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การวิจัยกึ่งทดลอง: งานประจำสู่การวิจัยกึ่งทดลอง สำหรับนักสาธารณสุข
สุปรีชา แก้วสวัสดิ์*, Ph.D. อรฤทัย อับดุลหละ*, สม. นเรศักดิ์ แก้วห้วย*, สม.
ปัจจุบันการดำเนินการโครงการสาธารณสุขสามารถพัฒนาสู่งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ หากนักสาธารณสุข
มีความเข้าใจในแนวคิดการพัฒ นาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดทำเป็ นประจำในพื้นที่ไปสู่การวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) ได้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ในภาคสนามหรือในสถานการณ์ ในชีวิตจริง
ที่ไม่สามารถทําการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มได้ เช่นเดียวกับการวางแผนโครงการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้อาจเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตามสภาพธรรมชาติ (intact groups) เช่น นักเรียนในห้องเรี ยน คนไข้ในโรงพยาบาล และผู้
ร่วมโครงการรณรงค์ต่าง ๆ (อรพินทร์ ชูชม, 2552) ซึ่ งรูปแบบการดำเนินการลักษณะนี้นักสาธารณสุข / นักสร้าง
เสริมสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยวิธีการจัดโปรแกรมสุขศึกษา
ที่ ผู้ จั ด ทำโครงการกำหนดขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า ตั ว แปรอิ ส ระและดำเนิ น การกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การรับรู้ หรือพฤติกรรมซึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นอาจจะอาศั ยหลัก
ทฤษฎีมาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรม เช่น การรับรู้อันตรายที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้อันตราย
จึงต้องประกอบด้วยกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นความรุนแรงของการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่
ทั้งนี้กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่ได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบก็ได้ หรืออาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตาม
สภาพธรรมชาติในสถานการณ์
การวิจัยกึ่ งทดลองถูกพัฒ นามาเพื่อเป็น แนวทางในการเลือกตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง เหตุผลระหว่าง
โปรแกรมสุขศึกษาที่ถูกจัดขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เรียกว่าตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามซึ่งหมายถึงผลของการ
กระทำที่ เกิ ดขึ้ น กับ ผู้ เข้ าร่ ว มกิจ กรรม เช่ น การเปลี่ ย นแปลงความรู้ ทั ศ นคติ หรือพฤติก รรม (Gasparrini, &
Bernal, 2015) วิธีการเช่นนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนที่ดำเนินการ
กับกลุ่มตัวในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามสภาพธรรมชาติ แต่ในอดีตที่ผ่านมานักสาธารณสุขยังขาดทักษะขาดการ
ออกแบบโครงการสร้างสุ ข ภาพให้ เหมาะสมกับ การพัฒ นาสู่ การวิ จั ยได้ ทำให้ โครงการต่าง ๆ มากมายจึงถู ก
มองข้ามไปไม่สามารถนำผลการทดลองมาเผยแพร่ในรูปแบบการวิจั ยได้ หากมีผู้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ออกแบบกิจกรรม (Intervention) ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการมากขึ้น
จนสามารถพัฒนาไปสู่การสรุปผลเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะได้
เช่นกัน (Dinardo, 2010)
* สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ความหมายของการวิจัยกึ่งทดลอง
การวิจั ย กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) เป็ น การวิจั ย ลั ก ษณะหนึ่ งที่ ค ล้ า ยกั บ รูป แบบการ
ทดลอง แต่ มีห ลั กการสำคัญ คือ การวิ จั ย รูป แบบนี้ ไม่เน้ นการมีกลุ่ มควบคุม จะมุ่งเน้ น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(Intervention Activities) ที่คาดว่ามีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่สังเกต (อรพินทร์ ชูชม, 2552) การ
คัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุ่มเพื่อการทดลองจะไม่สนใจในโอกาสของความน่าจะเป็น ซึ่งจะนำเอาใครที่ไหนอย่างไรก็ได้
(Non-Randomized) มาเข้าร่วมกิจกรรมในการทดลอง และในการทดลองนี้จะไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่สนใจนั้นได้ครบทุกปัจจัย (DeRue, 2012)

รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลายแบบซึ่งพอสรุปรูปแบบที่สำคัญดั งรูปแบบ
ต่อไปนี้ (อรพินทร์ ชูชม, 2552; Schaw, 2012)
1. แบบ Nonequivalent Control Groups เป็ น รู ป แบบที่ ใช้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม
ทดลองแต่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
2. แบบ Time –Series Design เป็นรูปแบบที่ใช้ศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ภายในกลุ่ม
ทดลอง
3. แบบ Case Studies เป็นรูปแบบที่ใช้ก ลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการสุ่มและไม่มีกลุ่มควบคุมจะใช้ศึกษาใน
สถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคล

การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิจัยกึ่งทดลอง
การออกแบบโครงการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชน
นักสาธารณสุขสามารถออกแบบเป็นการวิจัยกึ่งทดลองได้ โดยต้องกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านพฤติกรรมสุขภาพหรือจิต วิทยาที่นำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เข้าร่ วม
กิจกรรม กล่าวได้ว่าการออกแบบโครงการนั้ นต้องอยู่ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่กำหนดไว้ว่าพฤติกรรมของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเหล่านั้นต้องมีความรู้และทัศนคติที่ดี ต่อสิ่งนั้นด้วย ทำให้บุค คล
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมได้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557; Harris, McGregor, Perencevich,
Furuno, Zhu, Peterson, et al., 2006) หากนั ก สาธารณสุ ข กำหนดความคาดหวั ง ของโครงการเพื่ อ ให้ เกิ ด
ผลลัพ ธ์ห รือผลกระทบให้ เกิดขึ้น ก็จะต้องออกแบบกิจกรรมที่เรียกว่า Intervention หรือ การใช้สิ่ งทดลองให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎี เมื่อสิ้นสุดโครงการก็สามารถประเมินผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นได้ แต่หากไม่
มีการจัดโครงการใด ๆ เลยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ตลอดทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ใน
พื้นที่ได้เช่นกัน
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การออกแบบโครงการในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลองจึงเป็นรูปแบบที่สำคัญที่ทำให้เกิดความคุ้มทุ นในการ
จัดทำโครงการ ทุกกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาภายใต้ความสอดคล้องของทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ห รือจิต วิทยา
สามารถพัฒ นาความรู้ ทัศนคติ ให้ บั งเกิดผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนได้
ซึ่งทฤษฎีที่กล่าวถึงนี้เป็นทฤษฎีพื้ นฐานที่เหมาะกับการออกแบบกิจกรรมเพื่ อเป็นกลไกขับเคลื่อนของการกระทำ
หากกล่าวในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง การออกแบบกิจกรรมเหล่านี้ก็ คือ ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผกผันในตัวแปรตาม (Dependent Variable) (ดลรวี แวเยง, จันจิรา มหาบุญ และ สุ
ปรีชา แก้วสวัสดิ์, 2560)
ดังนั้น สิ่งสำคัญที่นักสาธารณสุขจะต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ ทฤษฎีพื้นฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์หรื อศาสตร์
แห่งแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อในการป้องกันโรค ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นศาสตร์ที่ส ามารถนำมากำหนดวิธีการจัดการทดลองใน
โครงการได้อย่างเหมาะสม เมื่อนักสาธารณสุขจัดทำโครงการก็จะต้องมี ความคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็น
อย่างไร อะไรเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ,
2547) แต่หากนักสาธารณสุขไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นฐานเลย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นก็จะ
ไม่ได้รับการแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนก็ไม่สัมฤทธิ์ผล ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ผลลัพธ์ความคาดหวังของการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบกึ่งทดลอง
ที่มา: โยธิน แสวงดี
หลังจากนั้ นนักสาธารณสุขสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพรรณนาที่เป็นการบรรยายให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากมีการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนงานผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการ
ได้ กล่าวได้ว่าการดำเนินการเช่นนี้เป็ นการมุ่งเน้นพิสูจน์ทฤษฎีที่เชื่อว่าเป็นตัวแปรอิสระตามที่กำหนดไว้ในทฤษฎี
จะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้ หลังจากมีก ารควบคุม (Control) ปัจจัยอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
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ทฤษฎีนั้น ๆ ตลอดทั้งวิธีการนี้ยังเน้นการพิสูจน์สมมุติฐานอย่างเป็นระบบที่อาศัยกระบวนการทดลองเป็นขั้นตอน
ในการยืนยันว่าผู้จัดโครงการได้พิสู จน์โดยผ่านกระบวนการทดลองและประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงความแม่นตรง
ของผลการศึกษา

แบบแผนการจัดกิจกรรมในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลองที่นิยมใช้ในงานสาธารณสุข
นักสาธารณสุขสามารถพิจารณารูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของโครงการได้ ดังนี้
4.1 แบบศึกษากลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) รูปแบบ
การวิจัยนี้ไม่มกี ลุม่ ควบคุมจึงไม่มีการสุ่ม ดังแผนภาพ
ทดสอบก่อน
O1

ให้สิ่งทดลอง
X

O1-2
X

คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้
คือ สิ่งทดลอง การจัดกระทำ (Treatment)

กำหนดให้

ทดสอบหลัง
O2

ตัวอย่าง: การรับรู้ภาวะคุกคามสารตะกั่วของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลแห่งหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 2
ทดสอบก่อน
ผู้ประกอบอาชีพ
มาดอวน 60 คน

ทดสอบหลัง
จัดกิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาอย่าง
มีแบบแผน (ทฤษฎี)

 วั ด การรั บ รู้ อั น ตรายจาก

สารตะกั่ ว/ ความเสี่ ยงต่ อ
การป่ วยจาการสั มผัส สาร
ตะกั่ว
 วั ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
ตั ว เพื่ อ ลดความเสี่ ย งการ
สัมผัสสารตะกั่ว

แผนภาพที่ 2 แบบศึกษากลุม่ เดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design)
ที่มา: ดลรวี แวเยง, จันจิรา มหาบุญ และ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ (2560)
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วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย เหมาะสำหรับทดลองเพื่อแก้ปัญหา แต่ไม่มีการควบคุมตัวแปรและไม่มีกลุ่ม
เปรียบเทียบ ผลที่วัดได้อาจจะไม่ใช่ผลจากการทดลอง วิธีนี้มุ่งเน้นการดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่ม
เดียว แต่ดำเนินการสังเกต (Observation) ผู้เข้าร่วมการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (O1 และ O2) หลังจาก
นั้ น จึงนำผลที่ได้จ ากการวัดหรือการสั งเกตไปเปรีย บเทียบกันเพื่อทดสอบดูว่า แตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร เช่น
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิ จกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอั นตรายจากการสัมผัสสารตะกั่ว การจัด
กิ จ กรรมอย่ า งมี แ บบแผนประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม (X) ซึ่ งในกรณี นี้ O1 เป็ น การทดสอบก่ อ นเข้ าร่ว มกิ จ กรรม
(Pretest) และ O2 อาจเป็นการทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Posttest) ผู้จัดสามารถนำคะแนนจากการสังเกตทั้ง
2 ครั้งไปเปรีย บเทีย บกัน ผลคะแนนที่ เพิ่มขึ้นอาจจะสรุปได้ว่าเป็นผลจากอิทธิพลของกิจกรรมที่ส อดคล้ องกั บ
ทฤษฎีที่ผู้จัดออกแบบมาเพื่อปรับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยั งไม่
สามารถสรุปได้อย่างเต็มที่ว่าเป็นจากการทดลองเพียงประการเดียว เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ แทรกเข้ามาด้วยก็
ได้ เช่น ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ประกอบกับอาจจะมี ตัวแปรด้านเวลามาเกี่ยวข้องด้วย หรือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ขณะทำการทดลองด้วยก็ได้ เนื่องจากแบบแผนการทดลองแบบ
นี้กระทำกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ไม่มีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุ่มอื่น ๆ แต่อย่างใด ซึ่ง
อาจจะเป็ น ข้อด้อยของแบบแผนการทดลองแบบนี้ ผู้ จัดกิจกรรมจึงควรคำนึงถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่ อาจจะมีส่ว น
เกี่ ย วข้อ งทำให้ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไม่ เป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง (พิ พั ฒ น์ ลั ก ษมี จรั ล กุ ล , 2546;
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557)
4.2 แบบศึกษาสองกลุ่ ม (Quasi-Equivalent Control Group Design Design) รูป แบบการวิจัยนี้ เป็ น
แบบที่ มี การเพิ่ มกลุ่ ม ควบคุม ขึ้ น มาอี กกลุ่ ม สำหรับ เปรีย บเที ย บผลการทดลองให้ ชั ดเจนขึ้น (Patrick, 1981;
DeRue, 2012)

