
วารสารสาระคาม 
หลักเกณฑ�และคําแนะนําสําหรับผู�นิพนธ� บทความ หรือ บทความวิจัย 

(Instructions for the Authors) 
 

วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส�งเสริม เผยแพร�ผลงานวิชาการและ
งานวิจัยท่ีมีคุณค�าต�อการพัฒนาองค#ความรู%ทางวิชาการ และเป'นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
โดยครอบคลุมวิทยาการด�านวิจัยสถาบัน โดยรูปแบบผลงานท่ีวารสารจะรับพิจารณา มี 2 ประเภท คือ 
บทความท่ัวไป  และบทความวิจัย  

บทความและบทความวิจัยท่ีจะนํามาตีพิมพ#ในวารสารสาระคามนี้จะต%องได%รับการตรวจสอบทาง
วิชาการ (Peer review) ก�อน เพ่ือให%วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอ%างอิงได% ผลงานท่ี
ส�งมาตีพิมพ# จะต%องมีสาระ งานทบทวนความรู%เดิมและเสนอความรู%ใหม�ท่ีทันสมัยรวมท้ังข%อคิดเห็นท่ีเกิด
ประโยชน#ต�อผู%อ�าน ผลงานไม�เคยถูกนําไปตีพิมพ#เผยแพร�ในวารสารอ่ืนใดมาก�อน และไม�ได%อยู�ในระหว�างการ
พิจารณาลงวารสารใดๆ การเตรียมต%นฉบับท่ีจะมาลงตีพิมพ# ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้ 
 
การเตรียมต�นฉบับสําหรับบทความและบทความวิจัย 

1. ภาษา เป'นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได% ถ%าเป'นภาษาไทย ให%ยึดหลักการใช%คําศัพท#หรือการเขียนทับ
ศัพท#ให%ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช%ภาษาอังกฤษในข%อความ ยกเว%นกรณีจําเป'น 
ศัพท#ภาษาอังกฤษท่ีปนไทย ให%ใช%ตัวเล็กท้ังหมดยกเว%นชื่อเฉพาะซ่ึงต%องข้ึนต%นด%วยตัวอักษรใหญ� ถ%าเป'น
ภาษาอังกฤษ ควรให%ผู%เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต%องก�อนท่ีจะส�งต%นฉบับ 

2. ขนาดของต�นฉบับ  พิมพ#หน%าเด่ียวบนกระดาษสั้น ขนาด เอ 4 (216 x 279 มม.) ควรเว%น
ระยะห�างจากขอบกระดาษด%านบนและซ%ายมืออย�างน%อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ด%านล�างและขวามืออย�างน%อย25 
มม. (1 นิ้ว) พิมพ#ด%วยโปรแกรมไมโครซอฟท#เวิร#ด ด%วยรูปแบบอักษร Browalia New ขนาด 14 ตัวอักษรย�อ
นิ้ว ใส�ตัวอักษรด%วย 

3. จํานวนหน�า บทความและบทความวิจัย ไม=ควรเกิน 12 หน�า 
 
การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. บทความวิจัย 
1.1 ช่ือเรื่อง (title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปTาหมายหลักของการศึกษาวิจัยไม�ใช%คําย�อ 

ความยาวไม�ควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต%องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให%นําชื่อเรื่องภาษาไทย
ข้ึนก�อน 

1.2. ช่ือผู�นิพนธ�และท่ีอยู= ให%มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหน�งทางวิชาการ 
หน�วยงานหรือสถาบัน ท่ีอยู� และ E-mail ของผู%นิพนธ# เพ่ือใช%ติดต�อเก่ียวกับต%นฉบับและบทความท่ีตีพิมพ#แล%ว 

1.3. บทคัดย=อ (abstract) ให%มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป'นเนื้อความย�อท่ีอ�านแล%ว
เข%าใจง�าย โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เช�น วัตถุประสงค# วิธีการศึกษาผลงานและการวิจารณ# อย�าง
ต�อเนื่องกัน ไม�ควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ไม�ควรมีคําย�อ ให%บทคัดย�อภาษาไทยข้ึนก�อนภาษาอังกฤษ 

