วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์ บทความ หรือ บทความวิ จยั
(Instructions for the Authors)
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจยั ทีม่ คี ุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรูท้ างวิชาการ และ
เป็ นสื่อกลางแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม ดนตรี สถาปั ตยกรรม ภาษา วรรณกรรม กาหนดการตีพมิ พ์ปี
ละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3
พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม6
พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานทีว่ ารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความ
ทัวไป
่ บทความวิจยั และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิ ชาการและบทความวิ จยั ทีจ่ ะนามา
ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิ ทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้ องได้รบั การตรวจสอบทางวิ ชาการ (
Peer review) ซึง่ ปกติ จะมี Double Blind (ผูพ้ ิ จารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผูพ้ ิ จารณา 3
คน) ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
และนาไปอ้างอิงได้ ผลงานทีส่ ่งมาตีพมิ พ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรูเ้ ดิมและเสนอความรู้
ใหม่ทท่ี นั สมัยรวมทัง้ ข้อคิดเห็นทีเ่ กิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน ผลงานไม่เคยถูกนาไปตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆการเตรียมต้นฉบับที่จะมา
ลงตีพมิ พ์ ควรปฏิบตั ติ ามคา แนะนา ดังนี้
การเตรียมต้ นฉบับสาหรับบทความและบทความวิ จยั
1. ภาษา เป็ นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ถ้าเป็ นภาษาไทย ให้ยดึ หลักการใช้
คาศัพท์หรือการเขียนทับศัพท์ให้ยดึ หลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลีย่ งการใช้
ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้นกรณีจาเป็ น ศัพท์ภาษาอังกฤษทีป่ นไทย ให้ใช้ตวั เล็กทัง้ หมด
ยกเว้นชื่อเฉพาะซึง่ ต้องขึน้ ต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษ ควรให้ผเู้ ชีย่ วชาญใน
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนทีจ่ ะส่งต้นฉบับ
2. ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดีย่ วบนกระดาษสัน้ ขนาด เอ 4 (216 x 279
มม.) ควรเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ด้านล่าง
และขวามืออย่างน้อย25 มม. (1 นิ้ว) พิมพ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ ด้วยรูปแบบอักษร
browallia New ขนาด 16 ตัวอักษรย่อนิ้ว ใส่ตวั อักษรด้วย
3. จานวนหน้ า บทความและบทความวิจยั ไม่ควรเกิ น 12 หน้ า
4.การส่งผลงาน online สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการส่งได้ท่ี
https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index

การเรียงลาดับเนื้ อหา
1. บทความวิ จยั
1.1 ชื่อเรื่อง (title) ควรสัน้ กะทัดรัด และสื่อเป้ าหมายหลักของการศึกษาวิจยั
ไม่ใช้คาย่อ ความยาวไม่ควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรือ่ งต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยให้นาชื่อเรือ่ งภาษาไทยขึน้ ก่อน
1.2. ชื่อผูน้ ิ พนธ์และที่อยู่ ให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เชิงอรรถระบุ
ตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ทีอ่ ยู่ และ E-mail ของผูน้ ิพนธ์ เพื่อใช้ตดิ ต่อ
เกีย่ วกับต้นฉบับและบทความทีต่ พี มิ พ์แล้ว)
1.3. บทคัดย่อ (abstract) ให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็ นเนื้อความ
ย่อทีอ่ ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธกี ารศึกษา
ผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 250 คา หรือ 15 บรรทัด ไม่ควรมีคาย่อ ให้
บทคัดย่อภาษาไทยขึน้ ก่อนภาษาอังกฤษ
1.4. คาสาคัญหรือคาหลัก (keywords) ให้ระบุทงั ้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.5. บทนา (introduction) เป็ นส่วนของเนื้อหาทีบ่ อกความเป็ นมาและเหตุผล
นาไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ขอ้ มูลทางวิชาการพร้อมทัง้ จุดมุง่ หมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างคร่าว ๆ และมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจยั นัน้ ด้วย
1.6. วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิง่ ที่
นามาศึกษา จานวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ตลอดจนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธกี ารศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารเก็บ
ข้อมูลและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.7. ผลการศึกษา (results) แจ้งผลทีพ่ บตามลาดับหัวข้อของการศึกษาวิจยั
อย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซบั ซ้อนไม่มตี วั เลขมาก ควรใช้คาบรรยาย แต่ถา้ มีตวั เลขมาก
ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมแิ ทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูม ิ ควรแปรความหมาย
และวิเคราะห์ผลทีค่ น้ พบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
1.8. วิ จารณ์ และสรุปผล ( discussion and conclusion ) ชีแ้ จงว่าผล
การศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือแตกต่างไปจากผลงานทีม่ ผี รู้ ายงานไว้ก่อน
หรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็ นเช่นนัน้ และมีพน้ื ฐานอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ และให้จบด้วย
ข้อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หรือทิง้ ประเด็นคาถามการวิจยั ซึง่ เป็ นแนวทาง
สาหรับการวิจยั ต่อไป
1.9. ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะทีจ่ าเป็ น และต้องมี
คาอธิบายสัน้ ๆ แต่ส่อื ความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีทเ่ี ป็ นตาราง คาอธิบาย ต้องอยู่
ด้านบน ในกรณีทเ่ี ป็ นรูปภาพ หรือแผนภูม ิ คาอธิบายอยูด่ า้ นล่าง
1.10. กิ ตติ กรรมประกาศ ระบุสนั ้ ๆ ว่าได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั และความ

