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บทคัดยอ
  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของบทเรียน เร่ือง การประเมินผลกระทบ
สุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน  
38 คน  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑ E1 / E2 (80 / 80)  และ
สถิติทดสอบ Pair -  t  test  ผลการวิจัย พบวา  คาคะแนนความรูระหวางเรียน (E1) และความรูหลังการใชบทเรียน 
(E2) เทากบั 80.45 / 82.78  คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียหลังทดลองใชมคีาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  (P- value = ≤ 0.01)  นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวม
ระดับมาก  ทั้งน้ีนักศึกษาไดเสนอแนะใหปรับเน้ือหาใหนอยลง เพ่ิมเวลาและแทรกกิจกรรมที่เก่ียวของระหวางเรียน

คําสําคัญ
  การพัฒนาบทเรียน   การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน   นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

Abstract
  The purpose of this research was to develop and efficiency assessment of Lesson plans which 
Community Health Impact Assessment. 38 students of public health major were participated. The  E1/E2  
(80 / 80)  and Pair - t test were used for analysis. The result showed that Lesson plans which  Community 
Health Impact Assessment ritual to build encouragement for students were 80.45 / 82.78.  Moreover, the 
satisfaction of lesson plans at a high level. Comparison of lesson the post – learning achievement score 
was higher than the pre – learning score (P - value = ≤ 0.01). In concluding, students suggested that to 
reduce of lesson content, time and activity addition.
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บทนํา
  ในประเทศไทยหนาท่ีของชุมชนเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการการพัฒนาท่ีมุงเนนระบบทุนนิยมเพ่ือ            
ความกาวหนาของประเทศเม่ือการพัฒนาเสร็จสมบรูณก็ถือเปนความสําเร็จตามความตองการของรัฐผูกําหนดนโยบาย
การพัฒนา มิใชความตองการของชุมชนจึงทําใหเกิดปญหาท้ังเร่ืองสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบแผนชีวิต      
ทั้งระบบก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (ตระกูล  ชํานาญ, 2552) นอกจากน้ีการพัฒนาตามแนวคิดน้ีมุงเนนเฉพาะ
ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเขามาครอบครองปจจัยดานการผลิตสินคาหรือการใหบริการโดยมีผลกําไรเปนตัวกําหนด 
เปนระบบเศรษฐกจิทีม่กีลไกตลาดเปนฐานในการตัดสนิใจ ในระบบคดิเชนน้ีไมไดตระหนักตอผลกระทบทีจ่ะตามมา
สูชมุชนระยะยาว  (โชต ิ ถาวรศรี  สมศกัด์ิ สนัติสขุ โนริยูกิ  ซซูกิู  และ ขนิษฐา นนัทบตุ, 2555)  การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพของชุมชนจงึเปนกระบวนการแกไขผลกระทบของกิจกรรมการพัฒนา จากการเปล่ียนแปลงปจจยักําหนด
สุขภาพท่ีเกิดขึ้น และการคาดการณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพน้ันตอสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมทั้งในทางลบและทางบวก และรวมกันเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นแลว 
และคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งรวมกันทบทวนทุนทางสังคมของชุมชนทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน (Cameron, Ghosh & Eaton, 2011, 435)
  กระบวนการประเมนิผลกระทบตอสขุภาพของชมุชนจงึเปนเครือ่งมอืสนบัสนนุ สงเสรมิใหเกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรูรวมกันในชมุชนเก่ียวกับปจจยักําหนดสุขภาพ สิง่คกุคามสุขภาพ การคาดการณผลกระทบตอสขุภาพท่ีคาดวา
จะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงปจจยักําหนดสขุภาพดานตาง ๆ  และเสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบตอ
สุขภาพ รวมทั้งมาตรการในการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งกระบวนการดังกลาวไดชวยใหเกิดความเขาใจ         
และความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางประชาชน เจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ี (อุไรวรรณ  อินทรมวง  ยรรยงค อินทรมวง และภาณี ฤทธิมาก, 2554, 716)   ดังน้ันการสรางสุขภาพตองเกิด
ขึ้นควบคูกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนท่ีถือเปนแนวทางสําคัญในการ
สรางชุมชนสุขภาวะ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัดกระบวนการประเมินผล 
กระทบสุขภาพชุมชนเปนเน้ือหาสวนหน่ึงรายวิชา HSC 4201 การประเมินผลกระทบสุขภาพในกลุมวิชาเลือกเสรี   
โดยในแตละภาคการศึกษามนีกัศึกษาสนใจเรยีนเปนจาํนวนมากทําใหกระบวนการเรียนการสอนตองมคีวามหลากหลาย
และสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชาดังกลาวอยางแทจริง การจะแกไขปญหาจําเปนตองกอใหเกิดการ                        
สงเสริมการมสีวนรวมซึง่เปนยุทธวิธีสาํคัญในสรางความรูและความเขาใจรวมกัน รวมถึงเพ่ิมโลกทัศนและการเรียนรู   
ดวยตนเองโดยผานบทเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเองท่ีไมจําเปนตองใชสถานท่ีและการกําหนดระยะเวลา ผูวิจัย  
จึงไดพัฒนาบทเรียน เร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาสุขภาพและประยุกตใชในการออกฝกประสบการณภาคสนามตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนและวัดประสิทธิภาพของบทเรียน เร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับ
นักศึกษาสาธารณสุขตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80
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  2. เพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรยีน เร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพ
ชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุข
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน เร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษา
สาธารณสุข