1.4. คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords) ให%ระบุท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส�ไว%ท%าย
บทคัดย�อของแต�ละภาษา 



1.5. บทนํา (introduction) เป'นส�วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป'นมาและเหตุผลนําไปสู�การ
ศึกษาวิจัย ให%ข%อมูลทางวิชาการพร%อมท้ังจุดมุ�งหมายท่ีเก่ียวข%องอย�างคร�าว ๆ และมีวัตถุประสงค#ของการศึกษา
และการวิจัยนั้นด%วย 

1.6. วัสดุ อุปกรณ�และวิธีการศึกษา ให%ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ# สิ่งท่ีนํามาศึกษา 
จํานวนลักษณะเฉพาะของตัวอย�างท่ีศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ#ต�างๆ ท่ีใช%ในการศึกษา อธิบาย
วิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุ�มตัวอย�าง วิธีการเก็บข%อมูลและวิธีการวิเคราะห#ข%อมูล 

1.7. ผลการศึกษา (results) แจ%งผลท่ีพบตามลําดับหัวข%อของการศึกษาวิจัยอย�างชัดเจนได%
ใจความ ถ%าผลไม�ซับซ%อนไม�มีตัวเลขมาก ควรใช%คําบรรยาย แต�ถ%ามีตัวเลขมากตัวแปรมาก ควรใช%ตาราง 
แผนภูมิแทน ไม�ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห#ผลท่ีค%นพบ และสรุป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีตั้งไว% 

1.8. วิจารณ�และสรุปผล ( discussion and conclusion ) ชี้แจงว�าผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงค#ของการวิจัย หรือแตกต�างไปจากผลงานท่ีมีผู%รายงานไว%ก�อนหรือไม� อย�างไร เหตุผลใดจึงเป'น
เช�นนั้น และมีพ้ืนฐานอ%างอิงท่ีเชื่อถือได% และให%จบด%วยข%อเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช%ประโยชน# หรือท้ิง
ประเด็นคําถามการวิจัย ซ่ึงเป'นแนวทางสําหรับการวิจัยต�อไป 

1.9. ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะท่ีจําเป'น และต%องมีคําอธิบายสั้นๆ 
แต�สื่อความหมาย ได%สาระครบถ%วน ในกรณีท่ีเป'นตาราง คําอธิบาย ต%องอยู�ด%านบน ในกรณีท่ีเป'นรูปภาพ หรือ
แผนภูมิ คําอธิบายอยู�ด%านล�าง 

1.10. กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ ว�าได%รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความช�วยเหลือจาก
องค#กรใดหรือใครบ%าง 

1.11. เอกสารอ�างอิง ( references) สําหรับการพิมพ#เอกสารอ%างอิง ท้ังเอกสารอ%างอิงท่ี
เป'นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการท่ัวไป คือ เอกสารอ%างอิงต%องเป'นท่ีถูกตีพิมพ#และได%รับการ
ยอมรับทางวิชาการ ไม�ควรเป'นบทคัดย�อ และไม�ใช�การติดต�อสื่อสารระหว�างบุคคล ถ%ายังไม�ได%ถูกตีพิมพ# ต%อง
ระบุว�า รอการตีพิมพ# (in press) 

2. บทความท่ัวไป 
2.1 ชื่อเรื่อง 
2.2 ผู%แต�ง 
2.3 บทคัดย�อ 
2.4 คําสําคัญ 
2.5 บทนํา 
2.6 เนื้อหา 
2.7 บทสรุป 
2.8 เอกสารอ%างอิง 

3. บทวิจารณ�หนังสือ 
3.1 ข%อมูลทางบรรณานุกรม 
3.2 ชื่อผู%วิจารณ# 
3.3 บทวิจารณ# 

เอกสารอ�างอิง 
ใช%รูปแบบการอ%างอิง (APA Style) 



การเขียนเอกสารอ�างอิง 
 

ก. กรณีท่ีเปTนรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชื่อผู%เขียน (ในกรณีภาษาไทย ใช%ชื่อ
และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช%นามสกุลและชื่อ). ปcท่ีพิมพ#. ชื่อเรื่อง. ชื่อย�อของวารสาร. เล�มท่ีพิมพ# 
ฉบับท่ีพิมพ#: เลขหน%าแรกถึงหน%าสุดท%ายของเรื่อง. ในกรณีท่ีมีผู%เขียนมากกว�า 6 คน ให%ใส�รายชื่อผู%เขียนท้ัง 6 
คนแรก แล%วตามด%วยคําว�า “ และคณะ” หรือ “et al” 
 
