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การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ และผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา เก็บข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการลงในแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและ
การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์และผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 คน 
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจ านวน 85,650 บาท คนพิการมีความพึงพอใจที่ได้รับการปรับสภาพบ้านและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและเห็นความส าคัญของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ  

 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ, โครงการบริการวิชาการ, การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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The Evaluation of Quality of Life Enhancement Project 
for Persons with Disabilities in Nakhon Pathom Province 

 
Pornpun Somboon18*, Kanyaphak Ng-erninta19 , Watunyou Thesasiri20 , Surerut Homkularb21 

 
Abstract 

The purpose of this research was to evaluate the achievement of the quality of life 
enhancement project for persons with disabilities in Nakhon Pathom province, done by 
Ratchasuda College, Mahidol University in BE 2557. This research is a qualitative research which 
focused on both results and key performance indicators. As a case study, data were collected 
from projects documents, compiled in the evaluation form, and analyzed with descriptive 
statistics and content analysis. 

This evaluation research found that the project was successful in both results and key 
performance indicators perspectives. With cooperation among several organizations, 152 
participants, and budget under Baht 85,650, the project reached the objective on enhancing 
quality of life of persons with disabilities. Their houses were improved and equipped assistive 
technology which satisfy them. All training respondents were satisfied and realized with the 
importance of a suitable disable and elderly residence.  
  
Keywords:  Project Evaluation, Academic Service Project, Quality of Life Enhancement of 
Persons with Disabilities 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และต่อมาได้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เนื่องจาก พระราชบัญญัติ
ฉบับปี พ.ศ. 2534 ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน สมควรก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
ความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้ง
ให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐ
ต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550, 2550 : 2)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับแรกยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
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อ่ืนจากรัฐ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 , 2556 : 12) จะเห็นว่ารัฐได้
ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยตลอด 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 36) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 : 1) 

วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่ งหรือคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นจากน้ าพระทัยอันเปี่ยม
ล้นด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งทรง
ทราบด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในความจ าเป็นที่คนพิการไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วิทยาลัยราช
สุดา, 2560) วิทยาลัยราชสุดาจึงได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ ดังจะ
เห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559  ที่ได้ก าหนดพันธกิจของ
วิทยาลัยไว้ข้อหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็น
แบบอย่างได้ (วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล , 2556 : 1) ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของคน
พิการ ตอบสนองต่อ กฎหมาย/นโยบายด้านคนพิการ รวมทั้งตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยราชสุดาจึงก าหนดจัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม พร้อม
กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  

เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท าการประเมินโครงการดังกล่าวในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ (results) ของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ (impacts) และ
ผลลัพธ์ (outcomes) (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2550) และในด้านประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน (Flynn, 1997 อ้างถึงใน 
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการลักษณะเดียวกันในปีต่อๆ ไป ผลที่ได้จากการ
วิจัย ท าให้ทราบ ผลสัมฤทธิ์และผลการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งวิทยาลัยราชสุดา สามารถน าไปปรับปรุง
การให้บริการทางวิชาการส าหรับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นิยามศัพท ์
โครงการ หมายถึง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 

2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยวิทยาลัยราชสุดา 
คณะท างาน หมายถึง บุคลากรที่ท างานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด

นครปฐม ประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หมายถึง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัด

สวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรี  แห่งความ
เป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภ าพ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550, 2550 : 2) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

งานวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ สรุปได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (case study)  ท าการศึกษาโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประชากร/ตัวอย่าง  

ได้แก่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวกับ โครงการ 

ความส าเร็จของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ (results) 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
- ผลผลิต (outputs) 
- ผลกระทบ (impacts) 
- ผลลัพธ์ (outcomes) 

ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
(Flynn, 1997) 
- ประสิทธิผล (effectiveness) 
- ประสิทธิภาพ (efficiency) 
- ความพึงพอใจ (satisfaction) 
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แผนการด าเนินงาน งบประมาณ บันทึก หนังสือราชการ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และรายงานสรุปโครงการ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ที่ออกแบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิตหรือผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน ผลกระทบหรือผลระยะกลางอันเป็นผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลระยะยาวหรือ
จุดหมายปลายทางที่เป็นผลต่อเนื่องจากผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิผลหรือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ประสิทธิภาพหรือค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยการผลิตหรือหมายถึงการสร้างผลผลิตโดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด และความพึงพอใจด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นการจดบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสารต่างๆ ของโครงการ ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการสรุปความ 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการจ าเป็น
ของคนพิการในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
 
กุล่มเป้าหมาย  

1. องค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ จ านวนประมาณ 3 องค์กร/หน่วยงาน 
2. คนพิการได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามความ

ต้องการจ าเป็น จ านวน 3-5 คน 
3. คนพิการและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ จ านวน 30 คน 
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วิธีด าเนินการ 
1. ประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 
(พมจ.นครปฐม) ชมรมคนพิการในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือวางแผนการท างาน
ร่วมกันและคัดเลือกคนพิการที่จะด าเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

2. ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบให้แต่ละเครือข่าย จัดท าแผนการด าเนินงาน และก าหนดการร่วมกัน 
3. ด าเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
4. ด าเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่คนพิการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง 
5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

1. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทธุ์ 
3. อ.บ.ต. ในเขตจังหวัดนครปฐม และ/หรือ พมจ.นครปฐม 
4. ที่อยู่อาศัยของคนพิการที่ได้รับการคัดเลือก 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 
การติดตามประเมินผล 

1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ 
2. สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการโดยคณะท างาน 

 
งบประมาณท่ีใช้ 

จ านวน 85,650 บาท 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการนี้มี องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ และบทบาทหน้าที่หลัก ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวน องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ และบทบาทหลัก 

องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
(คน) 

บทบาทหน้าที่หลัก 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครปฐม 

 นักพัฒนาสังคม 2  จัดหาข้อมูลคนพิการ 
 ส ารวจความต้องการของคน

พิการ 
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องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
(คน) 

บทบาทหน้าที่หลัก 

 จัดหาเอกสารประกอบการ
อบรม 

ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคน
พิการพุทธมณฑล 

 ประธานศูนย์ 
 สมาชิกท่ีเป็นคนพิการ 

1 
3 

 จัดหาข้อมูลคนพิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตลาด 

 นายก อบต. 
 เจ้าหน้าที่ 
 คนในชุมชน 

1 
30 
10 

 ประสานงานคนพิการ 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พอม. พอมก. 
คนในชุมชน 

 อ านวยความสะดวกในการใช้
พ้ืนที่และการจัดอบรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 อาจารย์ 
 เจ้าหน้าที่ 
 นักศึกษา 

4 
5 
20 

 ออกแบบและด าเนินการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 สนับสนุนงบประมาณบางส่วน 
วิทยาลัยราชสุดา  อาจารย์ 

 เจ้าหน้าที่ 
 นักศึกษา 

1 
3 
2 

 บริหารโครงการ 
 คัดเลือกคนพิการ 
 ออกแบบและจัดหาเทคโนโลยี

สิ่งอ านวยความสะดวก 
 อบรมให้ความรู้กี่ยวกับการ

ปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
 สนับสนุนงบประมาณ 

  ประชาชน/ผู้สนใจ 70  เข้ารับการอบรม 
รวม  152  

  
จากตารางที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 คน แบ่งเป็น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จ านวน 2 คน ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล จ านวน 4 คน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด จ านวน 41 คน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 29 คน วิทยาลัยราชสุดา จ านวน 6 คน ประชาชน/ผู้สนใจเข้ารับการอบรม จ านวน 70 
คน 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในจังหวัดนครปฐม 

2.1  การด าเนินงาน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและก าหนดบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน
ดังนี้ 

1) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ ประสานงาน 
คัดเลือกคนพิการที่จะให้การสนับสนุนด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งอ านวยความสะดวก จัดอบรมให้
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ความรู้เกีย่วกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับคนพิการแก่กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดนครปฐม ส ารวจความต้องการของคนพิการ และจัดหาหนังสือ
หรือเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

3) ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดนครปฐม สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการ 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับคนพิการ ญาติ  
นักพัฒนาสังคม อสม. พอม. พอมก. และชุมชนใกล้เคียง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวืตคนพิการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการใช้พื้นที่และการจัดอบรมให้ความรู้ 

5) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานหลักใน
การออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย ออกแบบและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการจ าเป็นของคน
พิการ จัดหาบุคลากรและนักศึกษาร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและจัดท าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการบางส่วน 

2.2 ผลการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่
ตอบแบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการประสานความร่วมมือ มีความพึง
พอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการคนพิการและการอบรมให้ความรู้ มีความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่
อาศัยและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการคนพิการรวมถึงการอบรมให้ความรู้ จัดอยู่ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด กว่าร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจในภาพรวม จัดอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 100  

3. การปรับสภาพที่อยู่อาศัยและจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการจ าเป็น
ของคนพิการในจังหวัดนครปฐม 

3.1 การด าเนินงาน คณะท างานได้ประสานงานกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครปฐม และศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล เพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการที่มีความ
ต้องการจ าเป็นในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย หรือต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หลังจากนั้น ได้
ท าการส ารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงคัดเลือกคนพิการที่คณะท างานเห็นว่ามีความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วนและคณะท างานมีความรู้ความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ รวมทั้งมีค่าใช้จ่าย
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด คัดเลือกได้คนพิการได้จ านวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หญิงไทย อายุ 87 ปี พิการทางการเห็น เริ่มมีอาการปวดเข่า เดินล าบาก มีฐานะยากจน 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกและหลานในต าบลท่าตลาด อ าเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ความต้องการของคน
พิการคือต้องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมทรุดโทรมมาก ไม่มีห้องน้ า หลังคารั่วและอาจ
ปลิวเมื่อลมแรง คณะท างานได้เข้าไปส ารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการ ประชุมปรึกษาหารือ และสรุปการ
ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้ออกแบบ ถอดแบบ ค านวณค่าใช้จ่าย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาที่จะช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัย และเตรียมการด้านต่างๆ รวมทั้งได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหางบประมาณ
ค่าอาหารและค่าเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีจิตอาสาร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยดังกล่ าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตลาด ให้ความอนุเคราะห์เรื่องการขออนุญาตซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จัดหาน้ าประปาและ
ไฟฟ้าให้ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ประสานคนในชุมชนให้รับทราบว่าจะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ซึ่งอาจท าให้คนในชุมชนบางส่วนได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ เชิญชวนคนในชุมชน
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ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านแรงงาน อาหาร น้ า ห้องน้ า ที่นั่ง
พัก เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการรื้อถอน เก็บเศษวัสดุ และอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ส่วนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเป็นผู้บริหาร
โครงการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการออกแบบ/การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการทางการเห็น 
การจัดหางบประมาณ ประสานงานและอ านวยความสะดวกในทุกด้าน โดยภาพที่ 2 แสดงสภาพที่อยู่อาศัย
ของคนพิการรายแรกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) ชายไทย อายุ 37 ปี พิการทางกายและการเคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้กระดูก

คอระดับ C5 เคลื่อนทับไขสันหลัง  ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ สามารถยกแขนได้บ้าง มือเกร็งหยิบจับของ
ได้ล าบาก ปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้องสาวที่ต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ความต้องการ
ของคนพิการคือต้องการปรับระบบการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และ
ต้องการกล่องหัวเตียงส าหรับวางสิ่งของเพ่ือให้สามารถหยิบใช้ได้เองโดยสะดวก คณะท างานได้เข้าไปส ารวจที่
อยู่อาศัยของคนพิการ ประชุมปรึกษาหารือ และสรุปการปรับปรุงระบบการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และเสริม
กล่องหัวเตียง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า การจัดท าแผงควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  การค านวณค่าใช้จ่าย จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ จัดหาเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาช่วยในการติดตั้ง และเตรียมการด้านต่างๆ ส่วนวิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเป็นผู้บริหารโครงการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ออกแบบ/การปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการ การจัดหางบประมาณ ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในทุกด้าน โดยภาพที่ 3 แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3  สิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการรายที่สอง 
ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 

