วารสารสาระคาม
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ บทความ หรือ บทความวิจัย
(Instructions for the Authors)
วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการสงเสริม เผยแพรผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่มีคุณคาตอการพัฒนาองค#ความรู%ทางวิชาการ และเป'นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ
โดยครอบคลุมวิทยาการดานวิจัยสถาบัน โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 2 ประเภท คือ
บทความทั่วไป และบทความวิจัย
บทความและบทความวิจัยที่จะนํ ามาตีพิมพ#ในวารสารสาระคามนี้จะต%องได%รับการตรวจสอบทาง
วิชาการ (Peer review) กอน เพื่อให%วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอ%างอิงได% ผลงานที่
สงมาตีพิมพ# จะต%องมีสาระ งานทบทวนความรู%เดิมและเสนอความรู%ใหมที่ทันสมัยรวมทั้งข%อคิดเห็นที่เกิด
ประโยชน#ตอผู%อาน ผลงานไมเคยถูกนําไปตีพิมพ#เผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน และไมได%อยูในระหวางการ
พิจารณาลงวารสารใดๆ การเตรียมต%นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ# ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความและบทความวิจัย
1. ภาษา เป'นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได% ถ%าเป'นภาษาไทย ให%ยึดหลักการใช%คําศัพท#หรือการเขียนทับ
ศัพท#ให%ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช%ภาษาอังกฤษในข%อความ ยกเว%นกรณีจําเป'น
ศัพท#ภาษาอังกฤษที่ปนไทย ให%ใช%ตัวเล็กทั้งหมดยกเว%นชื่อเฉพาะซึ่งต%องขึ้นต%นด%วยตัวอักษรใหญ ถ%าเป'น
ภาษาอังกฤษ ควรให%ผู%เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต%องกอนที่จะสงต%นฉบับ
2. ขนาดของตนฉบับ พิมพ#หน%าเดี่ยวบนกระดาษสั้น ขนาด เอ 4 (216 x 279 มม.) ควรเว%น
ระยะหางจากขอบกระดาษด%านบนและซ%ายมืออยางน%อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ด%านลางและขวามืออยางน%อย25
มม. (1 นิ้ว) พิมพ#ด%วยโปรแกรมไมโครซอฟท#เวิร#ด ด%วยรูปแบบอักษร Browalia New ขนาด 14 ตัวอักษรยอ
นิ้ว ใสตัวอักษรด%วย
3. จํานวนหนา บทความและบทความวิจัย ไม=ควรเกิน 12 หนา
การเรียงลําดับเนื้อหา
1. บทความวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง (title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปTาหมายหลักของการศึกษาวิจัยไมใช%คํายอ
ความยาวไมควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต%องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให%นําชื่อเรื่องภาษาไทย
ขึ้นกอน
1.2. ชื่อผูนิพนธและที่อยู= ให%มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ
หนวยงานหรือสถาบัน ที่อยู และ E-mail ของผู%นิพนธ# เพื่อใช%ติดตอเกี่ยวกับต%นฉบับและบทความที่ตีพิมพ#แล%ว
1.3. บทคัดย=อ (abstract) ให%มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป'นเนื้อความยอที่อานแล%ว
เข%าใจงาย โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชน วัตถุประสงค# วิธีการศึกษาผลงานและการวิจารณ# อยาง
ตอเนื่องกัน ไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ไมควรมีคํายอ ให%บทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ
1.4. คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords) ให%ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใสไว%ท%าย
บทคัดยอของแตละภาษา