ตัวอย=าง 
อมรรัตน# จงสวัสต้ังสกุล, 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. กรณีท่ีเปTนหนังสือ มีรูปแบบและการเรียงลําดับ เหมือนเอกสารอ%างอิงท่ีเป'นรายงานวิจัย (ในข%อ 
ก. ) ยกเว%น ใช% ชื่อหนังสือ เมืองท่ีพิมพ# : สํานักพิมพ# แทน ชื่อย�อวารสาร 
 
ตัวอย=าง 
วิญtู มิตรานันท#. (2538). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินต้ิงเฮาส# . 629-78. 
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed. Albany 

(NY) : Delmar Publishers. 100-25. 
 

ค. กรณีท่ีเปTนรายงานการประชุมและสัมมนา มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผู%แต�ง. ปcท่ีพิมพ#. ชื่อ
เอกสารรวมเรื่องท่ีได%จากรายงานการประชุม. วัน เดือน ปcท่ีจัด : สถานท่ีจัด : สํานักพิมพ# หรือผู%จัดพิมพ#. เลข
หน%า. 
 
ตัวอย=าง 
ณัฐนันท# สินชัยพานิช, วราภรณ# จรรยาประเสริฐ, ยุพิน รุ�งเวชวุฒิวิทยา, มนต#ชุลี นิติพน, 
สาธิต พุทธิพิพัฒน#ขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง. รายงานการประชุมวิชาการเภสัชกรรม 

ประจําป3 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแห;งประเทศไทย ; 24-26 มีนาคม 2542. กรุงเทพมหานคร : 
เภสัชกรรมสมาคมแห�งประเทศไทย. 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%แต�ง. ปcท่ีพิมพ#. ชื่อวิทยานิพนธ#. สถาบันท่ี

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. กรณีท่ีเปTนบทความในหนังสือพิมพ� มีรูปแบบและการเรียงลําดับเหมือนเอกสารอ%างอิงท่ีเป'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. กรณีท่ีเปTนหนังสืออิเล็กทรอนิกส� มีรูปแบบและการเรียงลําดับ คือ ชื่อผู%แต�ง. ปcท่ีพิมพ# ชื่อเรื่อง. 
ชื่อวารสาร ( ปc เดือน วันท่ีอ%างอิงถึง) เล�มท่ี (ฉบับท่ี ) : 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการเขียนบทความ 
 

ช่ือเรื่อง ภาษาไทย………… (Browalia New 18 pt. หนา).......................... 
ภาษาอังกฤษ……………….. (Browalia New 18 pt. หนา)......................... 
 
ชื่อผู%นิพนธ# ภาษาไทย ....................., 1 …………………, 2 ……………… 3 
ภาษาอังกฤษ ......................., 1 ............................., 2 ………………….. 3 
(Browalia New 16 pt. ปกติ) 
 
บทคัดย=อ (Browalia New 16 pt. หนา) 

…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………(เนื้อเรื่อง Browalia New 14 pt. ปกติ)............................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……… 
คําสําคัญ: (หัวข�อ Browalia New ขนาด 14 Pt.หนา). (เนื้อหา Browalia New ขนาด 14 Pt.ปกติ) 
 
Abstract (Browalia New 16 pt. หนา) 

…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………(เนื้อเรื่อง Browalia New 14 pt. ปกติ)............................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……… 
Keyword: (หัวข�อ Browalia New ขนาด 14 Pt.หนา). (เนื้อหา Browalia New ขนาด 14 Pt.ปกติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 รายละเอียดของผู%นิพนธ#ภาษาไทย .. (เนื้อหา Browalia New  ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน�วยงานท่ีสังกัด...
เบอร#โทรศัพท#....   Email… 
1 รายละเอียดของผู%นิพนธ#ภาษาอังกฤษ .. (เนื้อหา Browalia New ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน�วยงานท่ีสังกัด...
เบอร#โทรศัพท#....  Email… 



