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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.   ความเป็นมาและความส าคัญ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น อ้อย ข้าว และ
ยางพารา ส าหรับยางพารา สามารถน าไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ผลิตยางรถยนต์ ถุงมือทางการแพทย์ และ
รองเท้า นอกจากนี้ยางพารายังเป็นผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดย
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 22 ล้านไร่ในพ้ืนที่ 70 จังหวัด โดยภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา      
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีเนื้อที่ปลูกยางพารา 4.4 ล้านไร่และ 2.6 ล้าน
ไร่ตามล าดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) และในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทย    
มีเนื้อที่กรีดยางพาราทั้งสิ้น 16.18 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น 17.40 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2557 และมีผลผลิต 4.5 ล้านตันใน
ปีเดียวกัน ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่กรีดยางพารา 2.9 ล้านไร่ มีผลผลิต 0.6 ล้านตัน จังหวัดที่ผลิต
ยางพารามาก 10 อันดับ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ  รองลงมาคือ จังหวัดเลย อุบลราชธานี  อุดรธานี หนองคาย
สกลนคร ศรีสะเกษ นครพนม บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) 

การท าสวนยางพาราเป็นอาชีพท่ีต้องใช้แรงงาน และความอดทนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การปลูกยางพารา  
มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การใส่ปุ๋ย การกรีดยาง รวมถึงการผลิตยางแผ่น ท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรสวน
ยางพาราแตกต่างจากการด ารงชีวิตตามปกติ โดยเกษตรกรสวนยางพาราต้องตื่นตั้งแต่เวลา 03.00 น.- 06.00 น. 
แล้วหยุดพัก หลังจากนั้นจึงเริ่มงานใหม่ เวลา 10.00 น. เพ่ือผลิตยางแผ่น (ภัทรพร สุทธสนธิ์ , 2552) ท าให้
เกษตรกรสวนยางพารามีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ การถูกสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยในขณะท างาน การ
ท างานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการกรีดยางพารา หรือกระบวนการผลิตที่ใช้เวลานานจากการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพการท างานของเกษตรกรสวนยางพารา พบว่า เกษตรกรกลุ่มนี้มีความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามทาง
กายภาพหลายประเภท ได้แก่ ความร้อนจากแสงแดดในระดับสูง ร้อยละ 7.9 ประเภทแสงแดดจ้าเกินไปใน
ระดับสูงร้อยละ 7.0 และความเสี่ยงจากฝุ่นปุ๋ยคอก ระดับสูงร้อยละ 9.7 ส่วนความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามสุขภาพด้าน
ชีวภาพ  พบความเสี่ยงจากตะขาบและแมงป่องในระดับปานกลางร้อยละ 14.9  ความเสี่ยงจากการถูกยุงกัดร้อย
ละ 23.7 นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรมีความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ พบว่ามีการลุกนั่งสลับกันเป็น
เวลานานในระดับสูงร้อยละ 71.1 ก้มเงยหลังและศีรษะ ในระดับสูงร้อยละ 57.9 (สุดาพร วงษ์พล และอุไรวรรณ 
อินทร์ม่วง, 2555) การสัมผัสสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการท ายางดิบ หรือการก าจัดศัตรูพืช มีความเสี่ยงจากการ
ได้รับบาดเจ็บ เสี่ยงจากการใช้ของมีคม จ านวนชั่วโมงท่ีท างานนานเกินไป และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกและการผลิตยางพารา (ปรุงจิต หมายดี, 2547; ยุพาภรณ์  จันทรพิมล, 2550) 
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นอกจากนี้ในการปลูกยางพาราพบว่าดินมีความสมบูรณ์ลดลง และธาตุอาหารบางส่วนถูกน าออกจากดินในรูปของ
น้ ายางพารา รวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร เกิดการตกค้างของสารก าจัดศัตรู และมีการ
แพร่กระจายในดิน จากการศึกษาของ Jansamood (2013) พบว่าการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในดินจาก
การท าสวนยางพารา ประกอบด้วยสาร Metharmidophos 1.87 mg/kg  Monocrotophos 1.75 mg/kg และ 
Dicrotopost 1.28 mg/kg นอกจากนี้ยังพบผลกระทบจากการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดจากน้ าไหลบ่าหน้าดินผ่าน
พ้ืนที่สวนยางพาราชะล้างปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้ า เกิดมลพิษทางน้ าได้อีกด้วย  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556)  

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท าสวนยางพาราด้านจิตสังคม พบว่า  เกษตรกรสวนยางพาราต้องตื่นกรีด
ยางพาราในเวลาเที่ยงคืน บางรายเริ่มกรีดตั้งแต่ 23.00 น.โดยเฉพาะช่วงที่อากาศหนาวที่สุดท าให้น้ ายางออกมาก
ที่สุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่หลับสบาย เกษตรกรต้องอดทน อดหลับอดนอน นอนไม่เป็นเวลา ท าให้
ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอและยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเกษตรกรได้อีกด้วย (แววสุดา หนูอุไร, 2542; สุนันทา  
พรหมมัญ, 2539) นอกจากนี้ยังพบว่าชาวสวนยางพารามีรายได้ไม่เพียงพอกับหนี้สิน มีฐานะยากจน ไม่พึงพอใจใน
งาน โดยพบว่า ระดับสุขภาพจิตของเกษตรกรสวนยางพาราอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไปเพียงร้อยละ 48.9 เท่านั้น 
ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความสุขในชีวิต (ณรงค์ เบ็ญสอาด, 
2545) การท างานไม่ราบรื่นก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ สังคม เช่น ความวิตกกังวล ความขัดแย้ง การท าร้าย
ร่างกาย ความไม่สงบสุขในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ (บุศรินทร์ คล่องพยาบาล, 2542) ส่วนผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมในการท าสวนยางพารามีหลากหลายเช่น สภาพพ้ืนที่สวนยางที่มีแต่ต้นยาง และเป็นป่าทึบ พ้ืนไม่
ราบเรียบมีหลุมบ่อ เมื่อฝนตกมีน้ าขังท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงท าให้ชาวสวนยางพาราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้
มาลาเรีย ไข้เลือดออก และถูกงูกัด (แววสุดา หนูอุไร, 2542) แสงสว่างไม่เพียงพอขณะกรีดยาง ท าให้สายตาเสื่อม
ก่อนวัยอันควร (ปรุงจิต หมายดี, 2547; แววสุดา หนูอุไร, 2542) 

จากการที่เกษตรกรสวนยางพาราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังกล่าวข้างต้น
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยาง จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถลดหรือชะลอการเกิดปัญหาจากการท างานของ
เกษตรกรสวนยางพารา เช่น การดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการใช้สารเคมี การปรับเปลี่ยนอิริยาบถเพ่ือลดท่าทางของ
การท างานที่ซ้ าซาก หรือท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน  การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุของการกรีดยาง และการ
ป้องกันตนเองจากแมลงหรือสัตว์มีพิษ รวมถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ไม่
สวมรองเท้าบู๊ท ไม่สวมหน้ากากปิดปากและจมูก ไม่สวมถุงมือยางป้องกันการสัมผัสสารเคมี และไม่สวมชุดอย่าง
มิดชิดในขณะพ่นสารเคมี (เกษราวัลณ์  นิลวรางกูร  เกษร แถวโนนงิ้ว John F Smith  และธีรศักดิ์  พาจันทร์, 
2555) เนื่องจากอุปกรณ์การป้องกันไม่สอดรับกับวิถีชีวิตการท างาน เช่น เวลาสวมมือยางท าให้รู้สึกร้อนมาก จึง
ถอดออกหรือ การสวมหน้ากากปิดปากและจมูกไม่สะดวก และรู้สึกอึดอัด เวลาเหงื่อออกท าให้หน้ากากเปียก
หายใจล าบาก เป็นต้น ส าหรับการดูแลตนเองของเกษตรกร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีมีบางคนจะอาบน้ าท าความ
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สะอาดร่างกายในตอนเย็นเมื่อกลับไปบ้าน แต่มีบางคนจะอาบน้ าในบ่อน้ าของทุ่งนา  นอกจากนี้การก าจัดภาชนะ
บรรจุสารเคมีไม่เหมาะสม โดยการทิ้งไว้ตามทุ่งนา และบางคนขายให้กับคนมารับซื้อขยะ (เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 
เกษร แถวโนนงิ้ว John F Smith และธีรศักดิ์  พาจันทร์, 2555) นอกจากนี้ยังพบว่าการก าจัดสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการชะล้างอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับพ่นสารเคมีลงสู่แม่น้ าล าคลอง (วงศ์ทิพา แพงไทย
2552) ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ส่งผลอันตรายต่อพืชและสัตว์น้ า และหากมนุษย์ใช้แหล่งน้ าที่มีสารเคมี
ปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ด้วยเหตุนี้หากเกษตรกรสวนยางพารา มีความรู้ในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการ
ใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน จะท าให้ลดการเจ็บป่วยจากการท างาน อีกทั้งยังลดมลพิษในดินและในแหล่งน้ า    
เป็นต้น 

ปัญหาจากการท าสวนยางพาราที่กล่าวในเบื้องต้นทั้งจากการใช้แรงงาน ด้านการยศาสตร์ การสัมผัส
สารเคมี แบบแผนการนอนหลับพักผ่อนที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วย จากปัจจัยด้าน
กายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านจิตสังคม รวมถึงการก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางดิน และทางน้ า และ
ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากเกษตรกรสวน
ยางพาราดูแลตนเองไม่เหมาะสม ดังนั้นในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนยางพารา ต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในชุมชนเป็นส าคัญ เนื่องจากธรรมชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มนุษย์จึงต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ
เรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการอยู่รอดของมนุษย์ (สนธยา พลศรี, 2550) โดยเฉพาะการเรียนรู้ในชุมชนซึ่ง
น าไปสู่วัตถุประสงค์หลายประการพร้อมกันเช่น สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดี งาม 
สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกิดกระบวนทัศน์ วิธีคิดและวิธีท างานใหม่ ได้ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
แนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหาได้ทดลองท า เกิดการสะสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ได้องค์ความรู้ใหม่และ
ขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ดี และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข และการคงไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่ดี (สนธยา พลตรี, 2550) การศึกษาการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยที่
มุ่งเน้นด้านสังคม ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องพบว่ายังมีค่อนข้างจ ากัด (อภิศักดิ์  ธีระวิสิษฐ์ และคณะ, 2553) 

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรสวน
ยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพาราให้มีสุขภาวะและด ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี น ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยศึกษาใน
พ้ืนที่ 2 หมู่บ้านใน 2 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราจ านวนมาก 
ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
การศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์หลัก : เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 หมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์รอง : เพ่ือ 
1) ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกรท าสวนยางพารา ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

การปลูกยางพารา กระบวนการชุมชนในการให้บริการดูแลสุขภาพ และการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา 2 หมู่บ้าน 

2) วางแผนพัฒนาความรู้ การเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา จ านวน 2 
หมู่บ้าน 

3) สร้างกลวิธีในการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา จ านวน 2 
หมู่บ้าน 
 
3.  นิยามศัพท ์ 
 เกษตรกรสวนยางพารา หมายถึง เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทั้งผู้รับจ้างหรือเจ้าของสวนยางพารา      
มีประสบการณ์ในการท างานในสวนยางพาราไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา หมายถึง กระบวนการชุมชนในการให้บริการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา เมื่อเจ็บป่วยและส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพารา ดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย
จากการท างาน และป้องกันสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษจากการท าสวนยางพารา 
 กระบวนการชุมชนในการให้บริการดูแลสุขภาพ หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.  ผู้น าชุมชน 
และสมาชิก อปท. ให้การดูแลสุขภาพแก่เกษตรกรสวนยางพารา เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ได้แก่ การแพ้สารเคมี 
อาการผิดปกติโครงร่างและกล้ามเนื้อ อาการผิดปกติทางสายตา ร่วมกับการบาดเจ็บจากการท างาน เช่น จาก
อุบัติเหตุ มีดบาด งูกัด หรือตะขาบต่อย 
 ชุมชนส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพาราดูแลตนเอง หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ อสม. ให้ค าแนะน าใน
การส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพาราดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างานและปฏิบัติตนเมื่อ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการท างาน หรือเก่ียวข้องกับการท างาน ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพดี 
 การวางแผนพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ หมายถึง เป็นการก าหนดแผนพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ที่
เกิดจากนักวิจัยและผู้ร่วมด าเนินการวิจัย ท างานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน ในการดูแล
สุขภาพเกษตรสวนยางพารา ตั้งแต่การร่วมวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจในการก าหนดแผนพัฒนาร่วมกัน 
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 กลวิธีในการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่สร้างจากภูมิปัญญานักวิชาการและ
ชุมชน โดยมีวิธีการท างาน ที่ผู้วิจัย และผู้ร่วมด าเนินการวิจัยท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนปฏิบัติ  ปฏิบัติ และประเมินผล 
 การดูแลตนเอง หมายถึง  การปฏิบัติตนของเกษตรกรสวนยางพาราเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน
การเจ็บป่วยจากการท างาน และการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานหรือเกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่ง
การดูแลสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้มีสุขภาพดี 

การดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การไม่ดื่มสุรา   
ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง และไม่สูบบุหรี่  

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน หมายถึง การท างานด้วยท่าทาง
ที่เหมาะสม ไม่ท างานอยู่กับที่นานหรือท างานด้วยท่าทางซ้ าซาก และท างานในที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
ป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยจากพิษของสารเคมี ไม่หักโหมการท างาน และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ 

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากพิษของสารเคมี หมายถึง การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันพิษ
ของสารเคมี ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด การสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี การไม่รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหรี่ระหว่างฉีดพ่นสารเคมี การช าระร่างกายให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้สารเคมี และการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมี
หลังใช้ให้ถูกวิธี โดยการล้างน้ าให้สะอาด และไมท่ิ้งลงสู่แหล่งน้ า  รวมถึงไม่จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่า 