ช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง
1.11. เอกสารอ้างอิ ง ( references) สาหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ทัง้
เอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทัวไป
่ คือ เอกสารอ้างอิงต้อง
เป็ นทีถ่ ูกตีพมิ พ์และได้รบั การยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็ นบทคัดย่อ และไม่ใช่การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพมิ พ์ ต้องระบุว่า รอการตีพมิ พ์ (in press)
2. บทความทัวไป/วิ
่
ชาการ
2.1 ชื่อเรือ่ ง ควรสัน้ กะทัดรัด และสื่อเป้ าหมายหลักของการศึกษาวิจยั
ไม่ใช้คาย่อ ความยาวไม่ควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรือ่ งต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยให้นาชื่อเรือ่ งภาษาไทยขึน้ ก่อน
2.2 ผูแ้ ต่งให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เชิงอรรถระบุ
ตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ทีอ่ ยู่ และ E-mail ของผูน้ ิพนธ์ เพื่อใช้ตดิ ต่อ
เกีย่ วกับต้นฉบับและบทความทีต่ พี มิ พ์แล้ว)
2.3 บทคัดย่อให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็ นเนื้อความ
ย่อทีอ่ ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธกี ารศึกษา
ผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 250 คา หรือ 15 บรรทัด ไม่ควรมีคาย่อ ให้
บทคัดย่อภาษาไทยขึน้ ก่อนภาษาอังกฤษ
2.4 คาสาคัญ ให้ระบุทงั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของ
แต่ละภาษา
2.5 บทนา เป็ นส่วนของเนื้อหาทีบ่ อกความเป็ นมาและเหตุผล
นาไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ขอ้ มูลทางวิชาการพร้อมทัง้ จุดมุง่ หมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างคร่าว ๆ และมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจยั นัน้ ด้วย
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุป
2.8 เอกสารอ้างอิง
2.9 ต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา
3. บทวิ จารณ์ หนังสือ
3.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผูว้ จิ ารณ์
3.3 บทวิจารณ์
เอกสารอ้างอิ ง
ใช้รปู แบบการอ้างอิง (APA Style)