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กำหนด

X

ทดสอบก่อน
O1
O1

ให้สิ่งทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
O2
O3
O2
-

O4
-

คือ สิ่งทดลอง การจัดกระทำ
O1-4 คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้ในกลุ่มทดลอง
O1-2 คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้ในกลุ่มควบคุม
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ตั ว อ ย่ าง: ก ารวิ จั ย กึ่ งท ด ล อ งส อ งก ลุ่ ม (Quasi-Equivalent Control Group Design Design)
เรื่อง ประสิทธิผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ในตำบลแห่งหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 3
ทดสอบหลัง

ทดสอบก่อน
ผู้ ป่ วย กลุ่ ม เสี่ ยงก่ อ น
ระยะความดั น โลหิ ต สู ง
50 คน (กลุ่มทดลอง)

จัดกิจกรรมตาม

 วัดการรับรู้อันตรายจาก

แผนการพัฒนา
อย่างมีแบบแผน

การป่ ว ยด้ ว ยโรคความ
ดันโลหิตสูง/ ความเสี่ยง
ต่ อ ก ารป่ วย ด้ วย โรค
ความดันโลหิตสูง
 วัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวเพื่อลดความเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง
 วัดระดับความดันโลหิต

ผู้ ป่ วย กลุ่ ม เสี่ ยงก่ อ น
ระยะความดั น โลหิ ต สู ง
50 คน (กลุ่มควบคุม)