บทนํา (Introduction) (Browalia New 16 pt. หนา) 
(เนื้อเรื่อง Browalia New 14 pt. ปกติ) ...................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย=างบทความ 
 

การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร�ท่ีมีต=อโครงการค=ายหมอยาเรียนรู�ชุมชน 
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 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ�งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร#ต�อโครงการค�ายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนและเปรียบเทียบความสุขหลังจากการออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน กลุ�มตัวอย�างเป'นนิสิตเภสัช
ศาสตร#ท่ีเข%าร�วมค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน จํานวน 72 คน ใช%แบบสอบถามแบบชนิดตอบเองในการเก็บรวบรวม
ข%อมูลและได%รับตอบกลับ จํานวน 49 ชุด คิดเป'นร%อยละ 68.06 สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห#ข%อมูลคือสถิติ paired 
t-test และสถิติเชิงพรรณนา ได%แก� ร%อยละ, ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว�า 1) นิสิต
เภสัชศาสตร#มีระดับความคิดเห็นเชิงบวกต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในภาพรวมและรายข%ออยู�ใน
ระดับมาก และ 2) ค�าเฉลี่ยความสุขหลังออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกว�าก�อนออกค�ายหมอยาเรียนรู%อย�างมี
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
คณะเภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได%เป�ดการเรียนการสอนในสาขา
เภสัชศาสตร# หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Pharmacy) ซ่ึงเป'นหลักสูตรท่ีมุ�งเน%น
ให%นิสิตเภสัชศาสตร#ท่ีจบเป'นเภสัชกรจากหลักสูตร
ดังกล�าว สามารถดูแลและรักษาผู%ป�วยเฉพาะราย
ร�วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ได%อย�างมีประสิทธิภาพ 
จากลักษณะของหลักสูตรทําให%กระบวนการจัดการ
เ รี ยนการสอนของคณะ เภสั ช ศาสตร# ได% ใ ห%
ความสําคัญท้ังด%านเนื้อหา องค#ความรู%ทางวิชาการ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือจะทําให%นิสิตเภสัช
ศาสตร#สามารถจบไปเป'นเภสัชกรท่ีมีคุณภาพและ
ช�วยเหลือสังคมต�อไป ในด%านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป'นส�วนท่ีจะช�วยเติมเต็มชีวิตการเป'น 
นิสิตเภสัชศาสตร#ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให%สมบูรณ#ยิ่งข้ึน คณะเภสัชศาสตร#จึงเป�ดโอกาสให%
นิสิตได%แสดงความสามารถและเลือกทํากิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจของแต�ละบุคคล ใน
คณะเภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร# ทําหน% า ท่ี ดูแล
กิจกรรมของนิสิตภายในคณะ ในปcการศึกษา 
2550 มีชมรมสังกัดสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร# 
จํานวน 7 ชมรม ได%แก� ชมรมดนตรี ชมรมดอกไม%
ประดิษฐ# ชมรมสมุนไพร ชมรมพุทธปณิธาน ชมรม
ไพ�บริดจ#  ชมรมถ�ายภาพ และชมรมเปตอง 
นอกจากนี้สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร#ยั ง มี
กิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดข้ึนเพ่ือให%นิสิตเภสัชศาสตร#
สามารถเข%าร�วมตลอดท้ังปcและหนึ่งในกิจกรรม
ดังกล�าวท่ีได%รับความสนใจเป'นพิเศษในช�วงป�ดภาค
เรียนคือกิจกรรมออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน ซ่ึง
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร#จัดข้ึนเป'นประจํา ทุกปc ใน
ปcการศึกษา 2550 สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร#ได% 
วางแผนไปออกค�ายและทํากิจกรรมท่ีหมู�บ%าน
หนองแต% อําเภอวาปcปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว�างวันท่ี 17-21 มีนาคม 2551 

โครงการค� ายหมอยาเรียนรู% ชุมชนปc
การศึกษา 2550 จัดข้ึนเป'นครั้งท่ี 6 ซ่ึงเกิดข้ึนจาก 