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ หมายถึง การลด ละ เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร และใช้
เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี  ตลอดจนการใช้สารเคมีที่มีการปฏิบัติกิจกรรมในการป้องกันการเกิดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรสวนยางพารา ได้แก่  การเลือกใช้สารเคมีที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีการก าจัด
ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธี 

การดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมในการรักษาตนเองของเกษตรกรสวน
ยางพารา เมื่อรับรู้ว่าตนเองเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท างานหรือเกี่ยวข้องกับการท างาน ได้แก่ การนอนพัก 
การรักษาแบบพ้ืนบ้าน การบีบนวดที่ถูกวิธี และการแสวงหาวิธีการรักษาจากบุคลากรสุขภาพ  

ปัญหาสุขภาพจากการท างาน หมายถึง การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมี แสงแดด แสง
สว่างไม่เพียงพอ ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท างาน  

การเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน หมายถึง การเจ็บป่วยที่เกิดกับเกษตรกรสวนยางพารา มีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัย ซึ่งอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติไม่ได้เกิดจากการท างานโดยตรง แต่การท างานท าให้โรค
หรือความผิดปกติที่มีอยู่เดิมเป็นมากขึ้น  

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้ นอกระบบการศึกษาโดยการที่ชุมชน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน  สมาชิก อปท. เกษตรกรสวนยางพารา สถานีอนามัย พยาบาลชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อสม. และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันใช้สุนทรียสนทนา เพ่ือให้
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เกิดการเรียนรู้จากการสะท้อนคิด และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดรับกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเสริมการดูแลตนเองของเกษตรกรสวนยางพารา และป้องกันการเกิดมลพิษของ
สิ่งแวดล้อมจากการท าสวนยางพารา 

 

4.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น คือ 1) ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าสวน

ยางพารา 2) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
เกษตรกรสวนยางพารา รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าสวนยางพารา 
 อาชีพเกษตรกรสวนยางพาราเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานและความอดทนในทุกขั้นตอน โดยเริ่ม
ตั้งแต่ข้ันตอนการปลูกยาง  การก าจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ย การกรีดยาง และการผลิตแผ่นยางหรือขายน้ ายาง ซึ่งในแต่
ขั้นตอนล้วนส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยาง ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ความร้อนจาก
แสงแดด แสงจ้าเกินไปและแสงสว่างไม่เพียงพอในการท างานช่วงกลางคืน ท าให้ร่างกายต้องปรับตัวในการท างาน
และการพักผ่อน เกิดความอ่อนล้าของร่างกายเป็นครั้งคราว  2) ด้านเคมี ได้แก่ สารเคมีจากปุ๋ยเคมีและสารก าจัด
วัชพืช กรดฟอร์มิก ความเข้มข้น 10% ที่เติมลงในถ้วยยางเพ่ือให้ยางตกตะกอนและจับตัวได้เร็ว ถ้ากระเด็นเข้าตา
หรือผิวหนังบ่อยๆ ก็อาจเป็นอันตราย คนกรีดยางบางคนสูดดมน้ ากรดตลอดเวลา เกิดอาการทางเดินหายใจอักเสบ 
เป็นผลให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้เกษตรกรสวนยางยังเกิดอาการโรคผิวหนัง จาการแพ้สารเคมี และภูมิแพ้
จากการสัมผัสน้ ายาง 3) ด้านชีวภาพ ได้แก่ อันตรายจากสัตว์ เช่น ยุง (น าโรคซิกุนคุนย่า โรคเท้าช้าง) แมงป่อง 
ตะขาบ งู ซึ่งพบมากในช่วงทางนกลางคืน และหากถูกกัดต่อยอาจมีโอกาสเป็นอันตรายได้มาก เนื่องจากชาวสวน
ยางมักท างานโดยล าพัง ถ้วยยางพาราที่หล่นคว่ า หงาย จากลวดมัดล าต้น ท าให้กลายเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย
อย่างดี ข้อมูลทางระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีสวนยางพารามากๆ มักมี
อุบัติการณ์ของไข้เลือดออกสูงมากอย่างมีนัยส าคัญ และ 4) ด้านการยศาสตร์ พบได้มากโดยขั้นตอนที่มีผลได้แก่ 
การท างานลุกนั่งสลับไปมา การก้มเงยศีรษะ การเ อ้ียวตัว การยกของหนัก การยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่ง
อาการท่ีพบบ่อยคือ ปวดหลัง ปวดเข่า โดยเป็นอาการเรื้อรังและพบมากในกลุ่มชาวสวนยางที่เป็นผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การใช้มือและข้อมือในการท างานซ้ า ๆ (สุดาพร วงษ์พล และอุไรวรรณ  อินทร์ม่วง, 2555; สมาคมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2558; หมอชาวบ้าน, 2558)  
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสียจากการแปรรูปยาง จะมีฤทธิ์เป็นกรด และมี Nitrogen สูง มี
ผลท าให้เกิดมลพิษทางดิน (ต้นไม้อ่ืนๆ ตาย) และมลพิษทางน้ า (BOD ต่ า และมี Nitrogen เกิน) โรงงานแปรรูป
ยางจึงต้องอยู่ห่างล าน้ าสาธารณะพอสมควร นอกจากนี้ในการปลูกยางพาราพบว่าดินมีความสมบูรณ์ลดลง และ
ธาตุอาหารบางส่วนถูกน าออกจากดินในรูปของน้ ายางพารา รวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร เกิด
การตกค้างของสารก าจัดศัตรู และมีการแพร่กระจายในดิน จากการศึกษาของ Jansamood (2013) พบว่าการ
ตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในดินจากการท าสวนยางพารา ประกอบด้วยสาร Metharmidophos 1.87 
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mg/kg  Monocrotophos 1.75 mg/kg และ Dicrotopost 1.28 mg/kg นอกจากนี้ยังพบผลกระทบจากการ
ปลดปล่อยมลพิษที่เกิดจากน้ าไหลบ่าหน้าดินผ่านพ้ืนที่สวนยางพาราชะล้างปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชลงสู่
แหล่งน้ า เกิดมลพิษทางน้ าได้อีกด้วย  (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  
 2) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  
 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน คือ  กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ที่มีอยู่เดิมภายในชุมชน
กับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ภายนอกชุมชน เน้นการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนหรือเปรียบเสมือนความรู้ใหม่ที่จะ
มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของชุมชน เป็นการเพ่ิมทักษะและความสามารถของสมาชิกองค์กรในท้องถิ่น เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่งเน้นให้ชุมชนเป็นรากฐานส าคัญแห่งการเรียนรู้ ฝึก
ให้กระบวนการคิด การตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ อย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ นอกจากนี้กระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนยังเป็นการท างานที่ทุกคนในชุมชนกระท าร่วมกัน มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ พิจารณา 
ไตร่ตรองปัญหา  ตัดสินใจ การยอมรับและการประเมินผล ร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดจิตส านึกและการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553;  ครรชิต พุทธโกษา, 2554) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเกิดขึ้น 
ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
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 การเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน มีรูปแบบวิธีการหลากหลายตั้งแต่ การเรียนรู้จากตนเอง 
การเรียนรู้จากคนอ่ืน การเรียนรู้กับคนอ่ืน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้แบบดั้งเดิมของชุมชน ส าหรับ
เนื้อหาการเรียนรู้ อาจเป็น (1) เนื้อหาเก่ียวกับกระแสวัตถุนิยม ทุนนิยม และ (2) เนื้อหาการเรียนรู้เพ่ือยกระดับจิต
วิญญาณของความเป็นมนุษย์ การลดความเห็นแก่ตัว คิดถึง เห็นอกเห็นใจ แบ่งปันและอาทรคนอ่ืนให้มากขึ้น 
 การประสานความรู้ภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการ บูรณาการ
น าสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรู้และค่านิยมอันดี (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) เช่น  

