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The  purposes of  this   research study  were : 1) to examine the Knowledge of Oral
Disease, Self-efficacy , Self-esteem , Social Support, Eating Behavior and Preventive Behaviors
against Oral Diseases of students, 2) to compare Preventive Behaviors against Oral Diseases of
students among samples of different sex and grade level, 3) to find the factors promoting the
Preventive Behaviors against Oral Diseases. The samples were 371 Junior High School Students of
Secondary Schools, derived by a multi-stage stratified sampling technique. The instruments were
questionnaires. The statistics used were Percentage , Mean, Standard Deviation. T-test , One-way
ANOVA and a stepwise multiple regression technique.

The  results of the research revealed that : 1) the Preventive Behaviors against Oral
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When looking into each component of the independent variables, it was revealed that :
Perceived Instrumental Aids, the frequency of having snacks between meals, lnner Self-esteem and
Information Aids were the variables significantly predicted 26.80% of Preventive Behaviors against
Oral Diseases, at a statistical level of .05.
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บทที่ 1
   บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาทางดานทันตสุขภาพ เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญสรางความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและบั่นทอนสุขภาพของประชาชนชาวไทยมานาน  จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
ของประเทศไทยครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2503  คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2520  โดยองคการอนามัยโลกรวมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานทันตกรรมอื่น ๆ (ยุพิน  สงไพศาล 2523 : 214)  พบวา  โรคที่
ตรวจพบมากและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ      ไดแก     โรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ
(ทันตแพทยสมาคม 2523 : 4 )  กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบ     จึงได
บรรจุงานทันตสาธารณสุขลงในแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ.
2525) เปนฉบับแรก    มีนโยบายมุงเนนดานการบําบัดรักษาโรคโดยนํากลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน
มาเปนกลวิธีหลักในการพัฒนาและพยายามกระจายอํานาจการบริการใหเขาถึงประชาชน    แผน
พัฒนาทันตสาธารณสุขแหงชาติ  ฉบับที่ 5  ( พ.ศ.2526 - พ.ศ. 2530 )  ไดพยายามพัฒนาดาน
ทันตบุคลากร    การพัฒนาระบบโครงสรางและปรับระบบบริการดานสาธารณสุข       แผนพัฒนา
ทันตสาธารณสุขแหงชาติ   ฉบับที่ 6  ( พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534 )   เนนมุงกระจายการบริการดาน
ทันตสุขภาพทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยเนนหนักดานการสงเสริมและการปองกัน แผน
พัฒนางานทันตสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 7 มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมสภาวะโรคในชองปาก ลด
การสูญเสียฟน และแกไขความพิการของอวัยวะในชองปากของประชาชน โดยเรงรัดพัฒนาการ
ดําเนินงาน ทันตสาธารณสุข พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสภาพ
แตอยางไรก็ตาม อัตราการเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคฟนผุก็ยังไมลดลง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  ( พ.ศ.2540-2544 )  จึงไดปรับแนวคิดการพัฒนามาเนนคนเปนศูนย
กลาง เพราะคนเปนปจจัยชี้ขาดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง  ดังนั้น วัตถุประสงคของ
การพัฒนาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8   ( พ.ศ.2540-
2544 ) คือการเสริมสรางศักยภาพของคนทุกคนทั้งในดานรางกาย  จิตใจและสติปญญาใหมีสุข
ภาพสมบูรณแข็งแรง มีความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ (สํานักนายกรัฐ
มนตรี 2540 : 9 – 10 )
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                 ดังนั้น    การที่จะพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหมีคุณภาพที่ดีตองมีสุขภาพดี   การมี
สุขภาพดีมิไดหมายถึงเปนผูมีรางกายแข็งแรงสมบูรณเทานั้น    แตตามสภาพเปนจริงแลวการที่คน
เรามีสุขภาพดีจะตองประกอบดวยความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมดวย (สุจินต ปรีชามารถ 2535:1)

