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             This quasi-experimental research was designed to study the effectiveness of a  

dental health education program on dental caries preventive behavior among the sixth  

grade students in Luangsuan  District, Chumporn Province. 

             The sample were grade 6 students in two primary school, i.e.,Ban Naimeang School 

and Wat Sawangmanus School, which were selected by purposive sampling. By simple 

random sampling, 30 students from Ban Naimeang School were the experimental group and 

30 students from Wat Sawangmanus School were the control group. The experimental 

group received the health education programme constructed by the researcher and the 

control group received normal health education programme. 

               The data were collected by using questionnaires consisted of many parts, i.e., 

knowledge of dental caries, perceived noxiousness, perceived probability, response 

efficacy expectancy, self efficacy expectancy and dental caries preventive behavior. Pre-

test was made on the experimental group and control group 7 days before applying the 

health education programme, and post-test was made 7 days after applying the 

programme. The data were then analyzed through percentage, mean, standard  

deviation, dependent t-test and ANCOVA analysis. 

 The results were as follows : 

                1. After having the health education programme on dental caries preventive 

behavior, the experimental group had significantly better knowledge of dental caries, 

perceived noxiousness, perceived probility, self-efficacy expectancy, response efficacy 

expectancy and dental caries preventive behavior than before having the health education  

programme at .05 level. 

 

 

 

 



               2. After having the health education programme on dental caries preventive 

behavior, the experimental group had significantly better knowledge of dental caries, 

perceived noxiousness, perceived probility, self-efficacy expectancy, response efficacy 

expectancy and dental caries preventive behavior than those without the health education  

programme at .05 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

       

ภูมิหลัง 
            ปญหาโรคในชองปากโดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคฟนผุ เปนปญหาเร้ือรังที่บ่ันทอนสุขภาพ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โรคฟนผุมีอุบัติการณสูงมากในประชากรตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ 

ทําใหมีผลกระทบตอการศึกษา และพัฒนาการดานตางๆของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก รวมทั้ง

สงผลตอเนื่องถึงภาวะสุขภาพเมื่อเติบโตเปนวัยผูใหญดวย เพื่อใหเยาวชนไทยเติบโตเปนประชากรที่มี

คุณภาพ รัฐบาลจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาโรคฟนผุและดําเนินการแกไข โดยบรรจุแผนงาน

ทันตสาธารณสุขลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เร่ิมต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟนผุและดําเนิน

มาตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) โดยยึดเปาหมาย 

สุขภาพดีถวนหนา พ.ศ.2543 ดวยการใชกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานเปนมาตรการสําคัญในการ

ดําเนินงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) มุงเนนการควบคุม

โรคฟนผุและปรับปรุงสภาวะปริทันตในกลุมเด็กนักเรียนและประชาชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เนนการแกไขปญหาการเจ็บปวยในชองปากของ

ประชาชน เพื่อใหสามารถสงวนฟนไวใชงานไดตลอดชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคลและครอบครัว รวมทั้งการดูแลทันตสุขภาพดวย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  ซึ่งอยูในชวงเปล่ียนผานของระบบสุขภาพจาก “การซอมสุขภาพไปสูการ

สรางสุขภาพ” จึงมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  และศักยภาพความ

เขมแข็งของภาคประชาคม เพื่อใหประชาชนสามารถสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคมได โดยมีเปาหมายใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน มีการ

สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ  ซึ่ ง เปนปจจัยเ อ้ือตอการมี สุขภาพดี 

(คณะกรรมการจัดทําแผน 9 ของกระทรวงสาธารณสุข.  2544: 134-135) 

             การสาํรวจสภาวะทนัตสุขภาพแหงชาติที่จัดทาํโดย กองทนัตสาธารณสุข กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข เร่ิมต้ังแต พ.ศ.2520 และดําเนินการตอเนื่องมาใน พ.ศ.2527, 2532, 2537 และ 

2543-2544  พบวา อัตราการเกิดโรคฟนผุในเด็กกลุมอายุ 12  ป มีแนวโนมสูงข้ึน เมื่อแยกแตละภาค 
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พบวาภาคใตมีแนวโนมคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืนๆในปเดียวกนั รายละเอียดดังปรากฏ

ตามตาราง 1 

 

ตาราง 1  รอยละของผูที่มโีรคฟนผุตอคาเฉล่ียฟนผุ  ถอน  อุด ในปที่สํารวจ  จําแนกตามภาค   และปที่       

      สํารวจ 

 

      ภาค                           รอยละของผูมฟีนผุ  / คาเฉลีย่ฟนผุ ถอน อุด (ซี่/คน) ที่สํารวจในแตละพ.ศ. 
 

                                                                                                           2527                  2532               2537               2543-2544 

 

      กลาง                                  62.50/2.30         61.40/1.80        65.70/1.90          58.80/1.60 

      เหนือ                                  41.70/1.40         48.10/1.50        49.00/1.30          58.20/1.70 

      ตะวนัออกเฉียงเหนือ           18.70/0.50          33.10/0.80        45.30/1.40          50.30/1.40 

      ใต                                      48.40/2.30          62.80/1.90       69.90/2.10          64.80/2.10  

     

      รวม                                    45.80/1.50          49.20/1.50       53.90/1.60          57.30/1.60 

 

 

               ที่มา:  กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2545). รายงานผลการ

สํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 5 พ.ศ.2543-2544 ประเทศไทย: 60-61. 

 

               นอกจากนี้ในการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพคร้ังที่ 5 (2543-2544) ไดสัมภาษณเด็กกลุมอายุ 

12 ป เกี่ยวกับพฤติกรรมทนัตสุขภาพ  พบวา เด็กไปรับบริการทนัตกรรมดวยปญหาฟนผุ หรือจุดดําบน

ตัวฟน รอยละ 35.10 และมีอาการปวดหรือเสียวฟนถงึรอยละ 41.90 เด็กไมไดแปรงฟนหลังอาหาร

กลางวันที่โรงเรียน รอยละ 25.60 สวนวธิีการแปรงฟนที่ทาํกนัมากคือ วิธีถูไปถมูาและการแปรงแบบ

ปดข้ึนปดลงมีถึงรอยละ 29.80 และ 27.10 ตามลําดับ วิธีการขยับปดสามารถทําได เพยีงรอยละ 7.70 

สวนการลืมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกอนเขานอนพบรอยละ 72.30 ซึ่งแสดงใหเห็นวา สภาวะ

ทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กกลุมอายุ 1 2  ป ยังอยูในภาวะไมนาพึงพอใจ การ

ดําเนนิการสงเสริมทันตสุขภาพและการปองกนัโรคฟนผุ จึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนเพื่อใหเด็ก 
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สามารถดูแลตนเองใหมีทนัตสุขภาพที่ดี อันจะสงผลตอสุขภาพโดยรวม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชุมพร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กกลุมอายุ 12 ป จึงไดมีการ

สํารวจสภาวะทันตสุขภาพข้ึน เมื่อเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ.2547  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานทาง

ระบาดวิทยา ดานทนัตสุขภาพ และเปนขอมูลประกอบการกาํหนดเปาหมายของการวางแผน เพื่อ

แกไขปญหาทนัตสุขภาพของนักเรียนจังหวัดชุมพร และศึกษาถงึแนวโนมการเกิดโรคในชองปากตาม

อายุของนักเรียนในระยะยาว ทั้งใชเปนเคร่ืองชี้วัดที่จะนําไปเปรียบเทียบกับเปาหมายทางทนัตสุขภาพ 

ของระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ ตลอดจนใชประเมนิผลงานทนัตสาธารณสุขของจังหวัด

ชุมพร ซึง่การสํารวจพบวา เด็กอายุ 12 ปมีฟนผุถึงรอยละ 64.24 (ระดับประเทศรอยละ 57.30) โดยมี

คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุดเทากบั 1.80 ซี่/คน (ระดับประเทศ 1.64 ซี่/คน) ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับระดับประเทศ สวนการสํารวจระดับอําเภอพบวา เด็กอาย ุ12 ปในอําเภอหลังสวนมีปญหาฟนผุเปน

อันดับที ่ 3 คิดเปนรอยละ  66.66 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุดเทากบั 2.06 ซี่/คน รองจากอําเภอสวี 

และอําเภอปะทิวซ่ึงมีถงึรอยละ 83.33 มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุดเทากบั 2.66 ซี/่คนและรอยละ 71.11 มี

คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุดเทากบั 1.99 ซี่/คน ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชุมพร. 2548: 35) 

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การดําเนนิงานทนัตสาธารณสุขที่ผานมายังไมบรรลุผลตาม

เปาหมายทนัตสุขภาพแหงชาติ ถงึแมจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเร่ิมใชต้ังแต 1 

เมษายน พ.ศ.2544 แลวก็ตาม ดังนัน้จึงจาํเปนตองเรงรัดการควบคุมและปองกนัโรคฟนผุ อีกทั้งจัดหา

กิจกรรม 

การปองกันและสงเสริมการดูแลสุขภาพฟนแกเด็กอายุ 12 ป เนื่องจากชวงอายุนี้จะมีฟนถาวรขึ้นเต็ม

ทุกซ่ี (ยกเวนฟนกรามซี่ที่สาม) และนับวาเปนชวงอายุแรกที่ฟนถาวรทั้งหมดทําหนาที่พรอมกันทั้งปาก 

ถาอัตรารอยละของผูเปนโรคฟนผุ ถอน อุด ในชวงอายุนี้อยูในเกณฑใดก็ตาม จะสามารถทราบ

แนวโนมอัตราการเปนโรคฟนผุและการสูญเสียฟนของประชากรกลุมนี้ในอนาคตหรือเมื่ออายุสูงข้ึนได

(กองทันตสาธารณสุข. 2529: 23) 

               การใหทนัตสุขศึกษาเปนกลวธิหีนึง่ที่สามารถควบคุมปองกนัโรคฟนผุไดอยางมีประสิทธภิาพ 

และชวยแกปญหาในระยะยาวของบุคคลดวยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะสงผลให

ประหยัดคาใชจายในการรักษา (วิริยา สุขวงศ. 2540: 238) อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับโครงการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรมสําหรับเด็กภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาป 2548 

“ยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี” ที่กองทันตสาธารณสุขจัดข้ึน ในชวง 1 เมษายน พ.ศ.2548 ถึง 31 พฤษภาคม  
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พ.ศ. 2549 นี ้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคมาประยุกตใชในการจัด

โปรแกรมทันตสุขภาพแกนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชุมพรเขต 2 

อําเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร เพื่อใหเกิดความสามารถในปองกนัตนเองโดยอาศัยตัวแปร 4 ปจจยั คือ

การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ ความคาดหวงัใน

ประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุและความคาดหวงัในความสามารถของตนเองใน

การปอง 

กันโรคฟนผุ เนื่องจากการรับรูทั้ง 4 ดาน สามารถสงผลใหเกิดพฤติกรรมการปองกนัโรค โดยกระตุนให

เกิดความกลัวตอความรุนแรงเมื่อเปนโรคฟนผุ จึงทําใหบุคคลเกดิการเปล่ียนแปลงตอเจตคติและ 

พฤติกรรม และพรอมที่จะปฏิบัติตนไปในทางที่พึงประสงคในระยะยาว 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
             เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1. ไดทราบประสิทธิผลของใหทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

        2. ทําใหไดรูปแบบของโปรแกรมทันตสุขศึกษาท่ีประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค

ในการปองกันโรคฟนผุ  
                3. ไดโปรแกรมทันตสุขศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งสามารถนําไป

เผยแพรสูโรงเรียนอ่ืนๆตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
           ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
             ประชากร 
          ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร จํานวน 41 โรงเรียน มนีักเรียน 
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ทั้งหมด 886 คน เปนนกัเรียนชาย 474 คน นักเรียนหญิง 412 คน 

  

 
 กลุมตัวอยาง  
                      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 60 คน ไดมาโดยเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนกลุมทดลอง 30 คนและกลุมควบคุม 30 คน 

             
               ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมทันตสุขศึกษา แบงออกเปน 

                          1.1 โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 

                          1.2 โปรแกรมทันตสุขศึกษาปกติ 

                      2. ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.1 ความรูเร่ืองโรคฟนผุ 

         2.2 การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ   

         2.3 การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ                                 

             2.4 ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ 

       2.5 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ 

                     2.6 พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
              1. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา หมายถึง     ผลที่เกิดจากการจัดประสบการณการ 

เรียนรูแกนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูถงึสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคฟนผุการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรู

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนในการปองกนัโรคฟนผุ และ

ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ และพฤติกรรมการปองกนั 

โรคฟนผุ โดยใชกิจกรรมตางๆ 
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              2. โปรแกรมทันตสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน 

แบงออกเปน 

                   2.1 โปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค หมายถงึ 

กิจกรรมตางๆที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ โดยการนาํทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคมาใชกําหนดกิจกรรม

ใหนักเรียนเกดิการเปล่ียนแปลง ในเร่ืองความรูเกีย่วกับโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การ

รูโอกาสเส่ียงของโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ 

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ และมีพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ

ที่พงึประสงค โดยใชวิธกีารทางสุขศึกษาตางๆ  

                   2.2 โปรแกรมทันตสุขศึกษาตามปกติ หมายถงึ การใหสุขศึกษาแกนกัเรียนที่ปฏิบัติเปน

ประจําตามเกณฑของทนัตสาธารณสุข โดยครูใหทนัตสุขศึกษาตามหลักสูตร และตรวจสุขภาพชอง

ปากของนักเรียนปละ 2 คร้ัง โดยเจาหนาทีท่ันตสาธารณสุข 

              3. ความรูเร่ืองโรคฟนผุ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนที่มีความจาํ ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรคฟนผุ ซึง่สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบความรูเร่ืองโรคฟนผุที่ผูวิจยัสรางข้ึน 

              4. การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาโรคฟนผุกอใหเกิด

ผลเสียตอรางกาย คือ ทําใหเจบ็ปวดทรมาน รบกวนจิตใจ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ  

นอนไมหลับ หงุดหงิด อารมณเสีย เกิดความวิตกกงัวล  เสียคาใชจาย เสียเวลาในการรักษา เสียเวลา

ในการเรียน 

              5. การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ หมายถึง การรับรูของนักเรียนวาตนเองมีโอกาส

เปนโรคฟนผุไดตลอดเวลา หากมีพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุที่ไมถูกตองเหมาะสม 

              6.  ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ หมายถงึ การที ่

นักเรียนทราบถึงผลดีของการปฏิบัติเกี่ยวกบัการปองกันฟนผุวาจะชวยลดการเกิดโรคฟนผุได 

              7. ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ  หมายถงึ ความรูสึก

เชื่อมั่นของนักเรียนวาตนเองมีความสามารถที่จะปองกนัหรือหลีกเล่ียงโรคฟนผุได 

              8 . พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ หมายถึง การปฏิบัติตามคําแนะนําทีถู่กตองในเร่ืองการ

แปรงฟนที่ถกูวธิี การเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนตอสุขภาพฟน มีการหลีกเล่ียงอาหารที่สง 

เสริมใหเกิดฟนผุ การตรวจฟนดวยตนเอง   

              9. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
           ในการศึกษาคร้ังนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิจัยที่เกีย่วของ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีแรงจงูใจ 

เพื่อปองกันโรค สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาได แสดงดังภาพประกอบ 1 

                         ตัวแปรตน                                                            ตัวแปรตาม 

  โปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้               1. ความรูเร่ืองโรคฟนผุ 

    1. การใหความรูเกีย่วกับโรคฟนผุโดย                                2. การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ  

         - การบรรยายประกอบสื่อ ภาพพลิก วีดิทัศน                 3. การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ                     

         - บอรดนิทรรศการ                                                      4. ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการ    

    2. การสรางการรับรูความรุนแรงและการรับรู                          ตอบสนองในปองกนัโรคฟนผุ  

        โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ โดย                            5. ความคาดหวังในความสามารถ   

        - เจาหนาที่เลาประสบการณที่เคยพบผูปวย                       ของตนเองในปองกันโรคฟนผุ    

       โรคฟนผุ                                                                                                                                             

        - นกัเรียนที่มปีญหาฟนผุบอกถงึอาการ                              

         ผลกระทบ และสาเหตุที่ทาํใหตนเองเกิด                            

         โรคฟนผุ   

- การอภิปรายกลุม”สาเหตุ อาการและ 

          ผลกระทบของโรคฟนผุ”                                                               

    3. การสรางความคาดหวงัในประสิทธิผลของ 

        การตอบสนอง ความคาดหวงัในความสามารถ                        

        ของตนเอง และพฤติกรรมการปองกนัโรค         

        ฟนผุโดย 

         - การสาธิตและฝกปฏิบัติการแปรงฟนที่ถกูวิธ ี                     พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

         - การตรวจฟนอยางงายดวยตนเอง 

         - การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ด 

        ยอมสีฟน 

    4. สนับสนนุพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุโดย 

        คัดเลือกและแตงต้ังใหเปนนกัเรียนฟนสะอาด 

        ดีเดน                 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
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สมมติฐานในการศึกษาคนควา     

           1. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

            2. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

           3. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรค มกีารรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

           4. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

           5. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

           6. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมพีฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

           7. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

           8. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

           9. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

         10. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมคีวามคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

         11. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมคีวามคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

         12. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคมพีฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

 

 



                                                                                                                                               

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

               ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของมาประยุกตในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ดังนี้ 

                   1. เอกสารที่เกีย่วของกับการศึกษาคนควา 

      1.1 ความรูเร่ืองโรคฟนผุและการปองกันโรคฟนผุ 

         1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

             1.3 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 

         1.4 แนวคิดพฤติกรรมการปองกัน 

                        1.5 โปรแกรมทันตสุขศึกษา 

                     2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 

                         2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

                         2.2 งานวิจัยในประเทศไทย 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา 
           1.1 ความรูเรื่องโรคฟนผุและการปองกันโรคฟนผุ 

      ฟนเปนอวยัวะที่แข็งแรงที่สุดของรางกายใชในการบดเค้ียวอาหาร ชวยในการออกเสียง 

และเปนสวนประกอบความสวยงามของใบหนา โดยฟนสามารถแบงออกเปน 2 ชุด คือ (กองทันต 

สาธารณสุข. 2536: 12-14) 

             1. ฟนน้ํานม (Deceduous teeth) มีทั้งหมด 20 ซี่ ขากรรไกรละ 10 ซี่ รูปรางขนาด

เล็กสีขาวคลายน้ํานม สวนใหญฟนน้ํานมเร่ิมโผลข้ึนมาพนเหงือกเม่ืออายุประมาณ 6 เดือน และข้ึน

ครบเมื่ออายุประมาณ 2 ปคร่ึง เร่ิมหลุดเมื่ออายุ 6–11 ป 

                           2. ฟนแท (Permanent teeth) มีทั้งหมด 32 ซี่ ขากรรไกรละ 16 ซี่ รูปรางใหญกวา

ฟนน้ํานมสีขาวอมเหลือง ฟนชุดนี้ข้ึนแทนฟนน้ํานม สวนใหญข้ึนเมื่ออายุประมาณ 6 ป ซึ่งจะเร่ิมข้ึนถัด

จากฟนกรามน้ํานมดานในสุดไดแกฟนกรามแทซี่ที่ 1 (First molar) และจะทยอยข้ึนแทนที่ฟนน้ํานม

จากฟนลางซ่ีกลางไปจนครบและมีฟนแทข้ึนครบทุกซี่เมื่ออายุประมาณ 18-25 ป 
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                     ฟนจัดตามรปูรางและหนาที่ ไดดังนี ้

                           1. ฟนตัดหรือฟนกัด (Incisor) มีจํานวน 8 ซี่ บน 4 ซี่ และลาง 4 ซี่ อยูดานหนาสุดมี

รูปรางบาง มีลักษณะคลายล่ิม ทําหนาที่ตัดหรือกัดอาหาร (Cutting) ฟนชนิดนี้มีรากเดียว 

                2. ฟนเข้ียว (Canine or Cuspid) มีจํานวน 4 ซี่ อยูถัดเขาไปจากฟนตัด มีลักษณะ

คอนขางแหลม ทําหนาที่ฉีกอาหาร และเปนฟนซ่ีที่รักษาทรงมุมปากไมใหดูบุม ฟนชนิดนี้มีรากเดียว  

                            3. ฟนกรามนอยหรือฟนหนากราม (Premolar or Bicuspid) มีจํานวน 8 ซี่ อยูถัด

เขาไปจากฟนเข้ียว มีลักษณะคลายฟนกราม แตมีขนาดเล็กกวา หนาฟนมีรองเชนเดียวกับฟนกราม 

(ฟนกรามนอยจะเปนฟนถาวรที่ข้ึนมาแทนที่ฟนกรามของฟนน้ํานม) ทําหนาที่ขบหรือชวยในการเค้ียว

อาหารมีรากต้ังแต 1-2 ราก 

                4. ฟนกราม (Molar) มีจํานวน 12 ซี่ อยูขางในสุดจะเปนฟนถาวรที่มีเพิ่มมากข้ึน

กวาฟนน้ํานม (ซึ่งทําใหฟนถาวรมีทั้งหมด 32 ซี่) มีขนาดใหญกวาฟนหมูอ่ืนๆลักษณะรูปเกือบส่ีเหล่ียม 

ฟนหนากวาง มีรอง (Groove) ที่เกิดจากยอดของฟนมาตอกันซึ่งทําใหเปนจุดออน (Weak point) ของ

ฟนกรามและฟนกรามนอย ฟนหมูนี้มีความแข็งแรง ทําหนาที่บดอาหารใหละเอียด มีรากต้ังแต  2-3 

ข้ึนไป 

                 โครงสรางภายนอกของฟน ประกอบดวย 

                1. ตัวฟน (Crown) เปนสวนที่เห็นโผลพนเหงือกข้ึนมาในชองปากมีสีขาวแข็ง 

                2. รากฟน (Root) เปนสวนที่ฝงอยูใน Alveolar bone ที่มีเหงือกปกคลุมอยูมี 1-3 

รากตามชนิดของฟน 

                 โครงสรางภายในของฟน แบงออกเปน 3 สวนคือ 

                1. ชั้นเคลือบฟน (Enamel) เปนชั้นที่ไมมีชีวิตคลุมอยูสวนนอกของตัวฟน มี

ลักษณะแข็งมีแรธาตุเปนสวนประกอบที่สําคัญ เชน แคลเซียม ฟลูออไรด เปนตน เปนสวนที่แข็งที่สุด

ในรางกาย เปนมันวาวเรียบ สีขาวอมเหลืองจนถึงขาวอมเทา 

                2. ชั้นเนื้อฟน (Dentin) เปนชั้นที่ไดรับความรูสึกได มีเสนเลือด เสนประสาทและ

หลอดน้ําเหลืองมาหลอเล้ียง เปนชั้นที่มีชีวิต สามารถสรางเนื้อฟนเพิ่มข้ึนไดตลอดชีวิต เนื้อฟนมีความ

แข็งกวากระดูกเล็กนอย มีสีเหลือง 

                3. ชั้นโพรงประสาทฟน (Pulp cavity) เปนชั้นที่อยูของเสนเลือด เสนประสาทและ

หลอดน้ําเหลืองที่หลอเล้ียงฟนแตละซ่ีมีชีวิต ถาฟนผุลึกถึงชั้นนี้ เช้ือโรคมีโอกาสกระจายไปสูอวัยวะ

สําคัญได เชน หัวใจ สมอง และไต เปนตน 
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                 ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ 
              โรคฟนผุเปนโรคที่มีการทําลายฟนสวนที่โผลข้ึนมาในชองปาก เกิดเปนโพรงหรือรูข้ึน 

เปนการทําลายถาวร รางกายไมสามารถซอมแซมสวนที่ถูกทําลายใหเปนปกติเหมือนเดิมและถาไม

รักษาการผุจะลุกลามถึงโพรงประสาทฟน จะปวดฟน อาจบวมเปนหนองและเช้ือโรคแพรกระจายไปสู

อวัยวะตางๆของรางกายได ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคฟนผุ มีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้คือ (สุจินต 

ปรีชามารถ. 2535: 74-75) 

                                1. ฟนที่เหมาะสม (Susceptible teeth) ลักษณะโครงสรางของฟนสรางข้ึนมา

แข็งแรงสมบูรณหรือไม ฟนที่สรางข้ึนมาดวยโครงสรางฟนที่แข็งแรงสมบูรณ และมีฟลูออไรดเปน

สวนประกอบนั้น จะมีลักษณะแข็ง เรียบ ทนทาน และมีความตานทานตอกรดไดดี แตถาฟนที่สราง

ข้ึนมาไมแข็งแรง ออนยุย ทําใหฟนไมทนทานตอกรดและผุไดงาย และถาฟนมีลักษณะขรุขระ สามารถ

จะเปนที่กักเก็บเศษอาหารและมีแผนคราบจุลินทรียเกาะติดไดงาย กําจัดออกไดลําบาก ทําใหฟนผุเร็ว

ข้ึน 

                    2. จุลินทรีย (Microorganisms) ที่มีอยูในชองปากมีหลายชนิด แตมีบางชนิด

เทานั้นที่มีสวนทําใหเกิดฟนผุ คือ Streptococci การที่เชื้อจุลินทรียจะกอใหเกิดฟนผุไดตองมีจํานวน

มากพอ เช้ือเหลานี้จะเพ่ิมจํานวนไดตอเมื่อไดรับอาหารจําพวกแปงและน้ําตาล ถาไมมีอาหารที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ก็จะทําใหเกิดฟนผุลดลง 

                                3. สารอาหาร (Substrate) โดยเฉพาะแปงและน้ําตาล มีลักษณะออนนิ่มและ

เหนียวติดฟนงาย เปนอาหารอยางดีสําหรับจุลินทรียที่ใชในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวน ถาเปน

อาหารที่มีรสหวานจัด เหนียวติดฟน ความถี่บอย ก็จะยิ่งเพิ่มกรดที่จะไปทําลายเนื้อฟนมากข้ึน 

                    4. ระยะเวลาที่เหมาะสม (Time) การเกิดโรคฟนผุจะไมเกิดข้ึนทันทีทันใด 

หลังจากที่รับประทาน อาหารจําพวกแปงหรือน้ําตาล กรดที่เกิดข้ึนนั้นจะสัมผัสกับตัวหรือผิวฟนใน

ระยะเวลาหนึ่งและการทําลายของฟนจะคอยเปนคอยไป ต้ังแตไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาจน

สามารถมองเห็นเปนรู หรือเปนโพรงขึ้นนั้นจะใชเวลาอยางนอย 1-2 ป ข้ึนอยูกับความเขมขนของ

สาเหตุนั้น  

ดังนั้น ถาไมปลอยโอกาสใหกรดนั้นสัมผัสกับผิวฟนเปนเวลานาน ก็จะไมเกิดฟนผุ หรือเกิดฟนผุไดนอย

หรือชาลง แตถาปลอยใหกรดไดสัมผัสตัวฟนตลอดเวลา ก็จะทําใหเกิดฟนผุไดมากและรวดเร็ว 

                กระบวนการเกิดโรคฟนผุ สามารถแสดงในรูปของสมการดังนี้ (กองทันตสาธารณสุข. 