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
       1.1  การพัฒนาบทเรียน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  เพ่ือใหไดบุคคล
ที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการและกระจายอยูในขอบเขตของการศึกษา ซึ่งการศึกษานี้ไดคัดเลือกตัวแทน     
เพ่ือสรางบทเรียนจากหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข  จํานวน  3  ทาน รวมกับนักวิชาการ               
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลกระทบสุขภาพจากสถาบันอุดศึกษา จํานวน 2 ทาน
      1.2 การทดสอบประสิทธิผลของบทเรยีนคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  ตามคุณสมบตัิ 
ดังน้ี
    1.2.1  เปนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตรหลักสูตรภาคปกติทีล่งทะเบยีนเรียนรายวิชาการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ (HSC 4201) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  จํานวน  38  คน 
              1.2.2 สมัครใจเขารวมโครงการ
              1.2.3  สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ
  2.  วิธีการศึกษา
                  2.1  การสรางบทเรียน มีขั้นตอนการศึกษา ดังน้ี 
                        2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังน้ี
                                  1) สํารวจความตองการของผูเรียน
      2) พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมขององคความรูที่ไดจากขอ 2.1.1 กับรายวิชาการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ
    2.1.2  กําหนดสาระการเรียนรูของรายวิชาที่จะนํามาสรางบทเรียน
                          2.1.3  วิเคราะหลักษณะขององคประกอบสําคัญของบทเรียน ไดแก สาระการเรียนรู ผลลัพธการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูบทเรียน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  แหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม
   2.2  การประเมินประสิทธิผลของบทเรียน ใชเคร่ืองมือ ดังน้ี
    2.2.1  การหาประสิทธิภาพบทเรียน ทําวัดคะแนนเฉล่ียความรู กอนและหลังการทดลองใช            
บทเรียนและวัดประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีได โดยใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 80 / 80  
    2.2.2  การวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียน  วัดจากแบบทดสอบความรูกอน 
- หลังท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 
    2.2.3  ความพึงพอใจตอบทเรยีนครอบคลมุความพงึพอใจตอเนือ้หาบทเรยีน สือ่ประกอบการสอน  
กิจกรรมการเรียน และผูสอน
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  3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
      การศึกษาคร้ังน้ี ไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต           
สภาพแวดลอมและความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีเพ่ือหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอมในพื้นท่ี 
โดยใชเคร่ืองมือประกอบดวย 
       เคร่ืองมือชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามประเมินความรู ใชวัดกอน - หลังการทดลองใชบทเรียน เปนแบบ
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0  คะแนน
      เคร่ืองมอืชดุที ่ 2  เปนแบบประเมนิความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3  ระดับ 
แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนต้ังแต 1- 3 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
   เคร่ืองมือชุดท่ี  3  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชบทเรียนและ           
ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน
  4.  การวิเคราะหขอมูล
       4.1 ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80 / 80  (คาเฉล่ีย) 
       4.2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการนําบทเรียนไปใชในกระบวนการเรียนรู ใชการวิเคราะหคาเฉล่ียและ        
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t -  test