แผนภาพที่ 3 แบบศึกษาสองกลุ่ม Quasi-Equivalent Control Group Design
ที่มา: Patrick, 1981; วลัยลักษณ์ สิทธิบรรณ์ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์, 2562
แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design แผนการทดลองแบบนี้มุ่งเน้น การ
ดำเนินการแบบกึ่งทดลองโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องถูกกำหนดเป็นกลุ่มควบคุมอีก 1 กลุ่มที่มีจำนวนเท่ากันเพื่อ
ใช้ เปรี ย บเที ย บผลการทดลอง ก่ อนเริ่ มการทดลองผู้ จั ด กิจกรรมจะมี การวัด หรือสั งเกตกลุ่ ม ตัว อย่างทุ กกลุ่ ม
หลังจากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ถูกกระทำใด ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการกระทำ
แล้วจึงทำการวัดหรือสังเกตกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วนำผลไปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ถ้าหาก
พบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นก็ สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ซึ่งก็คือผลจาก
การทดลองที่ผู้จัดกิจกรรมจัดขึ้นนั่น เอง แต่แบบแผนการทดลองแบบนี้มีข้อจำกัดคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเริ่ มต้น ทำให้เกิดความ
แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างอาจส่งผลไปยังผลการทดลองได้ ทั้งนี้ ในงานสาธารณสุขต้องคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์ที่สามารถอธิบายและ
ยอมรับได้ (Morgan, 2000)
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ข้อควรคำนึงสำหรับนักสาธารณสุขในการออกแบบโครงการในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง
1. นักสาธารณสุขพึงตระหนักว่าการวิจัยกึ่งทดลองถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ อให้มีความสมดุลทั้งความเที่ยงตรง
ภายในและภายนอก กล่าวคือ หากแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีความเที่ยงตรงภายในและภายนอกแล้วผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้นมีผลเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผู้จัดโครงการได้ดำเนินการ แต่ผู้จัดกิจกรรม
ควรกำจั ดอิท ธิพลของตั วแปรเกิน ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผ ลกระทบต่อการจัดกิจกรรม เช่น ความรู้ที่ผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรมมีอยู่เดิม หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก ตัวแปรเหล่านี้มีโอกาสส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จั ดโครงการควรกำจัดให้หมดไปก่ อนที่จะดำเนิน การจัดกิจกรรมโครงการ (Morgan, 2000;
White, & Sabarwal, 2019)
1.1 ควรตรวจสอบความแม่นตรงภายใน (Internal Validity) ของข้อมูลที่จะช่วยให้ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้อง/ เชื่อถือได้ เนื่องจากการวิจัยกึ่งทดลองที่มีความเที่ยงตรงภายใน จะต้องถูกอธิบายด้วยผลที่ได้
จากการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเท่านั้น ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.2 ควรตรวจสอบความแม่นตรงภายนอก (External Validity) ของข้อมูลด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้
จัดกิจกรรมจะเน้นเรื่องการเป็นตัว แทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถนำผลการวิจัยไปอ้ างอิงกลุ่มประชากรได้
แบบการวิจัยกึ่งทดลองนี้หากมีการเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี ความเป็นตัวแทนสูง มีการอ้างอิงที่สมเหตุสมผล
แล้ว ข้อค้นพบก็จะมีความทั่วไปในการสรุปอ้างอิงได้และใช้ในสถานการณ์จริงได้ ซึ่งปัจจัยที่มี ผลต่อความแม่นตรง
ภายนอกมักจะเกิดจากวิธีการสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามา
2. การควบคุมสถานการณ์ที่จะกระทบต่อผลที่เกิดจากการทดลองและตัวแปรบางตัวที่อาจจะมีผลต่อการ
ทดลอง ผู้จัดโครงการควรมีการควบคุมสถานการณ์ที่จะมากระทบกระเทือนต่อผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม โดยมี
วิธีการควบคุมเพื่อให้ผลการจัดกิจกรรมที่ถกู ต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ด้วยการควบคุม 2 วิธี ดังนี้
2.1 วิ ธี ก ารทางกายภาพ (Physical Manipulation) ผู้ จั ด โครงการต้ อ งควบคุ ม สถานการณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีโอกาสแสดงปฏิกิริยาต่า ง ๆ ออกมาได้เท่าเทียมกัน และให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เช่น จัดสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมให้คงที่
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
2.2 วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมกิ จกรรม (Selectional Manipulation) ผู้จัดโครงการต้องพยายามให้ผล
การจัดกิจกรรมนั้นเกิดจากสาเหตุที่ศึกษาโดยตรง ไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะฉะนั้นผู้
จัดโครงการต้องควบคุมความแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีคุณสมบัติต่าง
ๆ คล้ายคลึงกันมากที่สุด หากกิจกรมมที่จัดขึ้นมีผู้เข้ากิจกรรมเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ควรใช้วิธีการเลือก
ดังนี้ (อรพินทร์ ชูชม, 2552; Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; Schaw, 2012)
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วิธีการจับคู่ (Matching) ผู้จัดโครงการควรกระทำขึ้นเพื่ อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคุณ สมบัติต่าง ๆ ของตัวแปรมีความเท่า เทียมกัน ซึ่งวิธีการจับคู่ที่ ผู้จัดกิจกรรมสามารถกระทำได้มี 2
ลักษณะ ดังนี้
 จั บ คู่ เป็ น รายบุ ค คล (Individual Matching) ผู้ จั ด กิ จ กรรมต้ อ งคำนึ งถึ ง ลั ก ษณะของตั ว แปรที่ ไม่
ต้องการศึกษาและคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาเป็นเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการจับคู่ เช่น ระดับสติปัญญา
พื้นความรู้เดิม ความถนัด ฯลฯ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน
เป็นรายบุคคล
 วิธีการจับคู่เป็นกลุ่ม (Group Matching) ผู้จัดโครงการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมให้มีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนเท่ากันทางสถิติแล้วคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นวิธีการจับคู่ที่จะทำให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกิดความสมดุลกัน
แต่สิ่งที่พึงระวังที่เป็นปัญหาหนึ่งของการจัดกิจกรรมกึ่งทดลองที่นักสาธารณสุขต้ องระมัดระวังคือ การ
แปลความหมายของผลการทดลองที่ได้ หากการดำเนินการกึ่งทดลองครั้งนั้นไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม ข้อสังเกตุ
ที่เกิดขึ้นคือ อคติ (Bias) ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลการทดลองการใช้โปรแกรม
ของโครงการขาดความเที่ยงตรงภายในได้