2536: 20) 
ปฏิกิรยิาบนผิวเคลือบฟน 

 
แบคทีเรีย+ สารอาหาร (คารโบไฮเดรต)                                               Dextrans 

Dextrans + แบคทีเรีย + น้ําลาย + เซลลเยื่อบุ + เซลลเม็ดเลือด                         แผนคราบฟน 
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ปฏิกิรยิาในแผนคราบฟน 
 

                              เชื้อจุลินทรีย + น้ําตาล                                                  กรด 

กรด + ฟน                                                                    ฟนผุ 
                 การลุกลาม อาการและการรักษา 
                           ฟนผุมักจะเกิดบริเวณที่มีการสะสมของแผนคราบจุลินทรีย ไดแก บริเวณรองและ

หลุมลึกบนดานบดเค้ียว ซอกฟน คอฟนใกลขอบเหงือก นอกจากนั้นอาจพบที่รากฟน สามารถแบง

ข้ันตอนการลุกลามของฟนผุเปน 4 ระยะดังนี้ (วิริยา สุขวงศ.  2540: 59-67) 

                          ระยะที่ 1 ผุที่ชั้นผิวเคลือบฟน พบจุดสีดําบนตัวฟน ไมมีอาการ รักษาไดโดย

การปดรองฟนและอุดฟน 

                          ระยะที่ 2 ผุถึงชั้นเนื้อฟน มีอาการเสียวฟน เวลาด่ืมน้ําเย็น รับประทานอาหาร

ที่มีรสหวานจัด หรืออาหารหวานเหนียว รักษาไดโดยการอุดฟน 

                          ระยะที่ 3 ผุทะลุถึงโพรงประสาทฟน มีอาการปวดฟนมาก ปวดจี๊ดๆ ปวด

ตลอดเวลา รักษาโดยการรักษารากฟนหรือการถอนฟน 

                        ระยะที่ 4 ผุทะลุถึงโพรงประสาทฟนเช้ือโรคลงสูปลายรากฟน มีหนอง มี

อาการปวดบวมมาก ปวดต้ือๆ รักษาโดยการรักษารากฟนหรือการถอนฟน 
                 ผลเสียของการเกิดโรคฟนผุ 

               1. เกิดความเจ็บปวดทรมาน อารมณหงุดหงิด ทํางานไดไมเต็มที่ 

               2. เค้ียวอาหารไมละเอียด เมื่อมีความเจ็บปวดที่ฟน ทําใหกระเพาะอาหารตอง

ทํางานหนักยอยอาหารไมเต็มที่ 

               3. มีกล่ินปาก 

               4. เชื้อโรคกระจายสูสวนตางๆของรางกาย อาจทําใหเกิดอันตรายไดดังตอไปนี้ 

                    - แทรกซึมไปตามเนื้อเยื่อใกลเคียง ทําใหบวมที่แกม ริมฝปาก ใตตา คาง 

                    - กระจายไปตามน้ําเหลือง เกิดการอักเสบตามขอ 

                      - กระจายไปตามกระแสเลือด ทําใหอวัยวะตางๆอักเสบได ที่สําคัญคือ เยื่อหุม

สมอง ล้ินหัวใจ เยื่อหุมปอดและไต 

               5. สูญเสียฟน และเสียบุคลิกภาพ 

               6. สูญเสียทางเศรษฐกิจ เสียทรัพย และเวลา 
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                  การปองกันโรคฟนผุ 
                            1. ควบคุมการบริโภคอาหารหวานหรือน้ําตาล เชน ลดความถี่ในการบริโภคอาหาร

เหลานี้ หรือรับประทานอาหารพวกผัก ผลไมแทน 

                  2. การใชฟลูออไรด ทั้งทางระบบ (System) และเฉพาะที่ (Local) เชน การ

รับประทานยาเม็ดฟลูออไรดในเด็ก การด่ืมน้ําผสมฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มี

ฟลูออไรดนอย การแปรงฟนดวยยาสีฟนที่ผสมฟลูออไรด 100 พีพีเอ็ม หรืออมน้ํายาฟลูออไรด 0.2% 

เพื่อเพิ่มความตานทานของตัวฟนตอการละลายของกรด 

                  3. ดําเนินการควบคุมและกําจัดแผนคราบจุลินทรีย (Plaque control) และเศษ

อาหารหวาน อาหารพวกแปง โดยการแปรงฟนใหถูกวิธี สะอาด และสม่ําเสมอ 
         วิธกีารดูแลรักษาฟน  

1. คํานึงถึงโภชนาการ  ควรรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการใหครบทั้ง  
5 หมู ควรลดนิสัยการรับประทานอาหารประเภทแปงและน้ําตาล โดยเฉพาะที่มีลักษณะขนเหนยีวยึด

เกาะกับฟนไดดี  ควรลดความถี่ของการรับประทานอาหารระหวางมือ้โดยเฉพาะแปง และน้ําตาล ควร

รับประทานอาหารทีม่ีกากใย เชน ผัก และผลไม เปนอาหารที่มีเสนใยสูง ไดแก แตงกวา ฝร่ัง ชมพู 

มะเขือเทศ จะชวยทําความสะอาดฟน การบริหารเหงือกและฟนทาํใหเหงือกและฟนแข็งแรง หลีกเล่ียง 

การเค้ียวอาหารที่แข็งมาก เชน น้ําแข็ง กระดูก เม็ดมะขามค่ัว เพราะจะทําใหฟนสึก และแตกได 

                            2. การแปรงฟน  ควรเลือกแปรงสีฟนที่มีดามตรง ขนแปรงไนลอน ขนแปรงหนาตัด

เรียบ และปลายขนท่ีกลมมน จะสามารถทําความสะอาดไดดีกวา  ควรใชเวลาในการแปรงฟนทั้งปาก

ประมาณ 3-5 นาที   แปรงฟนหลังอาหารทุกมื้อ และกอนนอน หรืออยางนอย เชา และกอนนอน  หาก

ไมสะดวกควรบวนปากใหสะอาด และแปรงใหสะอาดจริง ๆกอนนอนทุกวัน 

                            3. การใชไหมขัดฟน  จะชวยขจัดคราบจุลินทรียระหวางซ่ีฟน ซึ่งการแปรงฟนอยาง

เดียวไมสามารถทําความสะอาดไดทั่วถึง  

                  4. การใชฟลูออไรดเฉพาะที่   อาจใชในรูปน้ํายาอมบวนปาก ยาสีฟนผสมฟลูออไรด 

ยาขัดฟนผสมฟลูออไรด หรือการทาเคลือบฟนดวยฟลูออไรด 

                            5. หมั่นไปพบทันตแพทย อยางสม่ําเสมอ ทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งทันตแพทยจะให

คําแนะนําในการดูแลรักษาฟน และปองกันโรคแตเนิ่น ๆ  
       การแปรงฟนทีส่ะอาดและถูกวธิ ี

                           การแปรงฟนเปนวิธีการหนึง่ในการปองกนัโรคฟนผุทีไ่ดผลซึ่งจะใชรวมกับไหมขัดฟน

และการตรวจสุขภาพฟนอยางสม่าํเสมอ รวมทั้งหลีกเล่ียงปจจยัที่สงเสริมทาํใหเกดิโรคฟนผุ(กองทนัต 
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สาธารณสุข. 2536: 29-31) 

                           การแปรงฟนแบบขยับปด ( Modified bass technique) 

                     1. การวางขนแปรงเอียงทํามุมประมาณ 45 องศากับตัวฟน จรดขนแปรงตรง

บริเวณคอฟน (จุดตอระหวางตัวฟนและขอบเหงือก) ขยับขนแปรงระยะส้ันๆ คร้ังละประมาณ 3–4 ซี่   

 
 

ภาพประกอบ 2 การวางขนแปรง 

                             

              2. ขยับขนแปรงในระยะส้ันๆ ประมาณ 4-5 คร้ัง ขยับแปรงสูดานบดเค้ียว แลว

จึงขยับแปรงไปยังที่ใหมตอไป โดยใชขนแปรงครอมฟนบริเวณที่แปรงไปแลวดวย เพื่อใหฟน และ

เหงือกบริเวณซอกฟนทุกซ่ีไดรับการทําความสะอาดอยางทั่วถึง จะไดไมหลงลืม หรือขามบริเวณใดไป  

    
 

           
ภาพประกอบ 3 การขยับขนแปรง 
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               3. ดานบดเค้ียววางขนแปรงบนหนาตัดฟนถูไปมาในแนวนอน ทําเชนนี้จนครบ

ทุกซ่ีทุกดานของตัวฟน ทั้งฟนบน–ดานขางแกม ดานเพดาน และฟนลาง–ดานขางแกม ดานล้ิน 

ตลอดจนดานบดเคี้ยว บริเวณที่มักพบวามีคราบจุลินทรียหลงเหลืออยูเพราะทําความสะอาดไมดีพอ 

เราจึงควรเอาใจใสทําความสะอาดเปนพิเศษ ไดแก บริเวณคอฟนใกลขอบเหงือก และซอกฟน

โดยเฉพาะดานเพดาน ดานใกลล้ิน และดานขางแกมของฟนหลัง  วิธีนี้ขนแปรงจะเขาไปทําความ

สะอาดทั้งฟน และเหงือกดวย การเลือกแปรงสีฟน จึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองพิถีพิถัน แปรงที่มีขนแปรง

ออน ปลายขนแปรงมน จะเปนส่ิงที่จําเปนมาก เพราะถาขนแปรงแข็ง และปลายคม จะทําอันตรายตอ

เหงือกจนเปนแผล และอาจทําใหฟนสึก ถาเราขยับขนแปรงไปมาอยางแรง 

  

 
 

ภาพประกอบ 4 การวางขนแปรงดานบดเค้ียว 

 

                การแปรงฟนที่ใหผลในการปองกันฟนผุไดมากที่สุด คือ แปรงฟนทันทีหลัง 

รับประทานอาหารและกอนนอน เนื่องจากอาหารพวกแปง และน้ําตาลที่ตกคางอยูตามฟนจะถูกเช้ือ

โรคในชองปากเปล่ียนเปนกรดแทบจะทันที และภายใน 10 นาทีกรดมีความรุนแรงพอที่จะทําลายผิว

เคลือบฟนทีละนอยและเกิดฟนผุในที่สุด   และพิษจากเชื้อจะทําใหเกิดการระคายเคืองเหงือก ทําให

เหงือกอักเสบ 
        การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียดวยตนเอง 
                การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียดวยตนเองสามารถทําไดงาย ๆ ภายหลังการแปรง

ฟนทุกคร้ัง ใชล้ินดุนดูวาล่ืนหรือไม ถาล่ืนแสดงวาสะอาดในระดับหนึ่ง แตวิธีการที่นํามาใชแลวทําให

เห็นไดชัดเจนคือ การใชยาเม็ดสียอมแผนคราบจุลินทรีย ซึ่งสามารถทําไดดวยตนเองเพียงเค้ียวเม็ด

สียอมแผนคราบจุลินทรียแลวบวนปากดวยน้ํา หลังจากนั้นใชกระจกสองดูบริเวณไหนที่ติดสี แสดงวา 
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มีแผนคราบจุลินทรีย เกาะอยูบนตัวฟนบริเวณนั้น ซึ่งสามารถกําจัดออกไดโดยการแปรงฟน (กรม

อนามัย.  2539: 108-110)        

                การตรวจฟนดวยตนเอง 

                     การตรวจฟนดวยตนเอง เพื่อใหทราบสภาพในชองปากของตนเอง โดยใชกระจก

สองหนาเปนอุปกรณชวยการตรวจชองปาก หากมีความผิดปกติก็จะพบไดต้ังแตระยะแรกเร่ิม และ

สามารถแกไขไดอยางทันทวงที กอนที่จะมีอาการเสียวฟน หรือมีความเจ็บปวดเกิดข้ึน ซึ่งชวยประหยัด

ทั้งเวลา และคาใชจาย การตรวจชองปากควรตรวจส่ิงตอไปนี้ 

                          1. สภาพฟน  

                               - ดูวามีฟนผุ มีสภาพฟนที่อุดไวแตเดิมผิดปกติ ฟนเปลี่ยนสี ฟนแตกบ่ิน 

หรือมีคอฟนสึกหรือไม  

- ดูรอยสีดําตามหลุม และรองฟน หรือสังเกตอาการเสียวฟนเมื่อ 

รับประทานอาหารที่หวานหรือเย็นจัด 

                               - ดูวาเหงือกมีสภาพแดง บวม และมีลักษณะเหงือกรน เลือดออกงาย

หรือไม หลังจากแปรงฟน  เร่ิมตรวจฟนหนา ทั้งบน และลาง  

                                      2. ตรวจฟนหลังดานใกลแกม โดยใชนิ้วมือชวยดึงมุมปากเพื่อใหเห็นชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

                                      3. ตรวจดานใน และดานบดเคี้ยวของฟนลาง โดยอาปากกวาง กมหนา

เล็กนอย ตามองที่กระจก  

                          4. ตรวจดานใน และดานบดเค้ียวของฟนบน  อาจใชกระจกเล็ก ๆ ชวย

สะทอนภาพใหเห็นควรตรวจชองปากดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ หากพบความผิดปกติควรไปพบ 

ทันตแพทยทันที 
  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 

                 พฤติกรรมสขุภาพ 
        แนวคิดและความหมายของพฤติกรรมสุขภาพนั้น ไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย

และแนวคิดตาง ๆ ไวหลายทานดังนี้ 

                  พฤติกรรม  (Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยกระทํา ไมวาส่ิง

นั้น จะสังเกตไดหรือไมได แตสามารถวัดไดโดยเคร่ืองมือพิเศษ และสามารถบอกไดวามีหรือไมมี เชน 

ความคิด ความเชื่อ ความชอบ ความสนใจ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2527: 28) 



                                                                                                                                             17 

                      สุขภาพ (Health) ตามความหมายขององคการอนามัยโลก หมายถึง ภาวะ

ความสมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึงความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี ไม

เพียงแตปราศจากโรคและทุพพลภาพเทานั้น (สุจินต ปรีชามารถ.  2535: 38)  

                ดังนั้น พฤติกรรมสุขภาพ  (Health behavior) หมายถึง การกระทํา หรือการปฏิบัติ

ใด ๆ ของบุคคลใหมีสุภาพสมบูรณ เพื่อปองกนัโรค และเพื่อสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการไปรับ

ภูมิคุมกันโรค ตลอดจนการไปรับบริการตรวจรางกาย ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ

แตกตางกนั ดังนี ้

                                  กูด (Good.1959:55 - 56) ไดใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพวา หมายถงึ การ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมุงหวังใหผูเรียนมีหรือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในเร่ือง

สุขภาพ ทั้งในส่ิงที่สามารถสังเกตไดและสังเกตไมได แตสามารถวัดไดวาเกิดข้ึน 

                      รัตนา ประเสริฐสม (2526: 3) ไดใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพนัน้ หมายถงึ  

พฤติกรรมทีเ่กีย่วกับการปฏิบัติตน ในการปองกนัและรักษาสุขภาพที่ควรกระทาํในชีวิตประจําวนั 

                      อุบล เล้ียววาริณ (2534: 31) ไดใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพนัน้ หมายถึง 

การปฏิบัติใดๆ ที่มีจุดมุงหมายในการสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และปองกนัรางกายให 

ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ  

                      ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2536: 202) ไดใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพนั้น 

หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับสุภาพที่มนุษยแสดงออก ทั้งในดานความรู เจตคติ และการ

ปฏิบัติซึ่งสามารถจะสังเกตไดหรือวัดไดโดยทางตรงหรือทางออม 

                                  กลาวโดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพ หมายถงึ กิจกรรมหรือการกระทําทีบุ่คคล

แสดงออกเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได แตสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือและ 

พฤติกรรม สุขภาพทีเ่กิดข้ึนนั้นจะตองมีความสัมพนัธกนัทัง้ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ 
                 ประเภทของพฤติกรรม 
                           พฤติกรรมสุขภาพนั้น สวนใหญจะอางเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูที่ยังไมเจ็บปวย หรือ

เจ็บปวยเล็กนอย ดังนั้นพฤติกรรมสุขภาพจึงเนนในเร่ือง พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในการปองกนั

โรคหรือปญหาสุขภาพนั่นคือ การดูแลตนเองในสภาพปกติ เปนการดูแลตนเองเพื่อใหสุขภาพอนามัย

ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ  

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2532: 75) ไดแบงพฤติกรรมสุขภาพออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

    1. พฤติกรรมการปองกันโรค (Preventive health behavior)  หมายถึง การ

ปฏิบัติตัวของบุคคลเพื่อปองกันไมใหเกิดโรค ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การไม

สูบบุหร่ี การแปรงฟน เปนตน 
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   2. พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย (Illness behavior) หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคล

กระทําเมื่อมีอาการผิดปกติของดานรางกายหรือจิตใจ พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวยนี้ อาจแสดงออกโดยการ

แสวงหา สถานบริการรักษาพยาบาล การแสวงหาความรูเกี่ยวกับความผิดปกติของตน หรืออาจ

เพิกเฉย หลบหนีจากสังคม เปนตน 

         3. พฤติกรรมเม่ือรูวาตนเปนโรค (Sick-role behavior) หมายถึง การปฏิบัติที่

บุคคลกระทําหลังจากทราบผลการวินิจฉัยโรคแลว เชน การรับประทานยาตามแผนการรักษาของ

แพทย การออกกําลังกาย เพื่อปองกันมิใหอาการของโรครุนแรงมากข้ึน เชน การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา 

สารเสพติด การทํางานหนัก การพักผอนไมเพียงพอ การรับประทานอาหารบางชนิด 

 อุบล  เลี้ยววาริน (2534: 31) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้

                                  1. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health promotion behavior) หมายถึง  

พฤติกรรมทีก่ระทําข้ึนเพื่อสงเสริมใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไดแก การมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารทีถู่กสุขลักษณะ การมพีฤติกรรมการออกกําลังกายสม่ําเสมอ เปนตน 

                                  2. พฤติกรรมปองกันโรค (Health protective behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่

กระทําข้ึนเพื่อปองกันตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไดแก การหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี การงด

ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล การรักษาสุขภาพฟน การตรวจรางกายประจําป 

 จากการศึกษาประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพนั้น

จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

   1. พฤติกรรมการดํารงไวใหมีสุขภาพแข็งแรงและปองกันโรค (Health 

maintenance and protective behavior) หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคลสามารถทําใหรางกาย

แข็งแรงสมบูรณปราศ จากโรคภัยไขเจ็บ และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค 

   2. พฤติกรรมการเจ็บปวย (Sick behavior) หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคล

กระทําเมื่อเกิดการเจ็บปวย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งการแสวงหาความรูในการปฏิบัติ

เพื่อใหอาการของโรคทุเลาหรือหายได 

 ดังนัน้จากการศึกษาดังกลาวแลว พบวาพฤติกรรมนั้นเกี่ยวของกับการสงเสริม 

สุขภาพ การปองกนัโรคและการเจ็บปวย แมวาการเจ็บปวยนัน้จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แต 

พฤติกรรมบุคคลมีสวนสําคัญในการปองกันมิใหเกิดข้ึนได หากบุคคลนั้นมีความรู เจตคติ และการ 

ปฏิบัติที่ถูกตองเปนพืน้ฐานสําคัญ 

  อุบล เล้ียววาริน(2534: 31) ไดอธิบายวา พฤติกรรมจําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการปองกนัโรค แตไมสามารถบอกไดวา พฤติกรรมใดเปน

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมปองกนัโรค จะจําแนกใหชัดเจนไดยาก เพราะ
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พฤติกรรมทัง้สองมีความสัมพันธเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน คําอธิบายดังกลาวสอดคลองกับ เพ็นเดอร 

(Pender.  1987: 60)  ซึ่งกลาววา พฤติกรรมสุขภาพจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมสงเสริม 

สุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรค พฤติกรรมทั้งสองนี้จะสงเสริมซึ่งกันและกัน เชน พฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร มนุษยทุกคนตองรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสรางใหรางกายแข็งแรงไดรับพลังงาน 

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดี ก็เปนการปองกันคนใหปลอดภัยจากโรคภัยตาง ๆ 

ที่หลีกเล่ียงได เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง เปน

ตน 

                  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

                 ธนวรรธน อ่ิมสมบูรณ (2528: 24-26) ไดกลาวถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะ

เปนไปลักษณะใดข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการคือ 

                       1. ปจจัยโนมนาว (Predisposing factor) เปนผลที่เกิดจากการเรียนรูของแต

ละบุคคลโดยตรง ซึ่งอยูในลักษณะของความรู ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยมและเจตคติที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาของวิชาสุขศึกษา การเกิด หรือการเปล่ียนแปลงของปจจัยโนมนาวใหอยูในระดับที่เอ้ืออํานวย

ใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคไดนั้น ตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่ตอเนื่องกันมาต้ังแต

จุดแรกเร่ิมของการเรียนรู ซึ่งอาจจะไดรับมาจากผูปกครอง และส่ิงแวดลอมภายในครอบครัว หรือจาก

สังคมส่ิงแวดลอมทั่วๆ ไป 

                       2. ปจจัยสนับสนุน (Enabling factor) ไดแก สภาพแวดลอม และกิจกรรม

ตางๆที่เอ้ืออํานวยในแตละบุคคล ไดมีโอกาสกระทําการในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดอยางพอเพียงเหมาะสม

และตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดการพัฒนาเปนทักษะและเปนพฤติกรรมอยางถาวร ตัวอยางเชน การจัดให

นักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบในโครงการสุขภาพ ในวิทยาลัยพยาบาล 

ตามระดับความรู ความชํานาญ ก็จะเปนปจจัยที่สําคัญที่ปลูกฝง หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

ใหเกิดมีข้ึนไดโดยมีปจจัยอ่ืนๆ เปนแรงเสริม 

                                   3. ปจจัยเสริมสราง (Reinforcing factor) ไดแก ตัวบุคคลตางๆในครอบครัว 

ในโรงเรียนและสังคมสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งจะมีบทบาทในการส่ังสอน อบรม แนะนํา ชักจูง 

ควบคุมดูแล กระตุน หรือมีปฏิสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่จะเสริมสรางใหการกระทํา หรือการตัดสินใจ

ปฏิบัติในส่ิงที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพ โดยใชการตัดสินใจของตนเองท่ีไดรับแรงโนมนาว และกําลัง

สนับสนุนจากปจจัยตางๆ ซึ่งพอสรุปได ดังปรากฏตามภาพประกอบ   
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                          ปจจยัโนมนาว 

 

                          ปจจยัสนับสนุน                                                           พฤติกรรมสุขภาพ 

                                                                                                     

                          ปจจยัเสริมสราง 
                    

ภาพประกอบ 5 องคประกอบที่กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 

                 ผูวิจัยใหทันตสุขศึกษาเร่ืองการแปรงฟนที่ถูกวิธี เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

โดยตรงในลักษณะของความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะของการแปรงฟน สนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูและประสบการณโดยการจัดส่ิงแวดลอม อุปกรณการแปรงฟน และจัดทําแผนการสอนทันต

สุขภาพใหเอ้ืออํานวยตอนักเรียนใหมีโอกาสในการดูแลทันตสุขภาพของตนเอง เชน จัดใหนักเรียน

แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน โดยมีครูประจําช้ันเปนปจจัยเสริมในการกระตุน และคอยใหคําแนะนํา 
            1.3 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 
                     ทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) มีข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ.

1975 โดยRonald W. Rogers ทฤษฎีนี้ถกูนํามาปรับปรุงแกไขใหมและนํามาใชในป ค.ศ.1983  โดย

เร่ิมตนจากการกระตุนใหเกดิความกลัว เพื่ออธิบายแรงจูงใจที่มอิีทธิพลตอความกลัว ทฤษฎีนี้มี

สวนประกอบรวมกนัระหวางแบบแผนความความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model) และทฤษฎี

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy theory) คือการรวมเอาปจจัยทีท่ําใหเกิดการ

รับรู 

ในภาพรวมของคน ซึ่งการรับรูนี้จะเปนตัวเช่ือมโยงที่จะนาํไปสูการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรม  

 ทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกนัโรคนี้ เนนเกีย่วกับการประเมินการรับรูดานขอมูลขาวสาร

เพื่อเผยแพรส่ือสาร การประเมินการรับรูนี้มาจากส่ือกลางท่ีทาํใหเกดิความกลัว โดยอาศัยตัวแปรที่

กระตุนใหเกิดความกลัว ไดแก (พรสุข หุนนิรันดร.  2545: 185)  

 1. การรับรูความรุนแรงของเหตุการณที่เปนอันตรายรายแรง (Noxiousness) 

      2. การรับรูโอกาสของปรากฏเหตุการณ หรือการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค 

(Perceived Probability)                               

 3. ความคาดหวังของการตอบสนองตอคําแนะนําในการเปล่ียนแปลงเหตุการณที่

เปนอันตรายรายแรงไปทางอ่ืน (Response Efficacy)    
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 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ที่กลาวมานี้เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดความกลัวแลวบุคคลเกิด

การรับรูเปนผลใหเกิดการจูงใจที่จะปองกันโรค และมีความต้ังใจในการปฏิบัติ 

สวนประกอบที่ทาํใหเกิดความ

กลัว 
ส่ือกลางของกระบวนการเรียนรู การเปล่ียนแปลงเจตคติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 รูปแบบด้ังเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของโรเจอรส ป ค.ศ. 1975 
               ที่มา : กองสุขศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2542: 36; อางอิงจาก Rogers.  

1975.  Journal of Psychology.  p. 99 

                     ตอมาแมดดุกซและโรเจอรส  (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2542 

; อางอิงจาก Mackay. 1992.  AIDS and Protection Motivation Theory (PMT) : Effects of 

Imagined scenarios on Intent to use Condoms.  p. 25)  ไดเพิม่ตัวแปรตัวที ่4 คือ ความคาดหวงั

ในความสามารถของตน (Self – Efficacy Expectancy) ซึ่งโรเจอรสไดอธิบายวาการที่บุคคลจะปฏิบัติ

ความรุนแรงของโรค 

(Noxiousness) 

การประเมนิความ 

รุนแรง 

ความเชื่อในความสามารถ

ของการตอบสนองตอการ

เผชิญปญหา 

ความคาดหวงั 

มีโอกาสสัมผัส 

กับโรคหรือ 

เผชิญปญหา 

แรงจูงใจ 

เพื่อ

ปองกนั 

ความต้ังใจที ่

จะตอบ 

ความคาดหวงัใน

ประสิทธิผล 

ของการตอบสนอง 

(Response Efficacy) 

การรับรูตอโอกาสเส่ียงของ 

การเปนโรค 

(Perceived Probability) 
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ตามคําแนะนาํนัน้ข้ึนอยูกับความเชื่อของบุคคลวา บุคคลนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติตาม

คําแนะนําหรือไม การที่จะเกดิแรงจูงในการปองกันโรคเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองนัน้  ลักษณะของ

แรง 

จูงใจในการปองกันโรคจะไมทําใหเกิดอารมณกลัว แตจะทําใหบุคคลมีความต้ังใจ และยอมรับที่จะ

ปฏิบัติตามเพื่อจะไดรับผลดีจากการปฏิบัติตามนั้น 

 จากววิัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค โรเจอรสไดพยายามปรับปรุงโดย

นําตัวแปรทั้ง 4 คือ การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค ความคาดหวงัใน

ประสิทธิผลของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง มาสรุปเปนขบวนการ 

รับรู 2 รูปแบบ คือ 

      1.  การประเมินอันตรายตอสุขภาพ (Threat appraisal) ประกอบดวยตัวแปรการ

รับรูความรุนแรงของการเกิดโรค และการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค 

      2.  การประเมินการเผชิญปญหา (Coping appraisal) ประกอบดวยความคาดหวัง

ในประสิทธิผลของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถของตน 

 กระบวนการรับรูดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของแหลงขอมูลขาวสาร คือ ส่ิงแวดลอม การ

พูด ชักชวน การเรียนรูจากการสังเกต และลักษณะบุคลิกภาพ หรือประสบการณที่บุคคลไดรับ ดัง

แสดงตามภาพประกอบ 7 (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2542: 41; อางอิงจาก 

Dunn and Roger. 1986. Health Education Research Theory and Practice.  p. 153–160) 
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ภาพประกอบ 7 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของโรเจอรสที่ไดรับการพัฒนา ป ค.ศ. 1983 

แหลงขอมูล 

ขาวสาร 

ส่ือกลางของกระบวนการรับรู รูปแบบการ 

เผชิญปญหา 

 

 

-  ส่ิงแวดลอม 

-  การพูดชักชวน 

 

 

 

 

-  การเรียนรูจาก      

การสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

-  ลักษณะของ

บุคคล 

 

 

 

-  บุคลิกภาพ 

 

 

-  ประสบการณ 

ปจจัยความรูสึกตอบสนองการรับรู 

                                เพิ่ม                    ลด 

การตอบ 

สนองตอ 

การปรับตัว 

ที่ไม                                
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบ 

สนองตอ 

การปรับตัว 

ที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การปฏิบัติ 

        หรือการไม 

        ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คร้ังที่ 1 

            คร้ังที่ 2 

            คร้ังที่.... 

รางวัล

ภาย 

ใน 

 

รางวัล

ภาย 

นอก 

การรับรู

ความ 

รุนแรง 

การ

ประเมิน 

อันตราย 

 

แรงจูงใจ 

เพื่อการ 

ปองกนั 

โรค 
ความคาด 

หวงัใน

ประสิทธิผล 

 

ความ

คาดหวงัใน

ความ 

สามารถ

ของตนเอง 

คาใชจาย 

ในการ 

ตอบสนอ

ง 

การ 

ประเมิน 

การเผชิญ 

ปญหา 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลของโรเจอรส ในการประเมินอิทธิพลที่มีความสัมพันธกับความ

รุนแรงของโรคและผลของการเกิดโรค การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคและความ

รุนแรงของโรคหรือการเกิดโรค การที่บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนําข้ึนอยูกับความเช่ือของบุคคลวา 

เขามีความสามารถในการปฏิบัติตามคําแนะนําหรือไม นอกจากนี้การประเมินความรูเกี่ยวกับตัวแปรที่

กระตุน และชักชวนใหคนเกิดความกลัวตอโรคสงผลใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง นั่นคือ ลักษณะของ

แรงจูงใจ การจูงใจในการปองกันโรคไมใชอารมณกลัว แตจะตองสามารถทําใหบุคคลมีความต้ังใจ 

และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเพื่อไดรับผลดีของการปฏิบัติ 

ในการตรวจสอบแรงจูงใจในการปองกนัโรค โรเจอรสและคณะไดทําการทดลองจัดทํา

ตัวแปรตางๆเหลานี้คือ การรับรูความรุนแรงของโรค (Noxiousness)  การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิด

โรค (Perceived probability) ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy)   

และความคาดหวังในความสามารถของตน ( Self–efficacy) ซึ่งทั้ง 4 ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี ้
             การรับรูความรุนแรงของโรค (Noxiousness) 
                       การรับรูความรุนแรงของโรค  หมายถึง  ความเชื่อที่บุคคลเปนผูประเมินเองใน

ดานความรุนแรงของโรคทีม่ีตอรางกาย  การกอใหเกิดความพิการ เสียชีวิต ความยากลําบาก และตอง

ใชระยะเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอน หรือมีผลกระทบตอบทบาททางสังคมของตนซึ่ง

การรับรูความรุนแรงของโรคที่กลาวถงึนัน้  อาจมีความแตกตางจากความรุนแรงของโรคที่แพทยเปนผู

ประเมิน (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข.   2542: 25) การรับรูความรุนแรงของโรคนี้สามารถ

พัฒนาไดจาก การขูวาถากระทาํหรือไมกระทาํพฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบุคคลไดรับผลรายแรง  

โดยใชส่ือเปนส่ิงสําคัญในการเผยแพรขาวสารที่คุกคามตอสุขภาพ ลักษณะขอความที่ปรากฏเชน มี

อันตรายถึงชีวติ  หรือบรรยายวาไมทาํใหเกิดอันตรายรุนแรง เชน ระคายเคืองปอดเล็กนอย  โดยทั่วๆ 

ไป ขอมูลที่ทาํใหเกิดความกลัวสูงจะสงผลใหบุคคลเปล่ียนเจตคติ และพฤติกรรมไดมากกวาขอมลูที่ทาํ

ใหกลัวเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามขอมูลที่ทาํใหเกิดความกลัวสูง อาจไมมีผลตอการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมโดยตรง  แตหากใชการกระตุนหรือปลุกเรารวมกับการขูอาจสงผลใหขอมูลนั้นมีลักษณะ

เดนชัดข้ึน (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2542: 36; อางอิงจาก  Macay. 1992. 

AIDS and Protection Motivation Theory (PMT) : Effects of Imagined Scenarios on Intent to 

use Condoms.  p. 27) ขณะที่ใชส่ือในการกระตุนจะทําใหบุคคลรับรูในความรุนแรงของการเปนโรค

ดีกวาการกระตุนตามปกติ  และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมได (Macay. 1992: 24 

; อางอิงจาก  Roger and Newborn. 1976.  Journal of personality and social psychology.  p. 

