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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินผลการสื่อสารสื่อต่างๆของโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย
ผู้หญิงพิการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ (2) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการพัฒนาการน าการ
สื่อสารไปใช้ในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพโครงการเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้หญงิพิการ กลุ่มที่ 2 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ อาทิ สมาชิกจากศูนย์การ
ด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบรุี (Nonthaburi Center for Independent Living) เป็นต้น กลุ่มที่ 3 กรรมการและที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้การวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์อ้างอิงทฤษฎีตามแนวทางการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิจัยพบว่า (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ มี
การใช้การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ โดยน าวิธีการฝึกอบรม น าหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงมาใช้ในการอบรม อาทิ หลักสูตร
ภาวะผู้น าและการสร้างเครือข่าย หลักสูตรอบรมฐานคิด และสภาวะผู้หญิง ใช้การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็นให้แก่ผู้หญิงพิการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมลล์ เฟสบุค(ศูนย์
ญาณากร)ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และให้ความรู้แก่สมาชิกผู้หญิงพิการ (2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และ
เครือข่ายผู้หญิงพิการ ทางโครงการฯจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการจัดหาพื้นที่ให้กลุ่มผู้หญิงพิการที่ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ผ่านการอบรมน ามาใช้ปฏิบัติจริงเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และควรพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารสาธารณะ การท างานรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาการน า
เครื่องมือการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดศักยภาพ 
 

ค าส าคัญ:การประเมิน, ผู้หญิงพิการ, ศักยภาพ, สื่อสารสาธารณะ, เครือข่าย 
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Abstract 
 This purpose of this study were to investigate: (1) To evaluate the results of Communication 
by using various media, the project development and women with disabilitiesnetwork to promote women 
with disabilities’health. (2) To bring data analysis and proposed the development, bringing communication 
to communicate and develop the potential of the project and the network women with disabilities to 
promote health, women with disabilities. 
 Target groups in education consist of leader and staff of The Project development and network of 
women with disabilities to strengthen the health of women with disabilities, network of The Project 
development and network of women with disabilities to strengthen the health of women with disabilities, 
committee and consultants of The Project development and network of women with disability to strengthen 
the health of women with disabilities. 
 The findings disclosed as follows that (1) women's development project and network to promote 
women with disabilities’health. Communication is used to educate, using their training methods. Bring a 
course about women employed in various forms such as training courses, leadership andnetworking. Training 
base of ideas and women's conditions. Use public communication by staging the comments to women with 
disabilities joined. Including the use of online channels such as e-mail facebook(Yanakorn) is a center of 
communication and education for members of women with disabilities. (2) Project Development Women with 
Disabilities Network The project is necessary to develop the project. Women with disabilities network and 
continues to provide space for women with disabilities are trained to apply their knowledge through practical 
training used to induce change and should improve their knowledge of public communication. Campaign 
workeven more. Leadership development, communication tools used to benefit and causing potential. 
 

Keywords: Evaluation, Women with disabilities, Potential, Public communication, Network 
 

บทน า 
จากสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.7 ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2545 

เป็นร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ. 2550 คิดเป็นจ านวน 1.9 ล้านคน โดยเป็นสตรีพิการมากกว่าผู้ชายพิการ จ านวน 1,004,522 คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 ในขณะที่คนพิการชาย มีจ านวน 860,288 คน คิดเป็นร้อยละ2.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545-2550) จากข้อมูลสถิติคน
พิการจ านวนผู้หญิงพิการจะมีมากกว่าผู้ชายพิการ ผู้หญิงพิการได้รับการจดทะเบียนและมีบัตรประจ าตัวน้อยกว่าผู้ชายพิการแสดง
ให้เห็นว่าผู้หญิงพิการขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ 

“แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ” เป็นส่วนหนึ่งของแผนหลัก สสส. 2555-2557 ที่มีเป้าประสงค์ของแผนฯ คือ “มุ่ง
ลดความเหลื่อมล้ าความไม่เป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมศักยภาพประชากรกลุ่มเฉพาะตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ สสส. ในช่วงปี 2555-2557 ภายใต้แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)ได้ให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงพิการให้มีการด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้หญิงพิการและเครือข่ายผู้หญิงพิการมีความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายระยะยาวต่อไป 
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ในช่วงระยะปีท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพใหก้ับผู้หญิงพิการและเครือข่ายผูห้ญิงพิการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 

ในช่วงระยะปีท่ี 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 

1. การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศของคนพิการในการเสริมสร้างสุขภาวะความหลากหลายทางเพศ 

2. การสร้างทีมวิทยากรกระบวนกรให้กับผู้หญิงพิการและเครือข่ายผู้หญิงพิการในช่วงระยะปีที่3พัฒนาศูนย์และการ
เรียนรู้สุขภาวะสตรีพิการเพื่อให้ผู้หญิงพิการและเครือข่ายผู้หญิงพิการสามารถเสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพให้มีความมั่นใจ
และสามารถตัดสินใจที่จะปกป้องรักษาสิทธิของตนเองได้ ต้องสร้างพลังอ านาจให้กับผู้หญิงพิการรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ผู้หญิงพกิารและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อครอบคลุมและเน้นไปที่การเข้าถึงตามสิทธิและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีใน
การรื้อถอนมายาคติและวาทกรรมที่กดทับคนพิการให้กลับมามีโอกาสในสังคมและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ คือ 
วัตถุประสงค์ (1) พัฒนาศักยภาพผูห้ญงิพิการให้เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการสรา้งเสริมสุขภาวะผู้หญิงพิการ (2) สามารถเสริม
พลังอ านาจให้กับผู้หญิงพิการ และเครือข่ายผู้หญิงพิการให้มีความมั่นใจ และสามารถตัดสินใจที่จะปกป้องรักษาสิทธิของตนเองได้ 
(3) เกิดเครือข่ายคนท างานในการช่วยเหลือแนะน า ให้ค าปรึกษาในการเสริมสุขภาวะ และเสริมศักยภาพของผู้หญิงพิการ (4) ได้ชุด
ข้อมูลประสบการณ์ ด้านสุขภาพ สุขภาวะทางเพศ และการดูแลตนเองของผู้หญิงพิการ(โครงการประเมินแผนงาน/โครงการกลุ่ม
ผู้หญิงส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ. 2557-2559, 144) 

 ในด้านการสื่อสาร โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ มีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิงพิการและเครือข่ายผู้หญิงพิการ มีการด าเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยใช้
เครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรปูแบบในการด าเนินงานโครงการฯ อาทิ การสื่อสารสื่อบุคคลด้วยชุดหลักสูตรการอบรมภาวะผู้น า 
การให้ความรู้ด้านเพศสภาวะผู้หญิง เอกสารคู่มือการให้ความรู้สุขภาวะทางเพศเกี่ยวกับผู้หญิงพิการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่ทางโครงการจัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งศูนย์ญาณากร แหล่งเรียนรู้คนพิการ ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์บนเฟสบุค แผ่นพับ
ใบปลิว และรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศแก่ผู้หญิงพิการ การใช้สื่อต่างๆในโครงการเหล่านี้จึง
จ าเป็นทีจะต้องมีการประเมินผลการสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของสื่อที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ
สื่อสารในการด าเนินโครงการฯต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 
 2. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการพัฒนาการน าการสื่อสารไปใช้ในการเผยแพร่โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ข้อมูลจากการประเมินผลการสื่อสารน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารของโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เครือข่ายสตรีพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ 
 2. สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการท างานของกลุ่มสตรีพิการทบทวนวรรณกรรม 
  

