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Abstract

 The purposes of this quasi-experimental research were as follow : 1) to study the effects of a health education 

program based on the application of the Self-Efficacy Theory and Social Support Theory which aimed to support  

behaviors that enhance tooth decay prevention among primary school students. 2) to compare the tooth decay 

prevention behaviors between the students in the experimental group and the control group that had been taught 

about dental health before and after the experiment in the following topics i.e. a. The knowledge about tooth decay 

b. The self perception of the efficiency on tooth decay prevention c. The expectation on the benefits of tooth decay 

prevention d. The practices of tooth decay prevention and social support in the experimental group after the ex-

periment was over.

 The sample was comprised of forty Prathomsuksa 4 students studying in the academic year 2013 at Ban Som-

punta Community School under the Office of Prachinburi Educational Area 2. Twenty students in the experimental 

group were assigned to join the health education program based on the Self-Efficacy Theory and Social Support 

Theory, while the others were assigned to study using the conventional health education program on tooth decay 

prevention. The tools used for data collection were the health program through the application of the Self-Efficacy 

Theory and Social Support Theory by group discussion and a questionnaire. Statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, frequency, t-test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results of the study were as follows : 

 1. The knowledge on tooth decay prevention of the experimental group was significantly higher than before 

the experiment, and was also significantly higher than the control group at the .05 level (t = 12.26).

 2. The self perception of the efficiency on tooth decay prevention of the experimental group was  

significantly higher than before the experiment and was also significantly higher than the control group at the .05 

level (t = 7.31).

 3. The expectation on the benefits of tooth decay prevention within the experimental group was  

significantly higher than before the experiment, and was also significantly higher than the control group at the .05 

level (t = 6.81).

 4. The practice on tooth decay prevention was significantly higher than before the experimental group and 

was also significantly higher than the control group at the .05 level (t = 10.79). 

 5. The amount of plaque prevalent on the experimental group’s teeth was significantly less than before the 

experiment, and was also significantly less than the control group at the .05 level (t = 15.70).
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 6. The practice variable on tooth decay prevention had a significant relationship with the Social Support 

Theory at the .05 level (r = .87).
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ

ตนเองร่วมกบัทฤษฎแีรงสนบัสนนุทางสงัคมในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัโรคฟันผใุนนกัเรยีนประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบพฤตกิรรม

การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนทันตสุขศึกษาตามปกติกับกลุ่มทดลองที่ได้รับการ

สอนเกี่ยวกับทันตสุขศึกษาก่อนการทดลองและหลังการทดลองในเรื่องต่อไปนี้ ก. ความรู้เรื่องโรคฟันผุ ข. การรับรู้ความสามารถตนเองใน

การป้องกันโรคฟันผ ุค. ความคาดหวงัในผลดขีองการป้องกนัโรคฟันผ ุง. การปฏบิตัติวัในการป้องกนัโรคฟันผ ุจ. ปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรย์ี 

3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุกับแรงสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มทดลองหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านส�าพันตา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง

ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม จ�านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการโปรแกรมสุขศึกษาแบบปกติจ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัย คือ โปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 

การอภิปรายกลุ่ม และแบบสอบถาม ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ t-test และการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. กลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกับโรคฟันผุสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 (t = 12.26)

 2. กลุม่ทดลองมกีารรบัรูค้วามสามารถตนเองในการป้องกนัโรคฟันผมุากขึน้กว่าก่อนการทดลองและมากขึน้กว่ากลุม่ควบคมุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.31)

 3. กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.81)

 4. กลุม่ทดลองมกีารปฏบัิตติวัในการป้องกนัโรคฟันผุมากขึน้กว่าก่อนการทดลองและมากขึน้กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 (t = 10.79)

 5. กลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (t = 15.70)

 6. ตวัแปรการปฏบัิตติวัในการป้องกนัโรคฟันผ ุมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 (r = .87)

ค�าส�าคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา, การป้องกันโรคฟันผุ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัญหาในช่องปากทีพ่บเหน็คอืโรคฟันผแุละโรคเหงือกอกัเสบ 

ซึง่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทีย่าวนาน จนถงึปัจจบุนั ท�าให้

เกิดการสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงยังปรากฏอยู ่ในทุกเพศทุกวัย แม้ว ่ากระทรวง

สาธารณสุขจะได้เร่งด�าเนินการให้ความรู้และรณรงค์ ให้ประชาชน

เอาใจใส่ดูแลตนเองมาโดยตลอดก็ยังพบว่า ประชาชนยังเป็นโรค 

ฟันผุอยู่เป็นจ�านวนมาก หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะสามารถ 

ควบคุมไม่ให้โรคลุกลามไปมากและสามารถหายเป็นปกติได้ แต่ถ้า

ไม่สนใจดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองแล้ว อาการของโรคจะ

ลุกลามจนท�าให้ต้องสูญเสียฟันในท่ีสุด ซ่ึงมีผลต่อระบบบดเค้ียว

อาหาร ท�าให้เคี้ยวอาหารไม่ได้หรือเค้ียวได้ไม่ละเอียดนอกจากน้ี

ปัญหาสขุภาพช่องปาก ยงัมผีลต่อการพฒันาสาธารณสขุและพฒันา

ประเทศ 

 จากการรวบรวบข้อมลูของศนูย์อนามยัที ่3 ชลบรุ ีกรมอนามยั 

ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเดก็อาย ุ12 ปี ปราศจากฟันผ ุร้อยละ 45.83 

อตัราการเพิม่ของการปราศจากฟันผใุนฟันถาวรเท่ากบัร้อยละ 2.41 

ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีประเทศก�าหนด จังหวัดที่มีอัตราการ

ปราศจากฟันผไุม่ถงึเกณฑ์ คอื ระยอง จนัทบรุ ีชลบรีุ และปราจีนบรีุ  

 จังหวัดปราจีนบุรีมีการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก  

พบว่าในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มอายุ 12 ปีเป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 72.37 

โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.24 ซี่ต่อคน และมีสภาวะเหงือก

อักเสบร้อยละ 21.57  จากการส�ารวจอ�าเภอนาดี ในปี พ.ศ. 2553 

กลุ่มอายุ 12 ปีเป็นโรคฟันผุร้อยละ 79.00 โดยมีค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน  

อุด 2.73 ซี่ต่อคน และมีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 15.00  

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ในระดับประเทศ ภาคกลาง 

จังหวัดปราจีนบุรี และอ�าเภอนาดี พบว่ามีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 

1.55 1.97 2.24 2.73 ตามล�าดับ 

 จากทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถตนเองของ Bandura  

เชื่อว่าการที่บุคคลคาดหวังในความสามารถตนเองและความคาด

หวังถึงผลลัพธ์จากการกระท�านั้นๆ เป็นผลดี บุคคลน้ันจะมี

พฤติกรรมนั้นออกมา และแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมท่ีจะ

สนับสนุนทางสังคมรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีคนเอาใจใส่ดูแลรวมทั้ง 

ผู ้สนับสนุนจะช่วยให้ผู ้รับได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ในการส่งเสริมพฤติกรรม

การป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา โดยการให้ความรู้  

ปลูกฝังทัศนคติและฝึกทักษะรวมทั้งสร้างความตั้งใจในการป้องกัน

โรคฟันผแุละเสรมิสร้างความสามารถตนเองแก่นกัเรยีนประกอบกบั

แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู ผู้ปกครองคอยกระตุ้นเตือนให้ก�าลังใจ 

ให้รางวัล เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้

นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุที่ถูกต้อง เป็นแนวทางแก้

ปัญหาโรคฟันผุของนักเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎี

ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริม

พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
 รูปแบบการศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  เลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ท่ีก�าหนดไว้

จ�านวน 5 โรงเรียน หลังจากนั้นน�ามาสุ ่มเลือกโรงเรียนโดยวิธี 

จับฉลาก 1 ครั้ง ได้ โรงเรียนชุมชนบ้านส�าพันตา เลือกนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ�านวน 2 ห้องเรียน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

ด้วยการจับฉลากได้นักเรียนชั้น ป. 4/2 เป็นกลุ่มทดลองจ�านวน  

20 คน และนักเรียนชั้น ป. 4/1 เป็นกลุ่มควบคุมจ�านวน 20 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  การวิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย

  2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

  2.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ

  2.3 แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถตนเองใน 

การป้องกันโรคฟันผุ

  2.4 แบบสอบถามความคาดหวงัในผลดขีองการป้องกนั

โรฟันผุ

  2.5 แบบสอบถามการปฏิบตัติวัในการป้องกนัโรคฟันผุ

  2.6 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม

  2.7 แบบตรวจปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์

 3. การด�าเนินการวิจัย

  ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับ

ประชากรกลุ่มศึกษา ในนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสูงจ�านวน 30 คน 

เท่ากัน จากนั้นน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability)  

การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบความรูเ้รือ่งโรค

ฟันผุ ใช้วิธีของคูเดอร์-ริคชาดสัน (Kuder-Richarson) สูตร KR 20 

ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคฟันผุ 0.825 ส่วน

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ 

แบบสอบถามความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ 

แบบสอบถามการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ แบบสอบถาม 

แรงสนับสนุนทางสังคม หาค่าความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Corfficient) ค่าความ

เที่ยงของแบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผ ุ
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.849 แบบสอบถามความคาดหวังในผลดี

ของการป้องกันโรคฟันผ ุค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 0.860 แบบสอบถาม

การปฏบิตัติวัในการป้องกนัโรคฟันผ ุ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 0.867 

และแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

0.873

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะห์

ข้อมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ ร้อยละ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)

  1) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ภายใน

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง ใน

เร่ืองความรู้เร่ืองโรคฟันผกุารรบัรูค้วามสามารถตนเองในการป้องกัน

โรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุการปฏิบัติ

ตวัในการป้องกนัโรคฟันผแุละปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรย์ี ด้วยสถติิ 

paired t-test

  2) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่าง

กลุ ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง  

ในเรื่องความรู้เรื่องโรคฟันผุการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ 

และปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยสถิติ independent t-test

  3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงสนับสนุนทางสังคม 

กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์- 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย
  นกัเรยีนกลุม่ทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิส่วนนกัเรยีน

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุระหว่าง 10-11 ปี 

จ�านวน 40 คน ส่วนบุคคลท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

พกัอาศยัด้วยส่วนใหญ่คอืบดิา และมารดา ส่วนอาชพีของผูป้กครอง

นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมคือพนักงานบริษัท ผู้ปกครอง

นักเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาส่วนผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จบการ 

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ส่วนใหญ่แปรงฟันเช้าและก่อนนอน และบุคคลที่นักเรียนกลุ่มทดลอง 

และนักเรียนกลุ่มควบคุมปรึกษาเม่ือมีปัญหาเรื่องฟันส่วนใหญ่คือ

มารดา

  จากตารางท่ี 1 ความรู้เรื่องโรคฟันผุ หลังการทดลอง 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.94 ส่วนกลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 7.45 คะแนน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 เปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่า 

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p = .05

  การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผ ุ 

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.30 คะแนน 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.68 ส่วนกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 23.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.52 เปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน ระหว่างกลุ่มทดลอง มีคะแนน

มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p = .05

  ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุหลัง 

การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 38.55 คะแนน  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 24.15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.30 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนน ระหว่าง 

กลุม่ทดลอง มคีะแนนเฉลีย่มากว่ากลุม่ควบคุม อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ p = .05

  การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุหลังการทดลอง 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 34.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.66 ส่วนกลุ่มควบคุมมีการปฏิบัติตัวในการ

ป้องกันโรคฟันผุคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 5.22 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ

คะแนน  ระหว่างกลุ่มทดลองมีคะแนนการปฏิบัติตัวในการป้องกัน

โรคฟันผุมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p = .05

  แรงสนับสนุนทางสังคม หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.02 ส่วนกลุ ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.85 คะแนน  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.91 เมือ่เปรียบเทยีบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่า 

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p = .05 

  ปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรีย์ หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง

มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 0.64 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 

ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ีย ระหว่างกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียลดลงกว่ากลุม่ควบคมุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p = .05
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัโรคฟันผ ุการรบัรูค้วามสามารถตนเองในการป้องกนัโรคฟันผุ 

