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หลกัเกณฑแ์ละค าแนะน าส าหรบัผู้นิพนธ ์บทความ หรือ บทความวิจยั 

                 (Instructions for the Authors) 
วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มนีโยบายในการ 

ส่งเสรมิ เผยแพรผ่ลงานวชิาการและงานวจิยัทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาองคค์วามรูท้างวชิาการ และ
เป็นสื่อกลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็เชงิวชิาการ   โดยครอบคลุมวทิยาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ การศกึษา  ศลิปกรรม ดนตร ีสถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม  ก าหนดการตพีมิพปี์
ละ 6 ฉบบั ออกราย 2 เดอืน คอื เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพนัธ ์/ เล่ม 2 มนีาคม – เมษายน/เล่ม 3 
พฤษภาคม – มถุินายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สงิหาคม /เล่ม 5 กนัยายน – ตุลาคม และ เล่ม6  
พฤศจกิายน – ธนัวาคม  โดยรปูแบบผลงานทีว่ารสารจะรบัพจิารณา ม ี3 ประเภท คอื บทความ
ทัว่ไป บทความวจิยั และบทวจิารณ์หนงัสอื  บทความวิชาการและบทความวิจยัทีจ่ะน ามา
ตีพิมพใ์นวารสารมหาวิทยาลยัมหาสารคามน้ี จะต้องได้รบัการตรวจสอบทางวิชาการ ( 
Peer review) ซึง่ปกติจะมี Double Blind (ผูพิ้จารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผูพิ้จารณา 3 
คน)  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  
และน าไปอา้งองิได ้ ผลงานทีส่่งมาตพีมิพ ์จะตอ้งมสีาระ  งานทบทวนความรูเ้ดมิและเสนอความรู้
ใหมท่ีท่นัสมยัรวมทัง้ขอ้คดิเหน็ทีเ่กดิประโยชน์ต่อผูอ่้าน ผลงานไมเ่คยถูกน าไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่น
วารสารอื่นใดมาก่อน และไมไ่ดอ้ยูใ่นระหว่างการพจิารณาลงวารสารใดๆการเตรยีมตน้ฉบบัที่จะมา
ลงตพีมิพ ์ควรปฏบิตัติามค า แนะน า ดงันี้ 
 
การเตรียมต้นฉบบัส าหรบับทความและบทความวิจยั 

1. ภาษา  เป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด ้ ถา้เป็นภาษาไทย ใหย้ดึหลกัการใช้ 
ค าศพัทห์รอืการเขยีนทบัศพัทใ์หย้ดึหลกัของราชบณัฑติยสถาน พยายามหลกีเลีย่งการใช้
ภาษาองักฤษในขอ้ความ ยกเวน้กรณจี าเป็น ศพัทภ์าษาองักฤษทีป่นไทย ใหใ้ชต้วัเลก็ทัง้หมด 
ยกเวน้ชื่อเฉพาะซึง่ตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรใหญ่  ถา้เป็นภาษาองักฤษ ควรใหผู้เ้ชีย่วชาญใน
ภาษาองักฤษตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนทีจ่ะส่งต้นฉบบั 

2. ขนาดของต้นฉบบั  พมิพห์น้าเดีย่วบนกระดาษสัน้ ขนาด เอ 4 (216 x 279  
มม.) ควรเวน้ระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นบนและซา้ยมอือยา่งน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ดา้นล่าง
และขวามอือย่างน้อย25 มม. (1 นิ้ว) พมิพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วริด์ ดว้ยรปูแบบอกัษร 
browallia New ขนาด 16 ตวัอกัษรยอ่นิ้ว ใส่ตวัอกัษรดว้ย 

3. จ านวนหน้า  บทความและบทความวจิยั ไม่ควรเกิน 12  หน้า 
4.การส่งผลงาน online สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดการส่งไดท้ี ่ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index


การเรียงล าดบัเน้ือหา 
1. บทความวิจยั 

1.1 ช่ือเรื่อง (title) ควรสัน้ กะทดัรดั และสื่อเป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั  
ไมใ่ชค้ ายอ่ ความยาวไมค่วร เกนิ 100 ตวัอกัษร ชื่อเรือ่งตอ้งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยใหน้ าชื่อเรือ่งภาษาไทยขึน้ก่อน 