 ในการวิจัยเรื่อง“การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิง
พิการ”ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการวิจัย โดยน าแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน ซึ่งมีนักวิชาการ
ด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินและจากความหมายเหล่านี้จะถูกน าไปพัฒนาไปเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่าง
กันออกไป ได้แก่ Suchman (อ้างในStufflebeam&Shinkfield, 1990, p.93) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและเช่ือถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการ
ตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความส าเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่Stufflebeam (อ้างในStufflebeam&Shinkfield, 1990, p.159) กล่าวถึงว่าเป็น
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 
 หากพิจารณาถึงความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประเมินโครงการมีลักษณะที่ส าคัญคือ (สุวิมล ติรกานนท์, 
2550: 1-3) 

1. การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุกขั้นตอน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 

3. มีการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  

4. สารสนเทศท่ีได้จากข้อมูล สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

เมื่อมีการเก็บข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อตัดสินคุณค่า จึงมีความสัมพันธ์กับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะ
เปน็การรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน มีหลักการที่แน่นอนในการด าเนินงาน
ประเมิน ที่น่าสนใจคือ การประเมินสามารถกระท าได้ในทุกขั้นตอนของโครงการไม่จ าเป็นต้องเป็นผลสุดท้ายของโครงการเท่านั้น 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงการ
หรือด าเนินงานต่อเนื่อง  

ดังนั้นการประเมนิโครงการจึงควรเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการพิจารณาการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งทันท่วงที ในทางตรงข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดประโยชน์
เท่าที่ควรหากผลนั้นไม่สามารถใช้ในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นการประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ผู้ประเมินจะได้เฉพาะสารสนเทศ
ตอนสิ้นสุดโครงการเท่านั้นและถ้าผลการประเมินที่ได้แสดงว่าโครงการไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ประเมินจะไม่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลังไปยังช่วงเวลาที่ด าเนินงานได้ จะได้เพียงความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งยากที่จะยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการด าเนินงานโครงการ ท าให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอะไร
คือสาเหตุส าคัญที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นผลดีโดยท าให้ขาดสารสนเทศตอ่การแก้ไขและด าเนินงานในปีถัดไป จึง
มีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการด าเนินการประเมนิผลโครงการเพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงโครงการต่อไปในอนาคต ในการประเมินครั้งนี้เน้น
การประเมินในเรื่องของการสื่อสารเป็นส าคัญ 

การประเมินผลการสื่อสาร คือ แนวคิดในการวัดหรือประเมินผลสื่อ กลยุทธ์การสื่อสาร งานด้านประชาสัมพันธ์ ที่โครงการ
น ามาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
โครงการนั้นๆได้ก าหนดไว ้โดยการประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครื่อข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้หญิงพิการสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการสื่อสารของแสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ : แนว
ทางการน ามาประยุกต์ใช้ (Socialmedia:How to application)สือ่สังคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรยีกว่า เว็บ2.0 (Web 
2.0) คือ เครื่องมือต่างๆที่ท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีอนุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึง แลกเปลี่ยน 
สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และการเข้ารว่มเครอืข่ายออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการน ามาใช้
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือการสื่อสารของหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีรูปแบบการ
ท างานในลักษณะออนไลน์ที่สร้างและเพิ่มเติมเนื้อหาได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางที่หน่วยงานต่างๆ 
สามารถน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ติดต่อสื่อสาร
สาธารณะ และยังเป็นสื่อที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาในส่วนของงานวิจัยของ พัชรินทร์ เกตุจ านงค์ (2551) ได้เสนอ
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งานวิจัยเกี่ยวกับ “การทบทวนวรรณกรรมการสือ่สารเกี่ยวกับความพิการ/คนพิการ” เป็นการศึกษาการสื่อสารใน 3 ระดับ ที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ คือ ระดับที่ 1 การสื่อสารในระดับขององค์กร/หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับความพิการ/คนพิการ ระดับที่ 2 การ
สื่อสารในระดับของ ครอบครัว ชุมชน กับ คนพิการ และดับที่ 3 การสื่อสารภายในตน และการสื่อสารกับสังคมของคนพิการ จาก
การศึกษาพบว่า ยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ต้องเพียรพยายามท า และสร้างความเข้าใจ ความพิการ คนพิการ ในมุมของการสื่อสารให้
ชัดเจน ให้เห็นตัวตนและกระบวนการสื่อสาร อันจะน าไปสู่ความเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันด้วยการมอง
ด้วยสายตาอันเท่าเทียมระหว่างคนในสังคมที่มีความต่างนี้ 