การเขียนเอกสารอ้างอิ ง
ก. กรณี ที่เป็ นรายงานวิ จยั มีรปู แบบและการเรียงลาดับดังนี้ : ชื่อผูเ้ ขียน (ในกรณี
ภาษาไทย ใช้ช่อื และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลและชื่อ). ปี ทพ่ี มิ พ์. ชื่อ
เรือ่ ง. ชื่อย่อของวารสาร. เล่มทีพ่ มิ พ์ ฉบับทีพ่ มิ พ์: เลขหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเรือ่ ง. ใน
กรณีทม่ี ผี เู้ ขียนมากกว่า 6 คน ให้ใส่รายชื่อผูเ้ ขียนทัง้ 6 คนแรก แล้วตามด้วยคาว่า “ และคณะ”
หรือ “et al”
ตัวอย่าง
อมรรัตน์ จงสวัสตัง้ สกุล, ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2002). Evidenced based maillard
reeaction : focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบาบัด. 13(1) : 3-11
Vega KJ, Pina I, Krevaky B. (1996). Heart transplantation is associated is with an
increase risk for pancreatobiliary diseases. Ann Intern Med. 124(11) : 980-3
ข. กรณี ที่เป็ นหนังสือ มีรปู แบบและการเรียงลาดับ เหมือนเอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็ น
รายงานวิจยั (ในข้อ ก. ) ยกเว้น ใช้ ชื่อหนังสือ เมืองทีพ่ มิ พ์ : สานักพิมพ์ แทน ชื่อย่อวารสาร
ตัวอย่าง
วิญญู มิตรานันท์. (2538). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินติง้ เฮาส์ . 629-78.
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed.
Albany (NY) : Delmar Publishers. 100-25.
ค. กรณี ที่เป็ นรายงานการประชุมและสัมมนา มีรปู แบบการเรียงลาดับ คือ ชื่อผู้
แต่ง. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชื่อเอกสารรวมเรือ่ งทีไ่ ด้จากรายงานการประชุม. วัน เดือน ปี ทจ่ี ดั : สถานทีจ่ ดั :
สานักพิมพ์ หรือผูจ้ ดั พิมพ์. เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช, วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, ยุพนิ รุง่ เวชวุฒวิ ทิ ยา, มนต์ชุล ี นิตพิ น,
สาธิต พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพื่อการพึง่ พาตนเอง. รายงานการประชุม
วิชาการเภสัชกรรม ประจาปี 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ; 24-26 มีนาคม
2542. กรุงเทพมหานคร : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย. 89-105.
Kimmura J. Shibasaki H, editors. (1996). Proceeding of 10yh International Congress of
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ตัวอย่างบทความ
การสารวจความคิ ดเห็นของนิ สิตเภสัชศาสตร์ที่มตี ่ อโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน
A Survey Study of Pharmacy Students’ Opinion on Community-learning Pharmacy
Camp Project
อิสรา จุมมาลี1, รุจลิ กั ขณ์ รัตตะรมย์1, พุฒพิ งศ์ สัตยวงศ์ทพิ ย์1
Issara Chummalee1, Ruchilak Rattarom1, Bhuddhipong Satayavongthip1
_______________________________________
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสติ เภสัชศาสตร์ต่อโครงการค่ายหมอยา
เรียนรูช้ ุมชนและเปรียบเทียบความสุขหลังจากการออกค่ ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ เภสัช
ศาสตร์ท่ีเข้าร่วมค่ายหมอยาเรียนรู้ชุม ชน จานวน 72 คน ใช้แบบสอบถามแบบชนิด ตอบเองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและได้รบั ตอบกลับ จานวน 49 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 68.06 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติ
paired t-test และสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1) นิสติ เภสัชศาสตร์มรี ะดับความคิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก และ 2) ค่าเฉลีย่ ความสุขหลังออกค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนสูงกว่าก่อนออกค่ายหมอยาเรียนรู้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, ความสุข, นิสติ เภสัชศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were to investigate pharmacy students’ opinion on
community-learning pharmacy camp project and to compare their happiness after participating in the
project. The samples were 72 pharmacy students who participated in the pharmacy camp project.
The self-administered questionnaire was used to collect data. 49 questionnaires (68.06% response
rate) were returned. Paired t-test and descriptive statistics such as percentage, mean, and standard
deviation were used for data analysis. The results of this research revealed that 1) The pharmacy
students showed their positive opinion on the project with the high agreement as a whole and each
item. 2) The mean of students’ happiness score in post-test was higher than pre-test score
significantly. (p<0.001)
Keywords: opinion, happiness, pharmacy students
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บทนา
ค ณ ะ เภ สั ช ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย าลั ย
มหาสารคาม ได้เปิ ด การเรีย นการสอนในสาขา
เภสั ช ศาสตร์ หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
(Doctor of Pharmacy) ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ น
ให้ นิ สิ ต เภ สั ช ศาสตร์ ท่ี จ บ เป็ นเภ สั ช กรจาก
หลักสูต รดังกล่าว สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วย
เฉพาะรายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ อื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ จากลัก ษณะของหลัก สูต รท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ทั ง้ ด้ า นเนื้ อ หา องค์
ความรู้ท างวิช าการ และกิจกรรมเสริม หลักสูต ร
เพื่อจะทาให้นิสติ เภสัชศาสตร์สามารถจบไปเป็ น
เภสัชกรทีม่ คี ุณภาพและช่วยเหลือสังคมต่อไป ใน
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็ น ส่วนที่จะช่วยเติม
เต็ ม ชี วิ ต ก ารเป็ น นิ สิ ต เภ สั ช ศ าส ต ร์ ใ น รั ้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สมบูรณ์ ยงิ่ ขึน้ คณะ
เภสั ช ศาสตร์ จึ ง เปิ ดโอกาสให้ นิ สิ ต ได้ แ สดง
ความสามารถและเลือกทากิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของแต่ ล ะบุ ค คล ในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสโมสรนิสติ
คณะเภสัชศาสตร์ทาหน้าที่ดูแลกิจกรรมของนิสติ
ภายในคณะ ในปี การศึกษา 2550 มีชมรมสังกัด
สโมสรนิ สิต คณะเภสัช ศาสตร์ จ านวน 7 ชมรม
ได้แก่ ชมรมดนตรี ชมรมดอกไม้ประดิษฐ์ ชมรม
สมุ น ไพร ชมรมพุ ท ธปณิ ธ าน ชมรมไพ่ บ ริด จ์
ชมรมถ่ า ยภาพ และชมรมเปตอง นอกจากนี้
สโมสรนิสติ คณะเภสัชศาสตร์ยงั มีกจิ กรรมต่างๆ ที่
จัด ขึ้น เพื่อ ให้นิ สิต เภสัช ศาสตร์สามารถเข้า ร่ว ม
ตลอดทัง้ ปี แ ละหนึ่ ง ในกิจ กรรมดัง กล่ า วที่ได้ร ับ
ความสนใจเป็ นพิ เ ศษในช่ ว งปิ ดภาคเรีย นคื อ
กิจกรรมออกค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ซึ่งสโมสร
นิ สิต เภสัช ศาสตร์จ ัด ขึ้น เป็ นประจ าทุ ก ปี ในปี
การศึกษา 2550 สโมสรนิสติ คณะเภสัชศาสตร์ได้
วางแผนไปออกค่ า ยและท ากิจ กรรมที่ห มู่ บ้ า น
หนองแต้ อาเภอวาปี ป ทุ ม จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2551
โครงการค่ า ยหมอยาเรี ย นรู้ ชุ ม ชน ปี
การศึกษา 2550 จัดขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 6 ซึง่ เกิดขึน้ จาก