1.2. ช่ือผูนิ้พนธแ์ละท่ีอยู่  ใหม้ทีัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (เชงิอรรถระบุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานหรอืสถาบนั ทีอ่ยู ่และ E-mail ของผูน้ิพนธ ์ เพื่อใชต้ดิต่อ
เกีย่วกบัตน้ฉบบัและบทความทีต่พีมิพแ์ลว้) 

1.3. บทคดัย่อ (abstract) ใหม้ทีัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เป็นเน้ือความ 
ยอ่ทีอ่่านแลว้เขา้ใจงา่ย โดยเรยีงล าดบัความส าคญัของเนื้อหา เช่น วตัถุประสงค ์วธิกีารศกึษา 
ผลงานและการวจิารณ์ อย่างต่อเนื่องกนั ไมค่วรเกนิ 250 ค า หรอื 15 บรรทดั ไมค่วรมคี ายอ่ ให้
บทคดัยอ่ภาษาไทยขึน้ก่อนภาษาองักฤษ 

1.4. ค าส าคญัหรือค าหลกั (keywords)  ใหร้ะบุทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ ใส่ไวท้า้ยบทคดัยอ่ของแต่ละภาษา 

1.5. บทน า  (introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาทีบ่อกความเป็นมาและเหตุผล 
น าไปสู่การศกึษาวจิยั ใหข้อ้มลูทางวชิาการพรอ้มทัง้จดุมุง่หมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งคร่าว ๆ และมี
วตัถุประสงคข์องการศกึษาและการวจิยันัน้ดว้ย 

1.6. วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการศึกษา  ใหร้ะบุรายละเอยีดวสัดุ อุปกรณ์ สิง่ที ่
น ามาศกึษา จ านวนลกัษณะเฉพาะของตวัอยา่งทีศ่กึษา ตลอดจนเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใชใ้นการศกึษา อธบิายวธิกีารศกึษา หรอืแผนการทดลองทางสถติ ิการสุ่มตวัอยา่ง วธิกีารเกบ็
ขอ้มลูและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

1.7. ผลการศึกษา  (results) แจง้ผลทีพ่บตามล าดบัหวัขอ้ของการศกึษาวจิยั 
อยา่งชดัเจนไดใ้จความ ถา้ผลไมซ่บัซอ้นไม่มตีวัเลขมาก ควรใชค้ าบรรยาย แต่ถา้มตีวัเลขมาก 
ตวัแปรมาก ควรใชต้าราง แผนภูมแิทน ไมค่วรมเีกนิ 5 ตารางหรอืแผนภมู ิควรแปรความหมาย
และวเิคราะหผ์ลทีค่น้พบ และสรปุเปรยีบเทยีบกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

1.8. วิจารณ์และสรปุผล  ( discussion and conclusion ) ชีแ้จงว่าผล 
การศกึษาตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั หรอืแตกต่างไปจากผลงานทีม่ผีูร้ายงานไวก่้อน
หรอืไม ่อยา่งไร เหตุผลใดจงึเป็นเช่นนัน้ และมพีืน้ฐานอ้างองิทีเ่ชื่อถอืได ้และใหจ้บดว้ย
ขอ้เสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ หรอืทิง้ประเดน็ค าถามการวจิยั ซึง่เป็นแนวทาง
ส าหรบัการวจิยัต่อไป 
  1.9. ตาราง รปู รปูภาพ และแผนภมิู ควรคดัเลอืกเฉพาะทีจ่ าเป็น และตอ้งมี
ค าอธบิายสัน้ๆ แต่สื่อความหมาย ไดส้าระครบถว้น ในกรณทีีเ่ป็นตาราง ค าอธบิาย ตอ้งอยู่
ดา้นบน ในกรณทีีเ่ป็นรปูภาพ หรอืแผนภูม ิค าอธบิายอยูด่า้นล่าง  

1.10. กิตติกรรมประกาศ ระบุสัน้ๆ ว่าไดร้บัการสนบัสนุนทุนวจิยั และความ 



ช่วยเหลอืจากองคก์รใดหรอืใครบา้ง  
1.11. เอกสารอ้างอิง ( references) ส าหรบัการพมิพเ์อกสารอา้งองิ  ทัง้ 