ผลการวิจัย
  สวนท่ี  1  ผลการสรางบทเรียน 
  ผูวิจัยไดทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
บทเรียน ดําเนินการโดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขและตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย
  1.  สาระการเรียนรู
       นโยบายภาครัฐภายใตระบบทุนนิยมไดนําไปสูปญหาส่ิงแวดลอม สังคมและสุขภาพของประชาชน 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชนไดสรางความเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเปนความพยายาม       
ในการแสวงหาแนวทางปองกันปญหาทางสุขภาพโดยการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศ วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอสุขภาวะท่ีดี  
โดยกระบวนการเร่ิมตนจากการท่ีชุมชนตองรวมกันกําหนดนิยามสุขภาพของตนเองวาชุมชนที่อยูเย็นเปนสุขมี         
ความหมายอยางไร การท่ีจะมสีขุภาพดีมปีจจยัอะไรทีเ่ก่ียวของบาง ปจจยัเหลาน้ีจะนํามาวิเคราะหผลกระทบเชงิบวก
หรือเชิงลบอยางไร โดยผลการประเมินที่ไดจะนําเขาสูการพิจารณาของชุมชน และสงตอขอมูลไปยังหนวยงาน              
ที่เก่ียวของตอไป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชนจึงเปนจุดเร่ิมตนของความเช่ือมโยงกันเปนองครวม
อยางสมดลุระหวางการพัฒนาชุมชนและสุขภาพ ซึง่การปฏิบตักิารประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชมุชนทีผ่าน
มาน้ันมเีน้ือหาท่ีกวางและไดสะทอนมมุมองวาสุขภาพเปนผลลพัธของชวิีตท่ีดลุยภาพ มคีวามสัมพนัธทีด่รีะหวางกัน    
ในชุมชน เปนความสัมพันธที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น และไมเบียดเบียนธรรมชาติ เปนกระบวนการ
ของชวิีตท่ีมคีวามเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงโยงใยอยูกับสุขภาวะโดยรวมของสังคมและระบบนิเวศ  ดงัน้ันการดูแลรักษา
สุขภาพของคนตองเกิดข้ึนควบคูกับการเยียวยารักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนหรือสังคม       
ที่ถือเปนแนวทางสําคัญในการสรางชุมชนสุขภาวะ
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  2.  ผลลัพธการเรียนรู
      2.1  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับชุมชนและปญหาสุขภาพจากการพัฒนาชุมชน
   2.2  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตของการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน
          2.3  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเพ่ือแกไข
ปญหาสุขภาพจากการพัฒนาชุมชน
         2.4 มีความสามารถในการใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการใชขอมูลจากชุมชนเปนฐานเพ่ือ
การเรียนรูในหองเรียน
  3. การจดัการเรยีนรูใชเวลาการเรยีนรู 3 ครัง้ ครัง้ละ 3  คาบ (คาบละ 60  นาที) ดงัเสนอในตารางท่ี 1

ตารางที่  1  
การจัดการเรียนรูบทเรียน

    
  1      1. 

 

     2. 

  

    1.    Power Point  

  

    2.   

   

 

 

 

 

 

  2       1.  

 

      2.

 

     1.    Power Point  

 

 

    2.  
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ตารางที่  1  
การจัดการเรียนรูบทเรียน (ตอ)

  สวนท่ี 2 การหาประสทิธิภาพของบทเรยีนโดยหาอัตราสวนประสทิธิภาพกระบวนการระหวางเรยีน 
(E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) (E1 / E2 = 80 / 80)
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1)  และผลของการใชบทเรียน (E2)      
ไดคาเทากับ 80.45 / 82.78  ทั้งน้ีบทเรียนท่ีผูวิจัยรวมกับผูเก่ียวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใหคา E1 / E2 สูงกวา
เกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว ดังตารางท่ี  2 

   E1 E2 E1 / E2 

 

 38 80.45 82.78 80.45 / 82.78 

  สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใชบทเรียน
  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิบทเรยีน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลีย่กอนและหลังทดลองใชเทากับ 
4.50 และ 7.05 ตามลําดับ  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.33 และ 1.39 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห                        
ความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรู
เฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = ≤ 0.01)              
ดังตารางท่ี  3

   3 ประเมิน

 

 

   

 

 

 

    

  2   

 E1 / E2 = 80 / 80  
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 t -test P-value* 

 

 

4.50 

7.05 

1.33 

1.39 

12.02  0.01 

  สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอบทเรียน
             ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบทเรียน พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวม
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 2.39  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทัง้น้ีนกัศึกษามีความพึงพอใจ
บทเรยีนท่ีสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการปฏบิตังิานหลังจากจบการศกึษามากท่ีสดุ คาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 2.71  
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในดานความเขาใจงายของเน้ือหา คาเฉล่ีย
เลขคณิตเทากับ 2.07  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35  

  สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการใชบทเรียน
  ขอเสนอแนะในการใชบทเรียนจากการสนทนากลุม สรุปไดวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนถาจะนําสูการปฏิบัติ         
อยางตอเน่ืองและขยายผลสูการใชประโยชนในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรตองกอเกิด                    
การแลกเปล่ียนประสบการณจากผูปฏิบตัโิดยเฉพาะบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อนัจะนําไปสูการถอด
องคความรูออกมาเปนแนวปฏบิตัไิดสอดคลองกบัพืน้ที ่ ทัง้นีน้กัศึกษายงัเสนอแนะจดุเดนและจดุดอยของบทเรยีน ดงันี้
  จุดเดนของบทเรียน
         1. สามารถนําความรูจากบทเรียนไปตอยอดในการทําวิจัยได
           2. เน้ือหาในบทเรียนมีความหลากหลาย ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงคและขอมูลสามารถนําไป
ใชประโยชนได
          3. เน้ือหาบทเรียนอานแลวเขาใจ เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีเรียนทําใหเขาใจปญหาผลกระทบสุขภาพชุมชนมากข้ึน
          4. ผูสอนมเีทคนิคการนําเสนอขอมลูประกอบการเรยีนไดเหมาะสมและเขาใจงายสามารถนําไปประยกุตใช
ในการปฏิบัติงานได
     จุดท่ีตองปรับปรุง
       1. ควรกําหนดกิจกรรมทั้งหัวขอ วัตถุประสงค และวิธีการใหชัดเจน
       2. สื่อวีดีทัศนที่ใชประกอบการเรียนควรมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเหมาะสม
       3. เน้ือหาในบทเรียนมากเกินไปและบางหัวขอมีความซับซอน ควรเพ่ิมตัวอยางประกอบ
       4. ควรขยายเน้ือหาใน Power Point เพ่ือใชทบทวนเน้ือหา