แนวคิดของนิสติ ทีม่ คี วามสนใจในการทากิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ แ ก่ ส ัง คมและต้ อ งการสร้า งจิต
อาสาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่ ม วลเพื่ อ นนิ สิ ต เพราะ
ต ร ะ ห นั ก ว่ า ก า ร ไ ด้ เข้ า ม า เรี ย น ใน ร ะ ดั บ
มห าวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จากภ าษี ของ
ประชาชนถื อ ว่ า มี โ อกาสมากกว่ า ผู้ อ่ื น และ
สอดคล้ อ งกั บ ปรัช ญา ของคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า “รอบรู้เรื่องยา
น าประชาสร้ า งสุ ข ภาพ” (รายงานประจ าปี ,
2549) ทาให้นิสติ เภสัชศาสตร์ได้รบั การคาดหวัง
จากสังคมว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็ นบุคลากร
ด้า นสุข ภาพที่มีบ ทบาทสาคัญ ในเรื่อ งการใช้ย า
อย่ า งเหมาะสมและเป็ นผู้ น าในการสร้า งเสริม
สุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน ดัง นั น้ สโมสรนิ สิต คณะ
เภสัช ศาสตร์จึง จัด โครงการค่ า ยหมอยาเรีย นรู้
ชุม ชนเพื่อศึก ษาและเรียนรู้บ ริบ ทของชุ ม ชนให้
มากขึน้ และเป็ นการเปิ ดเวทีให้นิสติ เภสัชศาสตร์มี
โอกาสได้ฝึกกระบวนการทางานกลุ่มและรูจ้ กั การ
ทางานร่วมกับชุมชน โดยอาศัยการลงมือปฏิบตั ิ
จริง นอกจากนี้นิสติ เภสัชศาสตร์จะได้นาแนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาพไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์การมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม จนทา
ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และสามารถ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของตนเองได้
รวมทั ง้ นิ สิ ต เภสัช ศาสตร์ เ องสามารถน าเอา
ประสบการณ์ ท่ีไ ด้ร ับ จากการออกค่ า ยหมอยา
เรียนรูช้ ุมชนไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
ต่อไปในอนาคต
จากเหตุผลดังทีก่ ล่าวมา ทาให้ผวู้ จิ ยั เห็น
ความสาคัญ ที่จ ะท าการศึกษาความคิด เห็นของ
นิสติ เภสัชศาสตร์ต่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้
ชุมชน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ การพัฒนา
กิจกรรมนิสติ ในปี การศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสติ
เภสัชศาสตร์ต่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขก่อนและ