เอกสารอา้งองิทีเ่ป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยมหีลกัการทัว่ไป คอื เอกสารอา้งองิตอ้ง
เป็นทีถู่กตพีมิพแ์ละไดร้บัการยอมรบัทางวชิาการ ไมค่วรเป็นบทคดัยอ่ และไมใ่ช่การ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถา้ยงัไมไ่ดถู้กตพีมิพ ์ตอ้งระบุว่า รอการตพีมิพ ์(in press) 
 

2. บทความทัว่ไป/วิชาการ 
2.1 ชื่อเรือ่ง ควรสัน้ กะทดัรดั และสื่อเป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั  

ไมใ่ชค้ ายอ่ ความยาวไมค่วร เกนิ 100 ตวัอกัษร ชื่อเรือ่งตอ้งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยใหน้ าชื่อเรือ่งภาษาไทยขึน้ก่อน 

2.2 ผูแ้ต่งใหม้ทีัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (เชงิอรรถระบุ 
ต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานหรอืสถาบนั ทีอ่ยู ่และ E-mail ของผูน้ิพนธ ์ เพื่อใชต้ดิต่อ
เกีย่วกบัตน้ฉบบัและบทความทีต่พีมิพแ์ลว้) 
  2.3 บทคดัยอ่ใหม้ทีัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เป็นเน้ือความ 
ยอ่ทีอ่่านแลว้เขา้ใจงา่ย โดยเรยีงล าดบัความส าคญัของเนื้อหา เช่น วตัถุประสงค ์วธิกีารศกึษา 
ผลงานและการวจิารณ์ อย่างต่อเนื่องกนั ไมค่วรเกนิ 250 ค า หรอื 15 บรรทดั ไมค่วรมคี ายอ่ ให้
บทคดัยอ่ภาษาไทยขึน้ก่อนภาษาองักฤษ 
  2.4 ค าส าคญั  ใหร้ะบุทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ใส่ไวท้า้ยบทคดัยอ่ของ
แต่ละภาษา 
  2.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาทีบ่อกความเป็นมาและเหตุผล 
น าไปสู่การศกึษาวจิยั ใหข้อ้มลูทางวชิาการพรอ้มทัง้จดุมุง่หมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งคร่าว ๆ และมี
วตัถุประสงคข์องการศกึษาและการวจิยันัน้ดว้ย 
  2.6 เนื้อหา 
  2.7 บทสรปุ 
  2.8 เอกสารอา้งองิ 
  2.9 ตอ้งมกีารอา้งองิในเนื้อหา 

3. บทวิจารณ์หนังสือ 
  3.1 ขอ้มลูทางบรรณานุกรม 
  3.2 ชื่อผูว้จิารณ์ 
  3.3 บทวจิารณ์ 
 
 เอกสารอ้างอิง 

  ใชร้ปูแบบการอา้งองิ (APA Style) 



การเขียนเอกสารอ้างอิง 

ก.  กรณีท่ีเป็นรายงานวิจยั มรีปูแบบและการเรยีงล าดบัดงันี้ : ชื่อผูเ้ขยีน (ในกรณี
ภาษาไทย ใชช้ื่อและนามสกุล และในกรณภีาษาองักฤษ ใชน้ามสกุลและชื่อ).  ปีทีพ่มิพ.์  ชื่อ
เรือ่ง. ช่ือย่อของวารสาร. เล่มทีพ่มิพ ์ฉบบัทีพ่มิพ์: เลขหน้าแรกถงึหน้าสุดทา้ยของเรือ่ง. ใน
กรณทีีม่ผีูเ้ขยีนมากกว่า 6 คน ใหใ้ส่รายชื่อผูเ้ขยีนทัง้ 6 คนแรก แลว้ตามดว้ยค าว่า “ และคณะ” 
หรอื “et al” 

ตวัอย่าง 

อมรรตัน์  จงสวสัตัง้สกุล, ลดัดา  เหมาะสุวรรณ. (2002).  Evidenced based maillard  
reeaction : focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบ าบดั. 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. กรณีท่ีเป็นหนังสือ  มรีปูแบบและการเรยีงล าดบั เหมอืนเอกสารอ้างองิทีเ่ป็น
รายงานวจิยั (ในขอ้ ก. ) ยกเวน้ ใช ้ชื่อหนงัสอื เมอืงทีพ่มิพ ์:  ส านกัพมิพ ์แทน ชื่อยอ่วารสาร 

 ตวัอย่าง 

วญิญ ูมติรานนัท์. (2538). พยาธกิายวภิาค. กรงุเทพ : โอเอสพรนิติง้เฮาส ์. 629-78. 
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed.  