1.5. บทนํา (introduction) เป'นสวนของเนื้อหาที่บอกความเป'นมาและเหตุผลนําไปสูการ
ศึกษาวิจัย ให%ข%อมูลทางวิชาการพร%อมทั้งจุดมุงหมายที่เกี่ยวข%องอยางคราว ๆ และมีวัตถุประสงค#ของการศึกษา
และการวิจัยนั้นด%วย
1.6. วัสดุ อุปกรณและวิธีการศึกษา ให%ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ# สิ่งที่นํามาศึกษา
จํานวนลักษณะเฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ#ตางๆ ที่ใช%ในการศึกษา อธิบาย
วิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บข%อมูลและวิธีการวิเคราะห#ข%อมูล
1.7. ผลการศึกษา (results) แจ%งผลที่พบตามลําดับหัวข%อของการศึกษาวิจัยอยางชัดเจนได%
ใจความ ถ%าผลไมซับซ%อนไมมีตัวเลขมาก ควรใช%คําบรรยาย แตถ%ามีตัวเลขมากตัวแปรมาก ควรใช%ตาราง
แผนภูมิแทน ไมควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห#ผลที่ค%นพบ และสรุป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว%
1.8. วิจารณและสรุปผล ( discussion and conclusion ) ชี้แจงวาผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงค#ของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผู%รายงานไว%กอนหรือไม อยางไร เหตุผลใดจึงเป'น
เชนนั้น และมีพื้นฐานอ%างอิงที่เชื่อถือได% และให%จบด%วยข%อเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใช%ประโยชน# หรือทิ้ง
ประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเป'นแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป
1.9. ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จําเป'น และต%องมีคําอธิบายสั้นๆ
แตสื่อความหมาย ได%สาระครบถ%วน ในกรณีที่เป'นตาราง คําอธิบาย ต%องอยูด%านบน ในกรณีที่เป'นรูปภาพ หรือ
แผนภูมิ คําอธิบายอยูด%านลาง
1.10. กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ วาได%รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความชวยเหลือจาก
องค#กรใดหรือใครบ%าง
1.11. เอกสารอางอิง ( references) สําหรับการพิมพ#เอกสารอ%างอิง ทั้งเอกสารอ%างอิงที่
เป'นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทั่วไป คือ เอกสารอ%างอิงต%องเป'นที่ถูกตีพิมพ#และได%รับการ
ยอมรับทางวิชาการ ไมควรเป'นบทคัดยอ และไมใชการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ถ%ายังไมได%ถูกตีพิมพ# ต%อง
ระบุวา รอการตีพิมพ# (in press)
2. บทความทั่วไป
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ผู%แตง
2.3 บทคัดยอ
2.4 คําสําคัญ
2.5 บทนํา
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุป
2.8 เอกสารอ%างอิง
3. บทวิจารณหนังสือ
3.1 ข%อมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผู%วิจารณ#
3.3 บทวิจารณ#
เอกสารอางอิง
ใช%รูปแบบการอ%างอิง (APA Style)

