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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงบรรยายนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลการดําเนินโครงการสานพลังเครือขายการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
สรุปและถอดบทเรียนการดําเนินงานเพือ่ ปรับปรุงและขยายผลขับเคลือ่ นงานโดยใชกระบวนการสุนทรียสนทนาและแนวคิดการ
ทํางานแบบเครือขาย โดยมีผูรวมโครงการเปนผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจากทุกภาคสวนและคนพิการรวม จํานวน
50 คน จากจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคามและกาฬสินธุ
ผูรวมโครงการฯ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.7 อายุระหวาง 36-41 ป รอยละ 42 ทํางานในโรงพยาบาล รอยละ
74.4 และเปนนักกายภาพบําบัด รอยละ 39.7 ผลการเรียนรูจ ากการดําเนินโครงการ พบวา ผูร ว มโครงการฯ มีทศั นคติทดี่ ตี อ การ
ทํางานแบบเครือขายโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.66, SD=0.59) มีการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( =4.49, SD=0.41) และมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.64, SD=0.45)
บทเรียนที่ไดรับสรุปไดวา โครงการนี้ทําใหมีการสะทอนคิดและเกิดการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ เกิดชุมชนแหงการเรียน
รูของคนที่มีใจและอุดมการณเดียวกัน พัฒนาไปสูการเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน เกิดความตองการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการรวมกัน ขอเสนอแนะคือ ควรมีการสนับสนุนใหมีเวทีสําหรับเครือขายมาบอกเลาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องและขยายไปยังพื้นที่อื่นตอไป
คําสําคัญ: โครงการสานพลังเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน บทเรียนที่ไดรับ

Abstract
This descriptive research aimed to evaluate and summarize lessons learned from A Network Building Project for
Community-based Rehabilitation Program. Dialogue process and Networking approach were used as strategies in this
study. Fifty participants were consisted of rehabilitation service providers and people with disabilities from different
sectors from Roi-Et, Kalasin, Khonkaen and Mahasarakham provinces.
Almost eighty percent of participants were female and forty-two percent aged between 36 and 41 years.
Forty-four percent reported that they worked in hospitals and almost forty percent of them were physical therapists.
After completing the project, we found that the positive attitude of participants towards taking care of PWDs by
multidisciplinary teams using networking strategies was increased from low to the high-highest levels. Positive
self-attitude was also changed to the high-highest levels. Project satisfaction level of participations was at the highest
level. Essential lessons learned from the project are Dialogue and Self-Reflection methods could successfully connect
providers from different backgrounds and create community of practice among those with common interest. It is
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likely that this could build capacity of oneself to contribute with multidisciplinary teamworking, as a result, quality of
rehabilitation services could also be improved. It is suggested that the Community-based RehabilitationNetworking
Project should be continued to involve service providers from other sectors. This could be one of the key success
factors to improve quality of life of PWDs.
Keywords: A Network Building Project for Community-based Rehabilitation Program, Lessons learned

บทนํา
ปจจุบันไดมีการตระหนักในปญหาและใหความสําคัญกับกลุม
คนพิการ ทีจ่ ดั เปนกลุม คนทีข่ าดโอกาสในหลายๆ ดาน จากสถิติ
ขอมูลคนพิการในประเทศไทย ที่มีการบันทึกโดยกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 มีคนพิการจํานวน 1,753,864
คน แบงเปนภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน 362,948 คน
ภาคใตจํานวน 196,832 คน ภาคเหนือจํานวน 408,919 คน
ไมระบุจํานวน 30,842 คนกรุงเทพมหานครจํานวน 70,200
คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 684,123 คน1 การเพิ่ม
จํานวนของคนพิการนับวาเปนปญหาสําคัญและทาทายตอการ
จัดการดูแลอยางครอบคลุมและทั่วถึง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ไดใหคาํ นิยามของ “คนพิการ” วา เปนบุคคลทีม่ ขี อ จํากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน อันเนื่องมาจากความ
บกพรองทางการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือ
ความบกพรองอื่นใด และมีอุปสรรคในดานตางๆ ตองไดรับ
ความชวยเหลือเพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจําวัน
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมได นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ฉบับนีย้ งั นิยามความหมายของการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ
วาเปนการ เสริมสรางสมรรถภาพ การจัดสวัสดิการ การสง
เสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารง
ชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับ
บุคคลทัว่ ไป มีสว นรวมทางสังคมอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ภายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ค นพิ ก ารสามารถเข า ถึ ง และใช
ประโยชนได2
เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือองคกรที่สมัคร
ใจแลกเปลีย่ นขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน
ในลักษณะที่บุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ
ในการดําเนินกิจกรรมของตน3 การสรางเครือขาย (Networking)
เปนการทําใหเกิดการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ ในปจจุบนั
คําวา “เครือขาย” มีความสําคัญมากขึน้ ในทุกระดับ เพราะเปน
เครื่องมือที่มีคุณคาตอการพัฒนาการทํางานรวมกัน โดยการ