โรคในชองปาก แมจะไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตก็
ตาม แตก็อาจเปนสาเหตทุําใหเกิดโรคทั่วไปของรางกายหรืออาจลุกลามเปนสาเหตุซ้ําเติมใหโรค
เกิดลุกลามมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบตอสุขภาพจิต การออกเสียง บุคลิกภาพ ความ
สามารถในการทํางาน และที่สําคัญคือ เปนแหลงของการติดเชื้อ  อาจแพรกระจายสูอวัยวะอื่นๆ
ทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ซึ่งโรคในชองปากนอกจากจะบั่นทอน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
แลว ยังยากที่จะบําบัดรักษาฟนฟูสภาพใหดีดังเดิม นอกจากนี้ปญหาทางทันตสุขภาพยังทําใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับสวนตัวและระดับสวนรวม กลาวคือ จะตองรักษาเสียเงินเสีย
เวลาและรัฐบาลจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อใชจายในการบรรเทาและแกปญหาทาง
ทันตสาธารณสุข ( สมสุข สุทธิศรี 2535:284 ) ทั้งที่โรคใน ชองปากเปนโรคที่สามารถปองกันได
ดวยการแปรงฟน แตในปจจุบันพบวาแนวโนมของการเกิดโรคยังมีอัตราสูงอยูเสมอๆ ควบคูไปกับ
กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงบริบทของทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ถึงแมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของการบริการทันตสาธารณสุขโดยขยายระบบบริการทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให
มีความครอบคลุมการบริการและการพัฒนาคุณภาพในดานการบริการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีทางทันตสาธารณสุข มีการนําเทคโนโลยีตางประเทศเขามารวมทั้งกลวิธีทาง
วิชาการในการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพในชองปากไดพัฒนาไปมาก  เชน   การนําเขาเลเซอร
มาชวยในการรักษาโรคฟนผุ จะเห็นไดวาระบบการดูแลทันตสุขภาพเทาที่ผานมาเนนเฉพาะ
ศาสตรทางชีวภาพเปนสวนใหญ  โดยละเลยปจจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร

กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน เนื่องจาก
เปนอุปสรรคที่ทําใหประชาชนไมบรรลุถึงการมีสุขภาพดีถวนหนา จึงไดนํางานทันตสาธารณสุขมา
บรรจุเปนองคประกอบที่ 9 ของงานสาธารณสุขมูลฐาน  โดยถือเปนดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและความ
จําเปนพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงไดรับอยางเสมอภาค  นอกจากนี้รัฐบาลยังไดใชกลวิธีหลายๆ
ดานทั้งการวางรากฐานกําลังคนทางทันตสาธารณสุข การดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อ
นํากลวิธีทางวิชาการไปประยุกตใชแกปญหา ( กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข 2539:47 )   
อยางไรก็ตามพบวาคนไทยแทบทุกกลุมอายุยังคงเผชิญกับปญหาโรคในชองปากซึ่งยังคงมีอยู
อยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโรคในชองปากเปนโรคที่เกิดเรื้อรัง อาการของโรค
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มักลุกลามจากนอยไปหามาก  สวนใหญทราบก็ตอเมื่อมีอาการของโรคเกิดขึ้นแลว ซึ่งอาการเจ็บ
ปวยดังกลาวรางกายไมสามารถซอมแซมไดเอง จําเปนตองใหทันตแพทยหรือทันตบุคลากรที่มี
ความชํานาญเฉพาะทางบําบัดรักษา   นอกจากนี้ สวนมากยังมีความกลัวและวิตกกังวลตอการ
รักษาทางทันตกรรมเปนผลใหขาดการรักษาที่ตอเนื่องทําใหเปนโรคในชองปากกันอยางแพรหลาย
(วัลลภ ภูวพานิช 2535:6 ) และพบวาสภาพปญหาทันตสาธารณสุขยังเปลี่ยนแปลงไปตามกลุม
เปาหมายและอายุ สถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีและเปาหมายของแผน
พัฒนาทันตสาธารณสุข  เพื่อใหสามารถทันตอปญหาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
              จากผลการสําร วจสภาวะทั นตสุ ขภาพของจั งหวั ดอุ บลราชธานี ค ร้ั งที่1 - 3
(พ.ศ.2535,2540,2543) เปรียบเทียบกับผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของประเทศ คร้ังที่ 4
(พ.ศ. 2537)และเปาหมายทันตสุขภาพของประเทศและของโลก พ.ศ.2543 พบวาในกลุมอายุ 12
ป และ 17-19 ป มีทันตสุขภาพดังนี้

ตารางที่ 1  ผลการสํารวจทันตสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานีคร้ังที่1-3 (พ.ศ.2535,2540,2543)
                 เปรียบเทียบกับผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของประเทศ คร้ังที่ 4  (พ.ศ. 2537 )
                 และเปาหมายทันตสุขภาพของประเทศและของโลก พ.ศ.2543