การเขียนเอกสารอางอิง
ก. กรณีที่เปTนรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชื่อผู%เขียน (ในกรณีภาษาไทย ใช%ชื่อ
และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช%นามสกุลและชื่อ). ปcที่พิมพ#. ชื่อเรื่อง. ชื่อยอของวารสาร. เลมที่พิมพ#
ฉบับที่พิมพ#: เลขหน%าแรกถึงหน%าสุดท%ายของเรื่อง. ในกรณีที่มีผู%เขียนมากกวา 6 คน ให%ใสรายชื่อผู%เขียนทั้ง 6
คนแรก แล%วตามด%วยคําวา “ และคณะ” หรือ “et al”
ตัวอย=าง
อมรรัตน# จงสวัสตั้งสกุล, ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2002). Evidenced based maillard reeaction :
focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบําบัด. 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. กรณีที่เปTนหนังสือ มีรูปแบบและการเรียงลําดับ เหมือนเอกสารอ%างอิงที่เป'นรายงานวิจัย (ในข%อ
ก. ) ยกเว%น ใช% ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ# : สํานักพิมพ# แทน ชื่อยอวารสาร
ตัวอย=าง
วิญtู มิตรานันท#. (2538). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส# . 629-78.
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed. Albany
(NY) : Delmar Publishers. 100-25.
ค. กรณีที่เปTนรายงานการประชุมและสัมมนา มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผู%แตง. ปcที่พิมพ#. ชื่อ
เอกสารรวมเรื่องที่ได%จากรายงานการประชุม. วัน เดือน ปcที่จัด : สถานที่จัด : สํานักพิมพ# หรือผู%จัดพิมพ#. เลข
หน%า.
ตัวอย=าง
ณัฐนันท# สินชัยพานิช, วราภรณ# จรรยาประเสริฐ, ยุพิน รุงเวชวุฒิวิทยา, มนต#ชุลี นิติพน,
สาธิต พุทธิพิพัฒน#ขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง. รายงานการประชุมวิชาการเภสัชกรรม
ประจําป3 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแห;งประเทศไทย ; 24-26 มีนาคม 2542. กรุงเทพมหานคร :
เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย. 89-105.
Kimmura J. Shibasaki H, editors. (1996). Proceeding of 10yh International Congress of EMG
and/Clinical Neurophysilogy ; 15-16 Oct 1995; Kyoto Japan. Amsterdam: Eelsevier.
80-90.
ง. กรณีเปTนวิทยานิพนธ มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผู%แตง. ปcที่พิมพ#. ชื่อวิทยานิพนธ#. สถาบันที่
พิมพ# : ชื่อสถาบันการศึกษา