เชื่อมโยงการดําเนินงานของฝายตางๆเขาดวยกันอยางเปน
ระบบและอยางเปนรูปธรรมเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยาง
หนึง่ รวมกันโดยทีแ่ ตละฝายยังคงปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของตนตอ
ไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตนเอง ดังนั้น
เครือขาย จึงเปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดความ
สัมพันธภายในองคกรระหวางคนในองคกร และระหวางองคกร
นัน้ กับองคกรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของโดยมีกจิ กรรมสําคัญทีส่ ดุ ทีเ่ ครือ
ขายทุกเครือขายทํารวมกันคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลก
เปลีย่ นขอมูลขาวสารประสบการณแลวพัฒนาไปสูก ารวางแผน
รวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน ลดความซํ้าซอน
ทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลังจากมีการพัฒนาแบบสอบถามขอมูลสมรรถนะ
คนพิการเพื่อสํารวจความพิการในพื้นที่ที่มีความพรอมใน
จังหวัดตางๆ ไดแก นครพนม หนองบัวลําภู มหาสารคาม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ และขอนแกน ขอมูลสมรรถนะคนพิการที่
ไดมานั้น ถูกนําไปใชในการจัดทําฐานขอมูลคนพิการ เพื่อ
หาความตองการดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทาง
ดานการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม4,5 ในปจจุบันไดมี
การรายงานผลและ สงขอมูลสมรรถนะคนพิการเขาในระบบ
ฐานขอมูลใหสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการดูแลคนพิการ
ในพื้นที่ และเปนโอกาสอันดีที่ทุกภาคสวนภาคีเครือขายผูให
บริการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ ไดมาแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว ม
กัน ในโครงการพัฒนากระบวนการดูแลคนพิการในชุมชนโดย
ใชขอ มูลสมรรถนะของคนพิการแบบมีสว นรวม ขับเคลือ่ นงาน
โดยใชแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการในชุมชน
(Community-BasedRehabilitation) และกระบวนการสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) ซึ่งไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ดําเนินโครงการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สปสช.7 ไป
แลวจํานวน 3 รุนจากการประเมินผลโครงการฯ พบวา ผูเขา
รวมโครงการฯ มีสว นรวมในทุกระยะของการดําเนินการ ตัง้ แต
ศึกษาสถานการณปญ
 หา พัฒนากระบวนการฟน ฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการในชุมชน และ การประเมินผล เกิดกระบวนการ
ฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการในชุมชน 4 ขั้นตอน คือ แบง
กลุมคนพิการตามระดับความยากลําบากในการทํากิจวัตร
ประจําวัน สํารวจความตองการของคนพิการ ประสานหนวย
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งานที่เกี่ยวของจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
คนพิการ และ ติดตามประเมินผลจากการฟนฟูสมรรถภาพ
ขอคนพบครัง้ นี้ มีประโยชนอยางมากสําหรับผูใ หบริการฟน ฟู
สมรรถภาพคนพิการและผูเกี่ยวของ ทําใหเกิดการดูแลคน
พิการในชุมชนอยางเปนระบบแบบบูรณาการทุกภาคสวน จึง
ควรให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการนํ า กระบวนการฟ น ฟู
สมรรถภาพของคนพิการในชุมชนไปใชในการปฏิบตั งิ านอยาง
ตอเนื่อง และควรมีการพัฒนาเครือขายการดูแลคนพิการใน
ชุมชนโดยการมีสว นรวมของสหวิชาชีพ เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ
ของคนพิการและครอบครัว ผูรวมโครงการฯ เกิดความพึง
พอใจระดับมากทีส่ ดุ และใหความรวมมืออยางดี เห็นประโยชน
อยางมากจากการมารวมโครงการและแลกเปลีย่ นเรียนรูต ลอด
จนไดมีโอกาสพบปะและทํางานรวมกัน นับวาโครงการฯนี้
ประสบความสําเร็จอยางดี นอกจากนีย้ งั มีขอ เสนอแนะทีส่ าํ คัญ
ยิ่งคือ ควรสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายผูใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารจากทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให ส ามารถมี
แนวทางการทํางานรวมกัน เพือ่ ไปสูเ ปาหมายเดียวกันของการ
ดูแลคนพิการในชุมชน คือ เพือ่ การดูแลคนพิการและครอบครัว
ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ 6ี กระบวนการนี้ ยังชวยใหเกิดการดําเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการระดับจังหวัดทีม่ อี ยู
ทุกจังหวัด ขับเคลื่อนไปไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
กระบวนการสุนทรียสนทนา เปนการสนทนาเพือ่ การ
คิดรวมกันแบบ “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) ตามแนวทาง
ของ David Bohm7 เปนกระบวนการเรียนรูดวยใจอยาง
ใครครวญ เนนการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณภายในตนเอง
อยางแทจริง เพือ่ ใหเกิดการตระหนักรูใ นตนเองรูค ณ
ุ คาของสิง่
ตางๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา ออนนอม
ตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถประยุกต
เชือ่ มโยงกับศาสตรตา งๆในการดําเนินชีวติ ประจําวันไดอยาง
สมดุลและมีคณ
ุ คา8 แนวคิดนีจ้ งึ ถูกนํามาใชเปนกลยุทธสาํ คัญ
ทีใ่ ชในการขับเคลือ่ นงานโครงการฯ กระบวนการนีใ้ ชกจิ กรรม
ฐานคิด ฐานใจ และฐานกาย เพื่อชวยในการทําความเขาใจ
ตนเอง เขาใจคนอื่น เขาใจความพิการและคนพิการ และชวย
ให ผู ใ ห บ ริ ก ารฟ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารจากทุ ก ภาคส ว น
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดวยการใครครวญตนเอง
สะทอนคิด ฟงอยางลึกซึ้งและหอยแขวนการตัดสิน รวมทั้ง
ยอมรับในความแตกตางของบุคคล9
จากขอคนพบและขอเสนอแนะของการจัดโครงการฯ
ที่ผานมาดังกลาวขางตน และเพื่อเปนการสนับสนุนใหมีเวที
แสดงพลั ง และสมรรถนะของเครื อ ข า ยผู ใ ห บ ริ ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการจากทุกภาคสวนไดแลกเปลีย่ นเรียนรูโ ดย
การนําเสนอผลงานและเรียนรูจ ากประสบการณซงึ่ กันและกัน
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นําผลงานออกสูสาธารณะเพื่อสรางการรับรูและการยอมรับ
อยางกวางขวาง ดวยเหตุผลดังกลาวไดจุดประกายให คณะ
ทํางานจัดโครงการสานพลังเครือขายการฟน ฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชนนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการสื่อสาร การสรางพลังกลุม และสรางเครือขายการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ซึ่งเครือขายผูใหบริการ
ฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของ
การดูแลฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน และการสรางเสริม
ศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนพิการและครอบครัว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลจากการดําเนินโครงการ
2. เพือ่ สรุปบทเรียนทีไ่ ดรบั จากการดําเนินโครงการ

กิจกรรมการดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูรวมโครงการเปนผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการและคนพิการ คัดเลือกจากผูที่เคยเขารวมโครงการ
พัฒนารูปแบบการฟน ฟูสมรรถภาพของคนพิการในชุมชน รุน
1-3 ทีเ่ ปนเครือขายการทํางานดูแลคนพิการจาก 4 จังหวัด คือ
รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุที่สมัครใจเขา
รวมโครงการ จังหวัดละ 10-15 คน โดยเปนผูปฏิบัติงานจาก
หนวยงานสาธารณสุข การศึกษา การจัดหางานและการฝก
อาชีพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โครงการนีม้ ผี ใู หบริการฟน ฟูสมรรถภาพ
คนพิการ จํานวน 48 คน และคนพิการจํานวน 2 คน รวมทั้ง
สิ้น 50 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
1 ชุด ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 4 ขอ เปนคําถาม
คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ส ว นที่ 2 ทั ศ นคติ ต อ การทํ า งานแบบเครื อ ข า ย
จํานวน 5 ขอ เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือนอยที่สุด นอย
ปานกลาง มาก มากที่สุด และใหคะแนนจาก1-5 คะแนน คา
คะแนนมากหมายถึงมีทัศนคติดีมากตอการทํางานแบบเครือ
ขาย
สวนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงตนเอง จํานวน 5 ขอ เปน
แบบประเมินคา 5 ระดับ คือนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
มากทีส่ ดุ และใหคะแนนจาก1-5 คะแนน คาคะแนนมากหมาย
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ถึงมีการเปลี่ยนแปลงตนเองมาก
ส ว นที่ 4 ประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การเข า ร ว ม
โครงการ จํานวน 5 ขอเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือนอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด และใหคะแนนจาก1-5
คะแนน คาคะแนนมากหมายถึงมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการฯ มาก
การแปลผลขอมูลโดยใชเกณฑการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑสัมบูรณ(Absolute Criteria) ตาม
แนวทางของเบสต10
คาเฉลี่ยหมายถึง
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก/มากที่สุด
3.51 – 4.50 ระดับดี/มาก
2.51 – 3.50 ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 ระดับพอใช/นอย
1.00 – 1.50 ระดับควรปรับปรุง/นอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ทําโดยนํา
แบบสอบถามในสวนที่ 2 และ 3 ทีค่ ณะผูว จิ ยั สรางขึน้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ขอรั บ ข อ เสนอแนะจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จํานวน 3 ทาน ไดแก แพทย อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
และพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลคนพิการในชุมชน และไดทําการ
ปรับแกไขและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา
กอนนําไปใชสําหรับแบบสอบถามสวนที่ 4 ความพึงพอใจตอ
การเขารวมโครงการ ปรับจากการศึกษาของ นริสา วงศพนา
รักษ ศิรินาถ ตงศิริ และบังอร กุมพล6