หลังเข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการค่ า ยหมอยาเรีย นรู้ชุ ม ชน ครัง้ ที่ 6 ณ
บ้ า น ห น อ ง แ ต้ อ า เภ อ ว า ปี ป ทุ ม จั ง ห วั ด
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2551
จานวน 72 คน โดยเก็บข้อมูลจากทุกคน
เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการวิจ ัย ในครัง้ นี้ เป็ น
แบบสอบถามชนิดตอบเองประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ ปี ทก่ี าลังศึกษา ภูมลิ าเนาทีอ่ ยู่
อาศัย และประสบการณ์ ในการออกค่ายหมอยา
เรียนรูช้ ุมชน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน จานวน 10
ข้อ เป็ นคาถามชนิดให้เลือกตอบ โดยเป็ นมาตรา
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวของ
likert scale คือ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย
และน้ อยที่ สุ ด มี ค่ า เท่ ากั บ 5,4,3,2 และ 1
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 เป็ น แบบวัด ความสุข จากการ
เข้าค่ายเรียนรู้ชุมชน มีลกั ษณะเป็ นแบบ Visual
Analog Scale (VAS) มีลกั ษณะคล้ายไม้บ รรทัด
ความยาว 10 เซนติเมตร โดยกาหนด ค่า 0 คือ
ไม่มคี วามสุขเลย และ 10 คือ มีความสุขมากทีส่ ุด
การวัดผลทาโดยให้นิสติ กากบาทลงบนเส้นเพื่อ
หาค่าคะแนนความสุขก่อนและหลังเข้าค่ายเรียนรู้
ชุมชน
แบบสอบถามทัง้ ฉบับผ่านการพิจารณา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน และทดสอบความ
เที่ยง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิท ธิแ์ อลฟ่ า (αcoefficient) เท่ากับ 0.83
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ไ ด้ แ จ ก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในทีป่ ระชุมของค่าย

วัน ที่ 20 มีน าคม 2551 จ านวน 72 ชุ ด โดยให้
ประธานค่ายเป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและ
นาส่งทีผ่ วู้ จิ ยั ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ซึง่ เป็ นวัน
สิน้ สุดของโครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
ก า ร วิ จั ย ใน ค รั ้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ แ จ ก
แบบสอบถาม จานวน 72 ชุด และได้รบั ตอบกลับ
จานวน 49 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 68.06 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ได้ทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ได้ รบั จากนัน้
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ของธานินท์ ศิลป์ จารุ
(2548) ดังนี้
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ ให้ 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ ให้ 1 คะแนน จากนัน้ นา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS และวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (mean) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
แปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุข
ก่อนและหลังออกค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อย
ละ ค่ าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD)
และสถิติ paired t-test

ผลการศึกษา
จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปผลได้
ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไป
่ พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 87.8 ส่วนใหญ่มอี ายุ 21 ปี ร้อย
ละ 65.3 ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คิดเป็ นร้อยละ
89.8 อาศัย อยู่ในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อเป็ น
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 72.1 และมีนิสติ ส่วนใหญ่ ถงึ ร้อย