ตัวอย=าง
อัมพร ณรงค#สันติ.(2541). การใชGยาเจนตGามัยซินวันละครั้งเปรียบเทียบกับวันละสองครั้งในทารกแรกเกิดไทย.
(วิทยานิพนธ#ปริญญาเภสัชศาสตร#มหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ#
มหาวิทยาลัย.
Kaplan SJ. (1995).Post-hospital home health care: the elderly ,s access and uutilization
[dissertayion]. St. Louis (MO):Washington Univ.
จ. กรณีที่เปTนบทความในหนังสือพิมพ มีรูปแบบและการเรียงลําดับเหมือนเอกสารอ%างอิงที่เป'น
รายงานวิจัย (ในข%อ 11.1.1. ก)
ตัวอย=าง
Lee G. (1996). Hospitalzation tied to ozone pollution: study estimtes 50,000 admissions
annually. The Washington Post Jun 21.5.
ฉ. กรณีที่เปTนหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบและการเรียงลําดับ คือ ชื่อผู%แตง. ปcที่พิมพ# ชื่อเรื่อง.
ชื่อวารสาร ( ปc เดือน วันที่อ%างอิงถึง) เลมที่ (ฉบับที่ ) : ได%มาจาก ชื่อ website
ตัวอย=าง
Morse SS. (1995). Factors in the emergence of infactious disease. Emerg Infect Dis [cited 1996
Jun 5] ; 1(1): Available from:URL// www. Cdc.gov/ncidod/Eid.htm
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ตัวอย=างบทความ
การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตรที่มีต=อโครงการค=ายหมอยาเรียนรูชุมชน
A Survey Study of Pharmacy Students’ Opinion on Community-learning Pharmacy
Camp Project
อิสรา จุมมาลี1, รุจิลักขณ# รัตตะรมย#1, พุฒิพงศ# สัตยวงศ#ทิพย#1
Issara Chummalee1, Ruchilak Rattarom1, Bhuddhipong Satayavongthip1
บทคัดย=อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร#ตอโครงการคายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนและเปรียบเทียบความสุขหลังจากการออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน กลุมตัวอยางเป'นนิสิตเภสัช
ศาสตร#ที่เข%ารวมคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน จํานวน 72 คน ใช%แบบสอบถามแบบชนิดตอบเองในการเก็บรวบรวม
ข%อมูลและได%รับตอบกลับ จํานวน 49 ชุด คิดเป'นร%อยละ 68.06 สถิติที่ใช%ในการวิเคราะห#ข%อมูลคือสถิติ paired
t-test และสถิติเชิงพรรณนา ได%แก ร%อยละ, คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) นิสิต
เภสัชศาสตร#มีระดับความคิดเห็นเชิงบวกตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในภาพรวมและรายข%ออยูใน
ระดับมาก และ 2) คาเฉลี่ยความสุขหลังออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกวากอนออกคายหมอยาเรียนรู%อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, ความสุข, นิสิตเภสัชศาสตร#
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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บทนํา
คณะเภสั ช ศาสตร#
มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได%เปŽดการเรียนการสอนในสาขา
เภสั ช ศาสตร# หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
(Doctor of Pharmacy) ซึ่งเป'นหลักสูตรที่มุงเน%น
ให%นิสิตเภสัชศาสตร#ที่จบเป'นเภสัชกรจากหลักสูตร
ดังกลาว สามารถดูแลและรักษาผู%ป•วยเฉพาะราย
รวมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ ได%อยางมีประสิทธิภาพ
จากลักษณะของหลักสูตรทําให%กระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนของคณะเภ สั ช ศาส ตร# ไ ด% ใ ห%
ความสําคัญทั้งด%านเนื้อหา องค#ความรู%ทางวิชาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อจะทําให%นิสิตเภสัช
ศาสตร#สามารถจบไปเป'นเภสัชกรที่มีคุณภาพและ
ชวยเหลื อ สั ง คมตอไป ในด% า นกิ จ กรรมเสริ ม
หลั กสู ต รเป' น สวนที่ จ ะชวยเติ ม เต็ ม ชี วิ ต การเป' น
นิสิตเภสัชศาสตร#ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให%สมบูรณ#ยิ่งขึ้น คณะเภสัชศาสตร#จึงเปŽดโอกาสให%
นิสิตได% แสดงความสามารถและเลือกทํากิ จกรรม
ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล ใน
คณะเภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
สโมสรนิ สิ ต คณะเภสั ช ศาสตร# ทํ า หน% า ที่ ดู แ ล
กิจ กรรมของนิ สิ ตภายในคณะ ในปc การศึ กษา
2550 มีชมรมสังกัดสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร#
จํานวน 7 ชมรม ได%แก ชมรมดนตรี ชมรมดอกไม%
ประดิษฐ# ชมรมสมุนไพร ชมรมพุทธปณิธาน ชมรม
ไพบริ ด จ# ชมรมถายภาพ และชมรมเปตอง
นอกจากนี้ ส โมสรนิ สิ ต คณะเภสั ช ศาสตร# ยั ง มี
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให%นิสิตเภสัชศาสตร#
สามารถเข% า รวมตลอดทั้ ง ปc แ ละหนึ่ ง ในกิ จ กรรม
ดังกลาวที่ได%รับความสนใจเป'นพิเศษในชวงปŽดภาค
เรียนคือกิจกรรมออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน ซึ่ง
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร#จัดขึ้นเป'นประจํา ทุกปc ใน
ปcการศึกษา 2550 สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร#ได%
วางแผนไปออกคายและทํ า กิ จ กรรมที่ ห มู บ% า น
หนองแต% อําเภอวาปcปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 2551
โครงการคายหมอยาเรี ย นรู% ชุ ม ชนปc
การศึกษา 2550 จัดขึ้นเป'นครั้งที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นจาก