 

  3   
 

* Pair – t  test   0.05 
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       5. ระยะเวลาท่ีใชในการสอนนานเกินไป ควรเพ่ิมเติมกิจกรรมในหองเรียน
       6. ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีประกอบการเรียน

อภิปรายผล
  การพัฒนาบทเรียนโดยการมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยใชขอมูลจากงานวิจัย         
รวมกับสถานการณปญหาสุขภาพชุมชนทาํใหเน้ือหาของบทเรียนมีความทันสมยัและใกลเคียงกับสถานการณปญหา
สขุภาพในปจจบุนั  สงผลใหนกัศึกษามีความเขาใจเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังแสดงจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนท่ีไดคาคะแนนทดสอบความรูเฉลีย่หลังทดลองใช  มคีาสงูกวากอนทดลองใชอยางมนัียสําคัญ
ทางสถิต ิในสวนของความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนอยูในระดบัมาก โดยผูเรียนพึงพอใจตอเน้ือหาของบทเรียน
ที่สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษา ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากการไดศึกษางานวิจัย         
การมโีอกาสนําเสนอความคิดเห็นและรวมกันอภิปรายแนวทางการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบสขุภาพ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกับ      
ผูอื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว รายวิชาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว  คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ม.ป.ป.) พบวา นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกระบวนการแบบรวมมือมีคะแนน           
หลังเรียนแตกตางจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักศึกษาสวนใหญพอใจกับ          
การสอนรปูแบบนี ้มกีารชวยเหลือกลุม ความรบัผดิชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นหลงัการเรียน
แบบรวมมือโดยเฉล่ียสูงขึ้นและนักศึกษามีความสัมพันธภายในหองเรียนเพ่ิมขึ้น

สรุป
  คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและหลังทดลองใชบทเรียนท่ีสรางข้ึนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับนยัสําคัญ 0.05 ซึง่กระบวนการวิจยัน้ีไดสะทอนแนวทางการกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทีผ่สมผสาน
กระบวนการปฏิบัติการต้ังแตการคนหาปญหา การรวมกันเรียงลําดับความสําคัญของปญหา การแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาและการติดตามประเมินผล อนัจะนําไปสูความเขาใจและการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบ
สุขภาพชุมชนของนักศึกษาตอไปในอนาคต  อยางไรก็ตามการสรางบทเรียนเก่ียวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ชุมชน มีขอเสนอแนะ ดังน้ี
  1. การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเปนเทคนิคท่ียังขาดขอมลูสนับสนุนท่ีเพียงพอ ดงัน้ัน การพัฒนาบท
เรยีนน้ีจึงจําเปนตองใชประสบการณของผูสอนและผูเก่ียวของในการพัฒนาบทเรียนเพ่ือใหไดเน้ือหาที่เหมาะสม
สําหรับนักศึกษาทางดานสาธารณสุขศาสตร 
  2. กระบวนการการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีคอนขางเขาใจยากตองใชสื่อประกอบท่ีนําเสนอขอมูลให
ครอบคลมุรายละเอียดของข้ันตอนการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนทีช่ดัเจน อนัจะสงผลตอความเขาใจของผูเรียน 
  3.  การสรางความเขาใจระหวางเรยีนโดยการจดักิจกรรม เชน การแบงกลุมศกึษาใบงาน  การรวมกนัอภปิราย
ปญหาท่ีศกึษาจากส่ือวีดทีศันทีเ่ก่ียวของจะชวยใหนกัศึกษาเขาใจกระบวนการและนําไปใชในการวิจยัและการปฏิบตัิ
งานในอนาคตได
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  4 เน้ือหาของบทเรียนควรมุงเนนไปท่ีกระบวนการประเมินเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช             
โดยสังเคราะหผลการศึกษาจากงานวิจยัท้ังในประเทศและตางประเทศอันจะสงผลตอการลดความซํา้ซอนของเน้ือหาได
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