ภาพที่ 2  สภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการรายแรกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
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3) ชายไทย อายุ 35 ปี พิการทางกายและการเคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้กระดูก
ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้บ้างโดยขึ้นไปนั่งบนไม้กระดานมีล้อและไถตัวเองไปในที่
ต่างๆ ภายในบ้าน สามารถยกแขนได้บ้าง มือเกร็งหยิบจับของได้ล าบาก ปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้องชายและ
น้องสะใภ้ที่ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความต้องการของคนพิการคือ 1) ต้องการ
เตียงนอนที่ขึ้น-ลงสะดวก เนื่องจากเตียงนอนในปัจจุบันมีความสูง ท าให้ขึ้น-ลงล าบากและมีสภาพเก่า  2) 
ต้องการปรับพ้ืนต่างระดับเพ่ือให้เคลื่อนย้ายตัวเองได้ง่าย ทั้งทางเข้าบ้านที่เป็นบันใด และพ้ืนต่างระดับภายใน
บ้านที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายตัว และ 3) ต้องการอุปกรณ์ป้องกันตาตุ่มครูดไปกับพ้ืนขณะเคลื่อนย้าย
ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันใช้ผ้าหนาๆ รองตาตุ่ม แต่เมื่อไถกระดานเพ่ือเคลื่อนย้ายตัว ผ้าดังกล่าวมักจะหลุดออก
จากตาตุ่ม ท าให้ตาตุ่มได้รับบาดเจ็บ คณะท างานได้เข้าไปส ารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการและสอบถามความ
ต้องการของคนพิการ ประชุมปรึกษาหารือ และสรุปการจัดหาเตียงนอนที่มีความสูงเหมาะสมกับคนพิการที่
สามารถขึ้นลงได้โดยสะดวกและปลอดภัย จัดท าทางลาดเข้าบ้านและภายในบ้าน จัดท าผ้ารองตาตุ่ม โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าเตียง
เหล็กที่มีความสูงเหมาะสมกับการขึ้น-ลงของคนพิการ จัดท าทางลาดขึ้นบ้านและภายในบ้านที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน ค านวณค่าใช้จ่าย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเจ้าหน้าที่และนักศึกษามาช่วยในการติดตั้ง 
และเตรียมการด้านต่างๆ ส่วนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าผ้ารองตาตุ่มที่สวมใส่สะดวกเพ่ือ
ป้องกันการบาดเจ็บของตาตุ่มขณะเคลื่อนย้ายตัว รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ด้านการเป็นผู้บริหารโครงการ 
การให้ค าปรึกษาแนะน าในการออกแบบ/การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับลักษณะความ
พิการ การจัดหางบประมาณ และประสานงานและอ านวยความสะดวกในทุกด้าน ภาพที่ 4-5 แสดงสิ่งอ านวย
ความสะดวกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  สิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการรายที่สามก่อนการปรับปรุง 
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3.2  ผลการด าเนินงาน การปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการทั้ง 3 รายนี้ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาดเข้าร่วม
โครงการประมาณ 30 คน และคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจ านวนประมาณ 10 คน  

จากการประเมินโครงการ ในส่วนของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทั้ง 3 ราย พบว่า  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด และคนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ/บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความพึงพอใจต่อการได้แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จัดอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มากกว่าร้อยละ 80  ในด้านของคนพิการและ
ญาติที่ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และมีความพึง
พอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
100  โดยผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะให้จัดท าโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่อง จัดท าโครงการ
ช่วยเหลือคนพิการด้านอ่ืนๆ เช่น การดูแลสุขภาพ และเสนอให้เจ้าหน้าที่ กองช่างของ อบต. ได้มีส่วนร่วม
เรียนรู้และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยจากอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปขยายผลได้มากขึ้น 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า อาจารย์มีความพึง
พอใจที่ได้น านักศึกษาออกมาฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ท าให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
รู้จักวางแผนการท างาน รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีจิตอาสา นอกจากนี้ ยังท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานที่จริงที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 
5 ด้าน คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ภาพที่ 5  สิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการรายที่สามหลังการปรับปรุง 
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รวมทั้งเกิดแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการและการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ลักษณะต่างๆ เป็นการต่อยอด  

จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจที่
สามารถน าความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การได้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและความพร้อมที่จะท างานจริงหลังส าเร็จการศึกษา สามารถวางแผนการท างาน สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ สามารถดูแบบก่อสร้าง และเกิดความสามัคคีในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบบ้านที่เหมาะสมส าหรับคนพิการอ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งเกิดความตระหนักใน
เรื่องคนพิการและคิดว่าการท างานในอนาคต จะค านึงถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการจ าเป็นของคนพิการ
ให้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเหลือคนพิการให้มากขึ้น 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือ
คนพิการในชุมชนมากขึ้น เห็นคนพิการมีความสุขก็มีความสุข และจากการได้เห็นนักศึกษาออกมาช่วยเหลือคน
พิการ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาที่มีจิตอาสามาท างานเพ่ือคนพิการ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่
จะต้องช่วยเหลือคนในชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นตัวอย่างจากคนนอกชุมชนมาช่วยเหลือคนในชุมชนโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

 
4. การอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
4.1  การด าเนินงาน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้องจ านวน 70 คน ในหัวข้อ 

“การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ” ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

4.2  ผลการด าเนินงาน  
จากการประเมินโครงการพบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 54 คนคิดเป็นร้อยละ 77 ผู้ตอบ

แบบประเมินเป็นเพศชายร้อยละ 26 เป็นเพศหญิงร้อยละ 74 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 13 อายุ 30-39 ปี 
ร้อยละ 17 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 25 มีอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 45 ผู้ตอบแบบประเมินไม่มีความพิการร้อยละ 
90 มีความพิการร้อยละ 10 

ในด้านวิทยากรและเนื้อหาของการอบรมให้ความรู้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการ
บรรยาย/การเสวนา  ความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ เกิดการตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนใกล้ชิด มองเห็นแผนงาน/ภาพอนาคตในการมี
ส่วนร่วมปรับสภาพที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการและผู้สูงอายุ เกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
กว่าร้อยละ 90 และผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมให้ความรู้ในภาพรวม จัดอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 87 

กล่าวโดยสรุป โครงการนี้ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 1 ( มีสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครปฐม ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด 
และสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 ( มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการจ าเป็นของคนพิการจ านวน 3 คน เป็นคนพิการ
ทางการเห็น 1 การทางการเคลื่อนไหว 2 คน 3คน คนพิ ( มีการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
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จ านวน 70 คนในหัวข้อ “การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ” ซึ่งจากการประเมิน
โครงการในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก -มากท่ีสุด  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความส าเร็จหรือไม่ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ( results) ของการด าเนินงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ (impacts) และผลลัพธ์ (outcomes) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
หรือพิจารณาได้จาก ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน (Flynn, 1997 อ้างถึงใน 
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ซึ่งหากพิจารณาผลการด าเนินโครงการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พิจารณาได้ดังนี้  