แนวคิดของนิสิตที่มีความสนใจในการทํากิจกรรม
ที่เป'นประโยชน#แกสังคมและต%องการสร%างจิตอาสา
ให%เกิดขึ้นในหมูมวลเพื่อนนิสิต เพราะตระหนักวา
การได% เ ข% า มาเรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได% ใ ช%
ประโยชน# จ ากภาษี ข องประชาชนถื อวามี โ อกาส
มากกวาผู%อื่น และสอดคล%องกับปรัชญา ของคณะ
เภสัชศาสตร#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่วา “รอบ
รู เรื่ องยานํ า ประชาสรางสุ ขภาพ” (รายงาน
ประจํา ปc, 2549) ทําให%นิสิตเภสัชศาสตร#ได%รับการ
คาดหวังจากสังคมวาเมื่อจบการศึกษาแล%วจะเป'น
บุคลากรด%านสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องการ
ใช%ยาอยางเหมาะสมและเป'นผู%นําในการสร%างเสริม
สุขภาพแกประชาชน ดังนั้น สโมสรนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร#จึงจัดโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนเพื่อ
ศึกษาและเรียนรู%บริบทของชุมชนให%มากขึ้น และ
เป'นการเปŽดเวทีให%นิสิตเภสัชศาสตร#มีโอกาสได%ฝ‘ก
กระบวนการทํ า งานกลุ มและรู% จั ก การทํ า งาน
รวมกั บ ชุ มชน โดยอาศั ย การลงมื อปฏิ บั ติ จ ริ ง
นอกจากนี้ นิ สิ ต เภสั ช ศาสตร# จ ะได% นํ า แนวคิ ด การ
สร% า งเสริ ม สุ ข ภาพไปปรั บ ใช% ใ นการจั ด กิ จ กรรม
รณรงค#การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จนทํา
ให% ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได%รวมทั้ง
นิสิตเภสัชศาสตร#เองสามารถนํา เอาประสบการณ#
ที่ได%รับจากการออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนไปใช%
ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมตอไปในอนาคต
จากเหตุผลดังที่กลาวมา ทําให%ผู%วิจัยเห็น
ความสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
นิสิ ต เภสัช ศาสตร#ต อโครงการคายหมอยาเรี ย นรู%
ชุมชน เพื่อใช%เป'นข%อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมที่จะเป'นประโยชน#ตอการพัฒนา
กิจกรรมนิสิตในปcการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเภสัช
ศาสตร#ตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน

2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขกอนและหลัง
เข%ารวมโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป'นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
กลุมตัวอยางที่ใช%ในการวิจัย ได%แก นิสิต
เภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข%ารวม
โครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน ครั้งที่ 6 ณ บ%าน
หนองแต% อําเภอวาปcปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 2551 จํานวน 72 คน
โดยเก็บข%อมูลจากทุกคน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช% ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป' น
แบบสอบถามชนิดตอบเองประกอบด%วย 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 เป'นแบบสอบถามข%อมูลทั่วไป
ได%แก เพศ อายุ ชั้นปcที่กําลังศึกษา ภูมิลําเนาที่อยู
อาศัย และประสบการณ#ในการออกคายหมอยา
เรียนรู%ชุมชน
สวนที่ 2 เป'นแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน จํานวน 10
ข%อ เป'นคําถามชนิดให%เลือกตอบ โดยเป'นมาตรา
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวของ
likert scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น%อย
และน%อยที่สุด มีคาเทากับ 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลําดับ
สวนที่ 3 เป'นแบบวัดความสุขจากการเข%า
คายเรียนรู%ชุมชน มีลักษณะเป'นแบบ Visual
Analog Scale (VAS) มีลักษณะคล%ายไม%บรรทัด
ความยาว 10 เซนติเมตร โดยกําหนด คา 0 คือ ไม
มีความสุขเลย และ 10 คือ มีความสุขมากที่สุดการ
วัดผลทําโดยให%นิสิตกากบาทลงบนเส%นเพื่อหาคา
คะแนนความสุขกอนและหลังเข%าคายเรียนรู%ชุมชน
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ ผานการพิ จ ารณา
จากผู%เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และทดสอบความ
เที่ยง (Reliability) ได%คาสัมประสิทธิ์แอลฟ•า (αcoefficient) เทากับ 0.83