(1) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
(2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
(3) การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  ท้องถิ่น 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย่าง
ถูกวิธี ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ชุมชนมีทางเลือกท าการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

(4) การรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ภายในชุมชน เน้นการ  
ถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อการวิจัยพัฒนาต่อยอด และการผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

(5) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพและมีโอกาสประสบผลส าเร็จ ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 7 
ประการ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554) คือ 

(1) มีผู้น าที่ดี 
(2) มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
(3) มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน 
(4) มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(5) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ 
(6) มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี 
(7) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน 

 การสร้างการเรียนรู้มีหลายวิธี (ครรชิต พุทธโกษา, 2554; ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน, 2555) เช่น (1) ค้นหาแหล่งความรู้ในพ้ืนที่ (2) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) การจัดงานในรูปแบบงาน
ปอย งานวัด หรือมหกรรม หรือในชื่ออ่ืนๆ คนเข้าร่วมได้มาก (4) คล้ายกับข้อ 1 แต่ท าในระดับหมู่บ้าน คือ การ
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ค้นหา คนที่มีสุขภาวะเป็นตัวอย่าง (5) การสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งเน้นการสืบทอดวิถีชีวิต ความรู้       
ภูมิปัญญา  (6) รูปแบบที่ใช้ทั่วไป คือ การฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพ และ (7) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยที่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มุ่งเน้นพัฒนา
ความรู้ และความเข้าใจ โดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม อย่างเป็นหุ้นส่วน ในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วางแผน
แก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาตามประเด็นที่พบ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่หรือการท างานให้ดีขึ้น 
ซึ่งในการด าเนินการวิจัย นักวิจัยไม่ได้ท าวิจัยเพ่ือ (to) หรือส าหรับ (for) แต่เป็นการท าวิจัยกับ (with) ผู้ร่วม
ด าเนินการวิจัย  
 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการไว้จ านวนมาก (เช่น 
Reason & Bradbury, 2008; Stringer & Genat, 2004) ดังนี้ 

(1) เป็นการวิจัยที่มีแนวคิดการมีส่วนร่วม และความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัย ผู้ร่วมด าเนินการวิจัยที่ร่วมท างาน และ แสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตยในการร่วมกันท างานอันน ามาซึ่งการปรับปรุงองค์กร  หรือ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
แก้ปัญหา 

(2) เป็นการวิจัยที่ให้ความรู้ใหม่และสร้างพลังอ านาจ 
(3) การเรียนรู้สถานการณ์ และประเด็นต่าง ๆ จากการสะท้อนคิดของผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 
(4) การระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ปัญหา ที่ก าหนด  

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และสถานที่เฉพาะไม่ได้อ้างอิงไปยังบริบทอ่ืนที่มีความต่าง เช่น ปัญหาสุขภาพของสตรีทอ
ผ้าในจังหวัดขอนแก่น (เป็นปัญหาเฉพาะที่ขอนแก่นไม่อ้างอิงที่อ่ืนส่วนใหญ่มาจากการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม ) 
หรือแรงงานลาวข้ามชาติที่มาท างานในสถานประกอบการตามแนวชายแดนในประเทศไทยและป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศ สปป. ลาว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณภาพชีวิตต่ า 
เนื่องจากไม่มีสวัสดิการ และค่าจ้างที่ได้รับไม่เป็นตามกฎหมายแรงงาน ปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะตามแนวชายแดน
ดังกล่าว ไม่อ้างอิงไปแนวชายแดนแถบอ่ืนๆ ของประเทศไทย หรือประเทศ สปป.ลาว 

(5) เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการด าเนินการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการขึ้นกับสภาพของปัญหาที่ประสบ ซึ่งกระบวนการน ามาซึ่งการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับ
บุคคล องค์กรหรือชุมชน อาจเกิดจากนักวิจัยเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (facilitator) 

(6) เป็นการวิจัยที่พัฒนาทฤษฎีโดยนักวิจัยและผู้ร่วมด าเนินการวิจัย (participant) ร่วมมือ 
กันสร้างความรู้ใหม่ 

(7) ความน่าเชื่อถือของความรู้ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประเมินจาก การปฏิบัติการ 
แก้ปัญหา และการควบคุมสถานการณ์ของคนในพ้ืนที่ หรือของผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 

(8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่เป็นรูปเกลียวต่อเนื่อง นักวิชาการ และนักวิจัยได้ 
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แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้หลายวิธี การแบ่งขั้นตอนที่นิยม และน าไปใช้แพร่หลาย คือ 
ขั้นตอนการวิจัยของเลวิน และมูเลและกู๊ดแมน (Lewin, 1946, Moule & Goodman, 2014) และขั้นตอนการ
วิจัยของสตริงเกอร์ (Stringer, 2007) ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเลวิน และ มูเลและกู๊ดแมน (Lewin, 1946; Moule & 
Goodman, 2014) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะเป็นวงจรหรือเกลียว (spiral) ที่ต่อเนื่องในแต่ละวงจร
ประกอบด้วย การค้นหาสภาพการณ์ที่เป็นจริง หรือสะท้อนเหตุการณ์ (fact-finding or reflection) การวางแผน 
(planning) การปฏิบัติ (action) และสะท้อนการปฏิบัติ หรือการประเมินผล (evaluation) รายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้ 

(1) การศึกษาสถานการณ์ท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องการแก้ไข เพ่ือที่จะได้น าไป 
ประกอบการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เป็นการวางแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(3) เป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
(4) เป็นการสะท้อนคิดหรือประเมินว่าได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือไม ่ 