54 –61) ในการตรวจสอบองคประกอบเกีย่วกับผลที่เกดิจากการรับรูถึงอันตรายในระดับสูง ๆ พบวามี

ผลตอความต้ังใจที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ชวยใหรางกายแข็งแรงและทําใหไมเกิดอันตราย 
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 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived probability) 
       การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค หมายถงึ ความเช่ือหรือการคาดคะเนวา

ตนมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคหรือปญหาสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย  ถาการรับรูของ

ผูปวยจะหมายถึงความเชื่อตอความถูกตองของการวินจิฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถงึโอกาสการ

เกิดโรคซ้ํา  และความรูสึกของผูปวยวาตนเองงายตอการปวยเปนโรคตางๆ (กองสุขศึกษา กระทรวง 

สาธารณสุข.  2545: 25) การทําใหเกิดการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคจะใชการส่ือสารโดยการขูที่

คุกคามตอสุขภาพ ซึ่งจะทาํใหบุคคลเช่ือวาตนกําลังตกอยูในภาวะเส่ียง  แตวธิีนีย้งัไมใชแนวทางที่จะ

ทําใหบุคคลรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคที่ดี (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

2542: 37; อางอิงจาก  Macay. 1992.  AIDS and Protection Motivation Theory (PMT) : Effects 

of Imagined Scenarios on Intent to use Condom.  p. 28) เนื่องจากการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของ

การเกิดโรค  จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลวาถาไมปฏิบัติตนเพือ่หลีกเล่ียงอันตรายที่

เกิดข้ึน  จะทําใหตนมีโอกาสเส่ียงตอการมีสุขภาพดี  จึงมีการปฏิบัติตนในการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกนัตนเองเพื่อไมใหเกิดโรคข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของแมดดุกซและโรเจอรส (กองสุขศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2542: 37;  อางอิงจาก  Macay.  1992.  AIDS and Protection 

Motivation Theory  (PMT)  :  Effects of Imagined Scenarios on Intent to use Condoms.  p. 

3 0 )  ที่ศึกษาในกลุมผูสูบบุหร่ี โดยใหผูสูบบุหร่ีอานบทความเร่ืองการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุทาํใหเกิด

โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด ซึ่งในบทความแสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีจะทาํใหผูสูบมีโอกาสเส่ียงตอ

การเปน 

โรคหัวใจและโรคมะเร็งปอดจากรายงานการศึกษาพบวา ผูสูบบุหร่ีสวนมากมีความหวงัวาตนสามารถ

ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง และมีความต้ังใจที่จะลดหรือเลิกบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ดังนัน้

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคจะมีผลตอความต้ังใจของบุคคลในการปฏิบัติตนเพื่อลดพฤติกรรม 

เส่ียงนั้น 
 ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy) 

        ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง หมายถึง การที่บุคคลทราบ

ถึงผลดีของการปฏิบัติตามคําแนะนําวาจะชวยลดการเกิดโรค สามารถกระทําโดยการนําเสนอขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค ซึ่งเปนการส่ือสารที่ทําใหบุคคลเกิด

ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพ  โดยปกติการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการปรับหรือลดพฤติกรรมที่ไม

ถูกตอง (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. 2542 : 38) 
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                            ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self – efficacy) 
       ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง  เปนตัวแปรที่เพิ่มข้ึนในทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของโรเจอรส  ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค  มี

พื้นฐานมาจากแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

ของแบน-ดูรา  ซึ่งแบนดูราเช่ือวา  กระบวนการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาข้ึนอยูกับความคาดหวังใน

ความสามารถของตนเองที่มีตอทางเลือกนั้น ๆ ซึ่งการสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่

จะเลือกทางเลือกดังกลาว  สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การเลียนแบบ การเรียนรู หรือการสอนดวย

คําพูด กลาวโดยสรุป การที่บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น  เนื้อหาของขอมูล ขาวสารควรมผีลทาํให

บุคคลปฏิบัติตามไดจริง  จึงจะมีผลทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดับสูงสุด และเปน

พื้นฐานใหบุคคลปฏิบัติตามอยางแทจริง 

 งานวิจยัที่แสดงถึงความสําคัญของความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง

ที่นาํมาใชในการปองกนัโรค  โดยศึกษาจากกลุมที่มีความเช่ือในตน (Internal Locus of Control) และ

กลุมที่มีความเชื่ออํานาจนอกตน (External Locus of Control) พบวา ผูที่เชื่ออํานาจในตนจะเชื่อวา

การมีสุขภาพดีหรือการเจ็บปวยเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตนของแตละบุคคล  และมีการแสวงหาขอมูล

ขาวสารในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคแตผูที่เชื่ออํานาจนอกตน จะเชื่อวาสุขภาพของตนเองนั้นข้ึนอยู

กับโอกาส เคราะหกรรม โชคชะตาหรืออํานาจอ่ืนๆ และบุคคลในกลุมนี้จะไมต้ังใจที่จะแสวงหาขอมูล  

ขาวสารหรือการปฏิบัติตนทีจ่ะปองกนัโรค ดังนัน้ผูที่เช่ืออํานาจในตนจึงมีการรับรูเกี่ยวกับความ 

สามารถของตนเองสูง (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข.  2542: 39) 

 ในการตรวจสอบองคประกอบความคาดหวงัในความสามารถของตนเองของ

เบ็คและลันด (Macay.  1992: 34; อางอิงจาก  Beck and Lund. 1981.  Psychological Bulletin.   

p. 738) พบวา ความสามารถของบุคคลเปนตัวทํานายที่มีอํานาจสูงสุดตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของกลุมตัวอยาง  ทัง้กลุมที่ความเช่ืออํานาจในตนทางดานสุขภาพตํ่าและกลุมที่มคีวามเชื่ออํานาจใน

ตนทางดานสุขภาพสูง  หากทาํใหเกิดความเครียดสูงในกลุมทั้งสองกลุม  จะพบวา ผูที่มีความเช่ือ

อํานาจในตนตํ่า จะมีแนวโนมเกิดความไมมั่นใจในความสามารถของตนเองท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนํา

ได  ดังนั้นความคาดหวงัในความสามารถของตนเองจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติตาม

คําแนะนํา แมวาบุคคลจะมีความเชื่อสูงวาการปฏิบัติตามคําแนะนาํจะทําใหเกิดอันตรายลดลงก็ตาม  

แตการขาดความมัน่ใจในความสามารถของตนเองตอการปฏิบัติจะเปนตัวขัดขวางแรงจูงใจตอการ

ปฏิบัติอยางมากเชนกนั ดังนั้น ประสิทธิผลของการเผยแพรขอมูลขาวสารจึงมิไดข้ึนอยูกับความชัดเจน
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ของส่ือที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติตามเทานัน้  หากแตบุคคลตองมีความคาดหวังวาเขาสามารถ

ปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมของตนเองไดดวย 

                                  ในการพัฒนาความคาดหวังในความสามารถของตนเองน้ัน แบนดูรา เสนอวามี

อยูดวยกนั 4 วิธี คือ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2539: 59) 

  1.  ประสบการณที่ทําใหประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) เปน

วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เนื่องจากเปน

ประสบการณโดยตรง ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเอง  บุคคลจะเชื่อวาตนเองสามารถ

ทําได  ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองนั้น จําเปนตองฝกใหเขามีลักษณะ

เพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอมๆ กับการทําใหเขารับรูวา  เขามีความสามารถที่จะกระทํา

เชนนั้น  ซึ่งจะทําใหเขาไดใชทักษะที่ไดรับจากการฝกมาอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่

รับรูวาตนเองมีความสามารถนั้น จะไมยอมแพอะไรงาย  แตจะพยายามทํางานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่ตองการ 

 2.  การใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมและ

ไดรับผลที่พึงพอใจ  จะทําใหผูสังเกตมีความรูสึกวา เขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาเขา

พยายามทําอยางจริงจังและไมยอทอ  ลักษณะของการใชตัวแบบที่จะสงผลตอความรูสึกวาเขามี

ความสามารถที่จะกระทํานั้น ไดแก  การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัวตอส่ิงตาง ๆ โดยใหดูตัว

แบบที่มีลักษณะคลายกับของตัวเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตาง ๆ เหลานั้นลงได 

 3.  การใชคําพูดชักจูง (Verbal persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมี

ความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได  วิธีการดังกลาวนั้นคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป  ซึง่การพดู

ชักจูงจากผูอ่ืนเปนการรับเอาคําแนะนําชักจูงของผูอ่ืน มาเปนขอมูลเพื่อพิจารณาความสามารถของ

ตนเอง ทําใหบุคคลเกิดความเช่ือมั่นวาตนมีความสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จ ถึงแมวาเคยทํางานไม

สําเร็จมาแลวซ่ึงเปนการเพิ่มกําลังใจและความมั่นใจ 

 4.  การกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) การกระตุนทางอารมณ

ที่มีผลตอการรับรูความสามารถของตนในสภาพที่ถูกขมขู  ในการตัดสินถึงความวิตกกังวลและ

ความเครียดของคนเรานั้น  บางสวนจะข้ึนอยูกับการกระตุนทางสรีระ  การกระตุนอยางรุนแรงจะทําให

การกระทําไมคอยไดผลดี  บุคคลจะคาดหวังความสําเร็จเมื่อเขาไมไดอยูในสภาพการณที่กระตุนดวย

ส่ิงที่ไมพึงพอใจ 

 กลาวโดยสรุปทฤษฎีแรงจงูในเพื่อการปองกันโรค มีความเช่ือวาแรงจูงใจเพื่อการปอง 

กันโรค จะกระทําไดดีที่สุดเมือ่มีประเด็นดังตอไปนี้ 
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                            1. บุคคลเห็นวา อันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง 

                2. บุคคลมีความรูสึกวาตนออนแอ หรือเส่ียงตออันตราย 

                3. เชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัว เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้น 

                4. บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองวาจะสามารถปรับตัว เพื่อตอบสนองหรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นไดอยางสมบูรณ 

                5. ผลดีจากการตอบสนอง ดวยการปรับตัวแบบที่ไมพึงประสงคนั้นมีนอย 

                6. อุปสรรคเก่ียวกับการปรับตัวหรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นตํ่า 

                      ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส มา 

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกตแนวคิดมาจากตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรคือ 

1. สรางใหเกิดการรับรูความรุนแรงของโรค (Noxiousness) โดยการบรรยายเกีย่ว 

กับโรคฟนผุ และรับฟงประสบการณโดยตรงจากเจาหนาทีท่ันตสาธารณสุขที่เคยรักษาผูปวยโรคฟนผุ 

                            2. สรางใหเกิดการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค (Perceived probability) โดยให 

นักเรียนทีเ่คยประสบปญหาโรคฟนผุบอกถึงสาเหตุ อาการและผลกระทบตางๆ 

                3. สรางความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy) 

โดยการอภิปรายกลุมยอยเพื่อหาวิธกีารปองกัน 

                            4. ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง (Self – efficacy) โดยการสาธิตและ

ฝกปฏิบัติการแปรงฟน การตรวจฟนดวยตนเองและการตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ดยอมสี 

ฟน   

                     ดังนัน้ ถานักเรียนมีการรับรูและมีความคาดหวงัในผลความสามารถของตนเอง  ยอมทํา

ใหนักเรียนเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปองกนัโรคฟนผุ 
           1.4 แนวคิดพฤติกรรมการปองกัน 
                    ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมการปองกนัโรคไวดังนี ้

                    วสันต ศิลปสุวรรณ และพิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ (2541: 130) ใหความหมายไววา เปน

กิจกรรมที่บุคคลแตละคนกระทําโดยเชื่อวาส่ิงที่กระทํา จะทําใหมีสุขภาพดี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

ปองกันการเจ็บปวย 

                    ดังนัน้ พฤติกรรมการปองกนัโรค  จึงเปนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ใหสุขภาพอนามัย

ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ เปนพฤติกรรมที่ทําในขณะที่มี 

สุขภาพแข็งแรงดี 2 ลักษณะคือ  (มัลลิกา มัติโก.  2530: 11-12)  

                          1. การดูแลสงเสริมสุขภาพ (Health maintenance)  คือ พฤติกรรมจะรักษาสุขภาพ

ใหแข็งแรงปราศจากความเจ็บปวย สามารถดําเนินชีวิตตามปกติสุขและพยายามหลีกเล่ียงจาก
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อันตรายตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่มีการควบคุม

อาหาร การไมด่ืมสุรา ไมสูบบุหร่ี การรับประทานวิตามินตางๆ การตรวจสุขภาพฟนทุก 6 เดือน อันเปน

พฤติกรรมของประชาชนที่กระทําอยางสม่ําเสมอในขณะที่สุขภาพแข็งแรง 

                          2. การปองกันโรค (Disease prevention) เปนพฤติกรรมที่กระทําโดยมุงที่จะปองกัน

ไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือโรครายตาง ๆ  โดยแบงระดับการปองกันโรคได 3 ระดับคือ          

                              2.1 การปองกันโรคเบ้ืองตน (Primary prevention) เปนการปองกันตนเองจาก

การเกิดโรค เชน การไดรับภูมิคุมกันโรค 

                              2.2 การปองกันความรุนแรงของโรค (Secondary prevention) เปนระดับของการ

ปองกันที่จะมุงขจัดโรคใหหมดไปกอนที่อาการของโรคจะรุนแรงมากข้ึน เชน การตรวจและถายภาพ

รังสีปอด ในรายที่มีปญหาของโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง เพื่อเปนการปองกันโรคมะเร็งปอดที่อาจเกิดข้ึน

ไดในภายหลัง 

                              2.3 การปองกันการแพรกระจายของโรค (Tertiary prevention) เปนระดับของการ

ปองกันที่มีเปาหมายตองการยับยั้งการแพรกระจายของโรคจากผูปวยไปสูบุคคลอ่ืน 

                   สรุป จากแนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมการปองกันโรค ไดนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม 

ใหนักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุไดอยางถูกตอง 
            1.5 โปรแกรมทันตสุขศึกษา 
                     โปรแกรมทันตสุขศึกษาเปนวิธีการทางสุขศึกษาที่จัดโอกาสและประสบการณการเรียนรู

เกี่ยวกับทันตสุขภาพอยางมีระบบ และมีจุดมุงหมายที่จะใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมุงใหเกิด

การเปล่ียนแปลพฤติกรรมทันตสุขภาพไปในทางที่ถูกตอง เพื่อใหมีสุขภาพชองปากที่ดี ในการพิจารณา

ความเหมาะสมของวิธีการทางสุขศึกษา ซึ่งมีอยูหลายวิธี เพื่อนําไปใชใหเกิดผลตามเปาหมายทีก่าํหนด

อยางมีประสิทธิภาพ จะตองคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ คือ (บุญยง เกี่ยวการคา.  2535: 328-

383) 

                          1. วิธีการที่จะใชนั้นมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่จะตองถายทอดหรือไม 

               2. วิธีการที่จะใชนั้นสัมพันธกับระดับความรู ประสบการณ ความตองการของผูเรียน

หรือผูรับความรูหรือไม 

               3. ชวยกระตุนใหเกิดความสนใจในเนื้อหารสาระที่จะถายทอดมากนอยเพียงใด 

               4. ทําใหผูเรียนหรือผูรับความรูไดใชประสาทสัมผัสหลายๆทางมากนอยเพียงใด 

               5. เปดโอกาสใหผูเรียนหรือผูรับความรู ไดมีสวนรวมในการถายทอดความรูมากนอย

เพียงใด 

               6. ชวยใหผูเรียนหรือผูรับความรู เกิดพัฒนาทางการเรียนรูมากนอยเพียงใด 
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                     โดยทัว่ไปการเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดข้ึนไดกับทุกๆคน และตลอดชีวิต การเลือกใช

วิธีการที่ถกูตองและเหมาะสม จะทาํใหผูรับฟงเกิดการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ ซึ่งวิธกีารทางสุข 

ศึกษามีหลายวิธี เชน  
        วิธีการสอน 
             การสอนมีหลายวิธีดังนี้ (สุรีย  จันทรโมลี.  2543: 114-118) 

                            1. การบรรยาย (Lecture) 
                          การบรรยาย คือ การอภิปราย หรือใหความรูตามหัวขอเร่ืองที่กําหนดไวแก

ผูฟง ผูบรรยายอาจใชเวลามาก หรือนอยตามที่กําหนดไว และอาจใชอุปกรณการศึกษาชวยประกอบ

ในการบรรยายได ตลอดการบรรยายผูบรรยายไมใหโอกาสผูฟงซักถาม ผูฟงมีโอกาสเพียงรับฟงอยาง

เดียว 

       องคประกอบที่ควรคํานงึในการสอนแบบบรรยาย  

                                            1. ต้ังจุดมุงหมายในการบรรยายแตละคร้ัง ตองการใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติเร่ืองอะไร หรือตองการใหเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองอะไรบาง 

                                            2. ผูบรรยายควรไดศึกษาวิเคราะหผูเรียนลวงหนา เพือ่ใหทราบวาผูเรียน

คือใครมีจํานวนเทาไร ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ ความสนใจ ความรูพื้นฐานของผูฟง หนาที่

ความรับผิดชอบ ปญหา ในการใหการศึกษา  ถาไดรูจักผูเรียนมากเพียงใดยิ่งเปนประโยชนในการปูพื้น

ฐานความรู การเช่ือมโยงความรูที่จะให การเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหา การยกตัวอยาง

ประกอบ การพิจารณาถึงโอกาสที่จะนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูเรียนเปนหลัก 

                                            3. เปนผูบรรยายจะตองมคีวามรูในเร่ืองที่จะบรรยายเปนอยางดี ในการ

บรรยายแตละคร้ังผูบรรยายตองเตรียมตัวลวงหนา รูจักใชวิธีการสอนแบบใหม ๆ มาประกอบการ

บรรยาย  โดยทั่วไปการบรรยายเปนเร่ืองที่ทาํไดงาย  ซึ่งใครก็ตามทีม่ีความรูก็สอนได  แตตองสอนให

ผูเรียนเกิดความรูนัน้เปนเร่ืองยาก  เรามักไดยินคําวิจารณจากผูเรียนเสมอวา “ผูบรรยายมีความรูดีแต

สอนไมเกง”  หรือ “ผูบรรยายสอนเกงแตความรูไมดี”  หรือ “เรียนดวยความสนุกสนานหัวเราะกันทั้ง 

ชั่วโมง เมื่อบรรยายจบผูเรียนไมไดรับเนื้อหาสาระความรูเลย” เปนตน  ดังนั้นการสอนแบบบรรยายจึง 

จําเปนตองมีศิลปะดานการสอนควบคูไปกับความรูที่จะสอน 

                               4. พิจารณาจัดแบงเวลาใหเหมาะสมในการบรรยายแตละคร้ังไมควร

นานเกิน 1 ชั่วโมงถาจําเปนตองบรรยายติดตอกันหลายช่ัวโมง ตองใหมีชวงพักระหวางช่ัวโมง  ถาเปน

เด็ก กลุมผูปวย ผูสูงอายุ หรือผูไมคุนเคยกับการนั่งฟงนาน ๆ ควรใชเวลาส้ัน ๆ ประมาณ 15-20 นาที 

การบรรยายควรเปนแบบการพูดคุย สนทนา ควรรักษาเวลาเขาสอน และจบการบรรยายตามเวลา 
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                                           5. ในการบรรยายแตละครั้ง ไมควรครอบคลุมหัวเร่ือง หรือแนวคิดมาก

เกินไปในการบรรยาย  อาจยกตัวอยางประกอบเปนบางคร้ัง เพื่อชวยใหเขาใจเร่ืองที่สอนไดดีข้ึน  ควร

เนนประเด็นเร่ืองที่สําคัญ ควรพิจารณาเนื้อหาเรียงตามลําดับข้ันตอนงายแกการจํา และมองเห็นความ

เชื่อมโยงของเร่ืองที่บรรยาย ระวังอยาบรรยายนอกเร่ืองตลอดเวลา ไมควรยกตัวอยางเร่ืองสวนตัวมาก

เกินไป 

                               6. ถาการบรรยายติดตอกันหลายคร้ัง  วิธีการนี้ผูบรรยายอาจตองทํางาน

หนักมากข้ึนเตรียมการบรรยายใหติดตอกัน ควรจะทําประมวลการสอน  ใหผูเรียนไดทราบถึงหัวขอที่

จะเรียนทั้งหมดเพื่อสะดวกในการที่ผูเรียนจะไดเตรียมตัวศึกษาหาความรู เตรียมคําถามไวลวงหนา 

                                           7. ในระหวางการบรรยายควรสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง  ดึงดูดความ

สนใจของผูฟง มีอารมณขันบาง  ผูบรรยายควรมีความเปนผูใหญ ไมโกรธงาย 

                               8. ผูบรรยายควรเตรียมโนตการสอนยอการสอนลวงหนาทุกคร้ัง  การ

บรรยายไมควรเปนการอานโนต หรือสอนโดยใหผูฟงจดตาม นอกจากบางคร้ังตองการใหผูเรียนไดจด

บันทึกเนื้อหาสําคัญใหครบถวน ผูบรรยายอาจบอกซ้ํา ๆเพื่อใหจดโนตใหครบ 

                               9. การบรรยายไมใชเปนการใหเนื้อหาความรู ขอมูลเพียงอยางเดียว 

ผูบรรยายควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามขอสงสัย ผูบรรยายอาจทิ้งปญหาใหผูเรียนไดคิดบาง เพื่อ

ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนติดตามการเรียนการสอน อยากรูอยากศึกษาตอไป 

                                         10. การบรรยายจะเพิ่มใหเกิดความสนใจยิ่งข้ึน  ถาผูบรรยายรูจักใชส่ือ

เปนเคร่ืองมือชวยประกอบในการบรรยาย 

                             11. การจดโนตของผูเรียนในขณะฟงบรรยายเปนการชวยใหผูเรียนได

สนใจฟงคําบรรยายการจดโนตการสอนไดดี คือ ผูที่มีความสามารถ มีทักษะในการฟง สามารถจับ

ใจความสําคัญ ติดตามเร่ือง และสรุปประเด็นสําคัญ ๆไดถูกตอง 

                                         12. ผูบรรยายตองรูจักสังเกต มีความไวตอความรูสึกของผูเรียน และความ

ไมสบอารมณของผูเรียน 

                             13. ในการบรรยายทุกคร้ัง ควรกําหนดข้ันตอนการบรรยาย คือ ข้ันนาํเขาสู

บทเรียน ข้ันบรรยาย ข้ันสรุป เพื่อผูเรียนอาจไปศึกษาลวงหนาทําใหมีพื้นฐานความรูที่จะฟงบรรยาย

คร้ังตอไป 

                                         14. เมื่อจบการบรรยายควรมีการประเมินผลการบรรยายในระหวางการ

บรรยายควรสังเกตปฏิกิริยาผูเรียน เพื่อพิจารณาวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม 

เพื่อปรับปรุงการบรรยายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

                      ขอดีการบรรยาย 
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                                           1. เปนวิธีการที่ใหความรู เนื้อหา ขอมูลแกผูเรียนไดมากภายในเวลาท่ี

กําหนดให 

                                           2. เหมาะสําหรับการการปูพื้นฐานความรูเบ้ืองตน การเสนอความรูใหมๆ 

การสรุปบทเรียนที่เรียนมาแลว 

                                           3. เปนวิธีการถายทอดความรูใหกับกลุมผูเรียนไดจํานวนมาก 

                                           4. ในชวงที่ความรูทางวิชาการกาวหนาไปไกล  ตําราเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ 

ยังไมมีการเขียน ผูบรรยายสามารถนํามาอธิบายเพิ่มเติมความรูใหม ๆแกผูเรียน 

                                5. ผลดีตอผูเรียน คือ ชวยประหยัดเวลาในการที่ตองไปทดลองคนควา

ศึกษาหาความรูเอง 

                                6. ลดภาระการอานหนังสือ หรือชวยนําทางในการอานตําราเพื่อให

ความรูพ้ืนฐาน และกระตุนความสนใจผูเรียน 
                                           7. เปนการชวยพัฒนาทักษะของผูเรียนในการฟง คิด พิจารณา ทําความ

เขาใจจดบันทึก ซึ่งจําเปนสําหรับผูเรียนระดับสูงๆ ควรเปนการบรรยาย 2 ทาง 

                                           8. ใชการบรรยายประกอบส่ือชวยใหการบรรยายไดผานประสาทสัมผัส

มากข้ึนกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู 

                          ขอจํากัดของการบรรยาย 

                                           1. ครูตองทํางานหนักในการเตรียมการสอน ถาครูขาดศิลปะในการสอน 

ขาดความรูในวิชาที่สอน ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

          2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย ไดแตฟงและจด

บันทึกทําใหผูเรียนขาดทักษะการใชความคิด โดยเฉพาะกลุมผูเรียนจํานวนมากไมมีโอกาสที่ซักถามขอ

สงสัย 

                                3. การเรียนจะไมมีประโยชนถาผูบรรยายคัดลอกเนื้อหาความรูจาก

หนังสือแลวมาอานใหฟง 

                                4. ถาเนื้อหาความรูยาก หรืองายเกินไป จะทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือ

หนาย 

                                           5. การสอนแบบบรรยายไมสามารถจะปรับปรุงความรูใหเหมาะสมกับ

ผูเรียนแตละคนได  ทําใหการฟงบรรยายเปนประสบการณที่ทรมานสําหรับบางคน 
                  2. การสอนแบบสาธิต (Demonstration method) 
                                     การสาธิต หมายถึง การแสดง การทดลอง หรือการกระทาํใหดู วิธกีารสอน

แบบสาธิตเปนวิธทีี่ชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจในการเรียนรูไดรวดเร็ว และไดผลดีกวาวิธีการสอน 
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แบบอ่ืนอีกหลายวธิ ี  

                                       

                                       ขอดีการสอนแบบสาธิต 

                                 1. ใชเวลานอย 

                                 2. ส้ินเปลืองคาใชจายนอย 

                                 3. ไมเปลืองเคร่ืองมือ และวัสดุในการทดลอง 

       4. อันตรายจากการใชเคร่ืองมือการทดสอบมีนอย 

      ขอเสียการสอนแบบสาธิต 

                                            นักเรียนทั้งชั้นไมไดรับประสบการณทั่วทุกคน นักเรียนไดเรียนรู และ

จดจําไดนอยกวาการปฏิบัติทดลองดวยตนเอง 

      ประเภทของการสาธิต 

       1. ครูแสดงการสาธิตคนเดียว  การสาธิตแบบนี้ครูเปนผูเตรียมและผู

แสดงคนเดียว 

                                            2. ครู และนักเรียนชวยกันสาธิตซึ่งจะไดผลดีเพราะนักเรียนกลุมนี้จะ

เขาใจเปนอยางดี และเพื่อนๆที่คอยดูก็จะใหความสนใจพวกเดียวกันแสดง 

            3. กลุมนักเรียนเปนผูสาธิต ครูมอบหมายใหนักเรียนกลุมหนึ่งเปนผู

สาธิตแทนครู  ครูเปนผูใหคําแนะนํา วิธีนี้ถาทําไดจะดีที่สุด เพราะเปนการฝกใหนักเรียนรูจักหาความรู

ดวยตนเอง 

                                            4. นักเรียนคนเดียวเปนผูสาธิต ครูมอบหมายนักเรียนคนเดียวเปนผู

สาธิตแทนครู ครูเปนผูแนะนํา ควรใหนักเรียนที่เกงจริงๆเปนผูสาธิต จึงจะเกิดความมั่นใจ และเกิด

ศรัทธาสําหรับผูดู 

       5. วิทยากรเปนผูสาธิต วิธีนี่ใชวิทยากรที่ไดรับเชิญเปนผูสาธิตให

นักเรียนดูอาจเปนอาจารยคนอ่ืน หรือนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากสถานที่อ่ืนๆก็ได 

                          ประโยชนของการสาธิต 

                                            1. เราความสนใจเปนอยางดี และสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูของ

นักเรียน 

                                 2. เปนการสงเสริมใหนักเรียนเขาใจกฎเกณฑหลักการตางๆ อยางแจม

แจง 

       3. สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตรในดานการสังเกต การ

พิสูจนทฤษฎีตางๆโดยมีการแสดงขอเท็จจริง 
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                         3. การอภิปรายกลุม (Group discussion) 
                    การอภิปรายกลุม  เปนวิธีการที่นํามาใชอยางมากในการใหสุขศึกษาแก

ประชาชนในกลุมเปากลุมเปาหมายตางๆ เปนวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่ง ที่สมาชิกไดมีการแลกเปล่ียน

ความรู ความคิดเห็นและประสบการณทางคําพูด ไดระบายความรูสึกเกี่ยวกับเร่ืองที่อภิปรายใน

รูปธรรมและนามธรรม ชวยใหกลุมไดแสวงหาขอเท็จจริง แปลความหมายของขอเท็จจริง แยกแยะ

ความเขาใจของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน การอภิปรายกลุมไมใชเปนการพูดเทานั้นหรือ

ไมใชเปนการรายงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใหกับกลุม สวนการตัดสินใจของกลุม ไมใชการยึดเสียงขางมาก 

แตเปนการตัดสินใจโดยฟงเหตุผล ขอเท็จจริง ความถูกตองและความเหมาะสม ยึดหลักประชาธิปไตย

ใหอิสระในการออกความคิดเห็นเต็มที่  สมาชิกตางใหความรวมมือในการคนหาทางแกปญหาที่เขามา

เกี่ยวของมากกวาจะพูดถึงขอเท็จจริงอยางเดียว ถาความคิดของกลุมดีก็จะเทากับแตละบุคคลในกลุม

มีความคิดที่ดี คุณภาพของกลุมจะดีเพียงใดข้ึนอยูกับคุณภาพของสมาชิกในกลุมดวย 

        การอภิปรายกลุม ชวยฝกฝนใหผูเรียนไดปรับตัวเขากับคนอ่ืนๆ เขากับสภาพ

สังคมส่ิงแวดลอม ฝกฝนการสะทอนความคิดในการแกปญหารวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน งาน

บางอยางไมสามารถทําตามลําพังได หรือทําไดแตไมไดผลดี แตจะไดรับความสําเร็จ ถาทําโดยกลุม ซึ่ง