การเก็บข%อมูลผู%วิจัยได%แจกแบบสอบถาม
ให% กลุ มตั ว อยางในที่ ป ระชุ ม ของคายวั น ที่ 20
มีนาคม 2551 จํานวน 72 ชุด โดยให%ประธานคาย
เป'นผู%เก็บรวบรวมแบบสอบถามและนําสงที่ผู%วิจัย
ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ซึ่งเป'นวันสิ้นสุดของ
โครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ ผู% วิ จั ย ไ ด% แ จ ก
แบบสอบถาม จํานวน 72 ชุด และได%รับตอบกลับ
จํานวน 49 ชุด คิดเป'นร%อยละ 68.06 หลังจากได%
แบบสอบถามกลับคืนมาแล%ว ได%ทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณ#ของแบบสอบถามที่ได%รับ จากนั้น
ตรวจให%คะแนนตามเกณฑ#ของธานินท# ศิลป“จารุ
(2548) ดังนี้
เห็นด%วยมากที่สุด ให% 5 คะแนน
เห็นด%วยมาก ให% 4 คะแนน
เห็นด%วยปานกลาง ให% 3 คะแนน
เห็นด%วยน%อย ให% 2 คะแนน
เห็นด%วยน%อยที่สุด ให% 1 คะแนน
จากนั้ น นํ า ข% อ มู ล ที่ ไ ด% ม าวิ เ คราะห# ด% ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร#โดยใช%โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
และวิ เคราะห#หาคาเฉลี่ย (mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
แปลผลความคิดเห็นจากคาเฉลี่ย ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง เห็นด%วยมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง เห็นด%วยมาก
2.50-3.49 หมายถึง เห็นด%วยปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง เห็นด%วยน%อย
1.00-1.49 หมายถึง เห็นด%วยน%อยที่สุด
วิ เ คราะห# เ ปรี ย บเที ย บคาเฉลี่ ย ความสุ ข
กอนและหลังออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
สถิติที่ใช%ในการวิเคราะห#ข%อมูล คือ ร%อย
ละ คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และสถิติ paired t-test
ผลการศึกษา
จากผลวิเคราะห#ข%อมูลสามารถสรุปผลได%
ดังนี้

1. ข%อมูลทั่วไป พบวา นิสิตสวนใหญเป'น
เพศหญิง ร%อยละ 87.8 สวนใหญมีอายุ 21 ปc ร%อย
ละ 65.3 สวนใหญเรียนอยูชั้นปcที่ 3 คิดเป'นร%อยละ
89.8 อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป'น
สวนใหญร%อยละ 72.1 และมีนิสิตสวนใหญถึงร%อย
ละ 79.6 ไมเคยมีประสบการณ#ในการออกคาย
หมอยาเรียนรู%ชุมชนมากอน
2. นิสิตมีความคิดเห็นเชิงบวกตอโครงการ
คายหมอยาเรี ย นรู% ชุ มชนในภาพรวมอยู ในระดั บ
มาก และเมื่อพิจารณาเป'นรายข%อ พบวา นิสิตมี
ความคิดเห็นเชิงบวกตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%
ชุ มชนอยู ในระดั บ มากทุ กข% อ เชนเดี ย วกั น ซึ่ ง เมื่ อ
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหาน%อย พบวา
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ได%แก ฉันจะแนะนํา

ให%น%องๆ มาเข%ารวมกิจกรรมคายหมอยาเรียนรู%
ชุมชนในปcตอไป รองลงมา ได%แก คายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนทําให%ฉันเข%าใจวิถีชีวิตของชุมชนการ
ออกคายครั้งนี้ทําให%ฉันและเพื่ อนๆ เกิ ดความ
สามัคคี และฉันได%เรียนรู%พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในขณะที่คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่น%อย
ที่สุดคือ ฉันได%แนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพแก
ประชาชน (ดังแสดงในตารางที่ 1)
3. นิสิตมีคาเฉลี่ยความสุขหลังจากออก
คายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกวากอนการออกคาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ตารางที่
2)