ส าหรับการประเมินด้านเครือข่ายซึ่งเป็นตัวช้ีวัดนึงของการประเมินในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพล แสงจันทร์ 
(2556) ได้เสนอการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การเสริมสร้างเครือข่ายการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ” กรณีศึกษา : ศูนย์การด ารงชีวิต
อิสระของคนพิการพุทธมณฑล ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยการสร้างความตระหนัก ความเช่ือมั่น
และเห็นคุณค่าในตนเองให้คนพิการ เกิดการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับจากภายในจิตใจของคนพิการ สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามอัตถภาพ ปัจจัยที่ท าให้การเสริมสร้างเครือข่ายการด ารงชีวิตของคนพิการส าเร็จ คือ การปฏิบัติอย่างซ้ าๆและต่อเนื่องด้วยความ
จริงใจ และเข้าใจคนพิการ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน โดยใช้การให้ค าปรึกษาฉันท์เพื่อน การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการในชุมชน 
เปน็เครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือขึ้นในชุมชนและสังคม เป็นตัวอย่างของต้นแบบคนพิการ 

การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการยัง
เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559)ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ หรือ พก. มาเป็นแนวทางในการศึกษาร่วมด้วยโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“สตรีพิการ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการจึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) โดยการระดมความคิด การวิเคราะห์สถานการณ์ จากกลุ่มสตรี
พิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วนรวมถึงแนวทางที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2555–
2559) ซึ่งมี การก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สตรีพิการ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมั่นคงปลอดภัย เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม” 
และมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน เกี่ยวกับการส่งเสริมและการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ การกระท าความ
รุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการการพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตการเสริมพลังบทบาทสตรีพิการอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมในสังคมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไก และองค์กร สตรี ทุกระดับและเสริมสร้างเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ของสังคม
ต่อสตรีพิการ 

ในการก าหนดกรอบการประเมินได้น าแนวคิดตัวแบบเชิงตรรกะ(Logical Model)ถูกน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน ซึ่งตัวแบบเชิงตรรกะ คือ แบบจ าลอง ที่ท าให้เห็นการน าเสนอความคิด น าเสนอแนวทางในการอธิบายและแลกเปลี่ยน
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของส่วนประกอบที่เป็นการปฏิบัติงานของโครงการ เป็นการอธิบายถึงขอบเขตของโครงการ หรือการ
ริเริ่มโครงการ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการวางแผน ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง เกี่ยวข้องกับการเตรียมแผนโครงการที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่เป้าหมาย
ในการพัฒนาโครงการ Logical Model ยังเป็นตัวแบบที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อประเมินล าดับขั้นตอนการท างานที่สามารถให้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ องค์ประกอบของตัวแบบนี้ถูกก าหนดขึ้นและน ามาประยุกต์ใช้โดย Pankratz(2008)และ Westat (2002) เมื่อ
พิจารณาแลว้พบว่า ประกอบด้วย เป้าหมาย(goals) ทรัพยากร หรือปัจจัยน าเข้า (Inputs or resources) กิจกรรมหรือกระบวนการ 
(activities or process) ผลลัพธ์ระยะสัน้ (short-term outcomes) และผลลัพธ์ระยะยาว (long-termoutcomes/performance) 
ส าหรับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
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ภาพที่ 1  กรอบการประเมินตามแนวคิดLogical Medelโดย Pankratz(2008)และWestat(2002) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผูห้ญิงพิการเพื่อเสรมิสร้างสุข
ภาวะผูห้ญิงพิการ ได้ด าเนินการวจิัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาท าความเข้าใจ และทบทวนเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการจัดประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อร่วมกันออกแบบการประเมินวางแผนการประเมนิการแบ่ง
ทีมท างานประเมินของโครงการ/แผนงานการค้นคว้าเอกสารทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ก าหนดตัวช้ีวัดในการ
ประเมิน แนวทางการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู รวมถึงการวิเคราะหผ์ลทีไ่ด้ 
 

ขอบเขตในการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเอกสารในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการด าเนินการด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ 

พัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ พ.ศ.2557 รายงานการประชุมรายงานการ
ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลให้แก่คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ (ประเมินภายใน) 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายภาคสนาม ประกอบด้วย  

2.1 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริม สร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ  

2.2 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ อาทิ สมาชิกจากศูนย์การ
ด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Center for Independent Living) เป็นต้น  

2.3 กรรมการและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเกบ็ข้อมูลและค้นคว้าด้านเอกสาร  
 2. การสัมภาษณร์ะดับลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups) 
 3. การเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมของโครงการฯ  
 

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเสา้ (Triangulation) 
 ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและแม่นตรงตามวิธีแบบสามเส้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 แหล่ง ประกอบด้วย (1) จากเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการ
เสริม สร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ รายงานฉบับสมบูรณ์ (2) ด้านบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าและเจ้าหน้าที่

การจัดการ

ทรัพยากร 

งบประมาณ

เครื่องมือ

อุปกรณ ์

ผลผลติจาก

การจัด

กิจกรรม 

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

และการ

เปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

กระบวน 
การจัด
กิจกรรม ภาคี 
ยุทธศาสตร ์
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โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริม สร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ,ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ กรรมการและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ(3) ด้านผู้วิจัย ได้ใช้นักวิจัยหลายท่านในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลของนักวิจัยแต่
ละท่านมาวิเคราะห์ร่วมกันด าเนินการน าข้อมูลที่ได้ทั้ง 3 ด้าน จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันมาท าการวิเคราะห์เพื่อดูความ
สอดคลอ้งของข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยการการประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้หญิงพิการใช้กรอบแบบจ าลองLogical Model มาเป็นแบบในการประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมิน ดังตารางวิเคราะห์
เทียบเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ Logical Model 
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผลลัพธ์ ปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จ 

ก า ร สื่ อ ส า ร สั ง ค ม 
สร้างการมีส่วนร่วม 

สื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ อีเมลล์ สร้างเฟสบุค (ศูนย์ญาณากร)
เป็นพื้นที่สื่อสารสาธารณะ เป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความรู้  ให้ค าปรึกษา ส าหรับ
เครือข่าย 

การอบรมหลักสูตรภาวะผู้น า 
และสร้างทีมงาน 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่าย 

 การอบรมหลักสูตรภาวะผู้น า และสร้าง
ทีมงาน 

เกิดสมาชิกเครือข่าย  

 จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ สมาชิ ก เ ข้ า ร่ ว มแสดงคว าม
คิด เ ห็ นแ ล ะ เสน อ แน ะ แ น ว
ทางแก้ไขปัญหา 

