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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ

นักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลุมตัวอยาง ประกอบดวย นักศึกษาพิการ จำนวน 6 คน อาจารย
ผูสอนนักศึกษาพิการ จำนวน 3 คน ผูบริหารหนวยงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 4 คน และผูบริหารมหาวิทยาลัย 
จำนวน 2 คน รวมท้ังสิ้น 16 คน ประเภทการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การดำเนินการวิจัย 
แบงการวจิยัออกเปน 4 ระยะดังนี ้ระยะที ่1 ขัน้เตรยีมการ (Preparing Phase) ระยะที ่2 ขัน้สำรวจ (Survey Phase) ระยะที ่3  
ขั้นวิเคราะหและสังเคราะห (Analysis and Synthesis Phase) และระยะท่ี 4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) 

ผลการวิจัย พบวา ไดรูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
ทีเ่รยีนรวม คอื PACoS Model ทีป่ระกอบดวย P: Policy-นโยบายในการจัดการศกึษาสำหรับนกัศกึษาพกิาร A: Awareness-
การสรางความตระหนักดานทัศนคติ และสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ Co: Co-operation- 
การประสานความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ S: Support-การใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
ซึ่ง PACoS Model เปนรูปแบบที่ไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง นอกจากน้ียังเปนไปตาม
หลักการจัดการเรียนรวม ไดแก สภาวะปกติ (Normalization) สภาพแวดลอมท่ีมีความจำกัดนอยท่ีสุด (The Least Restrictive 
Environment: LRE) แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) และทฤษฎีของ Ecological Framework 
ของ Bronfenbrenner 
คำสำคัญ: การพัฒนา, รูปแบบการบริการสนับสนุน, นักศึกษาพิการที่เรียนรวม, สถาบันอุดมศึกษา, หนวยงานสนับสนุน 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to develop a model to support the organization where support to education 

for students with disabilities who studying in Chiang Mai Rajabhat University. The samples consisted of 16 
people who are personnel-related support services, education for students with disability. They were 
students with disabilitiy, teachers who teach students with disabilities, the representative of support 
services organization for students with disabilities, and university administrators. Type of research is Action 
research. The Process of research divided into four stages as follows: Phase 1 the Preparing Phase, Phase 2 
the Survey Phase, Phase 3 the Analysis and Synthesis Phase and Phase 4 Evaluation Phase. 

The results was PACoS Model which are P: Policy-policy as defined in education for students with 
disabilities, A: Awareness-awareness raising a positive attitude. Fundamental right to education  
for students with disabilities, Co: Co-operation-collaboration. Cooperation of the organization involved  
in supporting the education of students with disabilities, and S: Support-support to support the education 
for students with disabilities who are studying in Chiang Mai Rajabhat University. The reason is that this 
model is come from a theory of data analysis and the results obtained from the study of support services 
organizations, teachers who teach students with disabilities, and the needs of students with disabilities.  
It is also based on the principle of Normalization, The Least Restrictive Environment: LRE, the concept  
of EFA (Education for All), and the theory Ecological Framework of Bronfenbrenner. 
Keywords: Development, Supporting Services Model, Student with Special Needs, Higher Education 
Institute, Supporting Organizations 

 
 