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
ขอความ
1. ฉันประทับใจคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
2. คายหมอยาเรียนรู%ชุมชนทําให%ฉันเข%าใจวิถีชีวิตของ
ชุมชน
3. ฉันได%ฝ‘กการทํางานรวมกับผู%อื่น
4. ฉันได%มีสวนรวมในการแก%ไขป”ญหาสุขภาพของชุมชน
เชน การให%ความรู%การรณรงค#เรื่องสุขภาพ เป'นต%น
5. การออกคายครั้งนี้ทําให%ฉันและเพื่อนๆ เกิ ดความ
สามัคคี
6. ฉันได%เรียนรู%พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
7. ฉันได%แนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพแกประชาชน
8. ฉันจะแนะนําให%น%องๆ มาเข%ารวมกิจกรรมคายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนในปcตอไป
9. ฉันได%เรียนรู%ภูมิป”ญญาท%องถิ่นในเรื่องการดูแลสุขภาพ
10. ฉั น ได% นํ า แนวคิ ด การสร% า งเสริ มสุ ขภาพมาใช% ใ น
กิจกรรมของคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้
โดยรวม

x
4.31

S.D.
0.65

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.35

0.56

มาก

4.30

0.50

มาก

4.08

0.73

มาก

4.35

0.54

มาก

4.35
3.84

0.52
0.83

มาก
มาก

4.49

0.56

มาก

4.22

0.62

มาก

4.18

0.57

มาก

4.31

0.39

มาก

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสุขกอนและหลังออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
ความสุข
กอนออกคายเรียนรู%ชุมชน
หลังออกคายเรียนรู%ชุมชน

n
49
49

x
5.88
8.48

S.D.
2.48
1.33

t
6.65

p
.000*

*p<0.001
อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้พบวานิสิตมีความคิดเห็น
เชิงบวกตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนทั้งใน
ภาพรวมและรายข%ออยูในระดับมากซึ่งทําให%ทราบ
ถึงสิ่งที่ นิสิตได%เรีย นรู%และเกิด ประสบการณ#ตางๆ
แสดงให%เห็น วากิจ กรรมคายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
เป'นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยเสริมให%นิสิตได%รับ
ประสบการณ# ใหมๆ เพิ่ มเติมจากการเรี ยนในชั้ น
เรียน ซึ่งสอดคล%องกับแนวคิดของสําเนา ขจรศิลป“
(2538) ที่วาการทํากิจกรรมจะทําให%นักศึกษาได%รับ
ประสบการณ#และเกิดการเรียนรู%ทักษะตางๆ ซึ่ง
ประสบการณ#หรือทักษะบางอยางไมสามารถทําให%
เกิ ดในห% องเรี ย นได% กิ จ กรรมนั ก ศึ กษาจึ งเป' น
เครื่องมือที่ชวยพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งด%าน
สติป”ญญาอารมณ# สังคม และจิตใจรวมทั้งยังเป'น
โอกาสที่จะทํา ให%นักศึกษารู%จักที่จะเรียนรู%รวมกับ
ผู%อื่นในสังคม ตลอดจนเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสัยและพฤติกรรม
หลั ง การออกคายหมอยาเรี ย นรู% ชุ ม ชน
พบวา นิสิตมีคาเฉลี่ยความสุขสูงกวากอนการออก
คายหมอยาเรียนรู%ชุมชน อาจเป'นเพราะกิจกรรม
ออกคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้เป'นกิจกรรม
ที่นิสิตเข%ารวมด%วยความสมัครใจ มีความมุงมั่นและ
เกิดจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม และพบวานิสิต
สวนใหญไมเคยออกคายหมอยาเรี ย นรู% ชุ มชนมา
กอนจึงทําให%นิสิตเกิ ดการเรี ยนรู%ชุมชนด%วยความ
สนุกสนานและมีความสุขเมื่อได%เรียนรู%สิ่งใหมๆ ที่
ตนเองไมเคยสั ม ผั ส จากในห% อ งเรี ย นรวมทั้ ง มี
กิ จ กรรมที่ นิ สิ ต ต% อ งรวมกั น พั ฒ นาชุ ม ชนจึ ง อาจ
สงผลทําให%นิสิตเกิดความสุขจากการที่ได%เป'นสวน
หนึ่งในการชวยเหลือและพัฒนาสังคมให%ดีขึ้น ซึ่ง