เปนการใชเวลาอยางฉลาด และมีคุณคา 

  ลักษณะของกลุมประกอบดวย 

                              1. มีต้ังแต 2 คนข้ึนไป แตไมควรเกิน 12 คน เพราะถามากสมาชิกจะไมมี

โอกาสอภิปรายไดเต็มที่ 

                              2. มีความสํานึกในการเปนสมาชิกกลุม เปนสวนหนึ่งของกลุม 

                              3. มีวัตถุประสงครวมกัน 

                              4. มีการใหความชวยเหลือพึ่งพาอาศัย หวงใยซ่ึงกันและกัน มีความพอใจ

ที่จะรวมกลุม ทํางานกับกลุม 

                              5. มีปฏิกิริยาสังสรรคและการโตตอบซ่ึงกันและกัน 

                              6. มีพฤติกรรมเปนแบบคลายๆกัน 

                              7. มีการยอมรับ และการปฏิเสธการแสดงความคิดเห็น 

                                    เหตุผลที่ตองมีการอภิปรายกลุม คือ 

                              1. เพื่อกําหนดปญหาที่สําคัญและนาสนใจ 
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                              2. เพื่อทราบถงึลักษณะและขอบเขตของปญหาจะไดหาวธิีการแกปญหา

รวมกัน 

                              3. เพื่อจะไดเรียนรูถึงศิลปะของการทํางานรวมกัน ผลประโยชนจากการ

ทํางานรวมกันและการคิดสรางสรรคการทาํงานรวมกนั 

                              4. เพือ่ที่จะชวยคนหาแนวคิดใหมๆ ในการแกปญหาใหเหมาะสมกับ

สภาพความเปนจริง 

                              5. เพื่อสงเสริมความคุนเคยกับสมาชิกในกลุม แลกเปล่ียนความรูความ

คิดเห็นประสบการณซึ่งกันและกัน 

                              6. เพือ่ที่จะชวยกนัคนหาแหลงประโยชน วิธกีารใหมที่จะมาชวยการ

ทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ 

                              7. เพื่อกระตุนใหสมาชิกมองเหน็ปญหา และเร่ิมตนงานอยางเหมาะสม 

                                    ลักษณะการอภิปรายกลุมที่ดีควรคํานงึถงึส่ิงตอไปนี้ คือ 

                              1. สมาชิกเขาใจจดุมุงหมาย ขอบเขตของปญหา รูแนวทางในการ

อภิปราย สมาชิกจะตองคุนเคยและเขาใจสภาพปญหา 

                              2. เตรียมวางแผนลวงหนา เชน เตรียมหวัขอปญหา และแนวทางอภิปราย

การแบงกลุม เตรียมสถานที ่ อุปกรณที่จะใชและอ่ืนๆ แผนทีว่างไวควรจะยืดหยุนเพือ่ความเหมาะสม 

                              3 .  ควรสร าง สัมพันธไมตรี  ระหวางสมาชิกในกลุมใหสมาชิกมี

ความคุนเคยทําความรูจักกัน เชน จัดใหมีโปรแกรมการละลายพฤติกรรม สนับสนุนใหมีความรวมมือ

ซึ่งกันและกัน 

                              4. การอภิปรายพิจารณาตัดสินปญหา ควรแยกระหวางอารมณ และ

เหตุผล คือ ความแตกตางระหวางการตัดสินใจในเร่ืองขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

                              5. การติดตอส่ือสารภายในกลุม ควรใหเปนไปอยางเปดเผยและทั่วถึง มี

การแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณระหวางสมาชิกในกลุมโดยตรง 

                              6. จัดบรรยากาศของการประชุมใหเปนกันเอง ไมเครงเครียด หรือเงียบ

เหงาเกนิไป จัดบรรยากาศที่สงเสริมการอภิปรายออกความคิดเหน็รวมกนั 

                              7. ควรกําหนดเวลาการประชุม เพื่อสมาชิกจะไดอภิปรายแกปญหาใน

เวลาที่กําหนดใหพิจารณาถึงปญหาหัวขอที่จะแกไขตองใหเหมาะสมกับเวลา 

                              8. ไมควรใหคนใดคนหนึ่งในกลุมผูกขาดการพูด หรือดําเนินการประชุม

ตามลําพัง 
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                              9. พยายามใหสมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของตัวเองในการอภิปรายกลุม ประธานควรจะเปนผูที่มีความสามารถในการนําการ

อภิปราย 

                           10. จัดใหมีประสิทธิผล โดยสมาชิกของกลุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของกลุมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

                                   การอภิปรายกลุมชวยสรางใหเกิดคุณคาแกสมาชิกในกลุม คือ 

                             1. สรางใหเกิดทักษะในการสะทอนความคิด การคิดอยางไตรตรอง 

คนควาหาเหตุผลในการรวมประชุมออกความคิดเห็น สมาชิกในกลุมตางก็รวมพิจารณาความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน  

                             2. สรางใหเกิดทัศนคติที่ดีตอสมาชิกในกลุม มีจิตใจกวางขวาง เปดเผย

จริงใจ รูจักใชการสะทอนกลับใหกลุมไดสรางสรรคในทางที่ดี 

                             3. สรางใหเกิดนิสัยในการเตรียมตัว ขวนขวายหาความรูใหพรอมใน

ปญหาที่จะตองอภิปรายซ่ึงเปนการเพิ่มพูนความรูแกตัวเองและในกลุม 

                             4. สรางใหเกิดทักษะในการอภิปราย และการเสนอความคิดเหน็ในกลุม

ตามแบบสังคมประชาธิปไตย 

                               5. สรางใหเกิดคุณคาในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลในดานตางๆ เชน 

การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การเปดใจใหกวาง การรวมพิจารณาตัดสินขอสงสัย การรูจักพิจารณา

วิจารณตัวเอง การใหความรวมมือแกสมาชิกในกลุม การใหความเคารพในความเช่ือและความคิดเห็น

ของผูอ่ืน การฝกใหเกิดความกลา เกิดความเช่ือมั่นในตัวเองมากขึ้น การฝกทักษะในการพูด การ

ส่ือสารกับคนอ่ืน 

              สรุป ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนทั้ง 3 รูปแบบไดแก การบรรยาย การสาธิต 

และการอภิปรายกลุม เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปองกันโรคฟนผุ 
 

2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา 
             2.1 งานวิจยัในตางประเทศ 
                    อเซลสสัน และลินด (รําพึง สรบัณฑิต.  2536: 43; อางอิงจาก  Axelsson and Lindhe.  

1974.  Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries.  p. 126–138 ) ศึกษาผลของโครงการทัน

ตกรรมปองกันในเด็กนักเรียน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง จะไดรับการสอนแปรง

ฟนและขูดหินน้ําลายรวมทั้งการควบคุมการแปรงฟนใหถูกวิธีทุก  14 วันเปนเวลา 2 ป สวนกลุม
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ควบคุมไมไดรับส่ิงใดเลย ผลการศึกษาพบวา เด็กในกลุมทดลองมีแผนคราบจุลินทรียเหงือกอักเสบ 

และฟนผุนอยกวากลุมควบคุม 

         โฮล (Houle.  1982: 256-261) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลทางดานพฤติกรรมทันตสุขภาพ

จากประสบการณการเรียนรูทางดานทนัตสุขภาพในระยะยาว โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใช

หลักสูตรทนัตสุขศึกษาช้ันประถมปที ่ 5 ดําเนนิการวิจยั โดยเลือกโรงเรียนในเขตชนบท 3 โรงเรียน 

โรงเรียนที่ 1 ดําเนนิการเรียนการสอนทนัตสุขภาพตามหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งบรรจเุนื้อหาทนัตสุขภาพ

ไวในหลักสูตร โรงเรียนที่ 2 เปนโรงเรียนที่ไมมกีารจัดหลักสูตรทนัตสุขศึกษาอยางเปนทางการ  แต

จัดการเรียนการสอนทนัตสุขศึกษาโดยนกัสุขศึกษา และใหโรงเรียนที ่ 3 เปนกลุมควบคุม ไมไดมี

หลักสูตรทนัตสุขศึกษา และไมมีการเรียนการสอนทนัตสุขศึกษาผลการวิจยัพบวา นักเรียนกลุมที่ 1 มี

ความรูดานทนัตกรรมสุขภาพและการปฎิบัติตัวดานทนัตสุขภาพดีกวานักเรียนกลุมที ่ 2 และกลุมที ่ 3 

ซึ่ง 

เปนกลุมควบคุม 

   เชน (Chen. 1986: 105-109) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกัน

โรคฟนของเด็กกับฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพ

ของมารดา ในครอบครัวอเมริกัน จํานวน 1,000 ครอบครัว ดวยวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณียและ

ไดรับการตอบกลับจํานวน 685 ฉบับ โดยผูวิจัยจะเลือกเฉพาะผูที่มีบุตรอายุ 7 – 15 ป จํานวน 495 

ครอบครัว ผลการวิเคราะห พบวา การปองกันโรคฟนผุของลูกในแงการแปรงฟน มีความสัมพันธกับ

ฐานะทางเศรษฐกิจความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพของมารดา ซึ่งการแปรงฟน

ของแมมีผลตอความสัมพันธมากที่สุด 

   โรนิสและคณะ (Ronuis,et al.  1996: 512-527) ไดศึกษาพบวาจากการวิเคราะห

ความสัมพันธของการเกิดโรคในชองปากกับพฤติกรรมการปองกันโรคโดยการแปรงฟน การใชไหมขัด

ฟน และการตรวจสุขภาพชองปาก เปนพฤติกรรมเฉพาะที่สามารถทํานายการเกิดโรคในชองปากได 

                     โควอช และคณะ (Kowash,et al.  2000: 201) ไดศึกษาผลของการใหโปรแกรมทันต 

สุขศึกษาแกมารดาในการดูแลบุตร โดยผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางเด็กที่มีอายุไมเกิน 3 ขวบที่มี

ครอบครัวยากจนหรืออาศัยอยูแถวชานเมืองของประเทศอังกฤษ จํานวน 228 คน แบงกลุมทั้งหมด 5 

กลุม กลุมทดลองไดแก กลุม A เนนในเร่ืองโภชนาการ กลุม B เนนเร่ืองการใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของ

ฟลูออไรด กลุม C เนนทั้งโภชนาการและการใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด โดยมีเจาหนาที่

เยี่ยมบาน สัมภาษณพรอมทั้งใหคําปรึกษาดานทันตสุขภาพ ครอบครัวละ 15 นาที ทุกๆ 3 เดือนในเด็ก

อายุไมเกิน 2 ขวบ และปละ 2 คร้ังในเด็กที่มีอายุ 3 ขวบ กลุม D ใชโปรแกรมเหมือนกลุม C แตเยี่ยม

บานปละคร้ัง กลุมควบคุม ไดแกกลุม E ไมไดรับโปรแกรมใดๆเลย แตทดสอบเม่ืออายุ 3ขวบ ผลการ
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ทดลองพบวา กลุมทดลองเกิดโรคฟนผุและเหงือกอักเสบมีความแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 
           
          2.2 งานวิจยัในประเทศไทย 

พอเพ็ญ ไกรนรา (2529: 58-69) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมารดา 

ตอสถานภาพโรคฟนผุของนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ผลการศึกษา พบวา ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และสังคมของมารดาในดานระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของครอบครัวไมมี

ความสัมพันธกับโรคฟนผุของบุตร และพบวา มารดาที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของ

ครอบครัวตางกัน มีคะแนนพฤติกรรมทันตสุขภาพตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนบุตรที่มี

มารดาซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชนระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัวที่

แตกตางกัน มีความรุนแรงของโรคฟนผุไมแตกตางกัน 

      วาสิกา สิงหโกวนิท (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาถงึประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาใน

การปองกนัและสงเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

พบวา กลุมทีไ่ดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา เกิดการรับรู ทัศนคติดานทันตสุขภาพ มีการปฏิบัติตัวดาน 

ทันตสุขภาพมากกวากอนดําเนินโปรแกรมทันตสุขศึกษา อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และปริมาณแผน

คราบเศษอาหารภายในกลุมทดลองภายหลังดําเนินโปรแกรมสุขศึกษามีนอยกวากอนดําเนินโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ความเชื่ออํานาจในตนดานทันตสุขภาพมคีวามสัมพันธในทิศ

ทางบวก กับการรับรูทัศนคติการปฏิบัติตัวดานทันตสุขภาพและปริมาณแผนคราบเศษอาหารบนตัวฟน 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนความเช่ืออํานาจนอกตนไมมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาว 

                  ผุสดี จันทรบาง (2535: บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิผลของการเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

และการใหการเสริมแรงทางบวกตอพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีที่ 1 ในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจัยเปนแบบกึ่งทดลองโดยใชรูปแบบที่มีกลุมเปรียบเทียบ เก็บขอมูลทั้งกอน

ระหวางการทดลองและส้ินสุดการทดลอง มีกลุมตัวอยางที่ศึกษา 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบ แลวทําการสอนทันตสุขศึกษา ดวยการใชกิจกรรมและอุปกรณทันตสุขศึกษาที่เนนการ

เสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และการใหการเสริมแรงทางบวก เวลาในการสอนชวง 4 สัปดาห เมื่อ

ส้ินสุดการสอนทันตสุขศึกษาแลวยังคงใชกิจกรรม เพื่อเสริมความคงทนของพฤติกรรมสุขภาพใหกับ

กลุมทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห มีการเก็บขอมูลกอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และภายหลังการ

ทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยมีกลุมทดลองจํานวน 140 คน และกลุมเปรียบเทียบ 

จํานวน 110 คน พบวากลุมทดลองมีความรูและเจตคติในเร่ืองการดูแลทันตสุขภาพในชองปากดีข้ึน 

และมีจํานวนแผนคราบจุลินทรียลดนอยงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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                  จริภา โพธิพ์ัฒนชัย (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา

ในพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบของหญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภ ณ โรงพยาบาล

ดานขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุมทดลอง เปนหญิงต้ังครรภโรงพยาบาลดานขุนทดจาํนวน  

40 คน กลุมเปรียบเทียบหญิงต้ังครรภโรงพยาบาลสีค้ิว จาํนวน 40 คน พบวา การจัดโปรแกรมสุข

ศึกษาทําใหหญิงต้ังครรภมีการรับรู ตลอดจนพฤติกรรมการปรับตัวในการปองกันโรคฟนผุและโรค

เหงือกอักเสบ จนสามารถลดคาเฉลี่ยสภาวะแผนคราบเศษอาหารรอบตัวฟนและเฉล่ียสภาวะเหงือก 

อักเสบไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

      รําพึง ษรบัณฑิต (2537: 106-108) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของ

โปรแกรมทันตสุขศึกษา ในพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ ของนักเรียน

ประถมศึกษาช้ันปที่ 6 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ใหกับกลุมทดลองจํานวน 68 คน กลุม

เปรียบเทียบจํานวน 61 คน ผลการวิจัยพบวา มีการประเมินอันตราย การประเมินปญหา การปฏิบัติ

ตนดานทันตสุขภาพและสภาวะทันตสุขภาพดีข้ึนกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา เพศมีความสัมพันธกับการปฎิบัติตนดานทันต

สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายไดของครอบครัวพบวา ไมมีความสัมพันธกับ

การปฏิบัติตนดานทันตสุขภาพ 

 ธงชัย  ปรีชา  (2540: 272-290)  ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุข

ศึกษา 3 รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ ในนักเรียน

ประถมศึกษาช้ันปที่ 6 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสันปาสัก 

จํานวน   82 คน แบงเปนกลุมเปรียบเทียบจํานวน 40 คน กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 42 คน และกลุม

โรงเรียนบานทรายมูลจํานวน 84 คนแบงออกเปนกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 42 คนกลุมทดลองที่ 3 

จํานวน 42 คนโดยกลุมที่ 1 ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ทันตบุคลากรใชอยูประจํา กลุมที่ 2 ไดรับ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่สรางข้ึนตามทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง กลุมที่ 3 ไดรับโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาที่สรางข้ึนตามทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับการไดรับแรงสนับสนุนทาง

สังคมจากพอและแม โดยใชกลวิธี บรรยายประกอบส่ือ การอภิปรายกลุม การสาธิตและฝกปฏิบัติ การ

จัดนิทรรศการ โดยดําเนินการทั้งส้ิน 11 สัปดาห ผลการทดลองพบวา กลุมที่ 3 มีการเปล่ียนแปลง

ความรู เจตคติ การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลและปฏิบัติตนที่ถูกตอง ปริมาณแผน

คราบจุลินทรีย สภาวะเหงือก และระดับการเปล่ียนสีของอาหารเล้ียงเช้ือแบคทีเรียในน้ําลายดีข้ึนกวา

กอนการทดลองและดีกวากลุมที่ 1,2 และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 

และกลุมที่ 3 มีการเปล่ียนแปลงความถี่ในการแปรงฟนที่ถูกวิธีและความถี่ในการใชไหมขัดฟนทีถ่กูวธิดีี

ข้ึนกวากอนการทดลองและดีข้ึนกวากลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) และในการศึกษา
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ความรู เจตคติ การรับรูความสามารถตนเอง  ความคาดหวังผลการปฏิบัติตนที่ถูกตอง พบวา มี

ความสัมพันธในทิศทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรียและสภาวะเหงือกอักเสบอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.001) 

      ทองทพิย สละวงษลักษณ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการประยุตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนั

โรครวมกับแรงสนับสนนุทางสังคมในการสงเสริมอนามยัชองปาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา จาํนวน 54 คน ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมกีารรับรูความรุนแรง 

โอกาสเส่ียง ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองความต้ังใจ

ที่จะสงเสริมอนามยัชองปาก ปริมาณแผนคราบจุลินทรียและสภาวะเหงือกอักเสบดีกวากอนการ

ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ และพบวาพฤติกรรมการสงเสริมอนามยัชองปากมีความสัมพันธกับ

การรับรูความรุนแรง โอกาสเส่ียง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัใน

ประสิทธิผลของการตอบสนองความต้ังใจที่จะสงเสริมอนามยัชองปาก ปริมาณแผนคราบจุลินทรีย 

และสภาวะเหงือกอักเสบ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติแตไมพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสงเสริม

อนามัยชองปากกับแรงสนบัสนุนทางสังคม 

      อรวรรณ วรรณฤทัย (2541: บทคัดยอ,52) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนทันตสุขศึกษา 

ระหวางการใชเพลงกับการใชสียอมคราบจุลินทรียที่มีตอพฤติกรรมทนัตสุขภาพของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษานนทรี การวิจยัเปนแบบกึง่ทดลอง มกีลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ 

กลุมควบคุมไดรับการสอนทันตสุขศึกษา กลุมทดลองที ่1 ไดรับการสอนทนัตสุขศึกษาโดยใชเพลง และ

กลุมทดลองที ่ 2 ไดรับการสอนทันตสุขศึกษา โดยใชสียอมคราบจุลินทรีย ทาํการเก็บขอมลูและ

คัดเลือกกลุมตัวอยางทัง้ 3 กลุม กอนการทําการทดลอง 2 สัปดาห จากนัน้สอนทันตสุขศึกษาเปนเวลา 

4 สัปดาห แลวทําการเกบ็รวบรวมขอมลูภายหลังการทดลอง 1 สัปดาห ทั้งกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม หลังระยะติดตามผลอีก 4 สัปดาห และทาํการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาความคงทนในกลุม

ตัวอยางทัง้ 3 กลุม เปนเวลา 1 สัปดาห กลุมตัวอยางจํานวน 94 คนแบงเปนกลุมควบคุมที่ไดรับการ

สอนทนัตสุขศึกษา จาํนวน 30 คน กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนทันตสุขศึกษาโดยใชเพลงประกอบ

จํานวน 32 คน และกลุมทดลองที ่ 2 ที่ไดรับการสอนทันตสุขศึกษาโดยการใชสียอมจุลินทรีย จํานวน 

32 คน พบวากลุมตัวอยางทั้ง 3 มีความรูเจตคติ การปฏิบัติหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง และ

คราบ 

จุลินทรียในชองปากดีกวากอนการทดลอง 

เตือนใจ กจิทวีสมบูรณ (2542: 84) ไดวจิัยเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมทันสุขศึกษาใน

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 82 คน ผลการวจิัยพบวา นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ การรับรู
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ความรูความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ ความคาดหวงัในผลของการปองกนัโรคฟนผุ 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ และการกาํกับตนเองในปองกนัโรคฟนผุสูงกวากอนการทดลองและสูง

กวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และพบวาปริมาณคราบจุลินทรียรอบตัวฟนในกลุม

ทดลองลดลงกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญ 

สุรวุฒิ สุขสวัสด์ิ (2543: ง) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมสุขภาพชองปากนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนธันวาคม 2542 ถงึ

กุมภาพันธ 2543 กลุมตัวอยางจํานวน 87 คน จากหนึ่งโรงเรียนเปนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันต

สุขศึกษา ในระยะเวลา 6 สัปดาห และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 108 คนจากหนึ่งโรงเรียน เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบบันทึก ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง  

การรับรูโอกาสเส่ียง  ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ

ตอบสนอง ความต้ังใจที่จะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก ปริมาณแผนคราบจุลินทรีย และ

สภาวะเหงือกอักเสบ ดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ และพบวาพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพชองปาก มีความสัมพันธกับการรับรูโอกาสเส่ียง  ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง ความต้ังใจที่จะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก 

ปริมาณแผนคราบจุลินทรีย 

รฎาศิริ ศิริคช (2544: 80-90) ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุข

ศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานฉาง จังหวัด

ระยอง โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 81 คน แบงออกเปน 3 กลุม กลุม

ทดลองที่ 1 จํานวน 27 คน กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 27 คน กลุมควบคุม จํานวน 27 คน กลุมที่ 1 ไดรับ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยบรรยายประกอบวีดิทัศน  กลุมที่ 2 ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย

บรรยายประกอบสาธิต กลุมที่ 3 ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยบรรยายตามปกติ ผลการศึกษา

พบวา โปรแกรมทันตสุขศึกษาทั้ง 3 โปรแกรมมีประสิทธิผลตอพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรคฟนผุ

และโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.05) 

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับทันตสุขศึกษา จงึไดแนวคิดในการจัดทํา 

โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปองกนัโรคฟนผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

 



                                                                                                                                                                              

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
               การศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนาํแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของมาเปนแนวทางในการ

จัดโปรแกรมทนัตสุขศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่

6 อําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร ซึง่มีข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยัดังนี ้

  1. การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2. รูปแบบการวิจัย 

  3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
               ประชากร 
           ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6  สังกดัสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 41 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 

886 คน เปนนกัเรียนชาย 474 คน นักเรียนหญิง 412 คน 
    การเลือกกลุมตัวอยาง 

          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ เปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 ซึง่ผูวิจัยไดคัด 

เลือกพืน้ที่สําหรับการวจิัยดังนี้คือ 

                 ข้ันที ่1 ผูวิจัยคัดเลือกอําเภอหลังสวน  เปนอําเภอที่ทาํการวิจัย  เนื่องจากมีปญหา

โรคฟนผุของนกัเรียน เปนอันดับ 3 จากทัง้หมด 8 อําเภอ ตามรายงานของสํานกังานสาธารณสุข 

จังหวัดชุมพร  

                 ข้ันที่ 2 ผูวิจัยคัดเลือกโรงเรียน แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตาม

เกณฑดังตอไปนี้ 

                                     1. มีลักษณะของประชากรใกลเคียงกนั 

            2. มีสภาพทางภูมิศาสตรใกลเคียงกนั 

            3. ขนาดของโรงเรียนใกลเคียงกนั 

                                    4. จํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนหญิงและนักเรียน

ชายใกลเคียงกัน 

                              จากการคัดเลือกโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียนตามเกณฑ  ไดจํานวน 9 โรงเรียน 
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                             ข้ันที ่ 3 ผูวิจัยทาํการเลือกโรงเรียนจํานวน 2 โรงเรียน ดวยวิธกีารสุมอยางงาย 

(Simple random sampling) โดยการจับฉลากไดโรงเรียนบานในเหมือง และโรงเรียนวัดสวางมนัส 

                 ข้ันที่ 4 ผูวิจัยเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการจับฉลากได โรงเรียนบาน

ในเหมืองซึง่มนีักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 30 คนเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนวัดสวางมนัส

ซึ่งมนีักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จาํนวน 30 คนเชนกนัเปนกลุมควบคุม แลวทาํการศึกษาจาก 

นักเรียนทกุคนในช้ันเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพประกอบตอไปนี้ 

 

 

จังหวัดชุมพร 

  

 

 

  อ.ทุงตะโก              อ.พะโตะ            อ.ปะทิว      อ.หลังสวน     อ.เมือง     อ.สวี       อ.ทาแซะ   อ.ละแม          

 

  

          

    โรงเรียนบานในเหมอืง                                                     โรงเรียนวดัสวางมนัส                            

                                             

   สุมอยางงาย โดยจับฉลาก 

                          กลุมทดลอง                                                                กลุมควบคุม 

           จํานวน 30 คน                                                             จํานวน 30 คน 

 

ภาพประกอบ 8 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 
รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยนี้เปนแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยแบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุมควบคุม (Control Group) รวบรวม

ขอมูลกอนการทดลองทั้ง 2 กลุมตัวอยาง จัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยประกอบกิจกรรมใหแกกลุมทดลอง 

หลังจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองทั้งสองกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
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1.รูปแบบการวิจัย            

 O1               X                                 O2 

กลุมทดลอง 

                                      

            กลุมควบคุม                   O4                                                    O5            

 

                                                      

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการวิจัย 

                               

      X    =     โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ผูวจิัยสรางข้ึน 

         O1  O4    =     การเกบ็ขอมูลกอนการทดลอง 

         O2  O5    =     การเกบ็ขอมูลหลังการทดลอง                            

                      

2. รูปแบบการทดลอง 

                               O1        X1         X2        X3        X4       O2                                          

 

กลุมทดลอง  

สัปดาหที่                         1           2          3          4           5                  

                                                                                                                                                                

                              O4                                                          O5                                            

 

กลุมควบคุม 

สัปดาหที่                         1           2          3          4           5            

                                                                                                                                                               

 

ภาพประกอบ 10 รูปแบบการทดลอง 

 

  O1, O4 = การเก็บขอมลูกอนการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เกีย่วกับความรู

เร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธ ิ
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ผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ  ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน

โรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

  O2, O5  = การเก็บขอมูลหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เกี่ยวกับความรู

เร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังใน

ประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ  ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน

การปองกันโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

   X1        = โปรแกรมทันตสุขศึกษาคร้ังที่ 1 

                             - การบรรยายประกอบส่ือ ภาพพลิก วีดิทัศน เร่ืองโรคฟนผุ                 

                             - บอรดนิทรรศการ                                                            

   X2       =  โปรแกรมทันตสุขศึกษาคร้ังที ่2 

                             - เจาหนาที่เลาประสบการณที่เคยพบผูปวยโรคฟนผุ                                                                     

- นักเรียนที่มปีญหาฟนผุบอกถึงอาการผลกระทบ และสาเหตุที่ทาํใหตนเองเกิด                              

โรคฟนผุ     

                             - การอภิปรายกลุม”สาเหตุและการปองกัน โรคฟนผุของตนเอง” 

                X3       = โปรแกรมทันตสุขศึกษาคร้ังที ่3 

                             - การสาธิตและฝกปฏิบัติการแปรงฟนทีถู่กวธิ ี

                             - การตรวจฟนอยางงายดวยตนเอง 

                             - การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ดยอมสีฟน 

               X4        = โปรแกรมทันตสุขศึกษาคร้ังที ่4 

 - สนับสนนุพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุโดยการคัดเลือกและแตงต้ังใหเปน 

นักเรียนฟนสะอาดดีเดน 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนีป้ระกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      1.1 แบบสอบถาม ที่ผูวจิัยสรางข้ึนประกอบดวย 6 สวน 

                                       สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียนประกอบดวย  เพศ อายุ

อาชีพของบิดา มารดา  ระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน 
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                  สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเร่ืองโรคฟนผุ  เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การ

ปองกันและรักษา คําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ถาตอบถูกได 1 

คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ใชเกณฑในการใหคะแนนและแปรผลโดยประยุกตของBloom (Bloom 

1975: 12-15) ผูวิจัยแบงความรูเปน 3 ระดับ 

                                               คะแนนมากกวารอยละ 80                        มีความรูในระดับดี                   

                    คะแนนระหวางรอยละ 60-80                   มีความรูในระดับปานกลาง         

                                               คะแนนตํ่ากวารอยละ 60                          มีความรูในระดับตํ่า                   

                                       สวนที่ 3  แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ โดยใชอัตราสวน

ประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีขอคําถามทั้งทางบวกและทาง

ลบ โดยเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขอความในดานบวก (Positive Statement)                 ขอความในดานลบ (Negative Statement) 

           เห็นดวย       =   3   คะแนน                                        เห็นดวย       =   1   คะแนน 

           ไมแนใจ       =   2   คะแนน                                        ไมแนใจ       =    2  คะแนน 

           ไมเหน็ดวย   =   1   คะแนน                                        ไมเห็นดวย   =   3   คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 9) 

            คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  หมายถึง การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุอยูในระดับมาก 

            คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33  หมายถึง การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง 

            คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66   หมายถึง การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุอยูในระดับนอย                                    

                                       สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ โดยใช

อัตราสวนประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีขอคําถามทั้ง

ทางบวกและทางลบ โดยเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขอความในดานบวก (Positive Statement)                 ขอความในดานลบ (Negative Statement) 

           เห็นดวย       =   3   คะแนน                                        เห็นดวย      =   1   คะแนน 

           ไมแนใจ       =   2   คะแนน                                        ไมแนใจ       =   2  คะแนน 

           ไมเหน็ดวย   =   1   คะแนน                                        ไมเห็นดวย   =   3   คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน (วิเชียร เกตุสิงห.2538:9) 

            คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  หมายถึง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ อยูในระดับมาก 

            คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33  หมายถึง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ อยูในระดับ                             

                                                                ปานกลาง 

            คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66   หมายถึง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ อยูในระดับ     

                                                                  นอย  
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                                      สวนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง ใน