ขั้นตอนการสะท้อนการปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการส่งเสริมให้ผู้วางแผนได้เรียนรู้ หรือเข้าใจ จุดอ่อน
และจุดแข็งของแผน เพ่ือน าไปสู่การปรับแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของเลวิน สรุปได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วงจรการวิจัยเชิงปฏบิัติการของเลวิน และ มูเลและกู๊ดแมน (Lewin, 1946, pp. 37-38; 
Moule & Goodman, 2014, pp. 244-251) 
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 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา 
  จากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรสวนยางพาราพบว่า เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา เช่น การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรม
การท าสวนยางพารา  การรับรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยกับการดูแลสุขภาพตนเอง  ภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรสวนยางพารา  อาการปวดกล้ามเนื้อจากการท างานของคนท างานในโรงงานยางพาราแผ่น  การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดอาการปวดหลังส่วนล่างของคนกรีดยางพารา ดังนี้  
 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการท าสวนยางพารา ของ สุดาพร วงษ์พล และ
อุไรวรรณ  อินทร์ม่วง (2555) พบว่า มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามด้านกายภาพคือ การสัมผัสฝุ่นจากปุ๋ยคอก การ
ได้รับความร้อนจากแสงแดดจ้าเกินไป และการระบายอากาศไม่ดีในขั้นตอนการผลิตแผ่นยาง สิ่งคุกคามด้านเคมี 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สัมผัสฝุ่นจากปุ๋ยเคมี ใช้ยาทากันยุงและแมลง สัมผัสกรดฟอร์มิคในขั้นตอนการผลิตแผ่น
ยาง ด้านชีวภาพ พบว่าเสี่ยงต่อแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น ตะขาบ แมลงป่อง ยุง และงู และด้านการยศาสตร์  พบว่า 
มีท่าทางการท างานไม่เหมาะสม เช่น การก้มเงยหลังและศีรษะ การลุกนั่งสลับกันเป็นเวลานาน การเอ้ียวตัวมาก
เกินไป การเดินและยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน และการใช้มือและข้อมือในการท างานซ้ า ๆ ส่วนการศึกษา ของ
ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ และตั้ม  บุญรอด (2555) พบว่า เกษตรกรสวนยางพารามีการรับรู้ด้านชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.77, SD 0.44) และ (X 3.33, SD 0.50) 
นอกจากนี้พบว่าการรับรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ ด้านภาวะสุขภาพของเกษตรกรมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยพบ
อาการปวดหลังและเอวมากที่สุดนอกจากนั้นพบอาการปวดแขน  ข้อมือ และเวี ยนศีรษะ และณัฐพงษ์  นาทัน 
(2556) พบว่า สาเหตุของอาการปวดกล้ามเนื้อ พบในลักษณะการท างานที่นั่งหรือยืนเป็นระยะเวลานาน ๆ 
มากกว่า 2 ชั่วโมงติดต่อกัน ร้อยละ 97.16  ใช้มือท าท่าซ้ า ๆ ตลอดเวลาของการท างาน ร้อยละ 97.87 ต้องท างาน
ในพ้ืนที่ที่จ ากัดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ร้อยละ 67.38 ท่าทางการท างานต้องโน้มตัวท างาน ร้อยละ 
94.33 ท่าทางการท างานต้องหันหรือบิดล าคอ ร้อยละ 97.16  ของที่ยกต่ ากว่าระดับเข่าและท าให้ต้องก้มตัวมาก
ขึ้น ร้อยละ 96.54 และของที่ยกสูงกว่าระดับศีรษะและท าให้ต้องเอ้ือมแขนมากขึ้น ร้อยละ 93.62 นอกจากนี้
การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา ของ ภัทรพร  สุทธสนธิ์  
(2552)  พบว่า เกษตรกรได้รับสิ่งคุกคามด้านเคมีจากฝุ่นจากสารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชมากที่สุดร้อยละ 50.0  
สิ่งคุกคามด้านกายภาพจากความร้อนและแสงแดด ร้อยละ 50.0  เคยเกิดอุบัติเหตุจากการท าสวนยางพารา ร้อย
ละ 12.6 ลักษณะอาการท่ีเกิดกับร่างกาย คือ อาการฟกช้ า  เคล็ด ขัดยอก   

ส าหรับด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของ Jansamood (2013) พบว่าการตกค้างของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในดินจากการท าสวนยางพารา ประกอบด้วยสาร Metharmidophos 1.87 mg/kg  Monocrotophos 
1.75 mg/kg และ Dicrotopost 1.28 mg/kg นอกจากนี้ยังพบผลกระทบจากการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดจากน้ า
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ไหลบ่าหน้าดินผ่านพ้ืนที่สวนยางพาราชะล้างปุ๋ยและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้ า เกิดมลพิษทางน้ าได้อีก
ด้วย  (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเกษตรกรสวน
ยาง ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารามี
อย่างจ ากัด ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ 
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5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วยวิธีการของการศึกษาสถานภาพที่เป็นจริง 
วางแผน ด าเนินงาน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผล (Lewin, 1946; Moule & Goodman, 2014) ซึ่งแนวคิด
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ตะหนักถึงความส าคัญ และสร้างพลังอ านาจ เกิดการเรียนรู้จากการ
สะท้อนคิด (self-reflective learning) ของผู้มีส่วนร่วมด าเนินการวิจัย  และสามารถพ่ึงตนเองได้ การวิจัยนี้
น ามาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเสริมการดูแลตนเองของเกษตรกรสวนยาง สรุปดัง
ภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

 

จากภาพที่ 3 แนวคิดที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ และผู้ที่มาเกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทตามกระบวนการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสถานการณ์จริงของชุมชน  2) วางแผน  3) ปฏิบัติ  และ 4) สะท้อน
คิดและประเมินผล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  กิจกรรมข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด ผู้เกี่ยวข้อง และบทบาท 
 

กิจกรรมข้อมูลที่ต้องการหรือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 
1. ศึกษาสถานการณ์จริงของ
ชุมชน  
- ปัญหาสุขภาพ 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา 
- การดูแลตนเองของเกษตรกร
สวนยางพารา 
- กิจกรรมหรือนโยบายส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 
- ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้
ของชุมชน เชน่ ปราชญช์าวบ้าน 
ผู้น าเข้มแข็ง ฯลฯ 
- ความต้องการในการแก้ปัญหา 
 

 
 
- ข้อมูลปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
ข้อมูลสถิติที่มีอยู่ และเก็บ
ข้อมูลโดยสุนทรียสนทนา 
สนทนาอย่างไม่เปน็
ทางการ บนัทึกภาคสนาม 
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม 

 
 
แนวคิดที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ใช้
แนวคิดสุนทรียสนทนา 
เนื่องจากให้ชุมชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างอิสระ ภายใต้
บริบทของชุมชน โดย
การเรียนรู้จากการ
สะท้อนคิดด้วยตนเอง 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ มีพลัง
อ านาจ น าสู่การ
ปฏิบัติการเพื่อ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ 
(Firer,1974) 

 
 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และ อสม. 
 
 
- ผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
- สมาชิก อปท. 
 
 
 
 
 
- แกนน าและเกษตรกร
สวนยางพารา 

 
 
- ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลปัญหาสุขภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแล
สุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา รวมถึง
ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้ของชุมชน 
- ให้ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา ทรัพยากรในการ
สนับสนนุการเรียนรู้ของชุมชน และความ
ต้องการในการแก้ปัญหา 
- ให้ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
งบประมาณสนับสนนุการเรียนรู้ของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา และ
แผนของ อปท. ในการสร้างเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชน ในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา 
- ให้ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา ตลอดจนการดูแล
ตนเองของเกษตรกรสวนยางพารา ทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนความ 
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ตารางท่ี 2 แนวคิด ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท 
 

กิจกรรม แนวคิด ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 
 
2) การวางแผนปฏิบัติ 
- การวางแผนขึ้นกับปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยให้สอดรับด้านการเรียนรู้ของ
ชุมชน วิถีชีวิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ใน
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา เช่น การ
ให้ความรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้สื่อชัดเจน
เข้าใจง่าย ใช้ต้นแบบมาร่วมเรียนรู้ ให้เกิดการ
สะท้อนคิด 