ความคาดหวงัในผลดีของการป้องกนัโรคฟันผ ุการปฏบิตัติวัในการป้องกนัโรคฟันผ ุแรงสนบัสนนุทางสังคม และปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรย์ี 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง

ตัวแปร/กลุ่มตัวอย่าง n Mean S.D t-value df p-value

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ

กลุ่มทดลอง 20 15.40 0.94

12.26 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 7.45 2.74

การรับรู้ความสามารถตนเองในการ

ป้องกันโรคฟันผุ

กลุ่มทดลอง 20 33.30 1.68

7.31 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 23.85 5.52

ความคาดหวังในผลดีของการป้องกัน

โรคฟันผุ

กลุ่มทดลอง 20 38.55 1.63

6.81 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 24.15 9.30

การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ

กลุ่มทดลอง 20 34.05 1.66

10.79 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 20.80 5.22

แรงสนับสนุนทางสังคม

กลุ่มทดลอง 20 38.75 1.02

14.27 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 25.85 3.91

ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์

กลุ่มทดลอง 20 0.64 0.30

15.70 38 .001

กลุ่มควบคุม 20 2.98 0.58

p = .05
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 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรการปฏิบัติตัวใน

การป้องกันโรคฟันผุกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ปกครองและ

ครูโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

พบว่าการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ กับแรงสนับสนุนทางสังคม (n= 40)

ตัวแปร
แรงสนับสนุนทางสังคม

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)
p-value

การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ 0.87 .001

p = .05

อภิปรายผล
 ความรู้เรื่องโรคฟันผุ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  

อรกัญญา บัวพัฒน์ (2551) สุภาภรณ์ นารี (2550) สิริรัตน์ ผิวค�า 

(2551) และอรพินท์ วันศิริสุข อารีรัตน์ บุญยัง (2551) คือ นักเรียน

จะเรียนรู้ได้ดี ต้องใช้กิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ เช่น การให้

ข้อมูลข่าวสาร การบรรยายท�าให้เห็นภาพ การท�ากิจกรรมต่างๆ  

การทดลอง การฝึกปฏบิตัแิละการได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็ซึง่กนั

และกนัจะท�าให้เดก็มกีารเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ ประกอบกบัเอกสารแผ่นพบั

เป็นสื่อกลางที่ไม่มีขีดจ�ากัดเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เรียนจะใช้ในการศึกษา 

ตลอดทั้งเวลาท่ีใช้ในการศึกษาก็ข้ึนอยู่กับความสามารถที่จะเข้าใจ

เนื้อหาและกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ 

 การรับรู ้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ  

มีความสอดคล้องกันการศึกษาของ สาวิตรี แถมเกษม (2552), 

กฤษณี จันทะนะ (2551) และวรฉัตร คงเทียม (2553) คือ  

การบรรยาย การสาธิต การให้รางวัล การเสนอตัวแบบท่ีดีและ 

การฝึกปฏบิตัใินการแปรงฟันอย่างถกูวธิ ีโดยใช้ตัวแบบจากนกัเรยีน

ในห้องเรียนเดียวกันออกมาสาธิตเพื่อให้เกิดการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

 ความคาดหวงัในผลดขีองการป้องกันโรคฟันผมุคีวามสอดคล้อง 

กับการศึกษาของ วารุณี โสวรรณรัตน์ (2547) ภารณี นิลกรณ์ 

(2554) ขวัญดาว พันธ์หมุด (2549) และสาวิตรี แถมเกษม (2552) 

พบว่า การให้ผู ้สังเกตเกิดความม่ันใจในการแปรงฟันที่สะอาด 

และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน หลีกเลี่ยง 

รับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ

 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มีความสอดคล้องกับ

การศึกษาของ พึงพิศ โตอ่อน (2553) สาวิตรี แถมเกษม (2552)  

จักรกฤษณ์ พลราชม (2550) และสุภาภรณ์ นารี (2550) พบว่า  

การจดัโปรแกรมให้กบักลุม่ทดลองได้มกีารฝึกปฏบิตักิารแปรงฟันที่

ถกูวธิ ีการน�าเสนอตัวแบบทีด่ ีการแจกคูม่อื การบรรยาย การสาธติ 

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ

 ปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรย์ี มคีวามสอดคล้องกบัการศึกษา