Albany (NY) : Delmar Publishers. 100-25. 
 ค. กรณีท่ีเป็นรายงานการประชุมและสมัมนา  มรีปูแบบการเรยีงล าดบั คอื ชื่อผู้
แต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเอกสารรวมเรือ่งทีไ่ดจ้ากรายงานการประชุม. วนั เดอืน ปีทีจ่ดั : สถานทีจ่ดั : 
ส านกัพมิพ ์หรอืผูจ้ดัพมิพ์. เลขหน้า. 

 ตวัอย่าง 

ณฐันนัท ์สนิชยัพานิช, วราภรณ์  จรรยาประเสรฐิ, ยพุนิ  รุง่เวชวุฒวิทิยา, มนตช์ุล ี นิตพิน, 
สาธติ พุทธพิพิฒัน์ขจร. (2542). เภสชักรพฒันาเพื่อการพึง่พาตนเอง. รายงานการประชุม
วชิาการเภสชักรรม ประจ าปี 2542 ของเภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ; 24-26 มนีาคม 
2542. กรงุเทพมหานคร : เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย. 89-105.  
Kimmura J. Shibasaki H, editors. (1996). Proceeding of 10yh International Congress of 
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ตวัอย่างบทความ 
 

การส ารวจความคิดเหน็ของนิสิตเภสชัศาสตรท่ี์มต่ีอโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน 
A Survey Study of Pharmacy Students’ Opinion on Community-learning Pharmacy 
Camp Project  
 
อสิรา จมุมาล1ี, รจุลิกัขณ์ รตัตะรมย1์, พุฒพิงศ ์สตัยวงศท์พิย1์  
Issara Chummalee1, Ruchilak Rattarom1, Bhuddhipong Satayavongthip1 
_______________________________________ 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตรต่์อโครงการค่ายหมอยา
เรยีนรูชุ้มชนและเปรยีบเทยีบความสุขหลงัจากการออกค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติเภสชั
ศาสตร์ที่เข้าร่วมค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน จ านวน 72 คน ใช้แบบสอบถามแบบชนิดตอบเองในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูและไดร้บัตอบกลบั จ านวน 49 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 68.06 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอืสถติ ิ
paired t-test และสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ, ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า 
1) นิสติเภสชัศาสตรม์รีะดบัความคดิเหน็เชงิบวกต่อโครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนในภาพรวมและรายขอ้
อยู่ในระดบัมาก และ 2) ค่าเฉลีย่ความสขุหลงัออกค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนสงูกว่าก่อนออกค่ายหมอยาเรยีนรู้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.001) 
 