ในด้านผลผลิต พบว่า โครงการดังกล่าวมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการพุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
ความต้องการจ าเป็นของคนพิการในจังหวัดนครปฐม จ านวน 3 คน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 70 คน ในหัวข้อ “การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ” ในด้าน
ผลกระทบ พบว่า การด าเนินโครงการดังกล่าว ช่วยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แนวคิดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานที่จริง ที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 ด้าน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับโอกาสให้น าความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
วางแผนการท างาน วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดความสามัคคีในกลุ่ม เข้าใจข้อจ ากัดและ
ความต้องการจ าเป็นของคนพิการ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนพิการ คนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนพิการในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาที่มีจิตอาสามาท างาน
เพ่ือคนพิการ ในด้านผลลัพธ์ พบว่า การด าเนินโครงการนี้ช่วยให้คนพิการได้บ้านและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระยะยาว อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดแนวคิดในการจัดโครงการ
บริการวิชาการและการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในลักษณะต่างๆ เป็นการต่อยอด นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ เกิดความเชื่อมั่นและความพร้อมที่จะท างานจริงหลั งส าเร็จการศึกษา มีความคิดที่จะน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบบ้านที่เหมาะสมส าหรับคนพิการอ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งเกิดความ
ตระหนักในเรื่องคนพิการและคิดว่าการท างานในอนาคต จะค านึงถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการจ าเป็น
ของคนพิการให้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเหลือคนพิการให้มากขึ้น คนในชุมชนที่ร่วมโครงการ เกิดแรงบันดาลใจที่
จะต้องช่วยเหลือคนในชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นตัวอย่างจากคนนอกชุมชนมาช่วยเหลือคนในชุมชนโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

ในด้านประสิทธิผล พบว่า การด าเนินโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ ได้มีการสร้างความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและก่อให้เกิดประโยชน์กับคนพิการในระยะยาว ในด้าน
ประสิทธิภาพ พบว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณในการด าเนินการเพียง 85,650 บาท โดยแบ่งเป็นการปรับ
สภาพบ้านและการจัดหาเทโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการจ านวน 3 คน เป็นเงิน 71,300 บาท 
ใช้งบประมาณในการจัดอบรมให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง 70 คน เป็นเงิน 9,050 บาท เฉลี่ยคนละ 129.29 
บาท และใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการเพียง 5,300 บาท นับได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์กับคนพิการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ในด้านความพึงพอใจ 
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บุคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ตอบแบบประเมินโครงการ มีความพึง
พอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการประสานความร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ให้บริการคนพิการและการอบรมให้ความรู้ มีความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัยและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ให้บริการคนพิการรวมถึงการอบรมให้ความรู้ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด กว่าร้อยละ 90 และมี
ความพึงพอใจในภาพรวม จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 100 ในส่วนของการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทั้ง 3 คน พบว่า  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด 
และคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ/บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความพึง
พอใจต่อการได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 80  ใน
ด้านของคนพิการและญาติ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อ
สภาพที่อยู่อาศัยและ/หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100  ใน
ด้านวิทยากรและเนื้อหาของการอบรมให้ความรู้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการบรรยาย/การ
เสวนา  ความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ เกิดการตระหนักและเห็นความส าคัญในการปรับสภาพที่อยู่
อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนใกล้ชิด มองเห็นแผนงาน/ภาพอนาคตในการมีส่วนร่วมปรับ
สภาพที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการและผู้สูงอายุ เกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาที่อยู่
อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด กว่าร้อยละ 90 
และผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมให้ความรู้ในภาพรวม จัดอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดร้อยละ 87 

กล่าวได้ว่าผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ กตัญญู หอสูติสิมา (2556 : 78-84) 
ที่กล่าวว่า การปรับสภาพบ้านให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย เป็นการส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันโดยพ่ึงพาผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ให้แก่คนพิการ การปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย จึงช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนในบ้านดี
ขึ้น โดยการปรับสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการจะเกิดขึ้นได้จริง มีความต่อเนื่อง และเกิดความ
ยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นต้องมีกลไกการท างานที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและองค์กรเอกชน
ต่างๆ โดยควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ วิติ
ยา ปิดตังนาโพธิ์ (2555 : 84) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ล้วนมีบทบาทส าคัญในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทฤษฎีหรือแนวคิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆ 
คือหัวใจแห่งความส าเร็จ  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานเพ่ือคนพิการอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ เพ่ือทราบความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ  
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2. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือหน่วยงานต่ างๆ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อคนพิการของผู้ร่วมโครงการในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น คน
พิการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคนในชุมชน ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
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