การปองกนัโรคฟนผุโดยใชอัตราสวนประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็ 

ดวย มีขอคําถามทัง้ทางบวกและทางลบ โดยเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

ขอความในดานบวก (Positive Statement)                 ขอความในดานลบ (Negative Statement) 

            เหน็ดวย       =   3   คะแนน                                        เหน็ดวย      =   1   คะแนน 

            ไมแนใจ       =   2   คะแนน                                        ไมแนใจ       =   2  คะแนน 

            ไมเหน็ดวย   =   1   คะแนน                                        ไมเหน็ดวย   =   3   คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 9) 

            คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  หมายถึง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการ   

                                                                      ปองกนัโรคฟนผุ อยูในระดับมาก 

            คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33  หมายถึง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการ 

                                                                      ปองกนัโรคฟนผุ อยูในระดับปานกลาง 

            คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66   หมายถงึ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการ  

                                                                      ปองกนัโรคฟนผุ อยูในระดับนอย                                                        

                                      สวนที ่ 6 แบบสอบถามความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการ

ปองกนัโรคฟนผุโดยใชอัตราสวนประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ ระดับความคาดหวงัมาก 

ระดับความคาดหวังปานกลาง ระดับความคาดหวงันอย มีขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบโดยเกณฑ

การใหคะแนนดังนี ้

ขอความในดานบวก (Positive Statement)                 ขอความในดานลบ (Negative Statement) 

             ความคาดหวงัมาก         = 3 คะแนน                          ความคาดหวงัมาก         = 1 คะแนน  

             ความคาดหวงัปานกลาง = 2 คะแนน                          ความคาดหวงัปานกลาง = 2 คะแนน 

             ความคาดหวงันอย         = 1 คะแนน                          ความคาดหวงันอย         = 3 คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 9) 

            คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  หมายถึง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน 

                                                                   โรคฟนผุ อยูในระดับมาก 

            คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33  หมายถึง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน                

                                                                   โรคฟนผุ อยูในระดับปานกลาง 

            คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66   หมายถึง ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกัน         

                                                                   โรคฟนผุ อยูในระดับนอย  
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 สวนที่ 7 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ใชอัตราสวน

ประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ  คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนบางวัน ไมเคยปฏิบัติเลย มีขอ

คําถามทั้งทางบวกและทางลบโดยเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขอความในดานบวก(Positive Statement)                         ขอความในดานลบ(Negative Statement) 

       ปฏิบัติเปนประจําทุกวนั = 2 คะแนน                                    ปฏิบัติเปนประจําทุกวนั = 0 คะแนน 

       ปฏิบัติเปนบางวนั          = 1 คะแนน                                    ปฏิบัติเปนบางวนั        = 1 คะแนน                          

        ไมเคยปฏิบัติเลย           = 0 คะแนน                                    ไมเคยปฏิบัติเลย         = 2 คะแนน   

        การแปลความหมายของคะแนน (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 9) 

        คะแนนเฉล่ีย 1.34 – 2.00  หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ อยูในระดับดี 

        คะแนนเฉล่ีย 0.67 – 1.33  หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคฟน อยูในระดับปานกลาง 

        คะแนนเฉล่ีย 0.00 –0.66   หมายถงึ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ อยูในระดับไมดี 

            1.2 แบบบันทกึปริมาณคราบจุลินทรีย 

                แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรียรอบตัวฟน โดยผูชวยผูวิจัยตรวจให

คะแนน โดยใช Plaque Index ของ Quigley – Hein เปนดัชนีที่ใชวัดประสิทธิภาพของการแปรงฟน

โดยวัดดาน Labial และดาน Lingual ของฟน 6 ซี่ คือซี่ที่ 11,  16, 26, 46, 36, 31 โดยการยอมสีใน

การตรวจหา Plaque โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  

                    คาเฉลี่ยแผนคราบจุลินทรีย         =                 ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

                                                                             จาํนวนดานของฟนที่ไดรับการตรวจ  

  คะแนน 

                             0                 ไมมี Soft debris บนตัวฟน 

                             1                 มี Soft debris บนตัวฟนเปนกอนเด่ียวเล็กๆ 

                             2                 มี Soft debris ปกคลุมตัวฟนเปนแนวตลอดขอบเหงือก 

                             3                 มี Soft debris ปกคลุมตัวฟนอยูเฉพาะ 1/3ของตัวฟนนับจากขอบ         

เหงือก 

                             4                 มี Soft debris ปกคลุมตัวฟนอยูมากกวา 1/3ของตัวฟนแตไมเกิน2/3

นับจากขอบเหงือก 

                             5                  มี Soft debris ปกคลุมตัวฟนอยูมากกวา2/3ของตัวฟนนับจากขอบ

เหงือก 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
                                สวนที่ 1 ส่ือประกอบการสอน ไดแก 

                                      1. แผนการสอนสุขศึกษาเร่ืองโรคฟนผุ  การแปรงฟนที่ถูกวิธี การตรวจฟน

อยางงายดวยตนเอง การตรวจดูแผนคราบจุลินทรีย การปฏิบัติตัวในการปองกันฟนผุ จัดทําโดยผูวิจัย 

                                      2. วีดิทัศน เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับฟนและโรคฟนผุ จัดทําโดยผูวิจัย 

                                      3. ชุดนิทรรศการเร่ืองโรคฟนผุ โมเดลฟน โปสเตอร ภาพพลิก แผนพับ จาก

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

                                สวนที่  2 การสาธิตและฝกปฏิบัติ ไดแก 

                                      1. การแปรงฟนที่ถูกวิธีโดยใชโมเดลฟนและแปรงสีฟน 

                2. การตรวจฟนอยางงายดวยตนเอง 

                3. การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ดยอมสีฟน 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
                      1. ศึกษาเอกสารวารสาร งานวิจัย ทฤษฎี และตําราตางๆใหครอบคลุมเนื้อหา 

วัตถุประสงค และถูกตองตามหลักเกณฑ  

                           2. ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกัน

โรคที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ   

                           3. จัดทําแผนการสอนทันตสุขศึกษา โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคที่มี

ผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

                           4. นําแผนการสอนทันตสุขศึกษาใหผูเช่ียวชาญดานการสอนสุขศึกษาและทันตสุข- 

ภาพ จาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ 

                           5. ปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชจริง 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 

   1. การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Face validity) 

                                 1.1 นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการปองกันโรคฟนผุที่สรางเสร็จแลว  ให

คณะกรรมการที่ควบคุมปริญญานิพนธตรวจ และแกไข 

                                 1.2 นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการปองกันโรคฟนผุที่แกไขปรับปรุงแลว นําไปให

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Face validity) แลวนํามาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IC) โดยพิจารณาเปนรายขอวาแตละขอคําถามนั้นมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการ

วัดหรือไม โดยใชเกณฑกําหนดคะแนนดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 124) 
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     + 1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด 

                                              0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

หรือไม 

                                 - 1  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด 

                                            บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละขอแลวนําไป

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IC) ระหวางขอคําถามกับส่ิงที่ตองการวัด โดยผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา

ดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.5 หรือมากกวา ซึ่งแสดงวาขอคําถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

สวนขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5 ผูวิจัยจะตัดออก 

                                 1.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไปไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 30 คน 

                           2. การหาความยากงาย (Difficulty) นําแบบทดสอบความรูเร่ืองโรคฟนผุ  มาหาคา

ความยากงาย โดยหาสัดสวนระหวางจํานวนผูที่ตอบถูกตอจํานวนผูที่ทําขอสอบทั้งหมด (พวงรัตน ทวี

รัตน.  2540: 136) ไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 7 ขอ จาก 16 ขอ มีความยากงายระหวาง0.63-

0.71 โดยใหคําถามครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

                            3. การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination)  

                                  3.1 นําแบบทดสอบความรูเร่ืองโรคฟนผุ หาคาอํานาจจําแนกโดยวิเคราะหหา

คาสหสัมพันธแบบพอยตไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) ซึ่งเปนคาสหสัมพนัธระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ (Item to Total Correlation) โดยที่คาคะแนนรายขอ มีคะแนนเปน 1 ถา

ตอบถูก และคะแนนเปน 0 ถาตอบผิด จากนัน้ไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 7 ขอ จาก 16 ขอ มีคา

อํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.57 

                                  3.2 นําแบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของ

การเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ ความคาดหวงั

ในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุมาวิเคราะหหา

คาอํานาจจําแนก โดยหาคาสหสัมพนัธ ระหวางคะแนนรายขอ และคะแนนรวมทัง้ฉบับ (Corrected 

Item to Total Correlation) และเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.2 ข้ึนไป (สุณี รักษาเกียรติศักด์ิ.  

2539: 119) โดยแบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 10 ขอ

จาก 13 ขอมคีาอํานาจจําแนกระหวาง 0.39-0.65 การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุไดคัดเลือก

ขอคําถามไวจาํนวน 12 ขอจาก 15 ขอมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.69 ความคาดหวังใน

ประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 9 ขอจาก 18 ขอ

มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.58 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรค 

ฟนผุไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 9 ขอจาก 13 ขอมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.44 พฤติกรรม 
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การปองกนัโรคฟนผุไดคัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 10 ขอจาก 14 ขอมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 

0.26-0.59 

                           4. การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

                                 4.1 หาคาความเช่ือมั่นแบบทดสอบความรูเร่ืองโรคฟนผุทีม่คีวามยากงาย และมี

คาอํานาจจําแนกที่ไดมาหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR.20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – 

Richardson Formula 20) (สุณี รักษาเกียรติศักด์ิ.  2539: 118)  ไดคาความเช่ือมั่น 0.71 

                                 4.2 หาคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรู

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟน-

ผุ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ และพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ 

ที่มีคาอํานาจจําแนกไปหาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสูตร การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - 

Coefficient) ของครอนบัค (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 123) โดยแบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของ

โรคฟนผุมีคาความเช่ือมัน่  0.83 การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมีคาความเชื่อมั่น 0.76 ความ

คาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมีคาความเช่ือมัน่ 0.72 ความคาดหวงั

ในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมีคาความเชื่อมั่น 0.67 พฤติกรรมการปองกนัโรค

ฟนผุมีคาความเช่ือมั่น 0.73 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชเวลาในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 8 สัปดาหซึง่แบงข้ันตอนได

ดังตอไปนี้ 
      1. ขั้นเตรยีมการ 
                    1.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุขของอําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร เพื่อขอขอมูลและความรวมมือในการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งขอสนับสนุนเกี่ยวกับส่ือ 

อุปกรณที่ใชในการวิจัย 

                    1.2 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับโรงเรียน ที่จะเขาดําเนนิการทั้งสองโรงเรียนคือ โรงเรียน 

บานในเหมือง และโรงเรียนวัดสวางมนัส ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย พรอมทั้งมอบ

หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหกับอาจารยใหญทั้งสองโรงเรียน 

                    1.3 ประชุมชี้แจงผูชวยวิจัย เกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการตางๆในโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่จัด

ข้ึนเพื่อนําไปปฏิบัติไดตรงกัน 
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 2. ขั้นดําเนนิการวิจัย 
 2.1 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาสเส่ียง

ของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ ความ

คาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ กอน

การทดลอง 

                      2.2 ดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง ซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

                   สัปดาหที่ 1 ดําเนินกิจกรรมการใหความรูเกีย่วกับทนัตสุขภาพและโรคฟนผุ โดย 

                                    1. การบรรยายเร่ืองสุขภาพชองปากและโรคฟนผุโดยใช ภาพพลิก วีดิทัศน 

และใหนักเรียนซักถาม 

                       2. สรุปประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคฟนผุ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ตัว 

                       3. จัดบอรดนิทรรศการในช้ันเรียน และจัดเตรียมแกวน้ํา ยาสีฟน แปรงสีฟนไว

หลังหองเรียน 

                   สัปดาหที่ 2 ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางการรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาส

เส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ โดย             

                       1. เจาหนาทีเ่ลาประสบการณที่เคยพบผูปวยโรคฟนผุ 

                       2. นกัเรียนทีม่ีปญหาฟนผุบอกถึงอาการ ผลกระทบ และสาเหตุทีท่ําใหตนเอง

ฟนผุ  

                       3. การอภิปรายกลุม”สาเหตุและการปองกันโรคฟนผุของตนเอง”  

                  สัปดาหที่ 3 ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความคาดหวังในประสิทธิผลของการ

ตอบสนอง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการปองกันโรค ฟนผุโดย 

                                    1. การสาธิตและฝกปฏิบัติการแปรงฟนที่ถกูวิธ ี

                                    2. การตรวจฟนอยางงายดวยตนเอง 

                        3. การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ดยอมสีฟน 

                   สัปดาหที่ 4 สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุโดยคัดเลือกและแตงต้ังให

เปนนักเรียนฟนสะอาดดีเดน มีการมอบวุฒิบัตรสําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือก 

                   สัปดาหที่ 5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ

โรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังใน

ประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน

การปองกันโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 

 

            กลุมทดลอง                                                                                  กลุมควบคุม 

          เก็บขอมูลกอนการทดลอง                                                เก็บขอมูลกอนการทดลอง 

โดยใชแบบสอบถาม                                                          โดยใชแบบสอบถาม 

                                                                                      

สัปดาหที1่  

 กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับทนัตสุขภาพ       

     และโรคฟนผุ 

 สัปดาหที่ 2                                            

กิจกรรมเพื่อสรางการรับรูความรุนแรงและ 

   การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ 

   สัปดาหที่ 3 

    กิจกรรมเพือ่สรางความคาดหวงัใน 

   ประสิทธิผลของการตอบสนอง ความคาด 

   หวงัในความสามารถของตนเองและ 

    พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ 

    สัปดาหที ่4                                                                  

   กิจกรรมสนบัสนุนพฤติกรรมการปองกนั 

   โรคฟนผุ 

 

สัปดาหที่ 5  

         เก็บขอมูลหลังการทดลอง                                                  เกบ็ขอมูลหลังการทดลอง   

 โดยใชแบบสอบถาม                                                        โดยใชแบบสอบถาม 

 ภาพประกอบ 11  การจัดโปรแกรมทนัตสุขศึกษาและการดําเนนิการทดลองระหวางกลุมทดลองและ   

 กลุมควบคุม 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
             ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ซึ่งการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ยอมรับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีข้ันตอนการ

วิเคราะหดังนี้ 

             1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

       2. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียภายในกลุมทดลอง 

และกลุมควบคุมระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยสถิติ  Paired Samples t-test 

       3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความแปรปรวนรวมของคะแนนเฉล่ียระหวางกลุมทดลองและ

กลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ ANCOVA:Analysis of covariance 

                   4. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

                 4.1 คาสถิติพืน้ฐาน  

                        4.1.1 คารอยละ โดยใชสูตร 

                                                               f  x 100 

                                            P       =    

                                                                    n   
 
              เมื่อ       P      แทน     คารอยละ 

                          f       แทน     คาความถีท่ีต่องการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

                                    n      แทน     จํานวนความถี่ทัง้หมด 

                              4.1.2  คาเฉลี่ยของคะแนน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 35) จากสูตร 

                                          X       =     
n
X∑  

 

                                เมื่อ   X       แทน     คะแนนเฉล่ีย 

               ∑ x      แทน      ผลรวมของคะแนน 

                                           n      แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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 4.1.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ.  

2541: 35) จากสูตร 

                  S  =       
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xxn
 

 

         เมื่อ    S แทน     คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             ∑
2x  แทน     ผลรวมทั้งหมดของคาแตละตัวยกกําลังสอง 

                                     (∑ x )2    แทน     คายกกําลังสองของผลรวมทั้งหมด 

               n        แทน     จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

                        4.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

                              4.2.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัลักษณะพฤติกรรม (IC) โดย

นําเคร่ืองมือไปใหผูเชี่ยวชาญเนื้อหาพิจารณาลงความเห็น (พวงรัตน ทวีรัตน.2543:117) จากสูตร 

                                         IC         =           ∑R 

                                                        N 

                                 เมื่อ   IC       แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ 

                                                                พฤติกรรม 

                            ∑R      แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา                   

                                                    ทั้งหมด 

                                           N       แทน     จํานวนผูเชีย่วชาญ 

                              4.2.2 หาความยากงาย (P) ของแบบสอบถาม (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 129) 

จากสูตร 

                                                 P         =            R 

                                                        N 

                                  เมื่อ   P        แทน     คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

                                          R         แทน     จาํนวนผูตอบถูกแตละขอ 

                                          N         แทน     จาํนวนผูตอบแบบสอบถาม 
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 4.2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยตไบ

ซีเรียล (Point Biserial Correlation) (สุณี รักษาเกียรติศักด์ิ.  2539: 119)  จากสูตร 

           

                                                                       Υp  −  Υq   .√  pq 
                                          ϒpbis     =         

                                                                             Sy 
                                 เมื่อ ϒpbis   แทน     คาอํานาจจําแนกประจําขอ ดัชนีสัมประสิทธิ์สห                   

                                                                 สัมพันธพอยตไบซีเรียล 

                                        Υp     แทน     คาเฉลี่ยของคะแนนรวมกลุมที่ตอบขอนัน้ถูก 

                                       Υq      แทน     คาเฉลีย่ของคะแนนรวมกลุมที่ตอบขอนัน้ผิด 

                                 Sy       แทน     คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบับ 

                                  p       แทน     คาความยากของขอสอบนั้น (สัดสวนของผูที่ตอบขอ                       

                                                                นัน้ถูก) 

                                         q        แทน      คา (1 - p) คือสัดสวนของผูที่ตอบขอนั้นผิด 

                              4.2.4 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item to Total Correlation) (สุณี รักษาเกียรติศักด์ิ.  2539: 

118) จากสูตร 

                                                                                                       n ∑ ΧΥ  − ∑Χ ∑Υ                           

                                                                            ϒ xy       =     

                     [n ∑Χ ²-(∑Χ)²][ n ∑Υ ²-(∑Υ )²] 
                         

                       เมื่อ ϒ xy        แทน     สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน                              

                                                                 รวมทั้งฉบับ 

                                   n              แทน     จํานวนกลุมตัวอยาง 

                                ∑Χ          แทน     ผลรวมของคะแนนรายขอ (Item) ของกลุมตัวอยาง 

                   ∑Υ           แทน     ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ของกลุมตัวอยาง 

                                ∑Χ ²         แทน     ผลรวมกาํลังสองของคะแนนรายขอ 

   ∑Υ ²        แทน     ผลรวมกําลังสองของคะแนนรวมทัง้ฉบับ 

  ∑ ΧΥ      แทน     ผลรวมของผลคูณของคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ                        
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 4.2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรคูเดอรริชารดสัน(Kuder 

– Richardson Formula :K.R. 20) (สุณี รักษาเกียรติศักด์ิ.  2539: 121)  จากสูตร 

 

                                      ttr     =       
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
∑
2

2

1 t

t

S

pqS
n

n  

 

                            เมื่อ      ttr          แทน    คาความเช่ือมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ 

                                 n           แทน     จาํนวนขอสอบของแบบสัมภาษณ          

                                        p          แทน     คาความยากของขอสอบนั้น 

                                        q          แทน     คา(1- p) ซึ่งคือสัดสวนของผูที่ตอบขอนัน้ผิด 

                                                              st
2           แทน     คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

                              4.2.6 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในการวัดโดยวิธกีารของครอนบัค โดย

หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha - Coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 125-126) 

 

                                        α           =          n 1 - ∑si
2  

                                                                n – 1               st
2 

 

                              เมื่อ    α        แทน     คาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ 

                                          n         แทน     จํานวนขอ   

                                         si
2      แทน     คะแนนความแปรปรวนของแตละขอ 

                                                         st
2     แทน     คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบับ 

                        4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

                             4.3.1 ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียภายในกลุม (Paired Samples 

 t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ การรับรูความ

รุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง

ในการปองกันโรคฟนผุ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ และ

พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุกอนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ถึงขอที่ 6 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2537: 192-193) 
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t              =            

1
)( 22
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                                       df     =     n – 1 

                             เมื่อ     t          แทน        คาที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution 

                                       D         แทน        ผลตางของคะแนนในแตละคู 

                                       n         แทน        จํานวนคู 

                                      df         แทน        ชั้นแหงความอิสระ  

                         4.3.2 วิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA:Analysis of covariance) 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรู

โอกาสเส่ียงของโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ ความ

คาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ และพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 7 ถึงขอที่ 12  ตามข้ันตอนดังนี้ (พวง

รัตน ทวีรัตน.  2540: 165) 

                                    4.3.2.1 ทดสอบความเทากันของความชัน (Homogeneity of slope)    

                                    4.3.2.2 ทดสอบความเทากันของความแปรปรวน (Homogeneity of 

variances)โดยใช Levene’s test 

                                    4.3.2.3 ทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรรวมกับตัวแปรตาม 

                                    4.3.2.4 ทดสอบ Main effect    

ตาราง 2 สรุปการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
 

   Source of variation                      df                     SS                     MS                       F 

Treatments                                   J-1                     SSt                              SSt/df                 MSt/MSc 

Error                                          J(n-1)-1                SSc                              SSc/df 

Sum                                             nJ-2                   SSt 

                  เมื่อ     SS   แทน   ผลบวกของกําลังสองของคะแนน 

                            MS   แทน   คาเฉลีย่ของผลรวมคะแนนยกกําลังสอง 

                            df     แทน   ชัน้อิสระ (จํานวนคาที่เปนอิสระของคะแนนที่เปล่ียนแปลงไป) 

                             J     แทน    จาํนวน group 

                             N    แทน    จาํนวนคน 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลกัษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
             การวเิคราะหขอมูลในคร้ังนี ้ผูวิจยัไดใชสัญลักษณที่เกีย่วของกับการศึกษาคนควาดังนี ้

             n          แทน       กลุมตัวอยาง 

             X          แทน       คะแนนเฉล่ีย 

             S          แทน       ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

             t           แทน       คาที่ใชในการพจิารณาใน t – distribution 

             F          แทน       คาสถิติที่ใชวิเคราะหใน F-distribution 

             p          แทน       ความนาจะเปน 

            SS         แทน       ผลบวกของกําลังสองของคะแนน 

            MS        แทน       คาเฉลี่ยของผลรวมคะแนนยกกําลังสอง 
 
การวิเคราะหขอมูล                                                                                                                                               
             การวเิคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยันาํขอมูลที่ไดมาทาํการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูป วิเคราะหตามลําดับดังนี ้

             ตอนที ่1 วิเคราะหคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อาย ุอาชีพของบิดา 

มารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน แสดงเปนรอยละ

ดังตาราง 3 

             ตอนที่ 2 วเิคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกนั 

โรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกนัโรค 

ฟนผ ุของกลุมตัวอยาง กอนการทดลองและหลังการทดลอง แสดงเปนรอยละ ดังตาราง 4  

 ตอนที ่3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของ 

โรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิ ลของการตอบสนองใน

การป องกันโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการ 

ปองกนัโรคฟนผุของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยคาสถิติท(ีPaired samples  

t-test) เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 - 6 ดังตาราง 5  
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 ตอนที ่ 4  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรง 

ของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนอง

ในการปองกนัโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรม 

การปองกนัโรคฟนผุ ของกลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง ดวยคา 

สถิติท(ีIndependent samples t-test) ดังตาราง 6 

             ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความ 

สามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง หลังการ

ทดลองดวยคาสถิติท(ีIndependent samples t-test)  เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ7,11

และ12 และการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุ ค ว า มคาด 

หวงัในประสิทธิผ ลของก า รตอบสนองการปองกันโรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง

โดยการวเิคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA:Analysis of covariance) เสนอเปนตารางเพื่อ 

ทดสอบสมมติฐานขอ 8,9และ10 ดังตาราง 7 - 11 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
             ตอนที่ 1 วิเคราะหคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุอาชพีของบิดา 

มารดา  ระดับการศึกษาของบิดามารดาและรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน โดยแจกแจงความถ่ี 

เปนรอยละ ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 3 

 

ตาราง  3   จํานวนและรอยละ ของขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพบิดา    

      มารดา การศึกษาบิดา การศึกษามารดาและรายไดเฉล่ียของครอบครัว 

 

                                                                        กลุมทดลอง                            กลุมควบคุม 

                 ขอมูลทั่วไป                                   

                                                                จํานวน              รอยละ           จํานวน               รอยละ  

เพศ 

     ชาย                                                        13                  43.33               12                  40.00 

     หญิง                                                       17                  56.67  18                  60.00 

     รวม                                                         30                100.00               30                100.00 

     ……………………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง 3  (ตอ)    

 

                                                                            กลุมทดลอง                            กลุมควบคุม 

ขอมูลทั่วไป     

                                                                    จํานวน            รอยละ           จํานวน              รอยละ      

อาย(ุป) 

     11                                                          12                   40.00                3                   10.00 

     12                                                          11                   36.67              24                   80.00 

     13                                                            6                   20.00                3                   10.00 

     14                                                            1                     3.33                0                     0.00 

     รวม                                                        30                 100.00              30                 100.00 

     …………………………………………………………………………………………………….... 

อาชีพบิดา 

      เกษตรกรรม                                                 12               40.00              12                  40.00 

      รับจางทัว่ไป                                                 13               43.33              14                  46.66 

      คาขาย                                                          2                  6.67                2                   6.67 

      รับราชการ                                                     2                  6.67                0                   0.00   

      ลูกจางเอกชน พนักงานบริษัท                         1                  3.33                2                   6.67     

      พอบาน                                                         0                  0.00                0                   0.00 

      รวม                                                             30              100.00              30               100.00 

      …………………………………………………………...…………………………………………. 

อาชีพมารดา    

      เกษตรกรรม                                                13                43.33                4                 13.33 

      รับจางทัว่ไป                                                  8                26.67              11                 36.67 

      คาขาย                                                          2                  6.67              6                   20.00 

      รับราชการ                                                     1                  1.33              1                    1.33 

      ลูกจางเอกชน ,พนกังานบริษัท                        4                13.33               5                  16.67 

      แมบาน                                                         2                  6.67               3                  10.00                             

      รวม                                                             30              100.00            30                100.00 

      …………………………………………………………..…………………………………………. 
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ตาราง 3  (ตอ)    

 

                                                                            กลุมทดลอง                            กลุมควบคุม 

ขอมูลทั่วไป     

                                                                    จํานวน            รอยละ           จํานวน              รอยละ      

การศึกษาบิดา 

      ไมไดรับการศึกษา                                          0                  0.00               1                    3.33 

      ป.1-ป.4                                                      13                43.33              13                 43.33 

      ป.5-ป.6                                                      12                40.00                5                 16.67                     

      ม.1-ม.3                                                        3                 10.00               7                 23.33                      

      ม.4-ม.6                                                        2                   6.67               2                   6.67                      

      ปริญญาตรี                                                   0                   0.00               2                   6.67 

      รวม                                                            30               100.00             30               100.00 

      ………………………………………….………………………………………………………..… 

การศึกษามารดา 

      ไมไดรับการศึกษา                                          0                  0.00                1                   3.33 

      ป.1-ป.4                                                      15                 50.00               9                 30.00                     

      ป.5-ป.6                                                      11                 36.67             11                 36.67                     

      ม.1-ม.3                                                        4                 13.33               3                 10.00                     

      ม.4-ม.6                                                        0                   0.00               3                 10.00                             

      อนุปริญญา                                                   0                  0.00                1                   3.33                             

      ปริญญาตรี                                                   0                   0.00                2                   6.67   

      รวม                                                            30               100.00              30               100.00 

      ……………………………………………….…………………………………………………….. 