ส า ม า ร ถ น า แ น ว ท า งแ ล ะ
ข้อเสนอแนะไปแก้ไขปัญหาได้
จริง 

โดยการประเมินการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ ได้
ก าหนดตัวช้ีวัด กิจกรรม ผลลัพธ์ และปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้ ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logical Model) มาเป็น
ต้นแบบในการศึกษา ตามองค์ประกอบของตัวแบบนี้ถูกก าหนดขึ้นและน ามาประยุกต์ใช้โดย Pankratz (2008) ในส่วนของการ
สื่อสาร สามารถแบ่งประเภทการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อน าไปสู่การ
ขยายเครือข่ายผู้หญิงพิการ และมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้หญิงพิการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ มีการน าสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการสื่อสารไปยังเครือข่ายมากยิ่งข้ึน โดยน าเฟสบุคมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อาทิ การน าข้อมูลการท ากิจกรรมของโครงการฯมาน าเสนอบนเฟสบุคที่ใช้ช่ือว่า 
“ญาณากร” เพื่อให้กลุ่มสมาชิกเครือข่ายสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯได้อย่างต่อเนื่อง มีการ
ใช้อีเมลล์ในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 ในส่วนของความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯได้ เชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีความ
เช่ียวชาญมาบรรยายและร่วมท ากิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจและความคิดเชิงบวก
สร้างกิจกรรมการจัดอบรมและน าหลักสูตรภาวะผู้น ามาเป็นเนื้อหาในการให้ความรู้อบรมแก่กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงพิการ ผล
ที่ได้ภายหลังกลุ่มผู้หญิงพิการผ่านการอบรม คือ 
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(1) มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ กลับมาเห็นคุณค่า กลับมาฟื้นฟูอ านาจภายในตนเอง  

(2) กิจกรรมที่ด าเนินการมีความเหมาะสมเพราะกิจกรรมสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้หญิงพิการ เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม  

(3) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมได้น าความรู้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการดูแลอารมณ์ภายในของ
ตนเอง การดูแลร่างกาย และการดูแลสภาพจิตใจของตนเอง 

มีการจัดพื้นที่ในการสื่อสารโดยการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพิการในกลุ่มต่างๆได้เข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาไขปัญหาผู้หญิงพิการในประเด็นด้านสุขภาวะ ความรุนแรง การขาดโอกาส
ต่างๆในสังคม และเป็นเวทีสาธารณะที่สื่อสารไปยังกลุ่มประชาชนอื่นๆที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่การสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงพิการได้ท าการสื่อสารสะท้อนปัญหาของผู้หญิงพิการไปสู่สังคมภายนอก 

 ส าหรับการให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ 
ด าเนินการการใช้เครื่องมือการสื่อสาร เพื่อด าเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน ครั้งท่ี 1 ผู้เข้าร่วมอบรม 21 คน และครั้งท่ี 2 ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน 

2. หลักสูตรฐานคิดสุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ จัดอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรม 25 คน และรุ่นที่ 2 
จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน 

 ผลจากการเข้าร่วมอบรม พบว่า 
 

ตารางที่ 2 ผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานคดิ 
รายละเอียด ร้อยละ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานมีแนวคิดที่จะขยายความรู้เรื่องสุขภาวะใน
ผู้หญิงพิการ 

ร้อยละ 53.8 

ผู้ผ่านการอบรมมีแนวคิดที่จะขยายความรู้เรื่องสุขภาวะในผู้หญิงพิการไปสู่เพื่อนร่วมงานและคน
พิการอื่นๆต่อไป 

ร้อยละ 51.9 

มีการน าความรู้ไปปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ร้อยละ 63.5 

น าความรู้ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้อืน่ ร้อยละ 25.0 

น าความรู้ไปปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และปรับใช้ในการท างาน ร้อยละ 10 
 

ที่มา: รายงานฉบับสมบรูณ์โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสตรีพิการ (2557) 
 จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานคิด พบว่า กลุ่มเป้าหมายหรือผู้หญิงพิการ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเพศ ความต้องการทางเพศ การกล้าแสดงออก 
รองลงมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานมีแนวคิดที่จะขยายความรู้เรื่องสุขภาวะในผู้หญิง กล้าแสดงความคิดเห็น
มากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจต่อการท างานร่วมกันของผู้หญิงพิการในเครือข่าย 
 