ค าส าคญั: ความคดิเหน็, ความสขุ, นิสติเภสชัศาสตร ์ 

 
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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บทน า 
 คณ ะ เภ สัช ศ าสต ร์  ม ห าวิท ย าลัย
มหาสารคาม ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Pharmacy) ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่มุ่งเน้น
ให้นิ สิต เภสัชศาสตร์ที่ จบ เป็น เภสัชกรจาก
หลักสูตรดงักล่าว สามารถดูแลและรกัษาผู้ป่วย
เฉพาะรายร่วมกบัทีมสหวชิาชีพอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากลักษณะของหลักสูตรท าให้
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชั
ศาสตร์ได้ให้ความส าคัญทัง้ด้านเนื้ อหา องค์
ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อจะท าให้นิสติเภสชัศาสตรส์ามารถจบไปเป็น
เภสชักรทีม่คีุณภาพและช่วยเหลอืสงัคมต่อไป ใน
ดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเป็นส่วนที่จะช่วยเติม
เต็ ม ชี วิต ก าร เป็ น นิ สิต เภ สัช ศ าสต ร์ ใน รั ้ว
มหาวทิยาลยัมหาสารคามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ คณะ
เภสัชศาสตร์จึง เปิดโอกาสให้นิ สิต ได้แสดง
ความสามารถและเลอืกท ากจิกรรมตามความถนัด
และความสนใจของแต่ละบุคคล ในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มีสโมสรนิสติ
คณะเภสชัศาสตร์ท าหน้าที่ดูแลกจิกรรมของนิสติ
ภายในคณะ ในปีการศึกษา 2550 มีชมรมสงักดั
สโมสรนิสิตคณะเภสชัศาสตร์ จ านวน 7 ชมรม 
ได้แก่ ชมรมดนตร ีชมรมดอกไม้ประดษิฐ์ ชมรม
สมุนไพร ชมรมพุทธปณิธาน ชมรมไพ่บริดจ ์
ชมรมถ่ายภาพ และชมรมเปตอง นอกจากนี้
สโมสรนิสติคณะเภสชัศาสตรย์งัมกีจิกรรมต่างๆ ที่
จดัขึ้นเพื่อให้นิสิตเภสชัศาสตร์สามารถเข้าร่วม
ตลอดทัง้ปีและหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวที่ได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนคือ 
กจิกรรมออกค่ายหมอยาเรยีนรู้ชุมชน ซึ่งสโมสร
นิสิตเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในปี
การศกึษา 2550 สโมสรนิสติคณะเภสชัศาสตรไ์ด้
วางแผนไปออกค่ายและท ากิจกรรมที่หมู่บ้าน
หนองแต้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
ระหว่างวนัที ่17-21 มนีาคม 2551  
 โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ปี
การศกึษา 2550 จดัขึน้เป็นครัง้ที ่6 ซึง่เกดิขึน้จาก

แนวคดิของนิสติทีม่คีวามสนใจในการท ากจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและต้องการสร้างจิต
อาสาให้เกิดขึ้นในหมู่มวลเพื่ อนนิสิต เพราะ
ต ร ะห นั ก ว่ า ก า ร ได้ เข้ า ม า เรีย น ใน ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยได้ ใช้ประโยชน์จากภาษี ของ
ประชาชนถือว่ ามีโอกาสมากกว่าผู้อื่ น  และ
สอดคล้องกับปรัชญา ของคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่ว่า “รอบรู้เรื่องยา 
น าประชาสร้างสุขภาพ” (รายงานประจ าปี , 
2549) ท าให้นิสติเภสชัศาสตรไ์ด้รบัการคาดหวงั
จากสงัคมว่าเมื่อจบการศกึษาแลว้จะเป็นบุคลากร
ด้านสุขภาพที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องการใช้ยา
อย่างเหมาะสมและเป็นผู้น าในการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ประชาชน ดังนัน้ สโมสรนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้
ชุมชนเพื่อศึกษาและเรียนรู้บริบทของชุมชนให้
มากขึน้ และเป็นการเปิดเวทใีหน้ิสติเภสชัศาสตรม์ี
โอกาสไดฝึ้กกระบวนการท างานกลุ่มและรูจ้กัการ
ท างานร่วมกบัชุมชน โดยอาศยัการลงมอืปฏิบตัิ
จรงิ นอกจากนี้นิสติเภสชัศาสตร์จะได้น าแนวคิด
การสรา้งเสรมิสขุภาพไปปรบัใชใ้นการจดักจิกรรม
รณรงคก์ารมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม จนท า
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ 
รวมทัง้นิสิต เภสัชศาสตร์เองสามารถน าเอา
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกค่ายหมอยา
เรยีนรูชุ้มชนไปใชใ้นการพฒันาวชิาชพีเภสชักรรม
ต่อไปในอนาคต 
 จากเหตุผลดงัทีก่ล่าวมา ท าใหผู้ว้จิยัเหน็
ความส าคญัที่จะท าการศึกษาความคิดเห็นของ
นิสติเภสชัศาสตร์ต่อโครงการค่ายหมอยาเรยีนรู้
ชุมชน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงและพฒันา
รูปแบบกจิกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
กจิกรรมนิสติในปีการศกึษาต่อไป 
  