ข้อดีของการวิจัยกึ่งทดลอง (Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; Gasparrini, & Bernal, 2015)
ข้อดีของการวิจั ยกึ่งทดลองที่สามารถนำไปเป็นรูปแบบการวางแผนจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
สำหรับนักสาธารณสุขเนื่องจาก:
1. การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ เป็ น ทางเลื อ กในการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล
ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะทำการควบคุมการทดลองได้อย่างสมบูรณ์
2. การวิจัยกึ่ งทดลองเป็ นสิ่งที่เป็ น ไปได้ในทางปฏิบัติทำให้ นักสาธารณสุ ขสามารถสรุ ป อ้างอิงผลไปใช้
ในสถานการณ์จริงทั่วไปอื่น ๆ ได้
3. สามารถใช้ทดสอบทฤษฎีเพื่อยืนยันว่าทฤษฎีนั้นยังมีความถูกต้องทันสมัย เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยาหรือการรับรู้ต่าง ๆ การทดสอบทฤษฎีจะทำให้ทราบว่าทฤษฎีนั้นยังคงใช้ได้หรือไม่สำหรับการประยุกต์ใช้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. เป็ น แบบแผนการวิจั ย ที่ ส ามารถทำได้จริง สามารถนำไปปฏิ บั ติได้ในสภาพการณ์ จริง (Practical)
ซึ่งงานวิจัยทางสาธารณสุขเป็นการศึกษาความรู้สึก นึกคิดของคน ซึ่ง การดำเนินการจัดกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นจากการ
มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ได้รับสิ่งทดลองอาจไม่สามารถทำได้
เหตุผลทางจริยธรรมหรือการควบคุมต่าง ๆ อาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเคร่งครัดเพราะการกระทำในสถานการณ์
จริง เช่น สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ในชุ มชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการระบาดของโรค รูปแบบการวิจัยแบบทดลอง
ที่แท้จ ริง (True Experimental Design) จึงไม่ส ามารถกระทำได้ แต่แบบแผนการวิจัยแบบกึ่ งทดลองสามารถ
ทดสอบความเป็นเหตุและผลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้อย่างสมเหตุสมผล
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5. การวิจัยนี้มีความตรงภายนอกสู งกว่าแบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง เนื่องจากแบบแผนการ
วิจัย แบบกึ่งทดลองเป็น การศึกษาวิจัยในสภาวะธรรมชาติ (Natural Setting) หรือทำการทดลองในภาคสนาม
(Field Setting) ซึง่ เป็นสภาพการณ์จริง จึงสามารถอ้างอิงผลกลับไปยังกลุ่มประชากรได้

ข้อจำกัดของแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Gasparrini, & Bernal, 2015; White, & Sabarwal, 2019)
การวางแผนจัดทำโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองทุกโครงการสิ่งที่นักสาธารณสุขต้องระมัดระวังใน
การออกแบบเนื่องจาก:
1. การวิจัยกึ่งทดลอง อาจจะไม่มีการสุ่มตัวอย่างทำให้มีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดกระทำการ
ทดลองมีผลต่อการทดลองได้ โดยเฉพาะปัญหาความเทีย่ งตรงภายในของการทดลอง
2. การวิจัยกึ่งทดลองบางครั้งมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะ ทำให้การวิจัย กึ่งทดลองนั้นอาจมี
ปัญหาเรื่องความเที่ยงตรงภายนอกในการสรุปอ้างอิงผล
3. แบบการวิจัยกึ่งทดลองไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นักสาธารณสุขต้องมีการใช้
วิธีการหลายอย่างที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่ าเทียมกัน เช่น เก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างและใช้สถิติควบคุมความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เป็นต้น
4. แบบแผนการวิจั ย กึ่ งทดลองเป็ น การศึ กษาวิจั ยในสภาพธรรมชาติห รื อ ทำการทดลองในภาคสนาม
ผลการวิจัยที่ได้อาจเกิดจากผลของปัจจัยอื่น ๆ (Rival hypotheses) นอกเหนือจากการจัดกระทำที่ให้การสรุป
ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตั วแปรต้นและตัวแปรตามนักสาธารณสุขจึงทำด้ วยความระมัดระวัง ซึ่งการทดสอบ
ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรมีอำนาจต่ำกว่าแบบแผนการวิจยั แบบทดลองที่แท้จริง
5. แบบแผนการทดลองนี้อาจจะมีความตรงภายในต่ำกว่าแบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง เนื่องจาก
แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสุ่มและการควบคุม จึงอาจเกิดปัญ หาในด้านความตรง
ภายใน เช่น ความลำเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เหตุการณ์พ้องและวุฒิภาวะ เป็นต้น