ตารางที่ 3 ผลการเข้าร่วมหลักสูตรภาวะผู้น าและการสร้างทีม 
 จ านวน ร้อยละ 

ได้ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 13 25 
 

 สมาชิกภาคีผูเ้ข้ารับการอบรมได้รบัผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้น า มีความมั่นใจมากขึ้น เข้าใจสุขภาวะภายใน
ทั้งกายและจิต เข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับเพศมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพภายใน และการดูแลสุขภาพภายนอก  
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 หลังจากได้รับการอบรมผู้เข้าอบรมกล้าที่จะพูดในที่ประชุม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในครอบครัว และมีความคิดว่า
การท างานที่ท ากันเป็นกลุ่มเป็นทีมจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นออกมา จึงได้เสนอแนวทางการท างานเกี่ยวกับผู้หญิงพิการว่า
ควรจะเป็นระบบแนวราบซึ่งความคิดเห็นของทุกคนมีความส าคัญ เวลาเกิดปัญหาขึ้นจะรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

อภิปรายผล 
1) การสื่อสารด้วยการให้ความรู้ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดขึ้น อาทิ หลักสูตรภาวะผู้น า และ

การสร้างเครือข่าย หลักสูตรอบรมฐานคิด และสภาวะผู้หญิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการการสื่อสารพัฒนาชุดข้อมูล
ประสบการณ์สุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะให้กับกลุ่มผู้หญิงพิการ 
ผลการด าเนินงานโครงการฯ ในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงพิการ พบว่า เกิดเครือข่าย 2 
กลุ่ม กลุ่มคนที่ผ่านกระบวนการอบรม จ านวน 52 คน และกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ จ านวน 9 คน โดยเครือข่ายเหล่านี้มาจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 5 วัน และหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะ
และความเป็นธรรมทางเพศ 5 วัน และจัดอบรมหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ จากผลการจัดอบรมพบว่า
เครือข่ายผู้พิการ และผู้หญิงพิการที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงพิการมากยิ่งขึ้นทั้งภายใน
ตนเองและผู้พิการหญิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัย งานสื่อสารการกระบวนการสร้างเครือข่ายจะส่งผลให้ผู้หญิงพิการ
ได้รับการปรึกษาฉันท์เพื่อน มีกลุ่มสนับสนุนผู้หญิงพิการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพล แสงจันทร์(2556) ที่ได้เสนอไว้ว่า 
เครือข่ายเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้มแข็ง ความเช่ือมั่นและคุณค่าในตนเองให้กับคนพิการ สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อีกทั้งภายหลังการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจกลับมาเห็นคุณค่า กลับมาฟื้นฟอู านาจภายในของตนเอง 

การท างานเพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงพิการของโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย
ผู้หญิงพิการ โดยภาพรวมถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น การขยายเครือข่ายยังอยู่ในกลุ่มของเครือข่ายที่ท างานเฉพาะกับคนพิการ เช่น 
NCIL สมาคมคนพิการ สมาคมคนตาบอด สมาคมคนพิการในจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น ระบบการจัดการการสื่อสารการขับเคลื่อน
เครือข่ายและการด าเนินงานต่างๆยังต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการ จึงจะ
สามารถท างานและขยายผลการสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการ 
จะต้องพัฒนาแนวคิดการการขยายเครือข่ายและการสื่อสารไปยังเครือข่ายต่างๆให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นให้แก่ผู้หญิงพิการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และผลที่ได้รับจาก
การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้จริง การจัดกิจกรรมการสื่อสารสาธารณะ โดยการจัดเวทีถอดประสบการณ์สุขภาวะทางเพศ 
ส าหรับกลุ่มคนพิการ เครือข่ายกลุ่มผู้ปกครอง มาจากการจัดกระบวนการการจัดกิจกรรมจัดเวทีถอดประสบการณ์สุขภาวะทางเพศ 