แนวคิดของนิสิตท่ีมีความสนใจในการทํากิจกรรม 
ท่ีเป'นประโยชน#แก�สังคมและต%องการสร%างจิตอาสา
ให%เกิดข้ึนในหมู�มวลเพ่ือนนิสิต เพราะตระหนักว�า 
การได%เข%ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได%ใช%
ประโยชน#จากภาษีของประชาชนถือว�ามีโอกาส
มากกว�าผู%อ่ืน และสอดคล%องกับปรัชญา ของคณะ
เภสัชศาสตร#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีว�า “รอบ
รู�เรื่องยานําประชาสร�างสุขภาพ” (รายงาน
ประจํา ปc, 2549) ทําให%นิสิตเภสัชศาสตร#ได%รับการ
คาดหวังจากสังคมว�าเม่ือจบการศึกษาแล%วจะเป'น
บุคลากรด%านสุขภาพท่ีมีบทบาทสําคัญในเรื่องการ
ใช%ยาอย�างเหมาะสมและเป'นผู%นําในการสร%างเสริม 
สุขภาพแก�ประชาชน ดังนั้น สโมสรนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร#จึงจัดโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนเพ่ือ
ศึกษาและเรียนรู%บริบทของชุมชนให%มากข้ึน และ
เป'นการเป�ดเวทีให%นิสิตเภสัชศาสตร#มีโอกาสได%ฝ�ก
กระบวนการทํางานกลุ�มและรู%จักการทํางาน
ร�วมกับชุมชน โดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้นิสิตเภสัชศาสตร#จะได%นําแนวคิดการ
สร%างเสริมสุขภาพไปปรับใช%ในการจัดกิจกรรม
รณรงค#การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม จนทํา
ให%ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได%รวมท้ัง
นิสิตเภสัชศาสตร#เองสามารถนํา เอาประสบการณ#
ท่ีได%รับจากการออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนไปใช%
ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมต�อไปในอนาคต 

จากเหตุผลดังท่ีกล�าวมา ทําให%ผู%วิจัยเห็น
ความสําคัญท่ีจะทําการศึกษาความคิดเห็นของ
นิสิตเภสัชศาสตร#ต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%
ชุมชน เพ่ือใช%เป'นข%อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมท่ีจะเป'นประโยชน#ต�อการพัฒนา
กิจกรรมนิสิตในปcการศึกษาต�อไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเภสัช
ศาสตร#ต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 



2. เพ่ือเปรียบเทียบความสุขก�อนและหลัง
เข%าร�วมโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 
 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป'นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) 

กลุ�มตัวอย�างท่ีใช%ในการวิจัย ได%แก� นิสิต
เภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีเข%าร�วม
โครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน ครั้งท่ี 6 ณ บ%าน 
หนองแต% อําเภอวาปcปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว�างวันท่ี 17-21 มีนาคม 2551 จํานวน 72 คน
โดยเก็บข%อมูลจากทุกคน 

เครื่องมือท่ีใช% ในการวิจัยในครั้งนี้ เป'น
แบบสอบถามชนิดตอบเองประกอบด%วย 3 ส�วน
ดังนี้ 

ส�วนท่ี 1 เป'นแบบสอบถามข%อมูลท่ัวไป
ได%แก� เพศ อายุ ชั้นปcท่ีกําลังศึกษา ภูมิลําเนาท่ีอยู�
อาศัย และประสบการณ#ในการออกค�ายหมอยา
เรียนรู%ชุมชน 

ส�วนท่ี 2 เป'นแบบสอบถามความคิดเห็น
ต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน จํานวน 10
ข%อ เป'นคําถามชนิดให%เลือกตอบ โดยเป'นมาตรา
ประมาณค�า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวของ
likert scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น%อย
และน%อยท่ีสุด มีค�าเท�ากับ 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลําดับ 

ส�วนท่ี 3 เป'นแบบวัดความสุขจากการเข%า
ค�ายเรียนรู%ชุมชน มีลักษณะเป'นแบบ Visual 
Analog Scale (VAS) มีลักษณะคล%ายไม%บรรทัด
ความยาว 10 เซนติเมตร โดยกําหนด ค�า 0 คือ ไม�
มีความสุขเลย และ 10 คือ มีความสุขมากท่ีสุดการ
วัดผลทําโดยให%นิสิตกากบาทลงบนเส%นเพ่ือหาค�า
คะแนนความสุขก�อนและหลังเข%าค�ายเรียนรู%ชุมชน 