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนิสติ 
เภสชัศาสตรต่์อโครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสขุก่อนและ 



หลงัเขา้ร่วมโครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน  
 
วิธีการศึกษา 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา 
(Descriptive Research) 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครัง้ที่ 6 ณ 
บ้ า น ห น อ งแ ต้  อ า เภ อ ว า ปี ป ทุ ม  จั งห วัด
มหาสารคาม ระหว่างวนัที่ 17-21 มนีาคม 2551 
จ านวน 72 คน โดยเกบ็ขอ้มลูจากทุกคน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ เป็น
แบบสอบถามชนิดตอบเองประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดงันี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา ภูมลิ าเนาทีอ่ยู่
อาศัย และประสบการณ์ในการออกค่ายหมอยา
เรยีนรูชุ้มชน  

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็
ต่อโครงการค่ายหมอยาเรยีนรู้ชุมชน จ านวน 10 
ขอ้ เป็นค าถามชนิดใหเ้ลอืกตอบ โดยเป็นมาตรา
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตามแนวของ 
likert scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่ สุ ด  มีค่ า เท่ ากับ  5 ,4 ,3 ,2  และ 1 
ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบวดัความสุขจากการ
เข้าค่ายเรยีนรู้ชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบ Visual 
Analog Scale (VAS) มีลกัษณะคล้ายไม้บรรทัด
ความยาว 10 เซนติเมตร โดยก าหนด ค่า 0 คือ 
ไม่มคีวามสุขเลย และ 10 คอื มคีวามสุขมากทีสุ่ด 
การวดัผลท าโดยให้นิสติกากบาทลงบนเส้นเพื่อ
หาค่าคะแนนความสุขก่อนและหลงัเขา้ค่ายเรยีนรู้
ชุมชน  

แบบสอบถามทัง้ฉบบัผ่านการพจิารณา
จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน และทดสอบความ
เที่ยง (Reliability) ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α-
coefficient) เท่ากบั 0.83  

ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ แ จ ก
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างในทีป่ระชุมของค่าย

วนัที่ 20 มีนาคม 2551 จ านวน 72 ชุด โดยให้
ประธานค่ายเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามและ
น าสง่ทีผู่ว้จิยัในวนัที ่21 มนีาคม 2551 ซึง่เป็นวนั
สิน้สดุของโครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน 

ก า ร วิ จั ย ใน ค รั ้ง นี้  ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ แ จ ก
แบบสอบถาม จ านวน 72 ชุด และไดร้บัตอบกลบั 
จ านวน 49 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 68.06 หลงัจากได้
แบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ ไดท้ าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รบั จากนัน้
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ของธานินท์ ศิลป์จารุ 
(2548) ดงันี้  
  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  ให ้ 5  คะแนน 
  เหน็ดว้ยมาก        ให ้ 4  คะแนน  
  เหน็ดว้ยปานกลาง ให ้ 3  คะแนน  
  เหน็ดว้ยน้อย        ให ้ 2  คะแนน  
  เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  ให ้ 1  คะแนน จากนัน้น า

ขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์
ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
SPSS และวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
แปลผลความคดิเหน็จากค่าเฉลีย่ ดงันี้  
  4.50-5.00 หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ   
  3.50-4.49 หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก  
  2.50-3.49 หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลาง  
  1.50-2.49 หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย  
  1.00-1.49 หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  

วเิคราะห์เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยความสุข
ก่อนและหลงัออกค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน  

สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และสถติ ิpaired t-test  
ผลการศึกษา 
 จากผลวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปผลได้
ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป พบว่า นิสติสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง รอ้ยละ 87.8 ส่วนใหญ่มอีายุ 21 ปี รอ้ย
ละ 65.3 สว่นใหญ่เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 
89.8 อาศยัอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ส่วนใหญ่รอ้ยละ 72.1 และมนีิสติส่วนใหญ่ถงึรอ้ย



ละ 79.6 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกค่าย
หมอยาเรยีนรูชุ้มชนมาก่อน 