บทนำ 
 
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 10  

ไดกำหนดใหเด็กทุกคนเขารับการศึกษาตามสภาพความแตกตางระหวางบุคคล โดยสถานศึกษาทั่วไปจะตองรับเด็กทุกคน 
เขาเรียนในรูปแบบการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งนับวาเปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้ และเปนการจัดการศึกษาท่ีกอใหเกิดผลดีแกเด็กทุกคนทำใหเด็กสามารถอยูในสังคม และดำรงชีวิตรวมกัน
ไดอยางมีความสุข ซึ่งรูปแบบการเรียนรวมนี้เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) และมีตัวแปรสำคัญ คือ 
ครูผูสอน และการใหบริการสนับสนุน การท่ีครูผูสอนมีความรูดานการศึกษาพิเศษจะชวยใหครูปฏิบัติการสอนไดอยาง
เหมาะสม และการใหบริการสนับสนุนทางการศึกษาจะชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษประสบความสำเร็จในการศึกษา  
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 7) นอกจากน้ี ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551  
ไดระบุสทิธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการคือ ใหไดรบัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวติ 
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และผูพิการสามารถเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศกึษา ระบบและรปูแบบการศึกษา โดยคำนงึถงึความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความตองการ
จำเปนพิเศษของบุคคลน้ัน และในมาตรา 8 ไดกำหนดไววา ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการ
เขาศึกษาในสัดสวนหรือจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด สถานศึกษาใด
ปฏเิสธไมรบัคนพิการเขาศกึษา ใหถอืเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย (ราชกจิจานเุบกษา เลมท่ี 125 ตอนที ่28 ก 
5 กุมภาพันธ 2551) 
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ดวยเหตุที่นักศึกษาพิการมีความตองการทางการศึกษาและความชวยเหลือแตกตางจากนักศึกษาท่ัวไป เนื่องจากสาเหตุ
ความบกพรองของรางกาย อารมณ สงัคม และสตปิญญา ซึง่นกัศกึษาเหลานีไ้มอาจไดรบัประโยชนอยางเตม็ท่ีจากการจดัการ
ศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาใหนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาจึงตองจัดใหเรียนรวมกับนักศึกษาปกติรวมกับ 
จัดใหบริการสนับสนุนและชวยเหลือที่เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของนักศึกษาพิการแตละคน ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนการประกันโอกาสทางการศึกษาใหสามารถพัฒนาตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ จนสามารถเรียนรู ชวยเหลือ
ตนเอง และดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
พิการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการทรัพยากรตางๆ ในมหาวิทยาลัย เขาสูระบบการดำเนินงานปกติ และ 
ใหบุคลากรผูที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach-WSA)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดำเนินงานดานการศึกษาพิเศษ ตั้งแตสังกัดกรมการฝกหัดครู และสำนักงานสภา
สถาบันราชภัฏ และในป พ.ศ.2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใหจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึง
ถึงความเทาเทียมและคุณภาพในการเขารับการศึกษา และใหการชวยเหลือคนพิการใหไดรับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีนำรองรับนักศึกษาพิการเขามาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ โดยไดจัดตั้งศูนยพัฒนามนุษย 
และบุคคลที่มีความพิการ (Disability and Human Development Centre-DHDC) ซึ่งมีฝายงานที่ใหบริการสนับสนุน
ทางการศึกษา (Disability Support Services-DSS) ที่ชวยใหนักศึกษาที่มีความพิการสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาท่ัวไป เพ่ือชวยใหนักศึกษาพิการสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษาได  
(ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ. ม.ป.ป.: 5-6) และไดประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของกับนักศึกษา
พิการ ไดแก สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และศูนยพฒันามนุษยและบุคคลท่ีมคีวามพิการ ซึง่หนวยงานเหลานีม้หีนาทีใ่นการสงเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการ ใหเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน แตการประสานความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมีคอนขางนอย จึงทำใหหนวยงานเหลานี้เขาใจวา การสนับสนุนและชวยเหลือนักศึกษาพิการ 
ที่เรียนรวมเปนหนาที่โดยตรงของศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ ดังนั้น หนวยงานเหลานี้จึงมอบภาระ 
การจัดบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการใหแกศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ ซึ่งการจัดการศึกษา 
และการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมไมสามารถจัดไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 
เพียงลำพัง จงึทำใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการศึกษาของนักศกึษาพิการท่ีเรียนรวมตามมาหลายประการ เน่ืองจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการรับนักศึกษาไมสามารถใหขอมูลที่ถูกตองได หรือหนวยงานไมมีความเขาใจในการใหบริการนักศึกษาพิการ 
ปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและทัศนคติที่เปนเชิงลบตอนักศึกษาพิการของอาจารย ปญหาที่หนวยงานที่ใหบริการ
นักศึกษาไมมีความเขาใจในการใหบริการเด็กพิการ ปญหาบุคลากรไมเพียงพอ และปญหานักศึกษาพิการไมเขาใจข้ันตอน 
การใหบริการของหนวยงานตางๆ (ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ. 2555: 38-39) ดังนั้น การจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกหนวยงานที่เก่ียวของตองมีการประสานความรวมมือกัน 
อยางเขมแข็ง ในการจัดบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เพ่ือใหนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมประสบความสำเร็จ
การศึกษาตามศักยภาพ 

ดังน้ัน จึงมีความจำเปนตองพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนที่เหมาะสมของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการ โดยต้ังคำถามการวิจัยวา รูปแบบการบริการสนับสนุนท่ีเหมาะสมของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่มีประสิทธิภาพ ควรมีรูปแบบอยางไร และ 
มีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา
พกิารที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่มีประสิทธิภาพ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีฐานปรัชญาความเช่ือใน Pragmatism ที่เปนแนวทางในการแสวงหาความรูที่แทจริงมาจาก

