระบวนการผลิตของเกษตรกร เน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้
ได้การรับรอง GAP นอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดในหลายพื้นท่ีมีการด าเนินการในลักษณะน้ี ท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ แนวทางการวางแผนการวิจัยมากข้ึนไปพร้อมกันกับการท างานประจ า 
“R2R ท าให้คนเปลี่ยนทรรศนคติได้ เกษตรกรหรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิจัยไม่ใช่เพียงเครื่องมือ

ในงานวิจัย สร้างความคิดเชิงบวกเพิ่มข้ึน เกิดความมั่นใจความภูมิใจในการท างาน การท างานเป็นทีม 
สามารถน า R2R มาเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

R2R ไม่ได้ท าให้เสียเวลาในการหาค าตอบทางวิทยาศาสตร์ 
ได้ยินจะลืม ได้เห็นจะจ า ได้ท าจะเข้าใจ” 

คุณเกียรติศักด์ิ อาจหาญ กล่าวว่า 
จากการท่ีทางจังหวัดได้รับงบประมาณในการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตพืชปลอดภัย และมีตัวช้ีวัดว่าเกษตรกรท่ีสมัคร

ขอรับการรับรอง GAP ข้าวจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน 80-100% น้ัน ปัจจุบันเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานมี
เพียง 75.78% ของผู้ขอรับการรับรอง จึงร่วมกับทีมงานทบทวนถึงสาเหตุท่ีจ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เริ่มวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร กระบ วนการ 
GAP โดยใช้แนวทางการมีส่วนรวมพูดคุยปัญหา ถอดบทเรียนการท างานจากผู้ ท่ีประสบความส าเร็จท้ังจากเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีผ่านการรับรอง GAP 100% และจากเกษตรกรผู้ท่ีผ่านการรับรอง จากน้ันน ามา
สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม GAP ข้าวและพืชอื่น น าลงไปใช้กับเกษตรกรในระดับจังหวัด จากน้ันเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรจะเข้าไปตรวจติดตามประเมินผลตามก าหนด และรวบรวมข้อมูลส่งหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรอง จากการเก็บของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า ในปี 2556-2558 เกษตรกรจ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ท่ี
ขอรับการรับรองผ่านการรับรอง GAP เมื่อเทียบกับป ี2551-2553 ท่ีมีเพียงร้อยละ 75 



กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ท าโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากสารก าจัดศัตรูพืช และเป็นการปรับพฤติกรรมลด
การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

“R2R ท าให้ท างานเป็นระบบ มองภาพได้กว้างข้ึน มีเพื่อนร่วมคิด ร่วมท า เกิดความสัมพันธ์กลุ่ม  
มีหลักการท างานว่า เข้าให้ถึง เก็บให้ท่ัว รู้ให้จริง ได้ความสุขท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ พี่น้องเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีด้าน

สาธารณสุข ทุกคนในพื้นท่ีมีความสุข มีชีวิตท่ีดีข้ึน และไม่เบียดเบียนใครในการท างาน” 

คุณสวัสด์ิ ลาโพธิ์ กล่าวว่า 
 ในอดีตการท านาชาวบ้านมีการใช้สารเคมีปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อ
ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จึงมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ี หาพื้นท่ีท่ีจะ
เร่ิมท าการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อขอการรับรอง GAP เปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพและภายหลังการเก็บเกี่ยวมีการปลูกพืชบ ารุง
ดิน เช่น ปอเทือง หรือถ่ัวพร้า แล้วไถกลบร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอกท่ีได้จากมูลสัตว์ท่ีเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ หรือไก่ ปัจจุบัน
มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มข้ึนมีพื้นท่ีท าการเกษตรแบบอินทรีย์ประมาณ 200 ไร่ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎ
กติกาของกลุ่มอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องออกจากกลุ่มไป ผลผลิตท่ีได้จะน ามารวมกัน วางแผนการตลาดร่วมกัน 
ส่งขายตลาดสินค้าประจ า ผลิตตามออเดอร์ และส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งขาย
ท่ัวไป การรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงในชุมชน และสร้างตลาดให้กับสินค้า ขณะน้ีก าลังพยายาม
จะขยายพื้นท่ีการเกษตรแบบอินทรีย์ และเกษตรกรท่ีเข้าร่วมให้ครอบคลุมเต็มพื้นท่ีท้ังหมู่บ้าน 
 ในระยะแรกของการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ มีการของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและขอความ
สนับสนุนจากส านักงานเกษตรฯ รพ.สต.ในท้องถ่ิน ในการมาให้ความรู้ และตรวจเลือดแก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
จ านวน 50 คน พบมีความเสี่ยง 3 คน จึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ การ
ใช้สารเคมี และงดรับประทานอาหาร พืชผักท่ีมาจากแหล่งภายนอกกลุ่มสมาชิกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ผลการตรวจใน
ภายหลังผ่านหมดทุกคนจนกระท่ังปัจจุบัน นอกจากมีสุขภาพท่ีดีข้ึนแล้วยังมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท่ีดีข้ึน มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มข้ึนด้วย 

คุณพัฒนชัย รัชอินทร์ กล่าวว่า 
 ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นพื้นท่ีติดชายแดนและแม่น้ าโขง เกษตรกรมีอาชีพหลักในการท านา
และปลูกพืชผักตามริมแม่น้ าโขงเพื่อส่งขาย เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในปริมาณสูง ปี 2557 ท าการตรวจวัดระดับเอนไซม์ 
cholinesterase ในเลือดของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 34 ของเกษตรกรท่ีท าการส ารวจมีระดับเอนไซม์ cholinesterase ใน
ระดับสูง จึงจัดร่วมกันจัดท าโครงการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร จากน้ันท าการเจาะเลือดตรวจซ้ าในปีถัด
มาผลยังคงอยู่ในระดับสูง ทีมงานจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันภัยสุขภาพจากการใช้สารเคมีด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน การได้รับความรู้ การมีส่วนร่วมใน
การตรวจสุขภาพ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีเผยแพร่ของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางซึ่งดี
อยู่แล้ว แต่มีส่วนท่ีควรส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานตามแนวทาง การบริหารจัดการการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ียังคงเป็น
ปัญหาอยู่ เพิ่มการท าความใจกับเกษตรกรถึงข้อดีของการท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ การยกย่องชมเชยชุมชนท่ีท า
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ และควรเสนอให้เป็นนโยบายของจังหวัดในการป้องกันภัยจากการใช้สารเคมี ปัจจุบันนอกจาก
การลงพื้นท่ีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ท าการเจาะเลือดตรวจแล้ว หากเกษตรกรรายใดมีการตรวจพบระดับเอนไซม์ 
cholinesterase สูง จะมีการจ่ายยายาบ ารุง รางจืดสกัดแคปซูล เช่นเดียวกับท่ีโรงพยาบาลนครพนมมีชาชงรางจืดให้ผู้ท่ีได้รับ
สารพิษหรือตรวจพบระดับเอนไซม์ cholinesterase สูงด่ืมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งพบว่าเอนไซม์ cholinesterase 
มีระดับลดลง การแก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรให้มีความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอาจต้องใช้ระยะเวลานานใน
การด าเนินงาน 

“R2R ไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัย ไม่ใช่สิ่งท่ียากเกินไป เป็นสิ่งท่ีอยู่ในการท างานของเราเกือบทุกอย่างเป็น R2R ได้ 
คิดให้สนุก ท างานให้สนุก มีข้อมูลน าเสนอท้องถ่ินเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาได้” 