2. นิสติมคีวามคดิเหน็เชงิบวกต่อ 
โครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
นิสติมคีวามคดิเหน็เชงิบวกต่อโครงการค่ายหมอ
ยาเรยีนรูชุ้มชนอยู่ในระดบัมากทุกขอ้เช่นเดยีวกนั 
ซึง่เมื่อเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
พบว่า ความคิดเหน็ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฉัน
จะแนะน าใหน้้องๆ มาเขา้ร่วมกจิกรรมคา่ยหมอยา
เรยีนรูชุ้มชนในปีต่อไป รองลงมา ไดแ้ก่ ค่ายหมอ

ยาเรยีนรู้ชุมชนท าให้ฉันเขา้ใจวถิชีวีติของชุมชน 
การออกค่ายครัง้นี้ท าใหฉ้นัและเพื่อนๆ เกดิความ
สามคัคี และฉันได้เรยีนรู้พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่น้อย
ที่สุดคือ ฉันได้แนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพแก่
ประชาชน (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
 3. นิสติมคี่าเฉลี่ยความสุขหลงัจากออก
ค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนสงูกว่าก่อนการออกค่าย
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) (ตารางที ่
2) 

 
ตารางท่ี 1 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน  

ข้อความ x  S.D. ระดบัความคิดเหน็ 
1. ฉนัประทบัใจค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน 4.31 0.65 มาก 
2. ค่ายหมอยาเรยีนรูช้มุชนท าใหฉ้นัเขา้ใจ 
   วถิชีวีติของชมุชน 

4.35 0.56 มาก 

3. ฉนัไดฝึ้กการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 4.30 0.50 มาก 
4. ฉนัไดม้สีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
   สขุภาพของชมุชน เช่น การใหค้วามรู ้ 
   การรณรงคเ์รื่องสขุภาพ เป็นตน้ 

4.08 0.73 มาก 

5. การออกค่ายครัง้นี้ท าใหฉ้นัและเพื่อนๆ 
   เกดิความสามคัค ี

4.35 0.54 มาก 

6. ฉนัไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมสขุภาพของ 
   ประชาชน 

4.35 0.52 มาก 

7. ฉนัไดแ้นะน าเรื่องการดแูลสขุภาพแก่ 
   ประชาชน 

3.84 0.83 มาก 

8. ฉนัจะแนะน าใหน้้องๆ มาเขา้ร่วม 
   กจิกรรมค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนในปี 
   ต่อไป 

4.49 0.56 มาก 

9. ฉนัไดเ้รยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ในเรื่อง 
   การดแูลสขุภาพ 

4.22 0.62 มาก 

10. ฉนัไดน้ าแนวคดิการสรา้งเสรมิ 
     สขุภาพมาใชใ้นกจิกรรมของค่าย 
     หมอยาเรยีนรูช้มุชนในครัง้นี้ 

4.18 0.57 มาก 

โดยรวม 4.31 0.39 มาก 

 
 



ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความสขุก่อนและหลงัออกค่ายหมอยาเรยีนรูช้มุชน 
ความสุข n x  S.D. t p 

ก่อนออกค่ายเรยีนรูชุ้มชน 
หลงัออกค่ายเรยีนรูชุ้มชน 

49 
49 

5.88 
8.48 

2.48 
1.33 

6.65 .000* 

*p<0.001
 
อภิปรายผล 

การวิจัยในครัง้นี้ พบว่านิสิตมีความ
คดิเหน็เชงิบวกต่อโครงการค่ายหมอยา 
เรยีนรูชุ้มชนทัง้ในภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
มากซึ่งท าให้ทราบถึงสิง่ที่นิสติได้เรยีนรู้และเกิด
ประสบการณ์ต่างๆ แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมค่าย
หมอยาเรยีนรูชุ้มชนเป็นกจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่
ช่ วย เสริม ให้นิ สิตได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆ 
เพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของส าเนา ขจรศิลป์ (2538) ที่ว่าการท า
กจิกรรมจะท าใหน้ักศกึษาไดร้บัประสบการณ์และ
เกดิการเรยีนรู้ทกัษะต่างๆ ซึ่งประสบการณ์หรอื
ทกัษะบางอย่างไม่สามารถท าให้เกดิในห้องเรยีน
ได้ กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
พัฒนาทักษะของนักศึกษาทัง้ด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สงัคม และจติใจรวมทัง้ยงัเป็นโอกาสทีจ่ะ
ท าให้นักศึกษารู้จ ักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นใน
สงัคม ตลอดจนเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสยั 
และพฤตกิรรม  