แบบสอบถามท้ังฉบับผ�านการพิจารณา
จากผู%เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท�าน และทดสอบความ 
เท่ียง (Reliability) ได%ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟ�า (α-
coefficient) เท�ากับ 0.83 

การเก็บข%อมูลผู%วิจัยได%แจกแบบสอบถาม
ให%กลุ�มตัวอย�างในท่ีประชุมของค�ายวันท่ี 20 
มีนาคม 2551 จํานวน 72 ชุด โดยให%ประธานค�าย
เป'นผู%เก็บรวบรวมแบบสอบถามและนําส�งท่ีผู%วิจัย
ในวันท่ี 21 มีนาคม 2551 ซ่ึงเป'นวันสิ้นสุดของ
โครงการค�ายหมอยาเรียนรู%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#ของแบบสอบถามท่ีได%รับ จากนั้น
ตรวจให%คะแนนตามเกณฑ#ของธานินท# ศิลป�จารุ
(2548) ดังนี้ 

เห็นด%วยมากท่ีสุด ให% 5 คะแนน 
เห็นด%วยมาก ให% 4 คะแนน 
เห็นด%วยปานกลาง ให% 3 คะแนน 
เห็นด%วยน%อย ให% 2 คะแนน 
เห็นด%วยน%อยท่ีสุด ให% 1 คะแนน  
จากนั้นนําข%อมูลท่ีได%มาวิเคราะห#ด%วย

เครื่องคอมพิวเตอร#โดยใช%โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
และวิเคราะห#หาค�าเฉลี่ย (mean) และส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
แปลผลความคิดเห็นจากค�าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง เห็นด%วยมากท่ีสุด 
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%อยท่ีสุด 
วิเคราะห#เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความสุข

ก�อนและหลังออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 
สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห#ข%อมูล คือ ร%อย

ละ ค�าเฉลี่ย ( x ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
และสถิติ paired t-test 
 
ผลการศึกษา 

จากผลวิเคราะห#ข%อมูลสามารถสรุปผลได%
ดังนี้ 



1. ข%อมูลท่ัวไป พบว�า นิสิตส�วนใหญ�เป'น
เพศหญิง ร%อยละ 87.8 ส�วนใหญ�มีอายุ 21 ปc ร%อย
ละ 65.3 ส�วนใหญ�เรียนอยู�ชั้นปcท่ี 3 คิดเป'นร%อยละ
89.8 อาศัยอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป'น
ส�วนใหญ�ร%อยละ 72.1 และมีนิสิตส�วนใหญ�ถึงร%อย
ละ 79.6 ไม�เคยมีประสบการณ#ในการออกค�าย
หมอยาเรียนรู%ชุมชนมาก�อน 

2. นิสิตมีความคิดเห็นเชิงบวกต�อโครงการ
ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป'นรายข%อ พบว�า นิสิตมี
ความคิดเห็นเชิงบวกต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%
ชุมชนอยู�ในระดับมากทุกข%อเช�นเดียวกันซ่ึงเม่ือ
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน%อย พบว�า 
ความคิดเห็นท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได%แก� ฉันจะแนะนํา

ให%น%องๆ มาเข%าร�วมกิจกรรมค�ายหมอยาเรียนรู%
ชุมชนในปcต�อไป รองลงมา ได%แก� ค�ายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนทําให%ฉันเข%าใจวิถีชีวิตของชุมชนการ
ออกค�ายครั้งนี้ทําให%ฉันและเพ่ือนๆ เกิดความ
สามัคคี และฉันได%เรียนรู%พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในขณะท่ีค�าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีน%อย
ท่ีสุดคือ ฉันได%แนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพแก�
ประชาชน (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

3. นิสิตมีค�าเฉลี่ยความสุขหลังจากออก
ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกว�าก�อนการออกค�าย
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ตารางท่ี 
2) 

 