ประสบการณที่ไดรับ โดยการลงมือปฏิบัติจริง และเชื่อวาแนวคิด ทฤษฎีใดๆ จะถือวาเปนความจริงก็ตอเมื่อไดรับการพิสูจน
จากการนำไปใชประโยชนและปฏิบัติในสถานการณจริง ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาเปน 4 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparing Phase) ผูวิจัยทำการศึกษา คนควา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย เอกสาร 
รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการบรกิารสนบัสนุนการศกึษาสำหรบันกัศกึษาพกิาร และการสมัภาษณผูบรหิารท่ีรบัผดิชอบงาน
ดานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบของการใหบริการของหนวยงาน 
ที่บริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ระยะท่ี 2 ขัน้สำรวจ (Survey Phase) เปนการสำรวจการใหบรกิารสนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษาพกิารทีเ่รยีนรวม
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใชขอมูลท่ีไดในขั้นตอนท่ี 1 เปนฐานแนวคิดในการศึกษา เพื่อใหได
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยการสำรวจ
แบงออกได ดังนี้ 

2.1 การสำรวจหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยการสัมภาษณผูที่รับผิดชอบงานดานการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนรวม จำนวน 4 คน  

2.2 การสำรวจความตองการการบริการสนับสนุนของนักศึกษาพิการท่ีเรยีนรวม เปนการสัมภาษณนกัศกึษาท่ีเรยีนรวม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จำนวน 7 คน 

2.3 สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียนรวม  
เปนการสัมภาษณอาจารยที่สอนนักศึกษาพิการ จำนวน 3 คน  

ระยะที่ 3 ขั้นวิเคราะหและสังเคราะห (Analysis and Synthesis Phase) เปนการนำขอมูลที่ได ในขั้นตอนที่ 1 
และขั้นตอนที่ 2 มาทำการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อสรุปเปนรูปแบบตามแนวคิดที่เสนอ โดยการศึกษาการออกแบบ 
รปูแบบการบริการสนบัสนุนนกัศกึษาพกิารทีเ่รยีนรวมในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม แลวนำเสนอผูทีร่บัผดิชอบดานการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมของหนวยงานในที่ประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 
Conference-FSC) 

ระยะที่ 4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) ผูวิจัยนำผลการประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามผลที่ไดจาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละข้ันตอนของการดำเนินการวิจัย แลวสรุปผลท่ีไดจากการประเมิน เสนอตอ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารของหนวยงานท่ีบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ พรอมรับฟงขอเสนอแนะและปรับปรุงรูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
ที่เรียนรวมที่เหมาะสมที่สุด 

 
 

ผลการวิจัย 
 
ผูวิจัยไดจัดลำดับสรุปผลการวิจัยตั้งแตระยะท่ี 1 ถึง ระยะท่ี 4 คือระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ระยะท่ี 2 ขั้นสำรวจ  

ระยะท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและสังเคราะห และระยะที่ 4 ขั้นการประเมินผล ตามตารางดังนี้ คือ 
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ระยะที่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ระยะที่ 1  
ขั้นเตรียมการ 
(Preparing Phase) 

ทำการศึกษา คนควา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย เอกสาร 
รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริการสนับสนุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการ และการสัมภาษณผูบริหารท่ีรับผิดชอบ
งานดานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม 

ไดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียน 
รวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ระยะที่ 2  
ขั้นสำรวจ 
(Survey Phase) 

การศึกษาบริบทของหนวยงานในการใหบริการสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามความตองการของ 
นักศึกษาพิการ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

ไดขอมูลเก่ียวกับบริบทและการใหบริการของ
แตละหนวยงาน ตามความตองการของนักศึกษา
พิการ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

ระยะที่ 3  
ขั้นวิเคราะห 
และสังเคราะห  
(Analysis and 
Synthesis Phase) 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ในระยะที่ 1  
และระยะที่ 2 โดยจัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคต
รวมกัน (FSC) เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริการสนับสนุนของ
หนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
ที่เรียนรวม ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
และทฤษฎี Ecological Framework  

ไดรูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
ที่เรียนรวม คือ รูปแบบ PACoS Model 

ระยะที่ 4  
ขั้นการประเมินผล 
(Evaluation Phase) 

การประเมินผลภายหลังจากส้ินสุดการวิจัย ซ่ึงเปนการประเมิน
ผลรวมภายหลังจากสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูลและ 
จากการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลตามผลท่ีไดจาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอน 
ของการดำเนินการวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการที่เรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา PACoS 
Model คือ มีการกำหนดนโยบายในการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มีการสรางความ
ตระหนักดานทัศนคติ และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เกิดการ
ประสานความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และมีการใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการ  

ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ เปนระยะที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรวม จากเอกสาร 

และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน สรุปประเด็นสำคัญท่ีได ดังนี้ 
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดจาก

การศกึษาเอกสารและการสมัภาษณผูบรหิารมหาวทิยาลยั สรปุไดวา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมไดจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม 
(Inclusive Education) สำหรับนักศึกษาพิการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและมีนักศึกษา
พิการเกือบทุกประเภทเขามาศึกษา ในหลากหลายสาขาตามความสนใจและความสามารถที่เหมาะสมของนักศึกษาพิการ
แตละคน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนเขามาศึกษาตามสิทธิทางการศึกษา 
ตามกฎหมาย ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีศูนยการศึกษาพิเศษท่ีใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ 
นักศึกษาพิการ ตั้งแตป พ.ศ.2548 เปนตนมา ไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ โดยมีการใหบริการ
ดานลามภาษามือสำหรับนักศึกษาพิการดานการไดยิน มีผูจดบันทึก (Note Taker) และการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล  
(Braille) และหนังสือเสียงสำหรับนักศึกษาพิการดานการเห็น มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการดานรางกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม (Student with Autism) เพื่อสนบัสนุนใหนักศึกษาพิการไดศึกษา
ที่เปนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ที่เปนความเสมอภาค
ของทุกคน และเปนไปตามแนวคิดการศึกษาในสภาวะปกติ (Normalization) และมีสภาวะปดก้ันนอยท่ีสุด (The Least 
Restrictive Environment-LRE) รวมทั้งสอดคลองกับทฤษฎี Ecological Framework ของ Bronfenbrenner 
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ระยะท่ี 2 ขั้นสำรวจ ระยะนี้เปนการสำรวจการใหบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งผูวิจัยไดสำรวจบริบทของผูที่เกี่ยวของ 3 สวน ไดแก 1) หนวยงาน 
ที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศกึษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2) ความตองการของ 
นักศึกษาท่ีเรียนรวมท่ีมีตอการใหบริการสนับสนุนของนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ  
3) สภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่สอนรายวิชาที่นักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียนรวม ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
สำคัญที่ได ดังน้ี 

1. การสำรวจหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม โดยการสัมภาษณผูที่รับผิดชอบดานการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม ประกอบดวย ผูอำนวยการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหัวหนาศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ เพื่อศึกษาบริบทขององคกรท่ีใหความชวยเหลือ และ
ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งมีประเด็นที่ศึกษา ผูวิจัยไดทำการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณเจาหนาที่ขององคกรท่ีใหบริการและใหการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษาต้ังแตแรกเขา จนถึงสำเร็จการศึกษา  
มีการประสานความรวมมือกับคณะและสาขาวิชา เพื่อเปดรับนักศึกษาพิการเขาศึกษา นอกจากน้ี ยังไดประสานความรวมมือ
กับศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการในการคัดกรองและคัดแยกนักศึกษาท่ีเขาศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษามีบทบาทหนาที่ในการพัฒนานักศึกษา โดยผานการจัดกิจกรรมตางๆ แตกิจกรรมสำหรับ 
นักศึกษามีเพียงการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเทานั้น ในอนาคต กองพัฒนานักศึกษาจะไดบรรจุกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาพิการเขาในแผนงานของหนวยงานดวย 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการดานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีแกนักศึกษา 
และอาจารย การใหบริการของสำนักเปนการใหบริการที่นักศึกษาทุกคนเขาถึง และในอนาคต จะมีการจัดหาอุปกรณ 
ทั้ง Hardware และ Software ที่ใหบริการนักศึกษาพิการเขารับบริการเพิ่มมากขึ้น 

 ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ มีการใหบริการจัดพิมพเอกสารส่ิงพิมพปกติเปนอักษรเบรลล (Braille) 
บริการอานหนังสือ การจัดทำหนังสือเสียง การชวยจด ลามภาษามือตามความตองการจำเปนสำหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และการพัฒนาทักษะการใชสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณเทคโนโลยีแกนักศึกษาพิการ 
และในอนาคต จะมกีารประสานความรวมมอืและใหความรู การสรางความตระหนักแกหนวยงานอืน่ๆ ในมหาวทิยาลยัใหมากขึน้ 

2. การสำรวจความตองการของนักศึกษาท่ีเรียนรวมท่ีมีตอการใหบริการสนับสนุนของนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อศึกษาความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมที่มีตอหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา 

 นักศึกษาเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื่องจากนักศึกษาไดรับขอมูลจากรุนพ่ีถึงการสนับสนุน
การจดัการศกึษาสำหรับนกัศกึษาพกิารของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ทัง้ดานอาจารยผูสอนศนูยบรกิารนกัศกึษาพกิาร (DSS) 
ที่ใหบริการนักศึกษาพิการ นอกจากน้ี ทางมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเขาศึกษา ซึ่งคาดหวังวามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจะเปนแหลงประสิทธ์ิประสาทวิชาใหไดตามความตองการ และเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณท่ีดี 
และมีอาชีพ การงานที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแตละคน 

3. สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนรายวิชาที่นักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียนรวม เพื่อศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยที่เก่ียวของ และการสัมภาษณอาจารยผูสอนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พบวา 
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 การจัดการเรียนการสอนและการบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ อาจารยผูสอนนักศึกษา
พิการที่เรียนรวมสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอนักศึกษาพิการและใหความเห็นวา หลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษาพิการมีเพียงพอ 
ตอความตองการของนักศึกษา เพียงแตในศาสตรของแตละสาขาอาจจะเหมาะสมกับนักศึกษาพิการบางประเภท แตอาจจะ 
ไมเหมาะสมกับนักศึกษาพิการบางประเภท ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักศึกษาพิการ นอกจากนี้ 
หนวยงานทีใ่หบรกิารสนบัสนนุควรมกีารประสานความรวมมอืกนัอยางใกลชดิ และกระตุน สงเสรมิใหบคุลากรของทกุหนวยงาน 
และอาจารยผูสอนนักศึกษาพิการเกิดความตระหนัก (Awareness) ตอการจัดการศึกษาที่มีความแตกตางที่หลากหลาย  
(Diversity) ของนักศึกษา 

ระยะที่ 3 ขั้นวิเคราะหและสังเคราะห ระยะนี้เปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 โดย
จัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (FSC) เพื่อนำเสนอการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
ที่เรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา สรุปผลที่ได คือไดรูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม คือ รูปแบบ PACoS Model ที่ประกอบดวย P: Policy-นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
ไวในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม A: Awareness-ความตระหนัก การสรางความตระหนักดานการสราง
ทัศนคติ สิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม Co: Co-operation-การประสานความรวมมือ  
การประสานความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม S: Support-การสนับสนุน การใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการที่เรียนรวม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา 

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบ PACoS Model ที่เปนรูปแบบการบริการสนับสนุนของหนวยงานที่สนับสนุน
การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื่องจากเปนรูปแบบที่ครอบคลุม 
การบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ตั้งแต การกำหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา
พิการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาพิการ เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอนักศึกษาพิการ และรับรูถึงสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ การประสาน 
ความรวมมอืของหนวยงานทกุหนวยงานทีใ่หบรกิารสนบัสนนุการจดัการศกึษาสำหรบันกัศกึษาพกิาร และการสนบัสนนุการจดัการ
ศกึษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเปนรูปแบบ และลักษณะการใหบริการตามบริบทของแตละหนวยงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และมีการประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ 
เพื่อใหการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนใหยั่งยืนและตอเนื่องตอไปในอนาคต มหาวิทยาลัยควรแจงใหประชาคม 
ในมหาวิทยาลัยรับทราบถึงบริบทของศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ รวมถึงการอำนวยความสะดวก 
ในการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนในการประสานขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใหบริการ
นักศึกษาพิการ นอกจากนี้ การเขาถึงอาคารสถานที่ของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ควรมีการปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ทางเดิน และหองน้ำหองสวม ใหนักศึกษาทุกคนไดเขาถึงสถานที่ทุกๆ แหงในมหาวิทยาลัย 

ระยะที ่4 ขัน้การประเมนิผล เปนการประเมินผลรวบยอด (Summative evaluation) ในการพัฒนารปูแบบการบริการ
สนับสนุนของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ซึ่งเปนผลการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลตามผลการใหบริการสนับสนุนของหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาพิการที่เรียนรวมที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง สรุปผลท่ีไดคือ การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการที่เรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา PACoS Model ที่เปนรูปแบบที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี และผลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลจากผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม 
แนวคิดและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่สอนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม และตามความตองการของ 
นักศึกษาพิการที่เรียนรวม และตามหลักการจัดการเรียนรวม ไดแก สภาวะปกติ สภาพแวดลอมที่มีความจำกัดนอยที่สุด (LRE) 
แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) และทฤษฎี Ecological Framework ของ Bronfenbrenner และ
ขอเสนอแนะจากการจัดประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (FSC) ทำใหไดรูปแบบการบริการสนับสนุนของ 
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หนวยงานท่ีสนับสนุนที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
คือ PACoS Model  

 
 

อภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา: การศึกษา

บทบาทของหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูวิจัย 
ไดขอคนพบเปนประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ในการวจิยัครัง้นี ้สะทอนผลใหเหน็วา การจดัการศกึษาสำหรบันกัศกึษาพกิารทีเ่รยีนรวมในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันควรเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย. 2554: 123) 
ซึ่งตามประกาศดังกลาวมีวัตถุประสงค และเหตุผลคือ เพื่อใหการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปนไปดวย 
ความเรียบรอย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบ คณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ 
13 มกราคม พ.ศ.2553 ที่กำหนดไววา ขอ 3 ในแตละปการศึกษาใหมหาวิทยาลัยจัดทำหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งตองประกอบดวย เปาหมาย จำนวนรับ หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเภทความพิการที่จะรับเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชาที่จะเปดรับ วิธีการ
คดัเลอืก หลกัเกณฑ เง่ือนไข และรายการคาใชจายตางๆ เปนตน และใหจดัทำเปนประกาศของมหาวิทยาลยั โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และขอ 4 มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการบริการตางๆ สำหรับคนพิการตามความเหมาะสม (สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย. 2554: 123)  

ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไมมีการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาพิการที่เรียนรวมอยางชัดเจน หากมหาวิทยาลัยไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
ที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร นโยบายดังกลาวจะเปนตัวท่ีกำหนดใหแตละหนวยงานดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใน 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางหรือแนวปฏิบัติ  
เพื่อใหแตละหนวยงานนำไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทการใหบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เนื่องจากการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมเปนการสัง่งานจากเบือ้งบนลงสูผูปฏบิตังิานเบือ้งลาง (Top-Down) หรอืเปนการสัง่การในแนวตัง้  
(Vertical Order) จงึจะทำใหหนวยงานและผูปฏบิตังิานปฏบิตัหินาท่ีทีไ่ดรบัผดิชอบ ตามทีเ่บ้ืองบนสัง่การเทานัน้ ซึง่หนวยงาน 
ที่ทำหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษาจะไดกำหนดแนวทางในการใหบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนรวมไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานแตละหนวย แตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีเพียงประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553  
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ไดปฏิบัติมาตั้งแตอดีตที่เริ่มมีการใหบริการการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ และมีการพัฒนา 
การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพความเปนปรากฏการณจริง เทานั้น จึงสงผลให
แตละหนวยงานมีกิจกรรมหรือโครงการในการสนับสนุนนักศึกษาพิการนอย และแตละหนวยงานเขาใจวาเปนบทบาทและ
หนาที่ของศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการเพียงหนวยงานเดียว ทั้งนี้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด 
มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจำนวนท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กำหนด และสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือจากชุมชนหรือ 
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นักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของ 
คนพิการ (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 28 ก 5 กุมภาพันธ 2551) โดยมอบหมายใหศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมี
ความพิการเปนผูนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการแก สำนัก ศูนย กอง คณะ สาขาวิชา และหลักสูตร 
เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเหลาน้ีมีทัศนคติที่ดีตอนักศึกษาพิการและรับรูถึงสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ 

 
การสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม 
การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบ PACoS Model เปน 

รูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนรวมไดศึกษาในสภาวะปกติ และมีสภาวะปดกั้นนอยที่สุด (LRE) และ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับนักศึกษาพิการเปนการศึกษาเพ่ือปวงชน เปนความเสมอภาคของทุกคน  
ตามปฏิญญาจอมเทียนเมื่อพุทธศักราช 2533 ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เปนการประชุมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผูแทนประเทศและองคกรเอกชนจากท่ัวโลก โดยท่ีประชุมไดมีมติรับรองปฏิญญาโลกวาดวย 
การศึกษาเพื่อปวงชนและกรอบการดำเนินงานดานการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อตอบสนองตอความตองการการเรียนรู  
(Peters. 2007, UNESCO. 2012)  

ทั้งนี้ รูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวม PACoS Model จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามประกาศสภามหาวิทยาลัย จึงจำเปนที่ตอง 
มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานอยางใกลชิด และอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา
พกิารทีเ่รียนรวมในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผลนัน้ ไมสามารถดำเนินการไดโดยหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงไดตามลำพัง ควรมีการประสานความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
แตการประสานความรวมมือของหนวยงานจะเกิดขึ้นได ตองเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการประสาน 
ความรวมมือ (Co-operation) เปนการประสานความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไดแก สำนักงาน
อธิการบดี สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ ซึ่งรูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนรวม PACoS Model ที่ไดนี้
เปนไปตามคุณลักษณะของรูปแบบ (Model) ที่ดี ที่เริ่มตนมาจากความตองการของศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมี 
ความพิการและนักศึกษาพิการอยางแทจริง และใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่เปนวิธีการวิจัยที่เหมาะสม
กับสภาพปญหาและสภาพบริบทของหนวยงานอยางแทจริง และเปนการตรวจสอบปญหาในหนวยงาน ซึ่งเปนการนำความคิด
ไปปฏบิตัผิานกระบวนการจัดการปญหาทีเ่ปนวงจร เพราะผูแทนหนวยงานท่ีมสีวนเกีย่วของทุกฝายตางรูจกัและเขาใจสถานการณ 
ในหนวยงานของมหาวิทยาลัยดี และรับรูปญหาและความตองการของนักศึกษาพิการดี ประกอบกับการเลือกใชแนวทางและ
วิธีการท่ีไดผลท่ีเกิดจากการนำการประชุมระดมแนวคิดเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน (FSC) ดวยกระบวนการรวมกันคิดของผูแทน
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ จนไดรูปแบบบริการท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
และสุดทาย ปจจัยสำคัญที่ทำใหการวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดตั้งศูนยพัฒนามนุษย
และบุคคลที่มีความพิการ (DHDC) และมีหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนทางการศึกษา (DSS) ที่ชวยใหนักศึกษา 
ที่มีความพิการสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมนับเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกๆ ที่นำรองในการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษา โดยมีการจัดทำฐานขอมูล 
นักศึกษาพิการอยางเปนระบบ และบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในมหาวิทยาลัย มีการบริการ
วชิาการสำหรับนกัศึกษาพิการท่ีเรยีนรวมทุกประเภท นอกจากน้ี ยงัมกีารใหบริการดานส่ิงอำนวยความสะดวกทางดานการศึกษา 
การบริการใหคำปรึกษาเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การบริการโสตทัศนูปกรณ และการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงทำใหผูบริหารหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการทุกหนวยงานไดมีแนวทาง 
ในการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบ PACoS Model ซึ่งถือวาผูบริหารกลุมนี้ 
มีความตระหนักและรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตอไปในอนาคต 
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แนวโนมในอนาคต 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมควรดำเนินการในอนาคต เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 