นักสาธารณสุขควรวางแผนอย่างไรเพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบการวิจยั ของการวิจัยกึ่งทดลอง
(Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557)
เมื่อนักสาธารณสุขเริ่มต้นจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ข้อตกลงที่สำคัญที่จะต้องพิจารณามีดังนี้
1. ควรเลือกหัวข้อปัญหาเพื่อจัดโครงการ กำหนดขอบข่ายของโครงการว่ าจะดำเนินการในขอบเขตแค่ไหน
และในแง่มุมใด
2. ควรศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษามากยิ่ งขึ้นและได้แนวทางในการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยอย่างเหมาะสม
3. ควรพิจารณาปัญหาของโครงการเพื่อให้ทราบว่าต้องการดำเนินการอย่างไร อะไรคือกิ จจกรรมที่จะจัด
และมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะมีผลต่อการจัดกิจกรรม
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4. ควรกำหนดนิยามปัญหาให้ชัดเจน เพื่อจะได้ตรวจสอบโดยวิธีวิจัย
5. ควรตั้งสมมติฐานการจัดทำโครงการให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ควรออกแบบกิจกรรมโครงการแบบกึ่งทอลอง (Experimental Design) โดยการกำหนดรายละเอียดของ
สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ได้แก่
6.1 กำหนดกรอบการจั ดกิจ กรรมที่ส อดคล้องกับทฤษฎี (อาจจะเรียกว่า ตัวแปรอิสระ/ หรือ ตัวแปร
ทดลอง หรือตัวแปรจัดกระทำ)
6.2 กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการจัดกิจกรรม (ตัวแปรทีไ่ ม่ต้องการศึกษา) และหาวิธีการที่จะ
ควบคุมปัจจัยเหล่านั้น
6.3 เลือกแบบกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการทดลอง
6.4 กำหนดและเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตัวอย่าง) โดยให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการ
6.5 กำหนดและสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6.6 ดำเนินการศึกษานำร่อง (Pilot Study) ก่อนทำจริง เพื่อศึกษาลู่ทางและหาทางขจัดปัญหาอันอาจ
เกิดขึ้นในขณะดำเนินการจัดกิจกรรม (ทดลอง)
7. ดำเนินการจัดกิจกรรม (ทดลอง) ตามแบบแผนการจัดกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้
8. จัดกระทำข้อมูล และวางแผนการนำเสนอข้อค้นพบ
9. สรุปผลการทดลอง
10. เขียนรายงานโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองเมือ่ สิ้นสุดการดำเนินการ

บทสรุป
สาระที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็ นว่าการพัฒนาโครงการสร้างเสริ มสุขภาพที่นักสาธารณสุขในสถานบริการ
สาธารณสุขจัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสุ ขภาพประชาชนในชุมชน สามารถพัฒ นาและเขียนรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการแบบการวิจัยกึ่งทดลองได้อย่ างมีคุณภาพได้ หากนักสาธารณสุขเรียนรู้วิธีการวางแผนการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการภายใต้รายละเอี ยดที่เป็นหลักวิชาการที่สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง การพัฒนา/ การเรียนรู้ทักษะการวางแผนโครงการที่ดีจะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมดำเนินงาน และการ
รายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองได้ จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักสาธารณสุขอีกต่อไป หากทุกคน
เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิจัย
กึ่งทดลอง แบบการจัดกิจกรรมกึ่งทดลองที่นิยมใช้ ในงานสาธารณสุข ข้อควรคำนึ งสำหรับนักสาธารณสุข ข้อดี/
ข้อจำกัดในการออกแบบโครงการสร้างเสริมสุ ขภาพในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง และแนวทางการวางแผนที่จะ
นำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบการวิจัยของการวิจัยกึ่งทดลอง หากทุกคนมีความรู้/ ความเข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้แล้วจะ
สามารถพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ เป็นงานประจำนำไปสู่การเขียนรายงานผลโครงการเป็นรายงานการ
วิจัยกึ่งทดลองและสามารถเผยตีพิมพ์ผลงานได้
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

ข า ย ถู ก สุ ด ๆ
o

คอนโดเชียงใหม่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 พื้นที่ 50 ตารางเมตร ตรงข้ามกับ

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซื้อจากโครงการ 875,000 บาท ขาย 400,000 บาท
o คอนโดชั้น 5 บางใหญ่ซิตี้ ซื้อจากโครงการ 285,000 บาท ขาย 150,000 บาท
o

ที่ดินเปล่า 2 แปลง 300 กว่า และ 100 ตารางวา
ขายตารางวาละ 5,500 บาท อยู่หลังปัม๊ ปตท.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

o

ที่ดินจัดสรรค์คลอง 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คนละฟากถนนตรงข้ามวัดธรรมกาย เนื้อที่ 575 ตารางวาๆ ละ 15,000 บาท

ติดต่อ สมจิตต์
โทร. 081-768-8808, โทร. 081-866-9218

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึง่ พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
กับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิด ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ

หนังสือรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ อ่านง่าย ใช้งานสะดวก สั่งซื้อได้แล้วที่ www.niin.com
โปรดติดตาม หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