หลังการออกค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน 
พบว่า นิสติมคี่าเฉลีย่ความสขุสงูกว่าก่อนการออก
ค่ายหมอยาเรยีนรู้ชุมชน อาจเป็นเพราะกจิกรรม
ออกค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนในครัง้นี้เป็นกจิกรรม
ที่นิสิตเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีความมุ่งมัน่
และเกดิจติอาสาในการช่วยเหลอืสงัคม และพบว่า
นิสติสว่นใหญ่ไม่เคยออกค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชน
มาก่อนจึงท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ชุมชนด้วย
ความสนุกสนานและมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยสัมผัสจากในห้องเรียน 
รวมทัง้มกีจิกรรมที่นิสติต้องร่วมกนัพฒันาชุมชน
จงึอาจส่งผลท าให้นิสติเกดิความสุขจากการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมให้

ดขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอสิรา   จุมมา
ล ี(2549) ที่พบว่าหลงัจากออกค่ายเรยีนรู้ชุมชน
แล้วนิสติมีค่าเฉลี่ยความสุขสูงกว่าก่อนการออก
ค่ ายอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่ นกัน  และ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาของพระราชบัญญั ติ
การศกึษาแห่งชาตทิีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา 
ความรู ้และคุณธรรมมจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน), 2545) 
 
สรปุ  
 นิสติมคีวามคดิเหน็เชงิบวกต่อโครงการ
ค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนในภาพรวมและรายขอ้อยู่
ในระดบัมาก และนิสติมคี่าเฉลีย่ความสขุหลงัออก
ค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนสงูกว่าก่อนออกค่ายอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.001) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จากการประเมนิความคดิเหน็ของนิสติ
ต่อโครงการค่ายหมอยาเรยีนรู้ชุมชนพบว่าในขอ้ 
7  นิ สิต ได้ แนะน า เรื่ อ งการดู แลสุขภ าพแก่
ประชาชนมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อตวันิสติเอง ในการจดักจิกรรมครัง้ต่อไปจงึควร
มกีจิกรรมทีมุ่่งเน้นกจิกรรมใหน้ิสติไดม้สีว่นร่วมใน
การ 
ให้ความรูใ้นการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การรณรงค์ การจัดบอร์ด การให้
ความรูผ้่านหอกระจายขา่ว เป็นตน้ 

2. การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้องจะช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการรบัรู้



ของรุ่นน้องมากยิง่ขึน้ ในการจดักจิกรรมค่ายหมอ
ยาเรยีนรูชุ้มชนในครัง้ต่อไป ควรจดัใหน้ิสติรุ่นพีท่ี่
ผ่านกจิกรรมค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนมาก่อนไดม้ี
ส่วนร่วมในโครงการครัง้ต่อไป เช่น จดัเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
ออกค่าย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้
ชุมชนใหน้ิสติรุ่นน้องใหม้ากยิง่ขึน้ 

3. หลงัออกค่ายหมอเรยีนรูชุ้มชนพบว่า
ค่าเฉลีย่ความสขุของนิสติสงูกว่าก่อนการออกค่าย 
แสดงว่ากิจกรรมเสรมิหลกัสูตรช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมีความสุข ดงันัน้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบั
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรของคณะเภสชัศาสตร์ ม.
มหาสารคาม  จึงควรให้ความส าคัญ ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมทุกด้าน เช่น งบประมาณ 
บุคลากร เพื่อให้นิสิตได้จดักิจกรรมที่ท าให้เกิด
กระบวนการเรยีนรู้นอกชัน้เรยีนอย่างมคีวามสุข
เพิม่มากขึน้ 

4. ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพควบคู่
กบัการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกบัความคิดเห็นและความสุขของผู้เข้าร่วม
โครงการค่ายหมอยาเรยีนรูชุ้มชนมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้
แผนงานการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของ
คณะเภสชัศาสตร์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดโครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชนในครัง้นี้ 
รวมทัง้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยท าให้งานวิจัย
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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