3) สื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  อีเมลล์ สร้างเฟสบุค (ศูนย์ญาณากร)ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและ
ให้ความรู้แก่สมาชิกผู้หญิงพิการสอดคล้องกับแนวคิดที่ แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ได้เสนอเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ที่
นิยมน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ และสร้างสังคมออนไลน์ เฟสบุคเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อกลาง 
โดยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการได้น าเฟสบุคเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์กลางส าหรับขับเคลื่อนการท างานและเป็นแหล่งส่งเสริมเรียนรู้ส าหรับคนพิการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้หญิง
พิการโดยเฉพาะ ศูนย์ญาณากร เป็นเครื่องมือเช่ือมเครือข่ายคนพิการ โดยสมาชิกสามารถเข้าไปกดไลท์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ 
https://www.facebook.com/yanakorn.wwds?fref=tsซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกแฟนเพจจ านวน 297 คน  (1 กรกฎาคม 2560)  

 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ มีการจัดท าอีเมลล์ส่งไปยังหน่วยงานที่มีสมาชิกคนพิการ 
กระจายข่าวสารไปยังเครือข่ายที่เคยท างานร่วมกัน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ ได้ด าเนินการจัดตั้ง
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ศูนย์ญาณากร เป็นศูนย์กลางส าหรับการท างานระหว่างโครงการฯและเครือข่ายการสร้างสังคมออนไลน์ที่ เรียกว่า เฟสบุค 
ผลที่ได้คือเกิดศูนย์กลางญาณากรในการสื่อสารให้แก่สมาชิกการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่องเมื่อโครงการฯเป็นโครงการ
ระยะยาวเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินจากโครงการฯตามตัวช้ีวัดการสื่อสารสังคมการสร้างและการมีส่วนร่วม โดยด าเนินกิจกรรมโดยใช้การ
สื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะการสร้างสังคมออนไลน์ท่ี เรียกว่าเฟสบุคผลลัพธ์ที่ได้คือเกิดศูนย์ญาณากรใน
การสื่อสารให้แก่สมาชิกเครือข่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นรับค าแนะน าหรือการให้ค าปรึกษาผ่านศูนย์ญาณากรการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการท างานส่งเสริมศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการต่อไปในอนาคต 
 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้โดยผ่านหลักสูตรของทางโครงการฯ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในจิตใจ กิจกรรมที่น ามาด าเนินการในการอบรมมีความเหมาะสมเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้หญิง
พิการ เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม เพราะการอบรมเร่ืองเก่ียวกบัภายในจิตใจของผู้หญิงพิการยงัไม่มีหน่วยงาน 
องค์กร หรือโครงการไหนมีเนือ้หาหรือจดักระบวนการอบรมเชิงลกึ 

3. ในส่วนของการให้ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้การสื่อสารถอดบทเรียนแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
พบว่าความรู้ที่ให้กับเครือข่ายผู้หญิงพิการ กลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ที่ได้รับน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งการดูแลอารมณ์
ภายในของตนเอง การดูแลร่างกาย การดูแลสภาพจิตใจของตนเอง และการมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือหลักสูตรการจัดการอบรมทั้งหลักสูตรฐานคิด และหลักสูตรผู้น า โครงการ
พัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการ ทางโครงการฯจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่าย
ผู้หญิงพิการฯต่อเนื่องด้วยการจัดหาพื้นที่ให้กลุ่มผู้หญิงพิการที่ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ผ่านการอบรมน ามาใช้ปฏิบัติ
จริงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและได้สร้างผลลัพธ์ในระยะยาว 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ จะต้องพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารสาธารณะ การ
ท างานรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาการน าเครื่องมือการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดศักยภาพในด้านการ
สื่อสารสังคมให้มากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไปในอนาคต 
1. ในการวิจัยและการประเมินครั้งต่อไปควรมีการประเมินด้านตัวช้ีวัดความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการ

ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการ 

2. การวิจัยและการประเมินครั้งต่อไปควรจะต้องมีถ้าโครงการฯยังด าเนินการเป็นโครงการฯต่อเนื่องเพื่อน าผล
การประเมินมาปรับปรุงโครงการฯ ต่อไปในอนาคต 
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