ละ 79.6 ไม่ เคยมีป ระสบการณ์ ในการออกค่ า ย
หมอยาเรียนรูช้ ุมชนมาก่อน
2. นิสติ มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
โครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
นิสติ มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการค่ายหมอ
ยาเรียนรูช้ ุมชนอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกัน
ซึง่ เมื่อเรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
พบว่า ความคิดเห็นที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฉัน
จะแนะนาให้น้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอยา
เรียนรูช้ ุมชนในปี ต่อไป รองลงมา ได้แก่ ค่ายหมอ

ยาเรียนรู้ชุมชนทาให้ฉันเข้าใจวิถชี วี ติ ของชุมชน
การออกค่ายครัง้ นี้ทาให้ฉนั และเพื่อนๆ เกิดความ
สามัคคี และฉัน ได้เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่น้อย
ที่สุ ด คือ ฉั น ได้แ นะน าเรื่อ งการดู แ ลสุ ข ภาพแก่
ประชาชน (ดังแสดงในตารางที่ 1)
3. นิสติ มีค่าเฉลี่ยความสุขหลังจากออก
ค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนสูงกว่าก่อนการออกค่าย
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p < 0.001) (ตารางที่
2)

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
ข้อความ
1. ฉันประทับใจค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
2. ค่ายหมอยาเรียนรูช้ มุ ชนทาให้ฉนั เข้าใจ
วิถชี วี ติ ของชุมชน
3. ฉันได้ฝึกการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
4. ฉันได้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหา
สุขภาพของชุมชน เช่น การให้ความรู้
การรณรงค์เรื่องสุขภาพ เป็ นต้น
5. การออกค่ายครัง้ นี้ทาให้ฉนั และเพื่อนๆ
เกิดความสามัคคี
6. ฉันได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน
7. ฉันได้แนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพแก่
ประชาชน
8. ฉันจะแนะนาให้น้องๆ มาเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนในปี
ต่อไป
9. ฉันได้เรียนรูภ้ ูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
10. ฉันได้นาแนวคิดการสร้างเสริม
สุขภาพมาใช้ในกิจกรรมของค่าย
หมอยาเรียนรูช้ มุ ชนในครัง้ นี้
โดยรวม

4.31
4.35

S.D.
0.65
0.56

ระดับความคิ ดเห็น
มาก
มาก

4.30
4.08

0.50
0.73

มาก
มาก

4.35

0.54

มาก

4.35

0.52

มาก

3.84

0.83

มาก

4.49

0.56

มาก

4.22

0.62

มาก

4.18

0.57

มาก

4.31

0.39

มาก

x

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความสุขก่อนและหลังออกค่ายหมอยาเรียนรูช้ มุ ชน
ความสุข
n
S.D.
x
ก่อนออกค่ายเรียนรูช้ ุมชน
49
5.88
2.48
หลังออกค่ายเรียนรูช้ ุมชน
49
8.48
1.33

t
6.65

p
.000*

*p<0.001

อภิ ปรายผล
การวิ จ ั ย ในครัง้ นี้ พ บว่ า นิ สิ ต มี ค วาม
คิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการค่ายหมอยา
เรียนรูช้ ุมชนทัง้ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากซึ่งทาให้ทราบถึงสิง่ ที่นิสติ ได้เรียนรู้และเกิด
ประสบการณ์ ต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมค่าย
หมอยาเรียนรูช้ ุมชนเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ช่ ว ยเสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ ร ั บ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ
เพิม่ เติมจากการเรียนในชัน้ เรียน ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสาเนา ขจรศิลป์ (2538) ที่ว่าการทา
กิจกรรมจะทาให้นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์และ
เกิดการเรียนรู้ทกั ษะต่ างๆ ซึ่งประสบการณ์ หรือ
ทักษะบางอย่างไม่สามารถทาให้เกิดในห้องเรียน
ได้ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจึ ง เป็ นเครื่อ งมื อ ที่ ช่ ว ย
พั ฒ นาทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษาทัง้ ด้ า นสติ ปั ญญา
อารมณ์ สังคม และจิตใจรวมทัง้ ยังเป็ นโอกาสทีจ่ ะ
ท าให้ นั ก ศึก ษารู้จ ัก ที่ จ ะเรีย นรู้ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ใน
สังคม ตลอดจนเกิดการพัฒ นาบุค ลิก ภาพ นิ สยั
และพฤติกรรม
หลัง การออกค่ า ยหมอยาเรีย นรู้ชุ ม ชน
พบว่า นิสติ มีค่าเฉลีย่ ความสุขสูงกว่าก่อนการออก
ค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน อาจเป็ นเพราะกิจกรรม
ออกค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนในครัง้ นี้เป็ นกิจกรรม
ที่นิ สิตเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีค วามมุ่ งมัน่
และเกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม และพบว่า
นิสติ ส่วนใหญ่ไม่เคยออกค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชน
มาก่ อ นจึง ท าให้นิ สิต เกิด การเรีย นรู้ชุ ม ชนด้ว ย
ความสนุ ก สนานและมีค วามสุข เมื่อ ได้เรีย นรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ ต นเองไม่ เ คยสัม ผัส จากในห้ อ งเรีย น
รวมทัง้ มีกจิ กรรมที่นิสติ ต้องร่วมกันพัฒนาชุมชน
จึงอาจส่งผลทาให้นิสติ เกิดความสุขจากการที่ได้
เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้