การพิทักษสิทธิ์
การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการพิทักษสิทธิ์ของผูรวม
โครงการ โดยการดําเนินการทุกขั้นตอน ผูวิจัยจะอธิบาย
วัตถุประสงคของการดําเนินการและกิจกรรมตางๆใหผูรวม
โครงการฯไดเขาใจและไมกระทําการใดๆทีเ่ ปนการคุกคามตอ
สภาพรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผูรวมโครง
การฯ โดยผูรวมโครงการฯตองสมัครใจ และยินยอมเขารวม
ครั้งนี้โดยการยินยอมดวยวาจาและไดมีจดหมายตอบรับเปน
ลายลักษณอักษร มีการขออนุญาตบันทึกภาพและจดบันทึก
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะไมระบุชื่อบุคคลและจะนํา
เสนอผลการศึกษาเปนภาพรวม
การดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้
1. ประสานหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของและประชา
สัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบเพื่อชี้แจงโครงการฯและสรางความ
เขาใจรวมกัน สรางความตระหนักความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพและสรางเครือขายผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการจากทุกภาคสวน
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2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ สรางเครือขายการ
ทํางานรวมกันจากทุกภาคสวนและผูเกี่ยวของที่มีความตั้งใจ
จริงในการทํางาน
3. จัดใหมีเวทีนําเสนอผลงาน (show cases) ของ
ผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจากทุกภาคสวน เพื่อ
สรางแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึง่ เวทีนี้ เครือขายผูใ หบริการฟน ฟูฯสามารถแสดงพลัง
และสมรรถนะจากการทําโครงการที่เกี่ยวของกับคนพิการ
โดยมีกิจกรรมการสื่อสารนําผลงานออกสูสาธารณะเปนการ
สนับสนุนใหแลกเปลีย่ นผลงานและเรียนรูป ระสบการณซงึ่ กัน
และกันจนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรู
4. ประชุมสรุปผลการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
5. จัดทํารายงานเพื่อเผยแพร

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล
ทางสถิติ
1. ขอมูลทั่วไป เพศ อายุ สถานที่ทํางาน และ
ตําแหนง แสดงผลการศึกษาบรรยายเปนความถี่ รอยละ
2. ทัศนคติตอการทํางานแบบเครือขาย แสดงผล
การศึกษาเปนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปลีย่ นแปลงตนเอง แสดงผลการศึกษาเปน
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ แสดงผล
การศึกษาเปนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลเชิงคุณภาพ มีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต จดบันทึก
และนําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะหเนื้อหา

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research)

ผลการวิจัย
ผู ร ว มโครงการฯประกอบด ว ย ผู ใ ห บ ริ ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการจากทุกภาคสวนและคนพิการรวมทั้งสิ้น
จํานวน 50 คน จากจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม
และกาฬสินธุข บั เคลือ่ นงานโดยใชกระบวนการสุนทรียสนทนา
และแนวคิดการทํางานแบบเครือขายมีกิจกรรมใน 2 รูปแบบ
ไดแก การแลกเปลีย่ นเรียนรูผ า นการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน

632

Narisa Wongpanarak et al.