 
 
- การวางแผนแก้ปัญหายึดแนว
ทางการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องการจาก
ประสบการณ์ตรง ท าสื่อ และฝึก
ปฏิบัติจริง ตลอดจนการเรียนรู้ที่
เกิดจากการสะท้อนคิด ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จ าน าสู่การ
ปฏิบัติได้จริง (Kitchenham, 
2008) และแผนที่วางต้อง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชน 

 
 
- นักวิจัยทุกคน 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
- สมาชิก อปท. 
- แกนน า และเกษตรกรสวน
ยางพารา 
 

ต้องการในการแก้ปัญหา 
 
- จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
- วางแผนปฏิบัติการตามความ
ต้องการที่ก าหนด 

3) การปฏิบัติตามแผน 
- ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ซึ่งแผนนี้ก าหนดจะมี
การสนทนากลุ่ม จ านวน 8 ครั้ง 
ครั้งที่ 1-2 เป็นการศึกษาสถานการณ ์
ครั้งที่ 3-4 เป็นการประชุมร่วมจัดท าแผน 
ครั้งที่ 4-6 เป็นการประชุมกลุ่มเพ่ือปฏิบัติตามแผน 
ครั้งที่ 7-8 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- ใช้การสนับสนุนให้เกิดการเข้า
ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน ท าให้เขามี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติ
การ เพราะเป็นความคิดของเขา 

 
- เจ้าหน้าที่ และ อสม. 
 
 
 
 
 

 
- มีส่วนร่วมในการปฏิบัติแผนใน
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา และส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา 
- ประสานความร่วมมือระหว่าง 
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กิจกรรม แนวคิด ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 

   
 
 
- ผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
 
- สมาชิก อปท. 
 
 
 
- แกนน าเกษตรกรสวน
ยางพารา และเกษตรกร 

ผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรสวนยางพาราเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
- มีส่วนสนับสนุนประชาสัมพันธ์ 
ประสานให้เกิดความร่วมมือใน
เกษตรกรสวนยาง โดยปฏิบัติการ
ให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา 
- จัดท าแผนชุมชนให้มีการเรียนรู้
ของชุมชน ในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดนโยบายและกิจกรรมการ
สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน ในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา 
- สนับสนุนงบประมาณ และ
สถานที่ในการปฏิบัติตามแผน 
- ร่วมปฏิบัติตามแผน 
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กิจกรรม แนวคิด ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 

4) สะท้อนคิดและประเมินผล 
- การประเมินผลเชิงกระบวนการ ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมตามแผน เช่น แผน เป็นการให้ความรู้
พร้อมสื่อการสอน การประเมินวิชากระบวนการจะ
ประเมินว่าสื่อการสอนมีความชัดเจนหรือไม่ ผู้สอน
น าไปใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี หรือไม่ 
หากดีเป็นเพราะอะไร ถ้าไม่ดีมีอุปสรรคอะไร เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน 
- การประเมินผลสรุปรวม ประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 
- ประเมินแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา ในประเด็น 

1) ปัญหาสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
2) การเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

เกษตรกรสวนยางพารา 
3) กิจกรรม/นโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ

ชุมชน ในการดูแลเกษตรกรสวนยางพารา 

- การประเมินกระบวนการ 
(Formative evaluation) น ามาใช้
เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์จะได้น ามาปรับ
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ 
- ใช้วิธีการสุนทรียสนทนาในการ
รวบรวมการสะท้อนคิด/
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา 
- ใช้การประเมินผลสรุปรวม 
(Summative Evaluation) เพ่ือ
สรุปผลการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา 

นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย 
- ให้ข้อมูลสะท้อนคิดท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา ตามกระบวนการวิจัยที่
ตนเองที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ 
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ข้อสังเกตวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาความรู้ และการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ที่ 3 
ว่ามีวิธีการในการสร้างกลวิธีในการเรียนรู้อย่างไร หากเป็นตามทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยนี้ นักวิจัยเป็น 
facilitator กระตุ้นให้ผู้ร่วมด าเนินการวิจัยเรียนรู้จากการสะท้อนคิด  เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้จากการสะท้อนคิด
น าสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Mezirow,1985)  ดังนั้นจึงได้วิธีการสุนทรียสนทนาในการ
ก าหนดแผน และกลวิธีการด าเนินงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
ประเมินผลอย่างเป็นหุ้นส่วนว่าจะวางแผนแบบไหน และจะมีวิธีการสร้างกลวิธีในการเรียนรู้อย่างไร ตามแนวคิด
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ว่าการจะแก้ปัญหา หรือก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาใดๆ แต่ผู้ที่ประสบปัญหาควร
เป็นความคิดหรือวิธีการของผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา โดยนักวิจัยมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ (McNiff & Whitehead, 2006) ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนได้ 
เพราะจะเป็นการก าหนดมาจากนักวิจัย ซึ่งขัดกับปรัชญา (philosophy) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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สรุปกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อดังตารางที่ 3 
      ตารางท่ี 3  แผนกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ช่วง
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
วันที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพื่อพัฒนากลวิธีสร้างเสริม

การเรียนรู้ของชุมชนในการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของ
เกษตรกรสวนยางพาราภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
พัฒนากลวิธีสรา้งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนในการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของ
เกษตรกรสวนยางพารา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1 ป ี

 
- 

 
รศ.ดร.เกษราวัลณ์       
นิลวรางกูร  และคณะ 

วัตถุประสงค์รอง 
1. ศึกษาสถานการณ์เก่ียวกับ
ปัญหาสุขภาพของคนท าสวน
ยางพารา ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการปลูกยางพารา 
กระบวนการจัดการปัญหา
สุขภาพและการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
2. วางแผนพฒันาความรู้ การ
เรียนรู้ในการจัดการปัญหา
สุขภาพเกษตรกรสวน
ยางพารา และสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างกลวิธีในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ในการจัดการปัญหาสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพาราและ
สิ่งแวดล้อม 

 
-  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารรายงานตา่งๆ 
-  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สนทนา 
 
 
-  สนทนากลุ่ม 
-  ประชุมกลุ่มเพื่อรายงาน 
 
 
ท างานอย่างมสี่วนร่วมใน 
-  พัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
-  จัดท าหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ชุมชน 
-  พัฒนานวัตกรรม 

 
2 เดือน 

 
 
 
 
 

2 เดือน 
 
 
 

8 เดือน 
 

 
30 วัน 

 
 
 
 
 

30 วัน 
 
 
 

210 วัน 

 
รศ.ดร.เกษราวัลณ์       
นิลวรางกูร  และคณะ 
 
 
 
 
รศ.ดร.เกษราวัลณ์       
นิลวรางกูร  และคณะ 
 
 
รศ.ดร.เกษราวัลณ์       
นิลวรางกูร  และคณะ 
 

 
หมายเหตุ จ านวนวันที่ใช้เป็นการคาดการณ์จ านวนเวลาที่จะต้องด าเนินการจริง โดยเทียบ 1 วันเท่ากับ 8 

ชั่วโมง  
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน) 
 

เดือนที ่ กิจกรรม (activities) 
6  เดือนแรก 1) ข้อมูลปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  2) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 3) การ