ผูวิจัยคิดวามี 3 ประเด็น คือ 
1. นโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมควรมีการกำหนดไวเปน

ลายลักษณอักษรใหชัดเจน เพ่ือใหการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 
มีการบริการสนับสนุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาพิการที่เรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาตาม 
ความตองการและความสามารถ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลยั พ.ศ.2553 ทีม่หาวทิยาลยันำมาเปนแนวปฏบิตัใินการจัดการศึกษาสำหรับนกัศกึษาพกิารทีไ่ดดำเนนิมานานแลว 
และผลการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยท่ีผานมามีนักศึกษาพิการสำเร็จการศึกษาไปเปนจำนวนมาก  
(ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ. 2555: 33) 

2. การปรับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยและในแตละหนวยงานใหเปนการออกแบบเพ่ือมวลชน หรือ 
อารยะสถาปตย (Universal Design: UD) เปนแนวความคิดสากลที่องคการสหประชาชาติไดพยายามเผยแพรและสงเสริม  
จากแนวความคิดเดิมเพ่ือใหคนพิการไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในอาคารและส่ิงแวดลอม การออกแบบ 
เพื่อมวลชน (UD) หมายถึง การออกแบบอุปกรณ และสภาพแวดลอมตางๆ ใหมีความเปนสากล สามารถใชไดสำหรับทุกคน 
เชน การออกแบบประตู โดยมีขนาดความสูง ความกวาง ใหผูใชทุกคนเขา-ออกอยางสะดวก แนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน 
เปนแนวคิดที่ดี เพราะเปนการเปดกวางใหทุกภาคสวน สมาชิกทุกคนไดอยูรวมกันและยอมรับกันและกันทามกลาง 
ความหลากหลาย (Diversity) ที่มีอยู โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา มนุษยทุกคนในโลกนี้เกิดมาเปนคนเหมือนกัน สังคมสวนรวม
มีหนาที่ตองดูแลรับผิดชอบใหสมาชิกทุกคนอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและเปนสวนหน่ึงของชุมชนและสังคมสวนรวมได 
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ควรปรับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2553 ขอ 5 ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของ
นักศึกษาพิการแตละประเภทความพิการ โดยมหาวิทยาลัยอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
ทำหนาที่เปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พรอมท้ังจัดใหมีบุคลากร ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใหบริการสนับสนุนคนพิการในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ใหมหาวิทยาลัย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือจากคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือแหลงงบประมาณอื่น ตามความเหมาะสม  
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย. 2554: 123) เพื่อใหเปนการออกแบบเพื่อมวลชน หรืออารยะสถาปตย เพื่อใหนักศึกษาพิการได
ศึกษาในสภาวะปกติ และมีสภาวะปดก้ันนอยท่ีสุด (LRE) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงดานการใหบริการของ
หนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาพิการ เชน สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีการปรับการจัด
แผนการเรียนเสนอแนะท่ีเหมาะสม รวมถึงการลงทะเบียนท่ีอำนวยความสะดวกตอนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษาควรมี
การกำหนดกิจกรรมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและการมีสวนรวมของนักศึกษาพิการในการเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาท่ัวไป  
พรอมทั้งการประสานหอพักที่เปนเครือขาย เพื่อจัดเปนที่พักสำหรับนักศึกษาพิการเขาในแผนงานของหนวยงานดวย 
สำนกังานอธิการบดีควรมกีารสำรวจ และปรบัสภาพแวดลอม และอาคารสถานท่ีทีเ่ปนอปุสรรคตอการเดินทางของนักศกึษาพิการ 
เชน ทางเดินทางลาด (Slope) เขาอาคารทุกอาคาร การปรับอาคาร หองเรียน หองน้ำ หองสวม เพื่อใหนักศึกษาไดเขาถึง
อาคารสถานทีท่กุแหง สำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศควรจดัหาสือ่ สิง่อำนวยความสะดวก และเทคโนโลยทีีจ่ำเปน
สำหรับนักศึกษาพิการแตละประเภท เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียน และศึกษาดวยตนเองได และศูนยพัฒนามนุษย 
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และบุคคลที่มีความพิการควรใหบริการในเชิงรุกใหมากขึ้น และความแสดงบทบาทในการใหความรูดานการศึกษาพิเศษ  
และนักศึกษาพิการที่เรียนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อเปนการสรางความตระหนัก สรางทัศนคติ และ 
ใหประชาคมของมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ  