และจัดเวทีนาํ เสนอผลงานของเครือขายการฟน ฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน
มีผูรวมโครงการฯ จํานวน 50 คนเก็บแบบสอบถาม
ได 43 ชุด คิดเปนรอยละ 86.0 และในวันเสร็จสิ้นโครงการมี
ผูร ว มโครงการฯและผูส นใจเขารวมชมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจํานวน 78 คน
ผลการศึกษา สรุปไดวา ผูรวมโครงการฯ สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 76.7 สวนใหญ
มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 41.8
ทํางานในโรงพยาบาล จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 74.4 เปน
นักกายภาพบําบัด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 39.7
ผลการเรียนรูจากการดําเนินโครงการ พบวา ผูรวม
โครงการฯ มีทศั นคติทดี่ ตี อ การทํางานแบบเครือขายโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด (Mean=4.66, S.D.=0.59) มีการ
เปลีย่ นแปลงตนเองโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (Mean=4.49,
S.D.=0.41) และมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (โดยสวนนี้ รวมการประเมิน
ความพึงพอใจของผูสนใจรับฟงการนําเสนอผลงานในโครง
การฯดวย จึงรวมเปน 78 คน) (Mean=4.64, S.D.=0.45) ราย
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1-3

การอภิปรายผล
โครงการสานพลังเครือขายการฟน ฟูสมรรถภาพคน
พิ ก ารในชุ ม ชน ได ดํ า เนิ น การโดยใช แ นวคิ ด กระบวนการ
สุนทรียสนทนาและการทํางานแบบเครือขาย ซึ่งกระบวนการ
สุนทรียสนทนาอยูใ นแนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative
Education) เปนแนวคิดทีท่ าํ ใหเกิดการเรียนรูเ พือ่ การเปลีย่ น
แปลง (Transformative Learning) โดยจิตตปญญาศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรูด ว ยใจอยางใครครวญ เนนการพัฒนา
ดานในอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของ
สิง่ ตางๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา ออนนอม
ตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถเชื่อมโยง
ศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมบูรณ โดยมี
แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ประสบการณตรง
ของการเรียนรูที่จะนํามาซึ่งความรูความเขาใจที่สัมพันธกับ
ชีวิตจริงของผูเรียน การรับฟงอยางลึกซึ้ง และการเรียนรูดวย
ใจที่เปดกวาง การเคารพศักยภาพในการเรียนรูของทุกคน
อยางไรอคติ การนอมสูใ จอยางใครครวญ การเฝามองเห็นตาม
ความเปนจริง การใหความสําคัญกับความสดของปจจุบัน
ขณะ คุณคาและรากฐานทางภูมปิ ญ
 ญาอันหลากหลายของทอง
ถิ่นและวัฒนธรรม การสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน11
จึงอาจกลาวไดวา การขับเคลื่อนโครงการดวยกระบวนการ
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สุนทรียสนทนา ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ
พัฒนาความคิด จิตใจจนเกิดการตระหนักรูในตนเอง เกิดการ
เรียนรูแ ละเกิดการเปลีย่ นแปลงภายในตนเอง8 กระบวนการนี้
ยังทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อปฏิบัติสิ่งใหมๆ ตอ
ตนเอง ผลลัพธที่สงผลโดยตรงตอตนเองทําใหเขาใจไดลึกซึ้ง
ยอมรับและเกิดการปรับเปลีย่ นวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับตนเอง
ทําใหทกุ กิจกรรมเกิดความรูส กึ ทีด่ ๆี ตอตนเองมีความรักความ
เมตตาตอตนเองและผูอื่น12
การสรางเครือขายทําใหเกิดการติดตอและสนับสนุน
ใหมกี ารแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความ
สมัครใจ3 ดังเห็นไดจากผลจากการดําเนินโครงการ ซึง่ เกิดการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีการเปลี่ยนแปลงตนเองและ
เปลี่ยนแปลงการทํางาน มีการประสานงานและการทํางานใน
รูปแบบเครือขายมากขึน้ โดยผูใ หบริการฟน ฟูสมรรถภาพของ
คนพิการในชุมชนจากทุกภาคสวน ตลอดจนตัวแทนคนพิการ
ไดมาพูดคุย รับฟง และทํากิจกรรมใหมีการใครครวญตนเอง
พัฒนาตนเองจากภายในและขยายความคิดออกสูการทํางาน
รวมกัน จะเห็นไดวา กระบวนการสุนทรียสนทนาและการ
ทํางานแบบเครือขาย ทําใหผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพของ
คนพิการในชุมชนขับเคลื่อนการทํางานดูแลคนพิการไดเปน
อยางดี มีความสุข มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานแบบเครือขาย
มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ
ผลการเรียนรูจ ากการดําเนินโครงการ สะทอนใหเห็น
ถึงคุณคา ประโยชน แมกระทั่งอุปสรรคและขอจํากัดของการ
ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการ
ปรับปรุง การยุติ หรือการสนับสนุนโครงการตอไป ซึ่งผลการ
ประเมินทีไ่ ดอาจนํามาสูก ารพิจารณาตัดสินใจ บงชีค้ วามสําเร็จ
หรื อ ไม สํ า เร็ จ ของโครงการอย า งมี เ หตุ ผ ลและมี ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษเพื่อประกอบการสนับสนุนหรือขยายผลตอไป