ดีขน้ึ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของอิสรา จุมมา
ลี (2549) ที่พบว่าหลังจากออกค่ายเรียนรู้ชุมชน
แล้วนิสติ มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงกว่าก่อนการออก
ค่ า ยอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เ ช่ น กั น และ
นอกจากนี้ ย ั ง สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายและ
หลั ก การจั ด การศึ ก ษ าของพ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติทต่ี อ้ งการพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมี
ความสุข (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2545)

สรุป
นิสติ มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการ
ค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนในภาพรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมาก และนิสติ มีค่าเฉลีย่ ความสุขหลังออก
ค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนสูงกว่าก่อนออกค่ายอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)

ข้อเสนอแนะ
1.จากการประเมินความคิดเห็นของนิสติ
ต่อโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชนพบว่าในข้อ
7 นิ สิ ต ได้ แ นะน าเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภ าพ แ ก่
ประชาชนมีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวนิสติ เอง ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไปจึงควร
มีกจิ กรรมทีม่ ุ่งเน้นกิจกรรมให้นิสติ ได้มสี ว่ นร่วมใน
การ
ให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนให้มาก
ยิ่ง ขึ้น เช่ น การรณรงค์ การจัด บอร์ด การให้
ความรูผ้ ่านหอกระจายข่าว เป็ นต้น
2. การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้องจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้

ของรุ่นน้องมากยิง่ ขึน้ ในการจัดกิจกรรมค่ายหมอ
ยาเรียนรูช้ ุมชนในครัง้ ต่อไป ควรจัดให้นิสติ รุ่นพีท่ ่ี
ผ่านกิจกรรมค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนมาก่อนได้มี
ส่วนร่วมในโครงการครัง้ ต่ อ ไป เช่ น จัด เวทีเพื่อ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้เกี่ย วกับ ประสบการณ์ ในการ
ออกค่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ใ นการเรีย นรู้
ชุมชนให้นิสติ รุ่นน้องให้มากยิง่ ขึน้
3. หลังออกค่ายหมอเรียนรูช้ ุมชนพบว่า
ค่าเฉลีย่ ความสุขของนิสติ สูงกว่าก่อนการออกค่าย
แสดงว่ากิจกรรมเสริม หลักสูตรช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข ดังนัน้ ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ ม.
มหาสารคาม จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการ
สนับ สนุ น และส่งเสริม ทุ ก ด้าน เช่ น งบประมาณ
บุ ค ลากร เพื่อ ให้นิ สิต ได้จดั กิจกรรมที่ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้นอกชัน้ เรียนอย่างมีความสุข
เพิม่ มากขึน้
4. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่
กับ การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อ มูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความคิดเห็นและความสุขของผู้เข้าร่วม
โครงการค่ายหมอยาเรียนรูช้ ุมชนมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุข ภาพ(สสส.) ภายใต้
แผนงานการพัฒ นาการสร้า งเสริม สุข ภาพของ
คณะเภสัชศาสตร์ ที่สนับสนุ นงบประมาณในการ
จัด โครงการค่ า ยหมอยาเรีย นรู้ชุ ม ชนในครัง้ นี้
รวมทัง้ ผู้ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้อ งที่ช่ ว ยท าให้งานวิจ ัย
สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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