3. การเปลี่ยนผาน (Transition) ขอมูลที่ไดจากการวิจัย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไมมีแผนการที่รองรับ
การเปล่ียนผานจากการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมไปสูการมีอาชีพท่ีเหมาะสมกับความพิการและ 
ความสามารถของนักศึกษา เนื่องจากพระราชบัญญัติ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33  
ไดกำหนดไววา เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และ
หนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทำงานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หรือหนวยงานของรัฐ โดยกำหนดจำนวนท่ีนายจาง และหนวยงานของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทำงาน (ราชกิจจานุเบกษา  
เลมที่ 124 ตอนที่ 61 ก วันที่ 27 กันยายน 2550)  

 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
ผลการวจิยั ไดรปูแบบการบรกิารสนบัสนุนของหนวยงานทีส่นบัสนนุการจัดการศึกษาสำหรบันกัศกึษาพกิารท่ีเรยีนรวม

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ทำใหหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนมีการประสานความรวมมือกัน มีความเขาใจตรงกัน 
และการใหบริการสนับสนุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ PACoS Model ประกอบดวย P: Policy-นโยบายของมหาวิทยาลัย  
A: Awareness-ความตระหนัก Co: Co-operation-การประสานความรวมมือ และ S: Support-การสนับสนุน เพื่อใหการ
จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวมเปนไปตามแนวคิดสภาวะปกติ สภาพแวดลอมท่ีมีความจำกัดนอยท่ีสุด (LRE) 
แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) และเปนไปตามความเช่ือที่เปนแนวทางในการแสวงหาความรู 
ที่แทจริงมาจากประสบการณที่ไดรับโดยการลงมือปฏิบัติจริง และเปนความจริงเม่ือไดรับการพิสูจนจากการนำไปใชประโยชน
และปฏิบัติในสถานการณจริง 

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัการจดัการศกึษาสำหรบันกัศกึษาพกิารควรมกีารประสานความรวมมอืกันอยางใกลชดิ 

โดยมีศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการเปนผูประสานงาน และเพ่ิมหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ มารวมเปนเครือขาย 
เชน สำนักงานอธิการบดี ศูนยภาษาและวัฒนธรรม 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา:  
การศึกษาบทบาทของคณะและสาขาวิชาที่มีนักศึกษาพิการท่ีเรียนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
ผูวิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี ที่เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย  

ดร.วีระศักด์ิ ชมพูคำ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพินต สุขบุญพันธ และผูชวยศาสตราจารยศันทนี คุณชยางกูร ท่ีเปนผูเช่ียวชาญ 
ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย และขอขอบคุณความรวมมือ ความชวยเหลือในการใหขอมูลจากผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ผูบริหารหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนรวม อาจารยผูสอนนักศึกษาพิการ และ
นักศึกษาพิการที่เรียนรวม  
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ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารท่ีรับตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ 
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง 
ในความตระหนักและการรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงชี้
สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช
องคความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 
และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
รูปแบบของวารสาร 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนัก
และการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการ

นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 

 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม� 
เป�นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 
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โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 
การเรียงลำดับเนื้อหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) : อธบิายถงึเครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในการทดลองและอธิบายวธิกีารศกึษาทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผล 
การศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรยีบเทยีบหรอืตคีวามเพือ่เนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายทีส่ดุ 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดงความ
ขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1 กรงุเทพมหานคร: อมัรนิทรพริน้ติง้ 

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965.  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

 10.2 วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา.  

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก  
   เชน (random complete block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึก

ขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพใน “วารสารวิจยัราชภฏัเชยีงใหม” ถอืเปนกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 
1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน
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