 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 
 

ข�อความ x S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ฉันประทับใจค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 4.31 0.65 มาก 
2. ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนทําให%ฉันเข%าใจวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

4.35 0.56 มาก 

3. ฉันได%ฝ�กการทํางานร�วมกับผู%อ่ืน 4.30 0.50 มาก 
4. ฉันได%มีส�วนร�วมในการแก%ไขป�ญหาสุขภาพของชุมชน 
เช�น การให%ความรู%การรณรงค#เรื่องสุขภาพ เป'นต%น 

4.08 0.73 มาก 

5. การออกค�ายครั้งนี้ทําให%ฉันและเพ่ือนๆ เกิดความ
สามัคคี 

4.35 0.54 มาก 

6. ฉันได%เรียนรู%พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 4.35 0.52 มาก 
7. ฉันได%แนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพแก�ประชาชน 3.84 0.83 มาก 
8. ฉันจะแนะนําให%น%องๆ มาเข%าร�วมกิจกรรมค�ายหมอยา
เรียนรู%ชุมชนในปcต�อไป 

4.49 0.56 มาก 

9. ฉันได%เรียนรู%ภูมิป�ญญาท%องถ่ินในเรื่องการดูแลสุขภาพ 4.22 0.62 มาก 
10. ฉันได%นําแนวคิดการสร%างเสริมสุขภาพมาใช%ใน
กิจกรรมของค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้ 

4.18 0.57 มาก 

โดยรวม 4.31 0.39 มาก 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยความสุขก�อนและหลังออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน 
 

ความสุข n x S.D. t p 
ก�อนออกค�ายเรียนรู%ชุมชน 49 5.88 2.48 6.65 .000* 
หลังออกค�ายเรียนรู%ชุมชน 49 8.48 1.33   

*p<0.001 
 
อภิปรายผล

การวิจัยในครั้งนี้พบว�านิสิตมีความคิดเห็น
เชิงบวกต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนท้ังใน
ภาพรวมและรายข%ออยู�ในระดับมากซ่ึงทําให%ทราบ
ถึงสิ่งท่ีนิสิตได%เรียนรู%และเกิดประสบการณ#ต�างๆ 
แสดงให%เห็นว�ากิจกรรมค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
เป'นกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีช�วยเสริมให%นิสิตได%รับ
ประสบการณ#ใหม�ๆ เพ่ิมเติมจากการเรียนในชั้น
เรียน ซ่ึงสอดคล%องกับแนวคิดของสําเนา ขจรศิลป� 
(2538) ท่ีว�าการทํากิจกรรมจะทําให%นักศึกษาได%รับ
ประสบการณ#และเกิดการเรียนรู%ทักษะต�างๆ ซ่ึง
ประสบการณ#หรือทักษะบางอย�างไม�สามารถทําให%
เกิดในห%องเรียนได% กิจกรรมนักศึกษาจึงเป'น
เครื่องมือท่ีช�วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาท้ังด%าน
สติป�ญญาอารมณ# สังคม และจิตใจรวมท้ังยังเป'น
โอกาสท่ีจะทํา ให%นักศึกษารู%จักท่ีจะเรียนรู%ร�วมกับ
ผู%อ่ืนในสังคม ตลอดจนเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ 
นิสัยและพฤติกรรม 

หลังการออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน
พบว�า นิสิตมีค�าเฉลี่ยความสุขสูงกว�าก�อนการออก
ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชน อาจเป'นเพราะกิจกรรม
ออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้เป'นกิจกรรม
ท่ีนิสิตเข%าร�วมด%วยความสมัครใจ มีความมุ�งม่ันและ
เกิดจิตอาสาในการช�วยเหลือสังคม และพบว�านิสิต
ส�วนใหญ�ไม�เคยออกค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนมา
ก�อนจึงทําให%นิสิตเกิดการเรียนรู%ชุมชนด%วยความ
สนุกสนานและมีความสุขเม่ือได%เรียนรู%สิ่งใหม�ๆ ท่ี
ตนเองไม� เคยสัมผัสจากในห%องเรียนรวมท้ังมี
กิจกรรมท่ีนิสิตต%องร�วมกันพัฒนาชุมชนจึงอาจ
ส�งผลทําให%นิสิตเกิดความสุขจากการท่ีได%เป'นส�วน
หนึ่งในการช�วยเหลือและพัฒนาสังคมให%ดีข้ึน ซ่ึง