ของ จักรกฤษณ์ พลราชม (2550) อรกัญญา บัวพัฒน์ (2551) 

สุภาภรณ์ นารี (2550) อรพินท์ วันศิริสุข อารีรัตน์ บุญยัง (2551) 

เปรมฤดี ศรีสังข์ (2550) และสาวิตรี แถมเกษม (2552) พบว่า  

เมือ่นกัเรยีนได้รบัความรู ้กระตุน้ให้เหน็ถงึผลดขีองความคาดหวงัใน

การป้องกนัโรคฟันผุ และการรบัรูค้วามสามารถตนเองในการป้องกนั

โรคฟันผุ ท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแปรงฟันเป็นประจ�ามีผล 

ท�าให้ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลง

 ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุกับ

แรงสนับสนุนทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ อรพินท์  

วันสิริสุข อารีรัตน์ บุญยัง (2551) และเปรมฤดี ศรีสังข์ (2550)  

พบว่า การให้ข้อมูล การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นเตือนใน 

การให้แรงสนบัสนนุทางสังคม ท�าให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการป้องกนั

โรคฟันผุมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 

20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่พักอาศัย

อยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 60.00 ผู้ปกครองมีอาชีพพนักงาน

บริษัท ร้อยละ 40.00 ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.00 แปรงฟันเช้าและก่อนนอน ร้อยละ 

60.00 เม่ือมีปัญหาทางสุขภาพช่องปากมักปรึกษามารดา ร้อยละ 

80.00 

 กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎี

ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกัน

โรคฟันผ ุผลการทดลองพบว่า กลุม่ทดลองมคีะแนนความรู้เรือ่งโรค

ฟันผุ การรับรู ้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของ 

การป้องกนัโรคฟันผ ุการปฏิบัตติวัในการป้องกนัโรคฟันผ ุมากกว่าก่อน 

การทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 ปรมิาณแผ่นคราบจลิุนทรย์ีกลุ่มทดลองมคีะแนนปรมิาณ
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แผ่นคราบจุลินทรีย ์น ้อยกว ่าก ่อนการทดลองและน้อยกว่า 

กลุ ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรการปฏิบัติตัวใน 

การป้องกนัโรคฟันผแุละแรงสนบัสนนุทางสงัคม พบว่า  ตวัแปรการ 

ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรง

สนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

  1.1 กจิกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทีโ่รงเรียน

ไม่กระท�าต่อเนือ่งในทกุระดบัชัน้เรยีน โรงเรยีนควรกระตุน้ครปูระจ�าชัน้

และนักเรียนให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี เกิดสุขนิสัยที่ดี ดังนั้น ควรน�า

ประเด็นดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเสนอเป็นนโยบาย

ของโรงเรียนต่อไป

  1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาโดยการประชุม 

ผู้ปกครองร่วมกับครูประจ�าชั้น ครูอนามัยและนักเรียน ท�าให้เกิด

การมส่ีวนร่วมของครแูละผูป้กครอง เพือ่ช่วยในการกระตุน้ให้เดก็มี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพที่เหมาะสม ให ้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหา  

อย่างน้อยควรจัดปีละ 2 ครั้งเป็นประจ�าและต่อเนื่องทุกๆ ปี

  1.3 ควรมกีารจัดกจิกรรมทนัตสขุศกึษาโดยการรณรงค์

เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรู ้กระตุน้ให้เกดิการรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

ความคาดหวงัเพือ่ให้เกดิการปฏบิตั ิในการดแูลสขุภาพช่องปากของ

ตนเองอย่างสม�่าเสมอ

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง

ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มนักเรียนระดับช้ันอื่นๆ และ

โรงเรยีนในพืน้ทีอ่ืน่ให้สามารถดแูลทนัตสขุภาพของนกัเรียนได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป

  2.2 ควรมกีารตดิตามผลการวจิยัในระยะยาวเพ่ือให้เหน็

ถึงความยั่งยืนของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ และกระตุ้นให้

นักเรียนมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุอย่างต่อเนื่อง
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