บทเรียนที่ไดรับ
1. ได สั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละการประสานงานที่ ดี
ระหวางผูใหบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการในชุมชน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานจนเกิดเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูของคนที่มีใจและอุดมการณเดียวกันในการทํางานรวม
กัน
2. เห็ น ความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจจริ ง ในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ ในหลากหลายบริบท ทั้งที่กําลังเริ่มตนทํางาน
และการทํางานทีผ่ า นปญหา อุปสรรค จนประสบผลสําเร็จ กอ
ใหเกิดเปนแรงผลักดัน และเปนกําลังใจในการทํางานรวมกัน
ตอไป
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3. เครือขายผูใหบริการฟนฟูฯ เปนเครือขายการ
ทํางาน เกิดขึน้ เองจากมิตรภาพ และเปนธรรมชาติของการมา
รวมกันในกลุมคนที่ตองการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่
ทําใหเกิดผลตอคนพิการในชุมชน ดังนั้น “ความรูสึกดี” จึง
บังเกิดควบคูไปกับ “ความรู”
4. ยังมีความตองการโอกาสและเวทีในการใหไดมา
พบปะ แลกเปลี่ยน แบงปน ฉันกัลยาณมิตรอีกมาก และมีผล
งานมากมายที่ยังตองการเวทีมาบอกกลาวเลาเรื่อง
5. “คน” เป น ขุ ม พลั ง ที่ มี คุ ณ ค า และมี ศั ก ยภาพ
มากมายในตนเอง การคนหาตนเองและผลักดันพลังจาก
ภายในออกมาเพื่อสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีจะกอ
ประโยชนมหาศาล
6. การทํางานอยางจริงจัง ตอเนื่อง และประสบผล
สําเร็จไดยั่งยืน ลวนตองการเวลาในการตกผลึก การขบคิด
ทบทวน แลกเปลี่ยน และแบงปน กระบวนการตกผลึกความ
คิด ทําใหไดใครครวญ สะทอนตนเอง เปดรับคนอื่น จะทําให
มองเห็นทุกแงมุมอยางแจมชัด และเห็นแงงามของความคิด
จากสิ่งรอบขาง ขยายความคิดและองคความรูตอไปอยางไม
สิ้นสุด
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Table 1 Descriptive statistics of participants’ attitude (n=43)
items
1. Higher degree of co-operation among
organizations
2. Getting to know more members
3. Developing more of alternative communitybased rehabilitation models
4. Feeling happy and positive towards working
as a team
5. Higher degree of teamwork style
Total

Level

Result

4.53

S.D.
0.50

highest

4.69
4.62

0.46
0.48

highest
highest

4.72

0.45

highest

4.74
4.66

0.44
0.59

highest
highest

Table 2 Descriptive statistics of participants’ change towards oneself (n=43)
items
1. Getting to know and understand oneself
2. Getting to know and understand others
3. Getting more understanding of people with
disabilities and disability
4. Able to work with others
5. Getting to know more of team working in
community-based rehabilitation programs
Total

Level

Result

4.41
4.46
4.41

S.D.
0.49
0.54
0.58

high
high
high

4.62
4.55

0.48
0.50

highest
highest

4.49

0.41

high

Table 3 Descriptive statistics of participants’ satisfaction (n=78)
items
1.
2.
3.
4.
5.

Workshop preparation
Welcoming and registration
Places and audio-visual equipment
Level of activity appropriateness
Meeting participants’ expectations
Total

Level
4.55
4.76
4.67
4.65
4.58
4.64

Result
S.D.
0.70
0.42
0.56
0.52
0.54
0.45

highest
highest
highest
highest
highest
highest