รายไดเฉล่ียของครอบครัว 

      1,000-5,000                                               20                66.67              21                 70.00 

      5,001-10,000                                      8       26.67       7              23.33 

    10,001-20,000                                      1                  3.33       0                0.00 

    20,001-30,000                                            0         0.00       2                6.67 

    30,001-40,000                                          1         3.33       0                0.00                   

    รวม                                                              30     100.00              30                100.00 
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จ า ก ต า ร า ง  3  แสดงวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้กลุมทดลองเปนเพศหญิงมากกวา 

เพศชาย คือ เปนเพศหญิง รอยละ 56.67 เปนเพศชาย รอยละ 43.33 สวนกลุมควบคุมก็เชนเดียวกัน 

เปนเพศหญิง รอยละ 60.00  เพศชาย รอยละ 40.00  

อายุ พบวา กลุมทดลองสวนใหญมีอายุ 11 ป คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาอายุ 12 ป คิด 

เปนรอยละ 36.67 อายุ 13 ป คิดเปนรอยละ 20.00 และอายุ 14 ปมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.33 สวน 

กลุมควบคุมสวนใหญมีอาย ุ 12 ป คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาอายุ 11 ป และอายุ 13 ป คิดเปน 

รอยละ10.00 เทากัน 

อาชีพบิดา พบวา อาชพีของบิดาในกลุมทดลอง สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปน 

รอยละ 43.33 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 40.00 อาชพีคาขาย คิดเปนรอยละ 

6.67 อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 6.67 และอาชีพลูกจางเอกชน,พนักงานบริษัทมีนอยที่สุด คิดเปน 

รอยละ 3.33 สวนอาชีพของบิดาในกลุมควบคุมก็เชนเดียวกนั สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิด 

เปนรอยละ 46.67 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 40.00 อาชพีคาขาย และอาชีพ 

ลูกจางเอกชน,พนกังานบริษทั คิดเปนรอยละ 6.67 เทากนั 

อาชพีมารดา พบวา อาชีพของมารดาในกลุมทดลอง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิด 

เปนรอยละ 43.33 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทัว่ไป คิดเปนรอยละ 26.67และอาชีพลูกจางเอกชน, 

พนกังานบริษทั คิดเปนรอยละ 13.33 อาชีพคาขายและอาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 6.67 เทากนั  

อาชีพรับราชการมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3 . 3 3  สวนอาชีพของมารดาในกลุมควบคุม สวนใหญ  

ประกอบอาชีพรับจางทัว่ไป คิดเปนรอยละ 3 6 . 6 7 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ  

20.00 อาชพีลูกจางเอกชน,พนกังานบริษทั คิดเปนรอยละ 16.67 อาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ  

13.33 อาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 10.00 และอาชีพรับราชการมนีอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.33 

การศึกษาบิดา พบวา การศึกษาของบิดาในกลุมทดลอง สวนใหญจบการศกึษาในชวง 

ป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาจบการศึกษาในชวงป.5-ป.6 คิดเปนรอยละ 40.00 จบการ 

ศึกษาในชวงม.1-ม.3 คิดเปนรอยละ 10.00 และจบการศึกษาในชวงม.4-ม.6มีนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 

 6.67 สวนการศึกษาของบิดาในกลุมควบคุม สวนใหญจบการศึกษาในชวงป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 

43.33 รองลงมาจบการศึกษาในชวงม.1-ม.3 คิดเปนรอยละ 23.33 จบการศึกษาในชวงป.5-ป.6 

คิดเปนรอยละ 16.67 จบการศึกษาในชวงม.4-ม.6และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

6.67 เทากนัไมไดรับการศึกษาจะมนีอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 3.33 

 การศึกษามารดา พบวา การศึกษาของมารดาในกลุมทดลอง สวนใหญจบการศึกษาในชวง 

ป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาจบการศึกษาในชวงป.5-ป.6 คิดเปนรอยละ 36.67 และมาจบ 
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การศึกษาในชวงม.1-ม.3 มนีอยที่สุด คิดเปนรอยละ13.33 สวนการศึกษาของมารดาในกลุมควบคุม 

สวนใหญจบการศึกษาในชวงป.5-ป.6 คิดเปนรอยละ 36.67 รองลงมาจบการศึกษาในชวงป.1-ป.4 

คิดเปนรอยละ 30.00 จบการศึกษาในชวงม.1-ม.3 และม.4-ม.6 คิดเปนรอยละ 10.00 เทากนั จบการ 

ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.67 ไมไดรับการศึกษา และจบระดับอนุปริญญา มีนอยที่สุด 

คิดเปนรอยละ 3.33 

 รายไดเฉล่ียของครอบครัว พบวา รายไดเฉล่ียของครอบครัวในกลุมทดลอง สวนใหญมีรายได

อยูในชวง1,000-5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมามีรายไดอยูในชวง5,001-10,000 

บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 26.67 รายไดอยูในชวง10,001-20,000 บาทตอเดือน และรายไดอยูใน 

ชวง20,001-30,000 บาทตอเดือน มนีอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.33 เทากัน สวนรายไดเฉล่ียของ 

ครอบครัวในกลุมควบคุม สวนใหญมีรายไดอยูในชวง1,000-5,000 บาทตอเดือนเชนกนั คิดเปนรอยละ 

70.00 รองลงมารายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 23.33 และรายได อยูใน

ในชวง20,001-30,000 บาทตอเดือน มนีอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.67 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหคาเฉล่ียของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ  

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกนั 

โรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกนัโรค 

ฟนผ ุของกลุมตัวอยาง กอนการทดลองและหลังการทดลอง แสดงเปนรอยละ ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คารอยละ และระดับคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผ ุ การรับรูความ 

      รุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธผิลของการ     

      ตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ ค ว า มคาดหวังในความสามารถข อ ง ต น เ อ ง ใ น ก า รปองกัน 

      โรคฟนผุ     พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนการทดลองและหลังการ 

      ทดลอง     

                                                    

       กลุมตัวอยาง                             กอนทดลอง                                          หลังทดลอง 

                                    n        X          S          ระดับ          n          X          S       ระดับ     
ความรูเรื่องโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                     30       66.19    10.26     ปานกลาง     30        87.14      6.86      ดี 

กลุมควบคุม                    30        63.80      9.83    ปานกลาง      30        65.24   11.67  ปานกลาง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
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ตาราง 4   (ตอ)   

 

กลุมตัวอยาง                             กอนทดลอง                                          หลังทดลอง 

                                   n           X          S         ระดับ         n           X          S       ระดับ     
การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                     30         1.93      0.18     ปานกลาง     30          2.59      0.13       มาก 

กลุมควบคุม                    30         1.74       0.19     ปานกลาง     30          1.80     0.12  ปานกลาง    
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                     30         2.04      0.20     ปานกลาง     30          2.56      0.17       มาก 

กลุมควบคุม                    30         1.91       0.17     ปานกลาง     30          1.95     0.15  ปานกลาง    
ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ  
กลุมทดลอง                     30         1.92      0.20     ปานกลาง     30          2.45      0.16       มาก 

กลุมควบคุม                    30         1.68       0.14     ปานกลาง     30          1.69     0.11  ปานกลาง    
ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ           
กลุมทดลอง                     30         2.01       0.21    ปานกลาง     30           2.43     0.22       มาก 

กลุมควบคุม                    30         1.90       0.22     ปานกลาง     30          1.92     0.22  ปานกลาง    
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ                                   
กลุมทดลอง                     30         0.76      0.22     ปานกลาง     30           1.58     0.16       ดี 

กลุมควบคุม                    30         0.77       0.13     ปานกลาง     30          0.83     0.14  ปานกลาง    

             

จากตาราง 4 จะเหน็วากอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผ ุ 

เทากับ 66.19 ซึ่งจัดวามีความรูอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมคีะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

เทากับ 87.14  จัดวามีความรูอยูในระดับดี สวนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผ ุ เทากับ 

63.80  ซึ่งจัดวามีความรูอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเล็กนอย เทา 

กับ 65.24 จัดวามีความรูอยูในระดับปานกลาง  

ดานการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดาน

การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ เทากับ 1.93 ซึ่งจัดวามกีารรับรูความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 

และหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุเพิ่มข้ึน เทากับ 2.59  จดัวามี

การรับรูความรุนแรงอยูในระดับมาก สวนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูความรุนแรงของ

โรคฟนผ ุ เทากับ 1.74  จัดวามีการรับรูความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมี 
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คะแนนเฉล่ียดานการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย เทากับ 1.80 จัดวามกีารรับรู

ความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 

ดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนน

เฉล่ียดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ เทากับ 2.04 จัดวามกีารรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับ

ปานกลาง และหลังการทดลองมคีะแนนเฉล่ียดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุเพิม่ข้ึน 

เทากับ 2.56  จัดวามีการรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับมาก สวนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ดานการรับรู

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ เทากับ 1.91  จัดวามกีารรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับปานกลาง และ

หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย เทา 

กับ 1.95 จัดวามีการรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับปานกลาง  

ดานความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ    กอนการทดลอง

พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ดานความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนั

โรคฟนผุ เทากับ 1.92 จัดวา มีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองอยูในระดับปานกลาง  

และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ดานความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนั

โรคฟนผุเพิ่มข้ึน เทากับ 2.45  จัดวามีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองอยูในระดับมาก   

สวนกลุมควบคุม มีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรค

ฟนผุเทากับ 1.68  จัดวามีความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองอยูในระดับปานกลาง  

และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนั

โรคฟนผุเพิ่มข้ึนเพยีงเล็กนอย เทากับ 1.69 ซึ่งจัดวามีความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง 

อยูในระดับปานกลาง 

ดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ กอนการทดลองพบวา 

กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ 

เทากับ 2.01 จัดวามีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนัอยูในระดับปานกลาง 

และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรค

ฟนผุเพิ่มข้ึน เทากบั 2.43  จัดวามีความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัอยูในระดับ

มาก สวนกลุมควบคุม มีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรค

ฟนผุ เทากับ 1.90  จัดวามีความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันอยูในระดับปาน

กลาง และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนั

โรคฟนผุเพิ่มข้ึนเพยีงเล็กนอย เทากับ 1.92 จัดวามคีวามคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการ

ปอง 

กันอยูในระดับปานกลาง  
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ดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดาน 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ เทากับ 0.76 จัดวามพีฤติกรรมการปองกนัโรคอยูในระดับปานกลาง 

และหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุเพิ่มข้ึน เทากบั 1.58  จัดวามี

พฤติกรรมการปองกนัโรคอยูในระดับดี สวนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการปองกนัโรค

ฟนผุ เทากับ 0.77 ซึ่งจัดวามพีฤติกรรมการปองกันโรคอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมี

คะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุเพิม่ข้ึนเพยีงเล็กนอย เทากับ 0.83 จัดวามพีฤติกรรม 

การปองกนัโรคอยูในระดับปานกลาง  

 จากนั้นนําคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผ ุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ ค ว า ม 

คาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ กอนการ

ทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางไปวิเคราะหสถิติคาที (Paired samples t-test)และความ 

แปรปรวนรวม 

 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรง 

ของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนอง 

ในก า รป องกนัโรคฟนผุ ค ว า มคาดหวังในความสามารถข อ ง ต น เ อ ง ใ น ก า รปองกันโรคฟนผุ  

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยคาสถิติท ี

(Paired samples t-test) เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 - 6 ดังตาราง 5  

 

ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู เร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ 

      การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธผิ ลของการตอบสนองในก า ร 

     ป องกนัโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ พฤติกรรมการ 

      ปองกนัโรคฟนผุของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง  

 

               การทดลอง                      n                   X                  S                 t                p  

 ความร ูเรื่องโรคฟนผ ุ           
           กอนการทดลอง                   30                66.19             10.26              

                                                                                                                      8.57*          .000 

           หลังการทดลอง                 30                87.14               6.86 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ตาราง 5  (ตอ)  

         

               การทดลอง                      n                   X                  S                 t                 p 

การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ 
           กอนการทดลอง                   30                  1.93               0.18           

                                                                                                                    16.40*          .000 

           หลังการทดลอง                 30                  2.59               0.13 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผ ุ 
            กอนการทดลอง                  30                  2.04               0.20             

                                                                                                                       9.15*          .000 

            หลังการทดลอง                 30                  2.56               0.17 
ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผุ 
             กอนการทดลอง                       30                 1.92              0.20             

                                                                                                                     10.44*          .000 

             หลังการทดลอง                       30                 2.45              0.16 
ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ 
             กอนการทดลอง                       30                 2.01              0.21             

                                                                                                                       6.92*          .000 

             หลังการทดลอง                       30                 2.43              0.22 
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
             กอนการทดลอง                       30                 0.76              0.22            

                                                                                                                     15.75*          .000 

             หลังการทดลอง                       30                 1.58              0.16 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 5 จะเห็นวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียความรู เร่ืองโรคฟนผุ  

เพิ่มข้ึนจาก 66.19 เปน 87.14 เมื่อนําไปวิเคราะหสถิติคาที (Paired samples t-test)พบวา กลุม 

ทดลองมีความรู เร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานขอ 1 ที่วานกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต 

ใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกนัโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 
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 ดานการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับ 

รูความรุนแรงของโรคฟนผุ เพิ่มข้ึนจาก 1.93 เปน 2.59 เมื่อนําไปวิเคราะหสถิติคาท ี (Paired samples 

t-test) พบวา กลุมทดลองมกีารรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 ทีว่านักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ มาก 

กวากอนทดลอง 

ดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ เพิ่มข้ึนจาก 2.04 เปน 2.56 เมื่อนาํไปวิเคราะหสถิติคาท ี

(Paired samples t-test) พบวา กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอน

การทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานขอ 3 ที่วานกัเรียนกลุม 

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีการรับรู

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

ดานความคาดหวังในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุ ภายหลังการ 

ทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความคาดหวังในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนั 

โรคฟนผุเพิ่มข้ึนจาก 1.92 เปน 2.45 เมื่อนําไปวิเคราะหสถิติคาที (Paired samples t-test) พบวากลุม 

ทดลองมีความคาดหวงัในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ มากกวากอนการ 

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ 

คาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

 ดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุภายหลังการทดลอง  

กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุเพิ่มข้ึน 

จาก2.01 เปน 2.43 เมื่อนําไปวิเคราะหสถติิคาที (Paired samples t-test) พบวา กลุมทดลองมคีวาม 

คาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ทีว่านักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค มีความคาดหวงัในความสามารถของตน 

เองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

ดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การปองกนัโรคฟนผุ เพิ่มข้ึนจาก 0.76 เปน 1.58 เมื่อนาํไปวิเคราะหสถิติคาที (Paired samples t-test) 

พบวา กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนการทดลองอยางมีนยั 
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สําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 ที่วานักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคมีพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ  

ดีกวากอนทดลอง 

 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรง 

ของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนอง

ในการปองกนัโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ พฤติกรรม 

การปองกนัโรคฟนผุ ของกลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง  

ดวยคาสถิติท(ีIndependent samples t-test) ดังตาราง 6 

 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู เร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ     

      การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวังในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการ    

      ปองกนัโรคฟนผุ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการ 

      ปองกนัโรคฟนผุ ของกลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง  

 

กลุมตัวอยาง                                        n             X             S                 t                 p-value          
ความร ูเรื่องโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30          66.19       10.26  

                                                                                                               1.095               0.283 

 

กลุมควบคุม                                            30          63.80         9.83 
การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30            1.93         0.18  

                                                                                                               4.075*              0.000 

 

กลุมควบคุม                                            30            1.74         0.19 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผ ุ 
กลุมทดลอง                                             30            2.04         0.20  

                                                                                                               2.538*             0.017 

 

กลุมควบคุม                                            30            1.91         0.17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

กลุมตัวอยาง                                        n             X             S                 t                 p-value 

ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30            1.92         0.20  

                                                                                                              4.534*             0.000 

 

กลุมควบคุม                                            30            1.68         0.14 
ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30            2.01        0.21  

                                                                                                               1.860               0.073 

 

กลุมควบคุม                                            30            1.90        0.22 
 
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30            0.76        0.22  

                                                                                                              -0.121               0.905 

 

กลุมควบคุม                                            30            0.77        0.13 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหพบวา ความรู เร่ืองโรคฟนผ ุ ความคาดหวงัในความสามารถของ 

ตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ และพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ไมแตกตางกนั แตการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุและความ 

คาดหวงัในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผ ุระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

นั้น แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตอนท่ี 5  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ ค ว า มคาดหวงั 

ในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง 

หลังการทดลองดวยคาสถติิที(Independent samples t-test) เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

ขอ7,11และ12 สวนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุ ความ 

คาดหวงัในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองการปองกนัโรคฟนผ ุ ของกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง 

ทําการวิเคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA:Analysis of covariance)เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบ 

สมมติฐานขอ 8,9และ10 ดังตาราง 7 - 11 

  

ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความรู เร่ืองโรคฟนผุ ความคาดหวังใน  

      ความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ  พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของกลุม 

      ตัวอยางหลังการทดลอง  

 

กลุมตัวอยาง                                        n             X             S                 t                 p-value           
ความร ูเรื่องโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30           87.14       6.86 

                                                                                                                8.86*               .000                       

กลุมควบคุม                                            30           65.24     11.67 
ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการป องกันโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30             2.43       0.22 

                                                                                                                8.67*               .000 

 กลุมควบคุม                                            30            1.92       0.23 
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
กลุมทดลอง                                             30            1.58        0.16  

                                                                                                              19.15*               .000 

 

กลุมควบคุม                                            30             0.83       0.14 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 7 จะเห็นวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู เร่ืองโรคฟนผุ  

เทากับ 87.14 สวนกลุมควบคุมเทากบั 65.24 และเมื่อนาํไปวิเคราะหสถิติคาที (Independent 

samples t-test)พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 7 ที่วานกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับ

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ เพื่อปองกนัโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุม

ควบคุม 

ดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุ ภายหลังการทดลอง  

กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุเทากบั 

 2.43 สวนกลุมควบคุมเทากับ 1.92 เมื่อนําไปวิเคราะหสถิติคาที (Independent samples t-test) 

พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุมาก 

กวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซึ่งสอคลองกบัสมมติฐานขอที่ 11 ทีว่านกัเรียน

กลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อปองกันโรคม ี

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

ดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การปองกนัโรคฟนผุเทากับ 1.58 สวนกลุมควบคุมเทากับ 0.83 เมื่อนําไปวิเคราะหสถติิคาที 

(Independent samples t-test)พบวา กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 12 ที่วานกัเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อปองกนัโรคมี 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

 

ตาราง 8  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียแผนคราบจุลินทรียของกลุมตัวอยาง   

      หลังการทดลอง  

 

กลุมตัวอยาง                                        n             X             S                 t                 p-value           
แผนคราบจลุินทรยี 
กลุมทดลอง                                             30            0.26         0.66 

                                                                                                                3.86*               .000 

กลุมควบคุม                                            30            0.23         0.81 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 8 ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียแผนคราบจุลินทรียเทากับ 0.26 

สวนกลุมควบคุมเทากับ 0.23 และเมื่อนาํไปวิเคราะหสถติิคาที (Independent samples t-test)พบวา 

กลุมทดลองมคีะแนนแผนคราบจุลินทรียมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ซึ่งสนับสนนุพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 

 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA) ของคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรค 

      ฟนผ ุหลังการทดลอง โดยใชคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุกอนการทดลองเปนตัวแปร     

      รวม(Covariate) 

 

                 แหลงความแปรปรวน                  SS               df              MS             F               p  

             Covariates                                   0.096             1            0.096         6.050*          .017 

             Main effects                                2.009              1            2.009     127.001*          .000 

             Model                                          9.378             2             4.689    296.446*          .000 

             Residual                                      0.902           57             0.016   

   

                                   Total                    10.280           59      

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

             จากตาราง 9 การทดสอบความแตกตางของคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลอง เมื่อทาํการควบคุมคะแนนการรับรูความรุนแรงของ

โรคฟนผ ุกอนการทดลองแลว พบวา กลุมทดลองมีคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ แตกตาง

จากกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอที ่ 8 ที่วา 

นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ เพื่อปองกัน 

โรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA) ของคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียงของการ 

      เกิดโรคฟนผ ุหลังการทดลอง โดยใชคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุกอนการ    

      ทดลองเปนตัวแปรรวม(Covariate) 

 

                 แหลงความแปรปรวน                  SS               df              MS             F               p  

             Covariates                                   0.085             1            0.085         6.634*           .021              

             Main effects                                2.012              1            2.012       98.445*          .000 

             Model                                          5.556             2            2.778        99.971*         .000 

             Residual                                      1.584           57            0.028   

   

                                   Total                      9.237            59      

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
             จากตาราง 10 การทดสอบความแตกตางของคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุ

ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองภายหลังการทดลอง เมื่อทาํการควบคุมค ะ แ น นการรับรูโอกาส 

เส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุกอนการทดลองแลว พบวา กลุมทดลองมีคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียงของ 

การเกิดโรคฟนผ ุแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05  ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานขอที ่9 ที่วานกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี 

แรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA) ของคะแนนความคาดหวงัในประสิทธผิล  

      ของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผ ุ หลังการทดลองโดยใชคะแนนความคาดหวงัในประสิทธ ิ   

      ผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผ ุ กอนการทดลองเปนตัวแปรรวม(Covariate) 

 

                 แหลงความแปรปรวน                  SS               df              MS             F               p  

             Covariates                                   0.092             1            0.092         5.001            .038 

             Main effects                                2.045              1            2.045     101.920*          .000 

             Model                                          8.576             2            4.288      213.682*         .000 

             Residual                                      1.144           57            0.020   

   

                                   Total                     11.857            59      

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
             จากตาราง 11 การทดสอบความแตกตางของคะแนนความคาดหวงัในประสิทธผิ ลของการ

ตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผ ุระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองภายหลังการทดลอง เมื่อทาํการ

ควบคุมคะแนนความคาดหวังในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผ ุกอนการทดลอง 

แลว พบวา กลุมทดลองมคีะแนนความคาดหวังในประสิทธผิ ลของการตอบสนองในการปองกนัโ ร ค 

ฟนผ ุแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 10 

ที่วานกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อ 

ปองกนัโรค มีความคาดหวังในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุม 

ควบคุม 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
            ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
               เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทนัตสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 

                
 สมมติฐานในการศึกษาคนควา     
               1. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ 

เพื่อปองกันโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

               2. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

               3. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

               4. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากอน

ทดลอง 

               5. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

               6. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

               7. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

               8. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

               9. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 
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              10. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากลุม

ควบคุม 

              11. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคมีความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากลุม

ควบคุม 

              12. นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกนัโรคมีพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 
 
 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากร 
    ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนี ้ เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร จํานวน 41 โรงเรียน มนีักเรียนทัง้หมด 886 

คน เปนนกัเรียนชาย 474 คน นักเรียนหญิง 412 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 สังกัดสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร จํานวน 60 คน ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมทดลอง (Experimental group) ซึ่ง

เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกนัโรคของโรเจอร ทีม่ผีลตอ

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ และไดรับโปรแกรมสุขศึกษาตามปกติ จํานวน 30 คนและกลุมควบคุม  

(Control group) ซึ่งไมไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกนั

โรคของโรเจอร ที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ แตไดรับโปรแกรมสุขศึกษาตามปกติ จาํนวน 

30 คน  
 
  เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
    เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและ 

เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ดังนี ้
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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 6 สวน 

             สวนที ่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของนักเรียนประกอบดวย  เพศ อายุอาชพีของบิดา 

มารดา  ระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน 

                สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเร่ืองโรคฟนผุ  เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกันและรักษา 

คําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ถาตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด 0 

คะแนน จํานวน 7 ขอ มีคาความยากงาย 0.71 

      สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ         โดยใชอัตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบ จํานวน 

10 ขอ มีคาความเช่ือมั่น 0.83 

               สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ โดยใชอัตราสวนประมาณ

คา(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบ 

จํานวน  12 ขอ มีคาความเช่ือมั่น 0.76 

               สวนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวังในผลการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคฟนผุ    โดยใช

อัตราสวนประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็ดวย มีขอคําถามทั้ง

ทางบวก 

และทางลบ จาํนวน 9 ขอ มคีาความเชื่อมัน่ 0.72 

               สวนที ่ 6 แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน การปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกนัโรคฟนผุ  โดยใชอัตราสวนประมาณคา(Rating scale) 3 ระดับ คือ ระดับความความคาดหวัง

มาก ระดับความคาดหวงัปานกลาง ระดับความคาดหวังนอย มีขอคําถามทัง้ทางบวกและทางลบ 

จํานวน  

9 ขอ มีคาความเช่ือมั่น 0.67 

               สวนที่ 7 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ใชอัตราสวนประมาณคา(Rating 

scale) 3 ระดับ  คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนบางวัน ไมเคยปฏิบัติเลย มีขอคําถามทัง้ทางบวกและ

ทางลบ จํานวน 10 ขอ มีคาความเช่ือมั่น 0.73 
 
            เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
            สวนที่ 1 ส่ือประกอบการสอน ไดแก 

                      1. แผนการสอนสุขศึกษาเร่ืองโรคฟนผุ  การแปรงฟนที่ถูกวิธี การตรวจฟนอยางงายดวย

ตนเอง การตรวจดูแผนคราบจุลินทรีย การปฏิบัติตัวในการปองกันฟนผุ จัดทําโดยผูวิจัย 
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                      2. วีดิทัศน เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับฟนและโรคฟนผุ จัดทําโดยผูวิจัย 

                      3. ชุดนิทรรศการเร่ืองโรคฟนผุ โมเดลฟน โปสเตอร ภาพพลิก แผนพับ จากกองทันต 

สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

               สวนที่  2 การสาธิตและฝกปฏิบัติ ไดแก 

                      1. การแปรงฟนที่ถูกวิธีโดยใชโมเดลฟนและแปรงสีฟน 

           2. การตรวจฟนอยางงายดวยตนเอง 

    3. การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียโดยใชยาเม็ดยอมสีฟน 

 
               สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูลและทดสอบ

สมมุติฐาน โดยยอมรับที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุอาชีพของบิดา มารดา ระดับการ 

ศึกษาของบิดามารดา และรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนดวย คาสถิติรอยละ 

                2. วิเคราะหความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของ 

การเกิดโรคฟนผ ุ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกันโรคฟนผุ ความคาดหวงั 

ในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง 

กอนการทดลองและหลังการทดลองดวย คาสถิติรอยละ คาเฉลีย่ของคะแนน และคาสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

                3 . เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของ 

โรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองใน

การปองกนัโรคฟนผุ  ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ  พฤติกรรมการ 

ปองกนัโรคฟนผุของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยคาสถิติท(ีPaired samples  

t-test) เพ ื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ 1-6  

                4. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของ 

โรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองใน

การปองกนัโรคฟนผุ  ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ  พฤติกรรมการ 

ปองกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอนการทดลอง ดวยคาสถิติท ี

(Independent samples t-test) 

                5. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ ค ว า มคาดหวังในความ 
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สามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง หลังการ

ทดลองดวยคาสถิติท(ีIndependent samples t-test)  เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ7,11

และ12 และการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุ ค ว า มคาด 

หวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองการปองกันโรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง หลังการทดลองโดยการ 

วิเคราะหความแปรปรวนรวน(ANCOVA:Analysis of covariance) เสนอเปนตารางเพื่อทดสอบ 

สมมติฐานขอ 8,9และ10  

 
สรุปผลการศกึษาคนควา 
               1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป พบวา 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนกัเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปที ่

6 สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชุมพรเขต 2 อําเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร แบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก กลุมทดลอง คือ โรงเรียนบานในเหมือง จาํนวน 30 คน และกลุมควบคุม คือโรงเรียนวัดสวาง

มนัส จาํนวน 30 คน โดยกลุมทดลองเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เปนเพศหญิง รอยละ 56.67  

เปนเพศชาย รอยละ 43.33 เชนเดียวกับกลุมควบคุมเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เปนเพศหญิง 

รอยละ 60.00  เพศชาย รอยละ 40.00  อาย ุของนักเรียนกลุมทดลอง สวนใหญมีอายุ 11 ป ีคิดเปน 

รอยละ40 แตนักเรียนกลุมควบคุม สวนใหญมีอายุ 12 ป คิดเปนรอยละ 80  

   อาชีพบิดาในนกัเรียนกลุมทดลอง สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 

43.33 เชนเดียวกับกล ุมควบคุมที่สวนใหญบิดาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 46.67 สวน

มารดาในนักเรียนกลุมทดลอง สวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 43.33  สวนอาชีพ  

ของมารดาในกลุมควบคุม สวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 36.67  การศึกษาบิดา

ในนักเรียนกลุมทดลอง สวนใหญจบการศกึษาในชวงป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 43.33 เชนเดียวกบัศึกษา

บิดาในกลุมควบคุม สวนใหญจบการศึกษาในชวงป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 43.33 การศึกษามารดาใน

กลุมทดลองการศึกษามารดา สวนใหญจบการศึกษาในชวงป.1-ป.4 คิดเปนรอยละ 50.00 สวนการ 

ศึกษามารดาในกลุมควบคุม สวนใหญจบการศึกษาในชวงป.5-ป.6 คิดเปนรอยละ 36.67 รายไดเฉล่ีย

ของครอบครัวในกลุมทดลองรายไดเฉล่ียของครอบครัว ส วนใหญมีรายไดอยูในชวง1,000-5,000 บาท 

ตอเดือน คิดเปนรอยละ 66.67 เชนเดียวกับรายไดเฉล่ียของครอบครัวในกลุมควบคุมสวนใหญมรีายได  

อยูในชวง1,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 70.00  

               2. ผลการศึกษาดานความรูเร่ืองโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาส 

เส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิ ลของการตอบสนองในก า รป องกันโรคฟนผุ  

ค ว า มคาดหวังในความสามารถข อ ง ต น เ อ ง ใ น ก า รปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกนัโรค 



 82 

ฟนผ ุ กอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง 

                     

 

        2.1 ผลการศึกษาดานความรูเร่ืองโรคฟนผุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมีคะแนนเฉลีย่ความรูเร่ืองโรคฟนผุอยู

ในระดับปานกลาง คือ 66.19 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผุ อยูในระดับ 

ปานกลาง คือ 63.80 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผุอยูในระดับดี

ข้ึนจากเดิม คือมีคะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผุอยูในระดับสูง คือ 87.14 สวนกลุมควบคุม พบวา มี

คะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 65.24 ซึ่งเปนระดับเดียวกับกอนการ 

ทดลอง  

               เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุของ

กลุมตัวอยาง พบวา  กลุมทดลองมีคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ หลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง 

อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมีความรู 

เร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

                     2.2 ผลการศึกษาดานการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมคีะแนนเฉล่ียดานการรับรูความ

รุนแรงของโรคฟนผ ุ อยูในระดับปานกลาง คือ 1.93 สวนกลุมควบคุม พบวา สวนใหญมีคะแนนเฉล่ีย

ดาน 

การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผ ุ อยูในระดับปานกลาง คือ 1.74 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูความรุนแรงของโรค

ฟนผุ อยูในระดับมาก คือ 2.59 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูความรุนแรงของ 

โรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 1.80 ซึง่เปนระดับเดียวกับกอนการทดลอง  

                         เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย ดานการรับรูความ 

รุนแรงของโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูความรุนแรงของ 

โรคฟนผุหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มกีารรับรู 
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ความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

                     2.3 ผลการศึกษาดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมีคะแนนเฉลีย่ดานการรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 2.04 สวนกลุมควบคุม พบวา สวนใหญมีคะแนนเฉล่ีย 

ดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 1.91 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการ 

เกิดโรคฟนผุอยูในระดับมาก คือ 2.56 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุ อยูในระดับปานกลาง คือ 1.95  ซึง่เปนระดับเดียวกับกอนการทดลอง  

                           เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดานการรับรูโอกาส 

เส่ียงของการเกิดโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มกีารรับรู 

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

 2.4 ผลการศึกษาดานความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการ

ป องกนัโรคฟนผุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังใน

ประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกนัโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 1.92 สวนกลุมควบคุม  

พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียดานค ว ามคาดหวังในประสิทธผิ ลของการตอบสนองในก ารป องกัน 

โรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง คือ 1.68 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในประสิทธผิล

ของการตอบสนองในการป องกนัโรคฟนผุอยูในระดับมาก คือ 2.45 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนน

เฉล่ียดานความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผุอยูในระดับปานกลาง 

 คือ 1.69  ซึง่เปนระดับเดียวกับกอนการทดลอง  

                           เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวัง 

ในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลองมีคะแนน 

เฉล่ียดานความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผุหลังการทดลอง มาก 

กวากอนการทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ 
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คาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

                     2.5 ผลการศึกษาดานความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวงัใน 

ความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุอยูในระดับปานกลาง คือ 2.01 สวนกลุมควบคุม 

พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุอยู

ใน 

ระดับปานกลาง คือ 1.90 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานค ว า มคาดหวงัในความ 

สามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุอยูในระดับมาก คือ 2.43 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนน

เฉล่ียดานความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุอยูในระดับปานกลาง คือ  

1.92  ซึ่งเปนระดับเดียวกับกอนการทดลอง  

                           เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดานความคาดหวัง 

ในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 

ดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุหลังการทดลองมากกวากอนการ 

ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ 

คาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง 

                     2.6 ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุ 

                           กอนการทดลอง พบวา กลุมทดลองสวนใหญมคีะแนนเฉลีย่ดานพฤติกรรมการปอง 

กันโรคฟนผ ุอยูในระดับปานกลาง คือ 0.76 สวนกลุมควบคุม พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียดาน 

พฤต ิกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุอยูในระดับปานกลาง คือ 0.77 

                           หลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการปองกนัโรค 

ฟนผ ุอยูในระดับดี คือ 1.58 สวนกลุมควบคุม พบวา มีคะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมการปองกันโรค 

ฟนผ ุอยูในระดับปานกลาง คือ 0.83  ซึง่เปนระดับเดียวกับกอนการทดลอง  

                           เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมการ 

ปองกนัโรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผ ุ 

หลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                           ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 ที่วานักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มี 
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พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

               3. ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนความรูเร่ืองโรคฟนผุ ค ว า มคาดหวงัในความ 

สามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของกลุมตัวอยาง หลังการ

ทดลองดวยคาสถิติท(ี I n d e p e n d e n t  s a m p l e s  t - t e s t ) และการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ  

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองการปองกนั 

โรคฟนผ ุของกลุมตัวอยาง หลังการทดลองโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวน( A N C O V A : 

Analysis of covariance)  

  3.1 ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติที(Independent samples t-test)ของคะแนนดานความ 

รูเร่ืองโรคฟนผุ 

                           เมื่อวเิคราะหดวยคาสถติิที(Independent samples t-test)ของคะแนนดานความรู

เร่ืองโรคฟนผุ หลังการทดลองของกลุมทดลองกบักลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียความรูเร่ืองโรคฟนผุของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม 

                           ดังนั้น จงึสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มคีวามรู 

เร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

         3.2 ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติที(Independent samples t-test)ของคะแนนดาน 

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุ 

                          เมื่อวิเคราะหดวยคาสถติิที(I n d e p e n d e n t  s a m p l e s  t - t e s t)ของคะแนนดาน 

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุ หลังการทดลองของกลุมทดลองกับ

กลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียคาดหวังในค ว า ม 

สามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม 

                          ดังนัน้ จึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 11 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ 

คาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

                    3.3 ผลการวเิคราะหดวยคาสถิติที(Independent samples t-test)ของคะแนนดาน 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุ 

                          เมื่อวิเคราะหดวยคาสถติิที(Independent  samples  t - tes t) ของคะแนนดาน 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผ ุหลังการทดลองของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผ ุของกลุมทดลองดีกวา

กลุม 
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ควบคุม 

                          ดังนัน้ จึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 12 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มี 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

 

 

                     

       3.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(ANCOVA)ของคะแนนดานการรับรูความรุนแรง 

ของโรคฟนผุ                           

                          เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ของคะแนนดานการรับรูความรุนแรง 

ข อ ง โ ร คฟนผุ โดยใชคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ ของกลุมตัวอยางกอนการทดลองเปน 

ตัวแปรรวม(Covariate) พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ หลังการทดลองของกลุมทดลองกับ

กลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียการรับรูความรุนแร ง 

ของโรคฟนผุ ของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม 

                          ดังนัน้ จงึสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 ทีว่านกัเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มกีารรับรู 

ความรุนแรงของโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม 

                    3.5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(ANCOVA)ของคะแนนดานการรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุ                           

                          เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ของคะแนนดานการรับรูโอกาสเส่ียง 

ของการเกิดโรคฟนผุ โดยใชคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุ ของกลุมตัวอยางกอน 

การทดลองเปนตัวแปรรวม(Covariate) พบวา การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผ ุหลังการทดลอง                  

ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

                          ดังนัน้ จงึสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 9 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มกีารรับรู 

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

                   3.6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(ANCOVA)ของคะแนนดานความคาดหวงัใน 

ประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกนัโรคฟนผุ                           

                          เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวม (A N C O V A) ของคะแนนดานความคาดหวังใน 
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ประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผุ โดยใชคะแนนความคาดหวังในประสิทธผิลของ

การตอบสนองในก า รป องกันโรคฟนผุของกลุมตัวอยางกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม(C o v a r i a t e)  

พบวา ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผ ุหลังการทดลอง ของกลุม             

ทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                          ดังนัน้ จึงสรุปไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานขอ 10 ทีว่านักเรียนกลุม

ทดลองภายหลงัไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ 

คาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม 

                    จากรายละเอียดผลการศึกษาดังกลาวขางตน แสดงวา ภายหลังการทดลอง นกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อ 

ปองกนัโรค มีความรูเร่ืองโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผ ุดีกวากอนการทดลองและดีกวา

กลุมควบคุม สวนการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิ 

โรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกันโรคฟนผุ และความคาดหวงั 

ในความสามารถของตน เอง ในการปองกนัโรคฟนผุ มากกวากอนการทดลองและมากกวากลุม 

ควบคุม  
 
อภิปรายผล 

          จากการศึกษาประสิทธิผลของการใหทนัตสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2  อําเภอหลังสวน   

จังหวัดชุมพร อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี ้

               1. ความรูเร่ืองโรคฟนผุ 

                  นกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 และนักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย

ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรค มีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานขอ 7 

                  จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา โปรแกรมสุขศึกษาที่ผูวิจยัสรางข้ึนโดยประยุกตทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคของโรเจอร มผีลใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานความรูดังกลาว โดยการจัด

กจิกรรมดวยการบรรยายซ่ึงเปนวิธกีารปพูืน้ฐานของการถายทอดความรู ประกอบกบัส่ือ ภาพพลิก วีดิ

ทัศน รวมทั้งบอรดนิทรรศการ ชวยใหการบรรยายไดผานประสาทสัมผัสมากข้ึนกอใหเกิดประสิทธิภาพ
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ในการเรียนรู นอกจากน้ีผูวิจัยไดพูดคุยโดยการตอบขอซักถามและสรุปประเด็นสําคัญ ซึง่กอใหเกิด

ความเขาใจและความจาํไดมากข้ึน ดังนัน้จึงทําใหนกัเรียนกลุมทดลองมีความรูเร่ืองโรคฟนผุดีกวากอน 

ทดลองและกลุมควบคุม ซึง่สอดคลองกบัการศึกษาของ เตือนใจ กจิทวีสมบูรณ (2542: 77) ไดศึกษา 

เกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมทันสุขศึกษาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1  จังหวัดนครปฐม พบวา นกัเรียนกลุมทดลองมกีารเปล่ียนแปลงดาน 

ความรูเกีย่วกบัโรคฟนผุสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ  และสอดคลองกับ

การศึกษาของ ศิราพร งามแสง (2546: 114)  ไดศึกษาเกีย่วกับ การประยุกตใชทฤษฎีความสามารถ

ตนเองรวมกับแรงสนับสนนุทางสังคม ในการปองกนัโรคฟนผุและเหงือกอักเสบของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามญัศึกษา อําเภอบานสราง จงัหวัดปราจีนบุรี พบวา นักเรียน

กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษา มีความรูในการปองกนัโรคฟนผุและเหงือกอักเสบดีกวา

กอนการทดลองและดีกวากลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ 

เยาวลักษณตรีธัญญาทรัพย (2538: 106-119) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกตทฤษฎีความสามารถ

ตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันดานทนัตสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมตอนตน อําเภอ

บางใหญ จงัหวัดนนทบุรี พบวา กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา มีการเปล่ียนแปลงดาน

ความรูในการ 

ปองกนัโรคฟนผุและโรคเหงอืกอักเสบดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทยีบ อยางมีนยั 

สําคัญทางสถติิ  

              2.การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 

                 นกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานขอ 2 และนักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุข

ศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรค มีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุมากกวากลุม

ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 

                 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา นกัเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากที่

ผูวิจัยสรางข้ึนนั้น มีเนื้อหาที่กระตุนใหเกดิการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ โดยการจัดโปรแกรมให

เจาหนาทีท่ันตสาธารณสุข เลาประสบการณจริงจากที่เคยพบผูปวยโรคฟนผุ และใหนกัเรียนที่มปีญหา

ฟนผุ บอกถงึสาเหตุและอาการที่ตนเปนโรคฟนผุ ใหเพื่อนนักเรียนในกลุมทดลองทราบ นอกจากนี้

ยังใหกลุมทดลองรวมกนัอภิปรายกลุมในเร่ือง สาเหตุ อาการและผลกระทบที่เกิดจากโรคฟนผุ ซึง่ทาํให

นักเรียนกลุมทดลองเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ ทองทพิย สละวงษลักษณ (2541:  บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การ
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ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ปองกันโรครวมกับแรงสนบัสนุนทางสังคมในการสงเสริมอนามยัชองปาก 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวากลุมทดลองมีการรับรูความ

รุนแรงดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทยีบ และสอดคลองกับการศึกษาของ ปริญญา จิต

อราม (2545:  บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกบั ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่5 และปที่ 6 อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี พบวา นกัเรียนกลุมทดลองมี

การรับรูความรุนแรงของโรคไข 

เลือดออก ดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม และสอดคลองกับการศึกษาของ รําพงึ ษรบัณฑิต 

(2536:  109-110) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการปองกนัโรค 

ฟนผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา 

หลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ ดีกวากอนการ 

ทดลองและกลุมควบคุม 

               3.การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ 

                 นกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุมากกวากอนทดลอง อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 และนักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรม

ทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค มีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ

มากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 9 

                  จากผลการศึกษาคร้ังนี ้ พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากที่

ผูวิจัยสรางข้ึนนั้น ทําใหนักเรียนมีความเช่ือและรับรูวาตนเองอยูในภาวะเส่ียงตอการเปนโรคฟนผุได

งาย เนื่องจากกิจกรรมตามโปรแกรมทนัตสุขศึกษาของผูวิจัย ไดใหนักเรียนทีม่ีปญหาฟนผุเลาถึง

สาเหตุที่ทาํใหตนเองเกิดโรคฟนผุ และรวมกนัอภิปรายถึงสาเหตุทีท่าํใหตนเองเกิดโรคฟนผุ อีกทัง้

นักเรียนอยูในสภาพส่ิงแวดลอมเดียวกนั ดังนัน้นกัเรียนกลุมทดลองภมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิด

โรคฟนผุดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปริญญา จิตอราม 

(2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยกุตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกนัโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่

5 และปที่ 6 อําเภอปากทอ จงัหวัดราชบุรี พบวา นักเรียนกลุมทดลองมี

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรคไขเลือดออก ดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม และสอดคลอง

กับการศึกษาของ รําพึง ษรบัณฑิต (2536:  110- 

111) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุและโรค 
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เหงือกอักเสบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 อําเภอองครักษ จงัหวัดนครนายก พบวา หลังการ

ทดลอง กลุมทดลองมกีารรับรูโอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ ดีกวากอนการ 

ทดลองและกลุมควบคุม 

              4.ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองในการป องกนัโรคฟนผุ 

                 นกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอน 

ทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4  และนักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีความ

คาดหวงัในประสิทธผิ ลของก า รตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัย 

สําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 10 

                  จากผลการศึกษาคร้ังนี ้ พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากที่ผู 

วิจัยสรางข้ึนนัน้ มกีารใหขอมูลและการฝกปฏิบัติ ทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดเองในชีวิตประจาํวนั

ซึ่งเปนการปองกนัโรคฟนผุไดลวงหนา เปนการปองกนัในระยะยาว และผลของการปฏิบัติตนดวย 

กิจกรรมตางๆตามโปรแกรมทันตสุขศึกษานั้น สามารถปองกนัโรคฟนผุไดจริง ดังนัน้จึงทําใหนกัเรียน

กลุมทดลอง มีความคาดหวังในประสิทธผิลของการตอบสนองในการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง 

และกลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รําพงึ ษรบัณฑิต (2537: 106-108) ไดศึกษาเกีย่วกับ 

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุและโรคเหงือก

อักเสบ ของนกัเรียนประถมศึกษาช้ันปที ่ 6 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา กลุมทดลองมี

ความคาดหวงัในประสิทธผิลของการตอบสนองเพื่อปองกนัโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบดีข้ึนกวากอน

การทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ และสอดคลองกบัการศึกษาของ สุรวฒุิ สุขสวัสด์ิ (2543: ง) ได

ศึกษาเกีย่วกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค

รวมกับแรงสนบัสนุนทางสังคมในการสงเสริมสุขภาพชองปากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเอง  ดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทยีบ และสอดคลองกับการศึกษาของ ปริญญา 

จิตอราม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่5  

และปที่ 6 อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความคาดหวังในประสิทธิผลของ

การตอบสนองของการเปนโรคไขเลือดออกดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

              5.ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผ ุ 
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                นักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุมากกวากอน 

ทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 และนักเรียนกลุม

ทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มคี ว า ม 

คาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกันโรคฟนผุมากกวากลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 11 

                 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา นกัเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากที่ผู 

วิจัยสรางข้ึนนัน้ มีการสาธิตและใหฝกปฏิบัติตนในการปองกนัโรคฟนผุ โดยใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติกับ

โมเดลฟน และลองปฏิบัติจริงกับฟนตนเอง โดยใหจับคูเพื่อใหเพื่อนชวยตรวจสอบวา ตนสามารถทาํได

ถูกตองตามที่เจาหนาทีท่ันตสาธารณสุขสาธิตหรือไม อีกทัง้ผูวิจยัไดกระตุนเตือนนกัเรียนดวยวิธกีาร 

พูดชักจงู เพื่อใหนักเรียนเกดิความมัน่ใจวาตนสามารถปองกนัโรคฟนผุไดสําเร็จ จึงทําใหนกัเรียนกลุม

ทดลองมีความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผุดีกวากอนทดลองและกลุม

ควบคุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รําพึง ษรบัณฑิต (2537:  1 0 6 - 1 0 8 )  ไดศึกษาเกีย่วกับ 

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุและโรคเหงือก

อักเสบ ของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปที ่ 6 อําเภอองครักษ จงัหวดันครนายก พบวา กลุมทดลอง

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคฟนผ ุและโรคเหงือกอักเสบดีข้ึนกวากอน

การทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ และสอดคลองกบัการศึกษาของ ศศิกาญจน เชยีงทอง (2543: 

138-139) ไดศึกษาเกีย่วกบั ประสิทธผิลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกนัโรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกันการเส่ียงทางเพศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ใน 

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา กลุมทดลองมคี ว า มคาดหวงัในความ 

สามารถของตนเองในการปองกันการเส่ียงทางเพศดีกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

              6.พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผ ุ 

                 นกัเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจ

เพื่อปองกันโรค มีพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุดีกวากอนทดลอง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 และนักเรียนกลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา

โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรค มีพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุดีกวากลุมควบคุม ซึง่

สอดคลองกับสมมติฐานขอ 12 

                 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเร่ืองการ

อภิปรายกลุม การสาธิต และการฝกปฏิบัติ ทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และรับรูในความสามารถ
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ของตนเอง จึงกอใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ อีกทั้งการคัดเลือกนักเรียนฟนสะอาดดีเดน ก็

เปนอีกแรงจูงใจหนึ่ง ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการปองกันเพราะนักเรียนตองการใหฟนตนเองเปนเหมือน

นักเรียนตัวอยาง จึงทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุดีกวากอนทดลองและ

กลุมควบคุม นอกจากนี้จากผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแผนคราบจุลินทรียยังเปนสวนที่สนับสนุน

วานักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เตือนใจ 

กิจทวีสมบูรณ (2542: 77) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 จังหวดันครปฐม พบวา นักเรียนกลุม 

ทดลองมีปฏิบัติตนในการปองกันโรคฟนผุสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทยีบ และ 

สอดคลองกับการศึกษาของ ปริญญา จิตอราม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกบั ประสิทธิผลของ

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกนั

โรคไขเลือดออกของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 และปที ่ 6 อําเภอปากทอ จงัหวัดราชบุรี พบวา  

นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการปองกนัโรคไขเลือดออกกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม    

                 ดังนั้นผลจากการศึกษาคร้ังนี้ จึงสอดคลองกับสมมติฐานทั้ง 12 ขอ และสามารถสรุปไดวา 

โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ผูวจิัยสรางข้ึน โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกนัโรคของ 

โรเจอรสเพื่อปองกันโรคฟนผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  6   ที่ผูวิจัยสรางข้ึนสามารถใชเปน

เคร่ืองมือทางสุขศึกษา ที่นาํไปใชในการปรับเปล่ียนความรูเร่ืองโรคฟนผุ  

การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ  

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ ความคาดหวงัในประสิทธิผ ลของการตอบสนองในก า ร

ป องกนัโรคฟนผุความคาดหวังในความสามารถข อ ง ต น เ อ ง ใ น ก า รปองกันโรคฟนผ ุ และพฤติกรรม  

การปองกนัโรคฟนผ ุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 ในกลุมทดลองใหดีข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 
             จากการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ผูวจิัยมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับการ

ปองกนัโรคฟนผุ ดังนี ้

             1. สถานบริการดานสาธารณสุข หรือโรงเรียน ควรจัดโปรแกรมทันตสุขศึกษา อยางตอเนื่อง 

เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนตลอดเวลา 

             2. จากการศึกษาพบวา โปรแกรมใหทนัตสุขศึกษาคร้ังนีม้ีผลทําใหนกัเรียนมีพฤติกรรมการ

ปองโรคฟนผุดีข้ึน ควรนาํกิจกรรมในการวจิัยคร้ังนี้ใชในการเผยแพรทนัตสุขศึกษาในทกุระดับโรงเรียน

เดียวกนั 
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ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
1. เชิงนโยบาย 

                 1 . 1  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนําทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพอ่ืนๆมาประยุกตใชในการวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ เชน แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ  ทฤษฎีความสามารตนเอง  

เปนตน 

                 1.2  ควรจัดใหมโีครงการปองกันโรคฟนผุในโรงเรียนช้ันประถมศึกษาทั่วไป แลวใหนกัเรียน

ทุกคนเขารวมกิจกรรม 

             2. เชิงปฏิบัติ 

                 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของนักเรียน และติดตามความคงทนของพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ 

                 2.2 ควรจัดกิจกรรมใหหางกนั 2 – 3 สัปดาหตอคร้ัง เพื่อไมใหนักเรียนเกดิความเบ่ือหนาย

ในการรวมกิจกรรม 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
 

1.นายกิตติวฒุิ     พนัธุธร                             ศึกษานิเทศก(คศ.4) หัวหนากลุมศึกษานิเทศก สํานกั    

                                                                  งานเขตพืน้ที่การศึกษาชุมพรเขต 1 จงัหวัดชุมพร 

2.นายธเนศร      ชาญเชาว                           ศึกษานิเทศก(คศ.3) สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชุมพร  
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3.ผูชวยศาสตราจารยพรสุข หุนนิรันดร          อาจารยประจําภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา   

                                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพล     ตอน ี      อาจารยประจําภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา   
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แบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง   แบบสอบถามเกีย่วกับทนัตสุขภาพ มทีัง้หมด 7 สวน 

                1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 

                2. แบบสอบถามความรูเร่ืองโรคฟนผุ 

                3. แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 

                4. แบบสอบถามการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ 

                5. แบบสอบถามความคาดหวงัในผลการปฏิบัติตนเพื่อปองกนัโรคฟนผุ 

                6. แบบสอบถามความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อปองกนัโรคฟนผุ 

                7. แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกนัโรคฟนผุ 

                  

 ใหนักเรียนอานคําช้ีแจงแตละสวนใหเขาใจและทําแบบสอบถามใหครบ แบบสอบชุดนี้ไมมีผล

ตอการเรียนของนักเรียนแตอยางใด ดังนัน้ จงึขอใหนกัเรียนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริง 
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยทําเคร่ืองหมาย / ลงใน

ชอง ( ) หรือเติมขอความลงในชองวาง 

 

1.ชื่อ-สกุล................................................เลขที่........ชัน้........โรงเรียน................................. 

2.อายุ..................ป 

3.เพศ      (  ) ชาย                (  ) หญิง 

4.อาชีพของบิดา 

   (  ) เกษตรกรรม        (  ) รับจางทั่วไป             (  ) คาขาย           (  ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (  ) ลูกจางเอกชน,พนักงานบริษัท                   (  ) พอบาน          (  ) อ่ืนๆระบุ................................ 

5.อาชีพมารดา 

   (  ) เกษตรกรรม        (  ) รับจางทั่วไป             (  ) คาขาย           (  ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (  ) ลูกจางเอกชน,พนักงานบริษัท                  (  ) แมบาน           (  ) อ่ืนๆระบุ................................. 

6.บิดาของนกัเรียนจบการศึกษาระดับใด 

   (  ) ไมไดรับการศึกษา                  (  ) ป.1-ป.4                       (  ) ป.5-ป.6                 (  ) ม.1-ม.3        

   (  ) ม.4-ม.6                                (  ) อนปุริญญา                  (  ) ปริญญาตรี  

   (  ) อ่ืนๆระบุ..................................... 

7.มารดาของนักเรียนจบการศึกษาระดับใด 

   (  ) ไมไดรับการศึกษา                  (  ) ป.1-ป.4                       (  ) ป.5-ป.6                 (  ) ม.1-ม.3        

   (  ) ม.4-ม.6                                (  ) อนปุริญญา                  (  ) ปริญญาตรี  

   (  ) อ่ืนๆระบุ..................................... 

8.รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน 

   (  ) 1,000-5,000 บาท                      (  ) 5,001-10,000 บาท              (  ) 10,001-20,000 บาท                     

   (  ) 20,001-30,000 บาท                  (  ) 30,001-40,000 บาท            (  ) 40,001-50,000 บาท 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเรื่องโรคฟนผุ   
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษรทีน่ักเรียนเขาใจวาเปนคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพียงขอ

เดียวเทานั้น 

 

1.ฟนแทของคนเรามีกี่ซี ่

   ก.   20 ซี ่

   ข.   22 ซี่ 

   ค.   30 ซี่ 

   ง.   32 ซี่ 

2.ฟนเข้ียวมหีนาที่อะไร 

      ก.   ฉีกอาหาร 

      ข.   บดเค้ียวอาหารใหละเอียด 

   ค.   เปดจุกฝาขวด 

   ง.   ตัดของแข็งมาก ๆ 

3.ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดโรคฟนผุ 

      ก.  ตัวแมลงกินฟน 

      ข.  มีเศษอาหารติดตามซอกฟน 

ค.   รับประทานของหวานมาก 

   ง.   กรดที่เกดิจากเชื้อจุลินทรียกับเศษอาหาร 

4.ขอใดเปนลักษณะที่แสดงถึงการเกิดโรคฟนผุในระยะเร่ิมแรก 

      ก.  ชัน้ผิวเคลือบฟนถกูทาํลายเปนรู รูสึกเสียวฟน 

      ข.  ชั้นผิวเคลือบฟนถกูทาํลายเหน็เปนจุดสีดําหรือสีขาวขุนบนตัวฟน 

      ค.  ชั้นผิวเคลือบฟนถกูทาํลายเหน็เปนจุดสีดํากวาง รูสึกเสียวฟนเมื่อด่ืมน้ําเย็น 

      ง.   ชัน้ผิวเคลือบฟนถกูทําลายเปนรูสงผลให ปวดต้ือ ๆ ตลอดเวลา 

5.ฟลูออไรดมีประโยชนอยางไร 
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      ก.   ลดอาการปวดฟน 

      ข.   ทําใหฟนขาว ละอาด 

      ค.   ชวยทาํใหฟนแข็งแรง ปองกันโรคฟนผุ 

      ง.   ถกูทกุขอ 

 

6.ใครแปรงฟนถูกตอง 

      ก.   ออยใชแปรงถูไปมาแรง ๆ ทัง้ฟนบนและฟนลาง 

      ข.   นกแปรงฟนบนขยบัปดลง ฟนลางขยับปดข้ึน 

      ค.   เกแปรงฟนบนปดลง ฟนลางปดข้ึน 

      ง.   ออมใชแปรงหมุนเปนวงกลมทุกซีฟ่นทั้งฟนบนและฟนลาง 

7.ขอใดคือประโยชนของการใชไหมขัดฟน 

      ก.   ใชรักษาโรคฟนผุ 

      ข.   กาํจัดหินปูนรอบตัวฟน 

      ค.   กําจัดเศษอาหารตามซอกฟน 

      ง.   กาํจัดคราบจุลินทรียและเศษอาหารตามซอกฟน 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ 
คําช้ีแจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่เห็นวาตรงกับความเหน็ของนักเรียนมาก
ที่สุด  
               เพียง 1 ชองตอ 1 ขอเทานัน้ 

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

  1.เมื่อฟนผุจะมีอาการปวดและทรมานมาก    

  2.เมื่อฟนกรามผุถงึปลายรากฟนจะมีหนองดันออกมาบริเวณ 

     ขางแกม 

   

  3.เชื้อโรคจากฟนผุจะเขาสูกระแสเลือดทาํใหเกิดโรคหัวใจได    

  4.ฟนที่ไดรับการอุดแลว ถาไมรักษาความสะอาด อาจผุไดอีก    

  5.โรคฟนผุทาํใหเกิดกล่ินปากเปนทีน่ารังเกียจ    

  6.การเปนโรคฟนผุ สงผลใหนกัเรียนเรียนหนังสือไมทนัคนอ่ืน    

  7.การเปนโรคฟนผุทําใหไมกลายิม้หรือพูดคุยกับผูอ่ืน    

  8.การเปนโรคฟนผุทําใหอารมณหงุดหงดิ    

  9.เมื่อเชื้อโรคจากฟนผุเขาสูกระแสน้ําเหลืองทาํใหเกิดโรคขออักเสบ    

10.เมื่อปลอยใหฟนผุถงึโพรงประสาทฟน ทําใหฟนโยกหลุดไดเอง    
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผ ุ
คําช้ีแจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่เห็นวาตรงกับความเหน็ของนักเรียนมาก
ที่สุด    
               เพียง 1 ชองตอ 1 ขอเทานัน้ 

ขอความ เห็นดวย ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

  1.การรับประทานอาหารจาํพวกผักและผลไม ทําใหเปนโรคฟนผุ    

  2.การรับประทานอาหารทะเลซึ่งเปนอาหารที่มฟีลูออไรดสูงทําใหฟน 

     แข็งแรง 

   

  3.การรับประทานอาหารประเภทแปงและน้ําตาลไมทําใหเปนโรคฟนผุ    

  4.การรับประทานผลไมทาํใหสุขภาพฟนแข็งแรง    

  5.การบวนปากเพียงอยางเดียวสามารถปองกนัโรคฟนผุได    

  6.การแปรงฟนไมถกูวธิีทาํใหเกิดโรคฟนผุ    

  7.การปลอยใหเศษอาหารติดตามซอกฟนเปนสาเหตุหนึ่งของโรคฟนผุ    

  8.โรคฟนผุจะเกิดข้ึนกับเด็กๆเทานัน้    

  9.ผูที่มฟีนผุ สวนใหญมักมกีล่ินปาก    

10.การตรวจสุขภาพฟนดวยตนเองสามารถแกไขโรคฟนผุไดในระยะ   

     เร่ิมแรก 

   

11.ผูที่มีผิวฟนลักษณะขรุขระสามารถเปนโรคฟนผุไดงายกวาผูทีม่ีผิว 

    ฟนเรียบ 

   

12.จุดสีดําบนผิวเคลือบฟน เปนสัญญาณบงชี้วาเปนโรคฟนผุระยะที ่2    
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สวนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวังในผลการปฏบัิติตนเพื่อปองกันโรคฟนผุ 
คําช้ีแจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่เห็นวาตรงกับความเหน็ของนักเรียนมาก
ที่สุด       
               เพียง 1 ชองตอ 1 ขอเทานัน้ 

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

  1.การแปรงฟนวันละหลาย ๆคร้ังทาํใหฟนสึกกรอน    

  2.การแปรงฟนหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน เปนเร่ืองที่เสียเวลา    

  3.การใชแปรงสีฟนทีม่ีขนาดเล็กมากๆ ทาํใหแปรงฟนไดทั่วถงึทกุ 

     ซอกทกุมุม 

   

  4.การตรวจฟนดวยตนเองเปนส่ิงที่ยาก    

  5.การเค้ียวอาหารเพียงขางเดียว ทําใหฟนขางที่ไมเค้ียวไมเกิดฟนผุ    

  6.การแปรงฟนวันละ 3 คร้ังกอนอาหารเปนเร่ืองที่ถกูตอง    

  7.การแปรงฟนแรงๆ จะทาํใหคราบจุลินทรียหลุดออกไดดี    

  8.การแปรงฟนตอนเชาสําคัญกวาการแปรงฟนกอนนอน    

  9.การไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 2 คร้ังทําใหสุขภาพฟนดี    
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สวนที่ 6 แบบสอบถามความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปฏบัิติตนเพื่อปองกัน   
            โรคฟนผุ 
คําช้ีแจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่เห็นวาตรงกับความเหน็ของนักเรียนมาก
ที่สุด       
               เพียง 1 ชองตอ 1 ขอเทานัน้ 

ขอความ ความคาดหวงั

มาก 

ความคาดหวงั

ปานกลาง 

ความคาดหวงั

นอย 

  1.นักเรียนสามารถรับประทานผักและผลไมเปน  

     ประจํา  

   