จัดการกับปัญหา 4) ทรัพยากรในชุมชน 5) ความต้องการการช่วยเหลือ 6) แผนการ
ด าเนินงาน 7) ร่างคู่มือการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเกษตรกรสวนยางพารา 

6 เดือนหลัง 1) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แก่ชุมชน 2) ร่างคู่มือการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรสวนยางพารา  3) นวัตกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 

 

6.  แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

6.1 พื้นที่ด าเนินการวิจัย 
พ้ืนที่การศึกษาคือ พ้ืนที่ 2 หมู่บ้านใน  2 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี

พ้ืนที่ ปลู กยางพารา เป็นจ านวนมาก คือ เป็นจั งหวัดที่ปลู กยางมากมาก 1ใน 10 จั งหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดอุดรธานี (สถาบันการยาง, 2555) ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ ซึ่งเลือกตัวแทนจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านที่มีการท าสวนยางพารา รวมเป็นจ านวน  2 หมู่บ้าน หลังจากได้
ข้อมูล แล้วนักวิจัยได้ประสานขอความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้น าชุมชนและเกษตรกรสวนยางพารา เพ่ือ
ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการประชุม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ การด าเนินโครงการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้และเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือขออนุญาตด าเนินโครงการวิจัย 

6.2 ผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 
ผู้ร่วมด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการคัดเลือกอย่างเจาะจง (purposive) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้ 1) เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในทุกข้ันตอนมาอย่างน้อย 1 ปี 2) อ่านออกเขียนได้ 3) สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ ซ่ึงตัวแทนแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี สามารถจ าแนกได้ดังตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2  ผู้ร่วมด าเนินการวิจัยจ าแนกตามรายหมู่บ้านในจังหวัดที่ศึกษา 
 

ผู้ร่วมด าเนินการวิจัย หมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร 
จ านวน (คน) 

หมู่บ้านในจังหวัดหนองคาย 
จ านวน (คน) 

1) เกษตรกรสวนยางพารา 
2) อาสาสมัครสาธารณสุข 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
4) ผู้น าชุมชน 
5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

รวม 

25 
6 
1 
2 
1 
35 

25 
6 
1 
2 
1 
35 

รวมทั้ง 2  หมู่บ้าน  70 คน  
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จ านวนอาสาสมัครในการประมาณการ เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว 

 

6.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย               
6.3.1 ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนท าสวนยางพารา สิ่งที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

สุขภาพและการเจ็บป่วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปลูกยางพารา กระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพ การ
เรียนรู้ของชุมชน ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการการช่วยเหลือและแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพของเกษตรกร โดยการสนทนากลุ่มจ านวน 2 ครั้ง/หมู่บ้าน 

6.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โดยเน้นประเด็นการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพใน
การแก้ไขปัญหา และร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่พบ แล้วน ามาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วน
ร่วมโดยการสนทนากลุ่มจ านวน 1 ครั้ง/หมู่บ้าน 

6.3.3 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้โดยก าหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบและด าเนินการปฏิบัติตามแผน
อย่างมีส่วนร่วม และมีการสนทนากลุ่มในการด าเนินการตามแผนร่วมกัน 3 ครั้ง/หมู่บ้าน 

6.3.4 ประเมินผล ประเมินผลกระบวนการด าเนินการวิจัยโดยวิธี formative evaluation ซึ่งเป็น
การประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชุมชนและประเมินผลของการด าเนินโครงการโดยวิธี summative 
evaluationซ่ึงเป็นการประเมินโครงการในภาพรวมทั้งหมดโดยการประเมินนี้จะด าเนินการภายหลังเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน ในการประเมินผลจะมีการท าสนทนากลุ่มกับอาสาสมัคร จ านวน 2 ครั้ง/หมู่บ้าน 

การท าสนทนากลุ่มเป็นจ านวนครั้งโดยประมาณข้ึนกับความต้องการของชุมชนเป็นหลักในการด าเนินการ 
 

6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
6.4.1 แนวทางการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งแนวค าถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไป เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล โรคประจ าตัว ประวัติการเจ็บป่วยจากการท างานของ เกษตรกรท าสวนยางพาราใน
รอบปีที่ผ่านมา การท ากิจวัตรประจ าวันในแต่ละวัน และสารเคมีท่ีใช้ในการท าสวนยางพารา 

6.4.2 แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) แนวค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูล พัฒนาการของชุมชน แหล่งประโยชน์หรือทรัพยากรของชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพ
เกษตรกรสวนยางพารา สิ่งที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
กระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพ การเรียนรู้ของชุมชน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการการช่วยเหลือและแหล่ง
ทรัพยากร  

6.4.3 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม 
ความสนใจ ของเกษตรกรสวนยางพารา ตั้งแต่เริม่ด าเนินการวิจัย จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 
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6.4.4 การบันทึกภาคสนาม (Field notes) การจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการบันทึกภาคสนามนี้จะด าเนินการทุกขั้นกระบวนการของการ
วิจัย 

6.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากศึกษาเอกสาร บันทึก รายงาน ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูลสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา และกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆของชุมชน 

6.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 
6.5.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้สุนทรียสนทนา ซึ่งใช้แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างข้อ 6.4.2 ซึ่งการด าเนินการสนทนากลุ่มจะด าเนินการสนทนากลุ่ม หมู่บ้านละ 3 ครั้ง รวมจ านวน 9 ครั้ง 
 โดยสนทนากลุ่มจะประกอบด้วย การสนทนากับผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 8 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1-2 เป็นการศึกษาสถานการณ ์
 ครั้งที่ 3-4 เป็นการประชุมร่วมจัดท าแผน 
 ครั้งที่ 4-6 เป็นการประชุมกลุ่มเพ่ือปฏิบัติตามแผน 
 ครั้งที่ 7-8 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.5.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกการประชุมร่วมจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม 
6.5.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 หมู่บ้านและปฏิบัติงานตาม 

แผน 1 ครั้ง 
 6.5.2.4  ข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานของเกษตรกรสวนยางพารา ประกอบด้วย  

             1) ประเมินผลของการด าเนินโครงการด้วยวิธี  formative evaluationโดยจะ
ประเมินผลจ านวน 3 ครั้งท าการประเมินเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท และความต้องการในการน าไปใช้ในชุมชนได้จริง 
       2) ประเมินผลของการด าเนินโครงการด้วยวิธี summative evaluation ซึ่งจะประเมิน1 
ครั้ง เป็นการประเมินโครงการในภาพรวมทั้งหมดโดยการประเมินนี้จะด าเนินการภายหลังเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

6.5.2.5 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยท าการสังเกตปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมด าเนินการวิจัยขณะ
สนทนากลุ่มและการท างานของเกษตรกรสวนยางพารา สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการจนสิ้นสุด 
รวมทั้งช่วงการลงส ารวจพื้นที่ 
 6.5.2.6 การจดบันทึกภาคสนาม เป็นการจดบันทึกการสังเกตการณ์การสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ขณะด าเนินการวิจัย รวมทั้งการจดบันทึกการด าเนินการตลอดการวิจัย 
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6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ

อธิบายข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล โรคประจ าตัว ประวัติการเจ็บป่วยจากการท างานของเกษตรกร
สวนยางพาราในรอบปีที่ผ่านมา และการท ากิจวัตรประจ าวัน 

6.6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Elo & Kyngas, 2008; Dey,1993) ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นถอดข้อความจากเทปค าต่อค า แล้วอ่านข้อความให้เข้าใจ ใส่รหัสข้อมูล 
(โดยการจดบันทึกและเขียนหัวเรื่อง) น าข้อมูลที่ใส่รหัสมารวมกันจัดประเภทข้อมูล โดยน าข้อมูลประเภทย่อย
เหล่านั้นมารวมกัน (sub-category) จากนั้นจึงน าไปจัดประเภททั่วไป  

 

7.  ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (output) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน
(บาท) 

1.ได้กลวิธีทางการพัฒนาการ
เรียนรู้ของชุมชนในการสร้าง
เสริมการดูแลตนเองของ
เกษตรกรสวนยางพารา 
 

มีกลวิธีทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการสร้างเสริม
การดูแลตนเองของ
เกษตรกรสวนยางพารา 
1 กลวิธี 

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ในชุมชน ทั้งในด้านการ
แลกเปลี่ยนและการ
ปฏิบัติ 

12 
เดือน 

งบโครงการ
ทั้งหมด 
880,000 
บาท 

2.ได้หลักสูตรการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  

มีหลักสูตรการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน 1 หลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่วิเคราะห์
มาจากความต้องการของ
ผู้เรียนตามสภาพปัญหา
จริง 

3 เดือน - 

3.ได้คู่มือการเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของ
เกษตรกรสวนยางพารา 
 

มีคู่มือในการดูแลตนเอง
ของเกษตรกรสวน
ยางพารา 3 เรื่อง 

เป็นคู่มือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการยศาสตร์ 
สารเคมี การเป็น
วิทยากร ซึ่งคู่มือนี้เน้น
การใช้รูปภาพมากกว่า
ค าบรรยายเพื่อช่วยให้
เข้าใจง่ายขึ้น 
 

3 เดือน 90,000 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน
(บาท) 

4. ได้นวัตกรรมการสร้างเสริม
การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
สุขภาพจากการท างาน  
 

มีนวัตกรรมการสร้าง
เสริมการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาสุขภาพจาก
การท างาน อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 

นวัตกรรมที่ได้เป็น
นวัตกรรมที่ได้จาก
ทรัพยากรและภูมิปัญญา
ของเกษตรกรสวน
ยางพารา 

6 เดือน งบเดียวกับ
การพัฒนา
คู่มือ 

5. เกิดเครือข่ายการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
เพ่ือดูแลสุขภาพอย่าง 

มีเครือข่ายการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนเพ่ือดูแลสุขภาพ
อย่างน้อย  1 เครอืข่าย 

เครือข่ายประกอบด้วย 
อปท. อสม.ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าที่รพ.สต. ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การดูแลสุขภาพของ
เกษตรกรสวนยางพารา
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้านที่ศึกษา 

7 เดือน 24,500 
บาท 

6.น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  

มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/
นานาชาติ อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

 12 
เดือน 

- 

7. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  

ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 18 
เดือน 

- 

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนเพ่ือดูแล
สุขภาพจากการท าสวน
ยางพารา 
 

มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนเพ่ือดูแลสุขภาพ
จากการท าสวนยางพารา
อย่างน้อย 1 ข้อ 

นโยบายที่ได้อาจเป็น
นโยบายท้องถิ่นหรือใน
ระดับชาติในการ
จัดบริการการดูแล
เกษตรชาวสวนยางพารา
ไม่ให้เจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพและไม่
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

12 
เดือน 

- 
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8.  กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ 
1. น านักการเมืองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินโครงการ เนื่องจากนักการเมืองส่วนมากน า

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยผลักดันสู่การปฏิบัติ 
2. ผอ.รพ.สต. เข้ามาร่วมด าเนินการ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันสู่การปฏิบัติจริงจังในการจัดบริการส่งเสริม

สุขภาพ 
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ โดยน าเสนอผลงาน สื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง รวมถึงการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
 

9. งบประมาณของโครงการ สกว. โดยแบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ 
9.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย  
9.2  ค่าจ้าง 
9.3  ค่าใช้สอย  
9.4  ค่าวัสดุ 
9.5  ค่าครุภัณฑ์ 
9.6  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

แผนการใช้งบประมาณ ให้ก าหนดเป็นราย 6 เดือน (ทั้งนี้จ านวนงวดจะปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาโครงการ) โดย
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 4 และ 5 ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 แผนการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดและช่วงระยะด าเนินการ    
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ตารางท่ี 4 แผนการด าเนินกิจกรรมโครงการวิจัย ( มีนาคม 2558 –ธันวาคม 2559) 
 

หัวข้อการด าเนินงาน เดือน 
มี.ค. 

เดือน 
เม.ย. 

เดือน
พ.ค. 

เดือน
มิ.ย. 

เดือน
ก.ค. 

เดือน
ส.ค. 

เดือน
ก.ย. 

เดือน 
ต.ค. 

เดือน 
พ.ย. 

เดือน 
ธ.ค. 

1. ทบทวนวรรณกรรม           
2.เก็บข้อมูล           

3.พัฒนาเครื่องมือ           

4. จัดกระบวนการเรียนรู้           
5. วิเคราะห์           

6.ประเมินผล           

7.เขียนรายงาน           
 
ข้อพึงสังเกต การด าเนินการเก็บข้อมูล จะเริ่มด าเนินการภายหลังผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว และจะท าการปรับเดือนภายหลัง
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เกศินี สราญฤทธิชยั. (2542). การพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมเด็ก  ขอนแก่น: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
เกศินี สราญฤทธิชยั. (2544). แนวคิดพ้ืนฐานและหลกัการพยาบาล. ขอนแก่น: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
วจิิตรา เสนา, เกศินี สราญฤทธิชยั และสมจิต แดนสีแกว้. (ผูร้วบรวม) (2556). การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1. ขอนแก่น: คณะ 

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
สมจิต แดนสีแกว้ และ เกศินี สราญฤทธิชยั. (2556). ประชากรศาสตร์กบัการศึกษาภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยของชุมชน ใน  
 ลฆัวี ปิยะบณัฑิตกุล และเพชรไสว ล้ิมตระกูล (ผูร้วบรวม). การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2. หน้า 1-56. ขอนแก่น:  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
เกศินี  สราญฤทธิชยั (2556). การรักษาโรคเบ้ืองตน้ส าหรับอาการปวดทอ้ง. ใน วจิิตรา เสนา และเพชรไสว ล้ิมตระกลู            

(ผูร้วบรวม). การรักษาโรคเบือ้งต้นส าหรับพยาบาล. หนา้ 66-83. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
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5. งานประจ า …อาจารยผ์ูส้อนประจ าสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
6. งานวจิยัท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั   
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2) การสร้างความเขม้แขง็ของหุน้ส่วนชุมชนเพ่ือลดการสมัผสัควนับุหร่ีของผูป่้วยเบาหวาน 
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