สอดคล%องกับการศึกษาของอิสรา จุมมาลี (2549)
ที่พบวาหลังจากออกคายเรียนรู%ชุมชนแล%วนิสิต มี
คาเฉลี่ ยความสุขสูงกวากอนการออกคายอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ ชนกั น และนอกจากนี้ ยั ง
สอดคล% อ งกั บ จุ ด มุ งหมายและหลั ก การจั ด
การศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่
ต%องการพัฒนาคนไทยให% เป'น มนุษย#ที่ส มบูร ณ#ทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ สติป”ญญาความรู% และคุณธรรม
มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต
สามารถอยู รวมกั บ ผู% อื่ น ได% อ ยางมี ค วามสุ ข
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค#การมหาชน), 2545)
สรุป
นิ สิ ต มี ความคิ ด เห็ น เชิ งบวกตอโครงการ
คายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในภาพรวมและรายข%ออยู
ในระดับมาก และนิสิตมีคาเฉลี่ยความสุขหลังออก
คายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกวากอนออกคายอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
ขอเสนอแนะ
1.จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต
ตอโครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนพบวาในข%อ 7
นิสิตได%แนะนํา เรื่องการดูแลสุขภาพแกประชาชน
มีคาเฉลี่ยน%อยที่สุดเพื่อให%เกิดประโยชน#ตอตัวนิสิต
เอง ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปจึงควรมีกิจกรรมที่
มุ งเน% น กิ จ กรรมให% นิ สิ ต ได% มี ส วนรวมในการให%
ความรู% ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพแกประชาชนให% ม าก
ยิ่งขึ้น เชน การรณรงค# การจัดบอร#ด การให%
ความรู%ผานหอกระจายขาว เป'นต%น

2. การถายทอดประสบการณ#จากรุนพี่สู
รุนน%องจะชวยเสริมสร%างความเข%าใจและการรับรู%
ของรุนน%องมากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมคายหมอ
ยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งตอไป ควรจัดให%นิสิตรุนพี่ที่
ผานกิจกรรมคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนมากอนได%มี
สวนรวมในโครงการครั้งตอไป เชน จัดเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู% เ กี่ ย วกั บ ประสบการณ# ในการ
ออกคาย เพื่อเพิ่มประสบการณ#ในการเรียนรู%ชุมชน
ให%นิสิตรุนน%องให%มากยิ่งขึ้น
3. หลังออกคายหมอเรียนรู%ชุมชนพบวา
คาเฉลี่ยความสุขของนิสิตสูงกวากอนการออกคาย
แสดงวากิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ต รชวยให% ผู% เ ข% า รวม
กิจกรรมมีความสุข ดังนั้นผู%ที่มีสวนเกี่ยวข%องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร# ม.
มหาสารคาม จึ ง ควรให% ค วามสํ า คั ญ ในการ
สนับสนุนและสงเสริมทุกด%าน เชน งบประมาณ
บุคลากร เพื่อให%นิสิตได%จัดกิจกรรมที่ทําให%เกิด
กระบวนการเรียนรู% นอกชั้นเรียนอยางมีความสุ ข
เพิ่มมากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู
กั บ การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ให% ไ ด% ข% อ มู ล เชิ ง ลึ ก
เกี่ ย วกั บ ความคิ ดเห็ นและความสุขของผู% เ ข%า รวม
โครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู%วิ จั ยขอขอบคุณสํ านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต%
แผนงานการพัฒนาการสร%างเสริมสุขภาพของคณะ
เภสัชศาสตร# ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการคายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้รวมทั้งผู%
ที่มีสวนเกี่ยวข%องที่ชวยทําให%งานวิจัยสําเร็จลุลวง
ด%วยดี
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