  2.นักเรียนสามารถบวนปากทุกคร้ังหลัง 

    รับประทานอาหาร 

   

  3.เมื่อมีเพื่อนใหทอฟฟ นกัเรียนสามารถปฏิเสธ    

     ไมกนิทอฟฟนัน้ 

   

  4.นักเรียนสามารถแปรงฟนไดอยางถกูวิธ ี

     ทุกคร้ังหลังรับประทานอาหาร 

   

  5.นักเรียนสามารถแปรงฟนกอนนอนไดทกุวันไม 

     วาจะงวงนอนสักเพียงใด 

   

  6.นักเรียนสามารถตรวจสุภาพฟนไดดวยตนเอง    

  7.นักเรียนสามารถแปรงฟนแบบขยับปดไดถูกวิธ ี    

  8.นักเรียนสามารถเลือกอาหารทีม่ีประโยชนตอ 

     สุขภาพฟนได 

   

  9.นักเรียนใชเวลาแปรงฟนอยางนอย 3 - 5นาท ี    
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สวนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่เห็นวาตรงกับความเปนจริงในการ
ปฏิบัติตัวของ   
               นักเรียนมากที่สุด เพยีง 1 ชองตอ 1 ขอเทานั้น 

ขอความ ปฏิบัติเปน

ประจําทกุวนั 

ปฏิบัติเปน

บางวัน 

ไมเคย

ปฏิบัติเลย 

  1.นักเรียนแปรงฟนทุกคร้ังหลังรับประทานอาหาร    

  2.นักเรียนแปรงฟนโดยวธิฟีนบนขยับปดลง ฟนลางขยับ  

     ปดข้ึน 

   

  3.นักเรียนตรวจดูฟนดวยตนเองหลังแปรงฟน    

  4.นักเรียนรับประทานผักและผลไม    

  5.นักเรียนด่ืมน้ําอัดลม    

  6.นักเรียนใชเวลาในการแปรงฟน 3 - 5 นาท ี    

  7.นักเรียนแปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชาและ 

      กอนเขานอน 

   

  8.นักเรียนไปพบทนัตแพทยเพื่อตรวจฟน อยางนอยปละ  

     2 คร้ัง 

   

  9.ใชฟนกัดของแข็งๆ เชน น้ําแข็ง    

10.นักเรียนลางแปรงสีฟนใหสะอาดและผ่ึงใหแหงทุกคร้ัง 

     หลังจากแปรงฟน 
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แผนการสอนโปรแกรมทันตสุขศึกษา คร้ังที่ 1 โดยการบรรยายเร่ืองโรคฟนผ ุ
 
วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

การสอน 

การ 

ประเมินผล 

หลังจากเขา
รวม 
กิจกรรมแลว

นักเรียนสามารถ 

1.อธิบายสุขภาพ

ชองปากที่ดีได

ถูกตอง 

2.อธิบายถึง

ลักษณะ สาเหตุ 

อาการ การรักษา

โรคฟนผุได

ถูกตอง 

3.บอกวิธีปฏิบัติ

ตัวที่ถูกตองใน

การปองกันโรค

ฟนผุได 

              ฟนเปนอวัยวะท่ีแข็งแรงที่สุดของรางกายใช

ในการบดเค้ียวอาหาร ชวยในการออกเสียง และเปน

สวนประกอบความสวยงามของใบหนา โดยฟนสามารถ

แบงออกเปน 2 ชุด คือ  

           1. ฟนน้ํานม (Deceduous teeth) มีทั้งหมด 

20 ซี่ ขากรรไกรละ 10 ซี่ รูปรางขนาดเล็กสีขาวคลาย

น้ํานม สวนใหญฟนน้ํานมเร่ิมโผลขึ้นมาพนเหงือกเม่ือ

อายุประมาณ 6 เดือน และขึ้นครบเมื่ออายุประมาณ 2 ป

คร่ึง เร่ิมหลุดเม่ืออายุ 6–11 ป 

              2.ฟนแท (Permanent teeth) มีทั้งหมด 32 ซี่ 

ขากรรไกรละ 16 ซี่ รูปรางใหญกวาฟนน้ํานมสีขาวอม

เหลือง ฟนชุดนี้ขึ้นแทนฟนน้ํานม สวนใหญขึ้นเม่ืออายุ

ประมาณ 6 ป ซึ่งจะเร่ิมขึ้นถัดจากฟนกรามน้ํานมดานใน

สุดไดแกฟนกรามแทซี่ที่ 1 (First molar) และจะทยอยขึ้น

แทนที่ฟนน้ํานมจากฟนลางซ่ีกลางไปจนครบและมีฟน

แทขึ้นครบทุกซ่ีเม่ืออายุประมาณ 18-25 ป 

ฟนจัดตามรูปรางและหนาที่ ไดดังนี้ 

              1. ฟนตัดหรือฟนกัด (Incisor) มีจํานวน 8 ซี่ 

บน 4 ซี่ และลาง 4 ซี่ อยูดานหนาสุดมีรูปรางบาง มี

ลักษณะคลายล่ิม ทําหนาที่ตัดหรือกัดอาหาร (Cutting) 

ฟนชนิดนี้มีรากเดียว 

              2. ฟนเขี้ยว (Canine or Cuspid) มีจํานวน 4 ซี่ 

อยูถัดเขาไปจากฟนตัด มีลักษณะคอนขางแหลม ทํา

หนาที่ฉีกอาหาร และเปนฟนซี่ที่รักษาทรงมุมปากไมใหดู

บุม ฟนชนิดนี้มีรากเดียว  

              3. ฟนกรามนอยหรือฟนหนากราม (Premolar 

or Bicuspid) มีจํานวน 8 ซี่ อยูถัดเขาไปจากฟนเขี้ยวมี 
 

 ขั้นนํา (5 นาที) 

 1.นําเขาสูบท        

 เรียนโดยถาม 

 นักเรียนวา            

โรคในชองปาก

ที่นักเรียนรูจักมี   

โรคอะไรบาง        

2.ถามนักเรียน

วาใครเปนโรค

ฟนผุบาง   
ขั้นสอน
(15นาที)             

1. บรรยาย

เนื้อหาสุขภาพ

ชองปากที่ดีโรค

ฟนผุ                   

2. เปดโอกาสให

นักเรียนซักถาม

ขอสงสัย              

1.ภาพ

พลิกเร่ือง

โรคฟนผุ 

2.วีดิทัศน

เร่ืองโรค 

ฟนผุ 

3.บอรด

นิทรรศการ 

1.การตอบ

คําถาม

ขณะ

บรรยาย    

2.ความ

สนใจและ

การซักถาม 
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วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

การสอน 

การ 

ประเมินผล 

 ลักษณะคลายฟนกรามแตมีขนาดเล็กกวาหนาฟนมีรอง

เชนเดียวกับฟนกรามหนาฟนมีรองเชนเดียวกับฟนกราม

หนาฟนมีรองเชนเดียวกับฟนกราม ทําหนาที่ขบหรือชวย

ในการเค้ียวอาหารมีรากต้ังแต 1-2 ราก 

        4. ฟนกราม (Molar) มีจํานวน 12 ซี่ อยูขางในสุดจะ

เปนฟนถาวรที่มีเพิ่มมากขึ้นกวาฟนน้ํานม (ซึ่งทําใหฟน

ถาวรมีทั้งหมด 32 ซี่) มีขนาดใหญกวาฟนหมูอื่นๆ

ลักษณะรูปเกือบส่ีเหล่ียม ฟนหนากวาง มีรอง (Groove) 

ที่เกิดจากยอดของฟนมาตอกันซึ่งทําใหเปนจุดออน 

(Weak point) ของฟนกรามและฟนกรามนอย ฟนหมูนี้มี

ความแข็งแรง ทําหนาที่บดอาหารใหละเอียด มีรากตั้งแต  

2-3 ขึ้นไป 

โครงสรางภายนอกของฟน ประกอบดวย 

       1. ตัวฟน (Crown) เปนสวนที่เห็นโผลพนเหงือก

ขึ้นมาในชองปากมีสีขาวแข็ง 

        2. รากฟน (Root) เปนสวนที่ฝงอยูใน Alveolar 

bone ที่มีเหงือกปกคลุมอยูมี 1-3 รากตามชนิดของฟน      

โครงสรางภายในของฟน แบงออกเปน 3 สวนคือ 

      1. ชั้นเคลือบฟน (Enamel) เปนชั้นที่ไมมีชีวิตคลุม

อยูสวนนอกของตัวฟน มีลักษณะแข็งมีแรธาตุเปน

สวนประกอบที่สําคัญ เชน แคลเซียม ฟลูออไรด เปนตน 

เปนสวนที่แข็งที่สุดในรางกาย เปนมันวาวเรียบ สีขาวอม

เหลืองจนถึงขาวอมเทา 

        2. ชั้นเนื้อฟน (Dentin) เปนชั้นที่ไดรับความรูสึกได 

มีเสนเลือด เสนประสาทและหลอดน้ําเหลืองมาหลอเล้ียง 

เปนชั้นที่มีชีวิต สามารถสรางเนื้อฟนเพิ่มขึ้นไดตลอดชีวิต 

เนื้อฟนมีความแข็งกวากระดูกเล็กนอย มีสีเหลือง 

      3. ชั้นโพรงประสาทฟน (Pulp cavity) เปนชั้นที่อยู

ของเสนเลือด เสนประสาทและหลอดนํ้าเหลืองที่หลอ

เล้ียงฟนแตละซ่ีมีชีวิต ถาฟนผุลึกถึงชั้นนี้ เช้ือโรคมีโอกาส 

 

 
 

ขั้นสรุป(5 นาที)     

- ผูบรรยาย และ 

นักเรียนชวยกัน

สรุปเนื้อหา

ทั้งหมด 
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 กระจายไปสูอวัยวะสําคัญได เชน หัวใจ สมอง และไต 

เปนตน 

         โรคฟนผุเปนโรคท่ีมีการทําลายฟนสวนท่ีโผลขึ้นมา

ในชองปากเกิดเปนโพรงหรือรูขึ้นเปนการทําลายถาวร 

รางกายไมสามารถซอมแซมสวนที่ถูกทําลายใหเปนปกติ

เหมือนเดิมและถาไมรักษาการผุจะลุกลามถึงโพรง

ประสาทฟน จะปวดฟน อาจบวมเปนหนองและเชื้อโรค

แพรกระจายไปสูอวัยวะตางๆของรางกายได ซึ่งสาเหตุ

ของการเกิดโรคฟนผุ มีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้คือ     

       1.ฟนที่เหมาะสม (Susceptible teeth) ลักษณะ

โครงสรางของฟนสรางขึ้นมาแข็งแรงสมบูรณหรือไม ฟนที่

สรางขึ้นมาดวยโครงสรางฟนที่แข็งแรงสมบูรณ และมี 

ฟลูออไรดเปนสวนประกอบนั้น จะมีลักษณะแข็ง เรียบ 

ทนทาน และมีความตานทานตอกรดไดดี แตถาฟนที่สราง

ขึ้นมาไมแข็งแรง ออนยุย ทําใหฟนไมทนทานตอกรดและ

ผุไดงาย และถาฟนมีลักษณะขรุขระ สามารถจะเปนที่กัก

เก็บเศษอาหารและมีแผนคราบจุลินทรียเกาะติดไดงาย 

กําจัดออกไดลําบาก ทําใหฟนผุเร็วขึ้น 

      2.จุลินทรีย (Microorganisms) ที่มีอยูในชองปากมี

หลายชนิด แตมีบางชนิดเทานั้นที่มีสวนทําใหเกิดฟนผุ คือ 

Streptococci การที่เช้ือจุลินทรียจะกอใหเกิดฟนผุไดตอง

มีจํานวนมากพอ เช้ือเหลานี้จะเพิ่มจํานวนไดตอเม่ือไดรับ

อาหารจําพวกแปงและน้ําตาล ถาไมมีอาหารที่เหมาะสม

ตอการเจริญเติบโต ก็จะทําใหเกิดฟนผุลดลง 

      3.สารอาหาร (Substrate) โดยเฉพาะแปงและน้ําตาล 

มีลักษณะออนนิ่มและเหนียวติดฟนงาย เปนอาหารอยาง

ดีสําหรับจุลินทรียที่ใชในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวน 

ถาเปนอาหารที่มีรสหวานจัด เหนียวติดฟน ความ ถ่ีบอย 

ก็จะย่ิงเพิ่มกรดที่จะไปทําลายเน้ือฟนมากขึ้น 
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          4. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (Time) การเกิดโรคฟนผุจะไม

เกิดขึ้นทันทีทันใด หลังจากที่รับประทาน อาหารจําพวกแปงหรือ

น้ําตาล กรดที่เกิดขึ้นนั้นจะสัมผัสกับตัวหรือผิวฟนในระยะเวลา

หนึ่งและการทําลายของฟนจะคอยเปนคอยไป ต้ังแตไมสามารถ

มองเห็นดวยตาเปลาจนสามารถมองเห็นเปนรู หรือเปนโพรงขึ้น

นั้นจะใชเวลาอยางนอย 1-2 ป ขึ้นอยูกับความเขมขนของสาเหตุ

นั้น ดังนั้น ถาไมปลอยโอกาสใหกรดนั้นสัมผัสกับผิวฟนเปน

เวลานาน ก็จะไมเกิดฟนผุ หรือเกิดฟนผุไดนอยหรือชาลง แตถา

ปลอยใหกรดไดสัมผัสตัวฟนตลอดเวลา ก็จะทําให 

เกิดฟนผุไดมากและรวดเร็ว 

กระบวนการเกิดโรคฟนผ ุสามารถแสดงในรูปของสมการดังนี้ 
ปฏิกิริยาบนผิวเคลือบฟน 
 

แบคทีเรีย+ สารอาหาร (คารโบไฮเดรต)                 Dextrans       

 Dextrans + แบคทีเรีย + น้ําลาย + เซลลเย่ือบุ +  

เซลลเม็ดเลือด                                         แผนคราบฟน 
ปฏิกิริยาในแผนคราบฟน 
 

เช้ือจุลินทรีย + น้ําตาล                                    กรด                    

กรด + ฟน                                                      ฟนผุ 
การลุกลาม อาการและการรักษา 
          ฟนผุมักจะเกิดบริเวณท่ีมีการสะสมของแผนคราบจุลินท

รีย ไดแก บริเวณรองและหลุมลึกบนดานบดเคี้ยว ซอกฟน คอ

ฟนใกลขอบเหงือก นอกจากนั้นอาจพบที่รากฟน สามารถแบง

ขั้นตอนการลุกลามของฟนผุเปน 4 ระยะดังนี้ 

        ระยะท่ี 1 ผุที่ชั้นผิวเคลือบฟน พบจุดสีดําบนตัวฟน ไมมี

อาการ รักษาไดโดยการปดรองฟนและอุดฟน 

        ระยะท่ี 2 ผุถึงชั้นเนื้อฟน มีอาการเสียวฟน เวลาด่ืมน้ําเย็น 

รับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด หรืออาหารหวานเหนียว 

รักษาไดโดยการอุดฟน 
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        ระยะท่ี 4 ผุทะลุถึงโพรงประสาทฟนเช้ือโรคลงสูปลายราก

ฟน มีหนอง มีอาการปวดบวมมาก ปวดต้ือๆ รักษาโดยการ

รักษารากฟนหรือการถอนฟน 
ผลเสียของการเกิดโรคฟนผ ุ
       1. เกิดความเจ็บปวดทรมาน อารมณหงุดหงิด ทํางานไดไม

เต็มที่ 

       2. เค้ียวอาหารไมละเอียด เม่ือมีความเจ็บปวดที่ฟน ทําให

กระเพาะอาหารตองทํางานหนักยอยอาหารไมเต็มที่ 

       3. มีกล่ินปาก 

       4. เช้ือโรคกระจายสูสวนตางๆของรางกาย อาจทําใหเกิด

อันตรายไดดังตอไปนี้ 

            - แทรกซึมไปตามเนื้อเย่ือใกลเคียง ทําใหบวมที่แกม ริม

ฝปาก ใตตา คาง 

            - กระจายไปตามน้ําเหลือง เกิดการอักเสบตามขอ 

            - กระจายไปตามกระแสเลือด ทําใหอวัยวะตางๆอักเสบ

ได ที่สําคัญคือ เย่ือหุมสมอง ล้ินหัวใจ เย่ือหุมปอดและไต 

       5. สูญเสียฟน และเสียบุคลิกภาพ 

       6. สูญเสียทางเศรษฐกิจ เสียทรัพย และเวลา 
การปองกันโรคฟนผุ 
       1. ควบคุมการบริโภคอาหารหวานหรือน้ําตาล เชน ลด

ความถ่ีในการบริโภคอาหารเหลานี้ หรือรับประทานอาหารพวก

ผัก ผลไมแทน 

       2. การใชฟลูออไรด ทั้งทางระบบ (System) และเฉพาะท่ี 

(Local) เชน การรับประทานยาเม็ดฟลูออไรดในเด็ก การด่ืมน้ํา

ผสมฟลูออไรดในปริมาณท่ีเหมาะสมในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดนอย 

การแปรงฟนดวยยาสีฟนที่ผสมฟลูออไรด 100 พีพีเอ็ม หรืออม

น้ํายาฟลูออไรด 0.2% เพื่อเพิ่มความตานทานของตัวฟนตอการ

ละลายของกรด 

       3. ดําเนินการควบคุมและกําจัดแผนคราบจุลินทรีย 

(Plaque control) และเศษอาหารหวาน อาหารพวกแปง โดย

การแปรงฟนใหถูกวิธี สะอาด และสมํ่าเสมอ 
 

 

           

   



 118 
 
 
วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

การสอน 

การ 

ประเมินผล 

 วิธีการดูแลรักษาฟน  
      1. คํานึงถึงโภชนาการ  ควรรับประทานอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการใหครบท้ัง 5 หมู ควรลดนิสัยการรับประทาน

อาหารประเภทแปงและน้ําตาล โดยเฉพาะท่ีมีลักษณะขน

เหนียวยึดเกาะกับฟนไดดี  ควรลดความถ่ีของการรับประทาน

อาหารระหวางม้ือโดยเฉพาะแปง และนํ้าตาล ควรรับประทาน

อาหารที่มีกากใย เชน ผัก และผลไม เปนอาหารที่มีเสนใยสูง 

ไดแก แตงกวา ฝร่ัง มะเขือเทศ ชมพู จะชวยทําความสะอาดฟน 

การบริหารเหงือก และฟน ทําใหเหงือก และฟนแข็งแรง 

หลีกเล่ียงการเค้ียวอาหารที่แข็งมาก เชน น้ําแขง็ กระดูก เม็ด

มะขามคั่ว เพราะจะทําใหฟนสึก และแตกได 

       2. การแปรงฟน  ควรเลือกแปรงสีฟนที่มีดามตรง ขนแปรง

ไนลอน ขนแปรงหนาตัดเรียบ และปลายขนที่กลมมน จะ

สามารถทําความสะอาดไดดีกวา  ควรใชเวลาในการแปรงฟนทั้ง

ปากประมาณ 3-5 นาที   แปรงฟนหลังอาหารทุกม้ือ และกอน

นอน หรืออยางนอย เชา และกอนนอน  หากไมสะดวกควรบวน

ปากใหสะอาด และแปรงใหสะอาดจริง ๆกอนนอนทุกวัน 

       3. การใชไหมขัดฟน  จะชวยขจัดคราบจุลินทรียระหวางซ่ี

ฟน ซึ่งการแปรงฟนอยางเดียวไมสามารถทําความสะอาดได

ทั่วถึง  

       4. การใชฟลูออไรดเฉพาะท่ี   อาจใชในรูปน้ํายาอมบวน

ปาก ยาสีฟนผสมฟลูออไรด ยาขัดฟนผสมฟลูออไรด หรือการทา

เคลือบฟนดวยฟลูออไรด 

       5. หม่ันไปพบทันตแพทย อยางสม่ําเสมอ ทุก ๆ 6 เดือน ซึ่ง

ทันตแพทยจะใหคําแนะนําในการดูแลรักษาฟน และปองกันโรค

แตเนิ่น ๆ  
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แผนการสอนโปรแกรมทันตสุขศึกษา คร้ังที่ 2 โดยการอภิปรายกลุม 

 

วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการสอน การ

ประเมินผล 

หลังจากเขา

รวม 

กิจกรรมแลว 

นักเรียน

สามารถ 

อธิบายสาเหตุ

และการ

ปองกนัโรคฟน

ผุได 

 1.เจาหนาทีเ่ลาประสบการณที่

เคยพบผูปวยโรคฟนผุ 

2.นักเรียนที่มปีญหาฟนผุบอก

ถึงอาการผลกระทบ และ

สาเหตุที่ทาํใหตนเองเกิดโรค

ฟนผุ   

3.ใหนกัเรียนแบงกลุมๆละ10

คนแลวจับคูกนัอาปากดูฟน

ของกันและกนัและบอก

ตําแหนงฟนผุใหคูของตนเอง

ทราบ 

4.เจาหนาที่สรุป สาเหตุและ

การปองกนั โรคฟนผุ                 

 -การ

ซักถาม 

-ความ

สนใจ 

-ความ

รวมมือ 
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หลังจากเขารวม

กิจกรรมแลว

นักเรียนสามารถ     

1.แปรงฟนถูกวิธี

แบบขยับปด และ

สามารถปฏิบัติได

ถูกตอง 

2.ตรวจฟนอยาง

งายไดดวยตนเอง 

การแปรงฟนทีส่ะอาดและถูกวิธี 
              การแปรงฟนเปนวิธีการหน่ึงในการปองกันโรค

ฟนผุที่ไดผลซ่ึงจะใชรวมกับไหมขัดฟนและการตรวจ

สุขภาพฟนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหลีกเล่ียงปจจัยที่

สงเสริมทําใหเกิดโรคฟนผุ 

การแปรงฟนแบบขยับปด ( Modified bass technique) 

       1. การวางขนแปรงเอียงทํามุมประมาณ 45 องศากับ

ตัวฟน จรดขนแปรงตรงบริเวณคอฟน (จุดตอระหวางตัว

ฟนและขอบเหงือก) ขยับขนแปรงระยะส้ันๆ คร้ังละ

ประมาณ 3–4 ซี่   

       2. ขยับขนแปรงในระยะส้ันๆ ประมาณ 4-5 คร้ัง ขยับ

แปรงสูดานบดเค้ียว แลวจึงขยับแปรงไปยังที่ใหมตอไป 

โดยใชขนแปรงครอมฟนบริเวณท่ีแปรงไปแลวดวย เพื่อให

ฟน และเหงือกบริเวณซอกฟนทุกซ่ีไดรับการทําความ

สะอาดอยางทั่วถึง จะไดไมหลงลืม หรือขามบริเวณใดไป  

       3. ดานบดเค้ียววางขนแปรงบนหนาตัดฟนถูไปมาใน

แนวนอน ทําเชนนี้จนครบทุกซ่ีทุกดานของตัวฟน ทั้งฟน

บน–ดานขางแกม ดานเพดาน และฟนลาง–ดานขางแกม 

ดานล้ิน ตลอดจนดานบดเค้ียว บริเวณท่ีมักพบวามีคราบ

จุลินทรียหลงเหลืออยูเพราะทําความสะอาดไมดีพอ เรา

จึงควรเอาใจใสทําความสะอาดเปนพิเศษ ไดแก บริเวณ

คอฟนใกลขอบเหงือก และซอกฟนโดยเฉพาะดานเพดาน 

ดานใกลล้ิน และดานขางแกมของฟนหลัง  วิธีนีข้นแปรง

จะเขาไปทําความสะอาดทั้งฟน และเหงือกดวย การเลือก

แปรงสีฟนจึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองพิถีพิถัน แปรงที่มีขน

แปรงออนปลายขนแปรงมน จะเปนส่ิงที่จําเปนมาก  

 
               

 

 1.สอนและ

สาธิตการแปรง

ฟน 

2.สอนการตรวจ

ฟนดวยตนเอง 

3.นักเรียนฝก

การแปรงฟน

และตรวจฟน 

4.นักเรียนฝก

ปฏิบัติการแปรง

ฟนถูกวิธี  และ

ประเมิน

ประสิทธิภาพ

การแปรงฟน 

ดวยเม็ดสียอม

ฟน                      

1.โมเดล

ฟน 

2.แปรงสี

ฟนและ

ยาสีฟน 

3.เม็ดสี

ยอมฟน 

4.กระจก 

5.แกวน้ํา 

-ความ 

รวมมือ 

-ความ 

สนใจ 

- การ

ซักถาม 

- แบบตรวจ   

  แผนคราบ 

  จุลินทรีย 
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วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

การสอน 

การ 

ประเมินผล 

 เพราะถาขนแปรงแข็ง และปลายคม จะทําอันตรายตอเหงือกจน

เปนแผล และอาจทําใหฟนสึก ถาเราขยับขนแปรงไปมาอยาง

แรง 

       การแปรงฟนที่ใหผลในการปองกันฟนผุไดมากที่สุด คือ 

แปรงฟนทันทีหลังรับประทานอาหารและกอนนอน เนื่องจาก

อาหารพวกแปง และนํ้าตาลที่ตกคางอยูตามฟนจะถูกเช้ือโรคใน

ชองปากเปล่ียนเปนกรดแทบจะทันที และภายใน 10 นาทีกรดที่

มีความรุนแรงพอที่จะทําลายผิวเคลือบฟนทีละนอยและเกิดฟน

ผุในที่สุด   และพิษจากเชื้อจะทําใหเกิดการระคายเคืองเหงือก 

ทําใหเหงือกอักเสบ 
การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียดวยตนเอง 
       การตรวจดูแผนคราบจุลินทรียดวยตนเองสามารถทําไดงาย 

ๆ ภายหลังการแปรงฟนทุกคร้ัง ใชล้ินดุนดูวาล่ืนหรือไม ถาล่ืน

แสดงวาสะอาดในระดับหนึ่ง แตวิธีการที่นํามาใชแลวทําใหเห็น

ไดชัดเจนคือ การใชยาเม็ดสียอมแผนคราบจุลินทรียซ่ึงสามารถ

ทําไดดวยตนเองเพียงเค้ียวเม็ดสียอมแผนคราบจุลินทรียแลว

บวนปากดวยน้ํา หลังจากนั้นใชกระจกสองดูบริเวณไหนที่ติดสี 

แสดงวา มีแผนคราบจุลินทรีย เกาะอยูบนตัวฟนบริเวณน้ัน ซึ่ง

สามารถกําจัดออกไดโดยการแปรงฟน 
 การตรวจฟนดวยตนเอง 
        การตรวจฟนดวยตนเอง เพื่อใหทราบสภาพในชองปาก

ของตนเอง โดยใชกระจกสองหนาเปนอุปกรณชวยการตรวจชอง

ปาก หากมีความผิดปกติก็จะพบไดต้ังแตระยะแรกเร่ิม และ

สามารถแกไขไดอยางทันทวงที กอนที่จะมีอาการเสียวฟน หรือมี

ความเจ็บปวดเกิดขึ้น ซึ่งชวยประหยัดทั้งเวลา และคาใชจาย 

การตรวจชองปากควรตรวจส่ิงตอไปนี้ 

        1. สภาพฟน  

           - ดูวามีฟนผุ มีสภาพฟนที่อุดไวแตเดิมผิดปกติ ฟน

เปล่ียนสี ฟนแตกบิ่น หรือมีคอฟนสึกหรือไม 

 

 

   



 123 

           
วัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 

การสอน 

การ 

ประเมินผล 

              - ดูรอยสีดําตามหลุม และรองฟน หรือสังเกตอาการ

เสียวฟนเม่ือรับประทานอาหารที่หวานหรือเย็นจัด 

             - ดูวาเหงือกมีสภาพแดง บวม และมีลักษณะเหงือกรน 

เลือดออกงายหรือไม หลังจากแปรงฟน  เร่ิมตรวจฟนหนา ทั้งบน 

และลาง  

         2. ตรวจฟนหลังดานใกลแกม โดยใชนิ้วมือชวยดึงมุมปาก

เพื่อใหเห็นชัดเจนย่ิงขึ้น 

         3. ตรวจดานใน และดานบดเคี้ยวของฟนลาง โดยอา

ปากกวาง กมหนาเล็กนอย ตามองที่กระจก  

         4. ตรวจดานใน และดานบดเคี้ยวของฟนบน  อาจใช

กระจกเล็ก ๆ ชวยสะทอนภาพใหเห็นควรตรวจชองปากดวย

ตนเองอยางสม่ําเสมอ หากพบความผิดปกติควรไปพบ 

ทันตแพทยทันที 
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แผนการสอนโปรแกรมทันตสุขศึกษา คร้ังที่ 4  

 

วัตถุประสงค

เชิง

พฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการ

สอน 

การ

ประเมินผล 

หลังจากเขา

รวมกิจกรรม

แลวนักเรียน

สามารถ

อธิบายถึง

ลักษณะของ

ฟนที่สะอาด

ได 

 1.ใหนกัเรียนสํารวจความ

สะอาดฟนของเพื่อนๆแลว

ลงคะแนนใหแกผูทีฟ่น

สะอาดที่สุด 

2.เจาหนาที่รวบรวมคะแนน 

3.มอบวุฒิบัตรใหแก

นักเรียนที่ไดรับคะแนนมาก

ที่สุด 

4.ใหนกัเรียนผูที่ไดรับรางวัล

อธิบายถึงวิธีการแปรงฟนที่

ทําใหฟนสะอาด 

 - ความ

รวมมือ 

- ความ

สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวจิัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ชื่อ ชื่อสกุล                         นางสาววรัญญา  ชวยเกดิ 

วันเดือนปเกิด                         วันที่ 1 มิถนุายน พ.ศ.2520 

สถานที่เกิด                         จงัหวัดชุมพร 

สถานที่อยูปจจุบัน             59-63 ถนนหนาเมอืง ตําบลตลาด  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน พยาบาลวชิาชีพ 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  Royal Rattanak Hospital 

ประวัติการศึกษา  

                    พ.ศ. 2536             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จากโรงเรยีนสวนศรีวทิยา 

                    พ.ศ. 2539             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

                    พ.ศ. 2543             พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวทิยาลัยสภากาชาดไทย  

                                                 สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                    พ.ศ. 2551             วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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