สอดคล%องกับการศึกษาของอิสรา จุมมาลี (2549) 
ท่ีพบว�าหลังจากออกค�ายเรียนรู%ชุมชนแล%วนิสิตมี
ค�าเฉลี่ยความสุขสูงกว�าก�อนการออกค�ายอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติเช�นกัน และนอกจากนี้ยัง
สอดคล% อ ง กับจุ ด มุ� งหมายและหลั กการจั ด
การศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติท่ี
ต%องการพัฒนาคนไทยให%เป'นมนุษย#ท่ีสมบูรณ#ท้ัง
ทางร�างกาย จิตใจ สติป�ญญาความรู% และคุณธรรม
มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิ ต 
สามารถอยู� ร� ว ม กับผู% อ่ื น ได% อย� า ง มีความสุ ข 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค#การมหาชน), 2545) 
 
สรุป 

นิสิตมีความคิดเห็นเชิงบวกต�อโครงการ
ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในภาพรวมและรายข%ออยู�
ในระดับมาก และนิสิตมีค�าเฉลี่ยความสุขหลังออก
ค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนสูงกว�าก�อนออกค�ายอย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) 
 
ข�อเสนอแนะ 

1.จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต
ต�อโครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนพบว�าในข%อ 7 
นิสิตได%แนะนํา เรื่องการดูแลสุขภาพแก�ประชาชน
มีค�าเฉลี่ยน%อยท่ีสุดเพ่ือให%เกิดประโยชน#ต�อตัวนิสิต
เอง ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไปจึงควรมีกิจกรรมท่ี
มุ�งเน%นกิจกรรมให%นิสิตได%มีส�วนร�วมในการให%
ความรู%ในการดูแลสุขภาพแก�ประชาชนให%มาก
ยิ่งข้ึน เช�น การรณรงค# การจัดบอร#ด การให%
ความรู%ผ�านหอกระจายข�าว เป'นต%น 



2. การถ�ายทอดประสบการณ#จากรุ�นพ่ีสู�
รุ�นน%องจะช�วยเสริมสร%างความเข%าใจและการรับรู%
ของรุ�นน%องมากยิ่งข้ึน ในการจัดกิจกรรมค�ายหมอ
ยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งต�อไป ควรจัดให%นิสิตรุ�นพ่ีท่ี
ผ�านกิจกรรมค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนมาก�อนได%มี
ส�วนร�วมในโครงการครั้งต�อไป เช�น จัดเวทีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู%เก่ียวกับประสบการณ#ในการ
ออกค�าย เพ่ือเพ่ิมประสบการณ#ในการเรียนรู%ชุมชน
ให%นิสิตรุ�นน%องให%มากยิ่งข้ึน 

3. หลังออกค�ายหมอเรียนรู%ชุมชนพบว�า
ค�าเฉลี่ยความสุขของนิสิตสูงกว�าก�อนการออกค�าย
แสดงว�ากิจกรรมเสริมหลักสูตรช�วยให%ผู%เข%าร�วม
กิจกรรมมีความสุข ดังนั้นผู%ท่ีมีส�วนเก่ียวข%องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร# ม.
มหาสารคาม จึงควรให%ความสําคัญในการ
สนับสนุนและส�งเสริมทุกด%าน เช�น งบประมาณ
บุคลากร เพ่ือให%นิสิตได%จัดกิจกรรมท่ีทําให%เกิด
กระบวนการเรียนรู%นอกชั้นเรียนอย�างมีความสุข
เพ่ิมมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู�
กับการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือให%ได%ข%อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับความคิดเห็นและความสุขของผู%เข%าร�วม
โครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู%วิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต%
แผนงานการพัฒนาการสร%างเสริมสุขภาพของคณะ
เภสัชศาสตร# ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการค�ายหมอยาเรียนรู%ชุมชนในครั้งนี้รวมท้ังผู%
ท่ีมีส�วนเก่ียวข%องท่ีช�วยทําให%งานวิจัยสําเร็จลุล�วง
ด%วยดี 
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