เปาหมาย 2543 ผลการสํารวจทันตสุขภาพ
ประเทศ จ.อุบลราชธานีกลุมอายุ

(ป) เปาหมาย
โลก ประเทศ

2537 2535 2540 2543
12 -คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด ซี่ตอ

คน ไมเกิน (ซี่/คน)
-สภาวะปริทันตปกติอยาง
นอย(สวน/คน)

3

-

1.5

3

1.6

1.4

0.7

1.35

1.9

1.35

1.2

1.6

17-19 -รอยละของผูมีฟนครบ 28 ซี่
ตองไมนอยกวา
-สภาวะปริทันตปกติอยาง
นอย(สวน/คน)

85

-

75

2

66.5

1.1

85.8

0.9

79.6

0.98

83.9

1.2

ที่มา : กรมอนามัย, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,กลุมงานทันตสาธารณสุข, รายงาน
ผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ป 2543 (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรม
ออฟเซท,2543),19.
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จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี  คร้ังที่ 1 ( พ.ศ. 2535 )
คร้ังที่2 (พ.ศ. 2540) และครั้งที่ 3 (พ.ศ.2543) ในตารางที่ 1 จะพบวาประชากรกลุมอายุ12 ป และ
อายุ 17-19 ป ยังมีสภาพปญหาในดานสภาวะปริทันตอักเสบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการสํารวจสภาวะทันตสุภาพของจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง  3  คร้ัง จะพบวายังหางจากเปาหมาย
ทันตสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี คร้ังที่ 3
พ.ศ.2543     พบวา ในกลุมอายุ 12 ป และ 17-19 ป มีสภาวะทันตสุขภาพดังนี้

ในเด็กอายุ 12 ป มีคาเฉลี่ยฟนผุ  ถอน อุด 1.2 ซี่/คน อยูในระดับเดียวกับเปาหมาย
ทันตสุขภาพแหงชาติ ที่กําหนดไว  1.5  ซี่/คน    ในกลุมอายุ 17-19 ป  ผูมีฟนครบ 28 ซี่ คิดเปน
รอยละ 83.9  เกินเปาหมายทันตสุขภาพแหงชาติ   กําหนดไวตองไมนอยกวา รอยละ 75 สวน
สภาวะปริทันตปกติ ในกลุมอายุ 12 ป คิดเปน 1.6 สวนใน 6 สวน และกลุมอายุ 17-19 ป คิดเปน
1.2 สวน ใน 6 สวน ซึ่งยังหางจากเปาหมายทันตสุขภาพแหงชาติ กําหนดไวคือ อายุ 12 ป มี
สภาวะปริทันตปกติอยางนอย 3 สวนใน 6 สวน และอายุ 17-19 ป มีสภาวะปริทันตปกติอยางนอย
2 สวนใน 6 สวน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจัดเปนกลุมวัยรุน เด็กวัยนี้มีการพัฒนาทางดาน
สติปญญาและความคิดมักสนใจในการแสวงหาความรูใหมๆเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 
ตองการใหเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ใหความสนใจกับรูปรางบุคลิก ลักษณะความ
สวยงามของรางกายมากขึ้น เด็กในวัยมัธยมศึกษานี้ไดผานกระบวนการเฝาระวังทางทันตสุขภาพ
ในวัยประถมศึกษามาแลว ซึ่งกระบวนการเฝาระวังเปนวิธีการใหโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาทางทันตสุขภาพของนักเรียน     ดวยการจัดกิจกรรมตรวจชองปากเด็กนักเรียนโดยครู
คนหาปญหาที่จําเปนเรงดวนและสงตอนักเรียนที่มีปญหาเหลานั้นไปรับการรักษาเมื่อเด็กเลื่อนขึ้น
มาอยูในชั้นมัธยมศึกษา  กลวิธีทางทันตสาธารณสุขจึงเปลี่ยนเปนระบบการดูแลทันตสุขภาพดวย
ตนเอง     ( สุลีรัตน  สุนทรเกตุ และคณะ 2538:1- 2 )  เมื่อพิจารณาจากหลักจิตวิทยาของเด็กวัยนี้
และจากทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน  กลวิธีทางทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมในเด็กกลุมนี้คือ กลวิธี
ดานการสงเสริมปองกัน ซึ่งมีกระบวนการที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสามารถทํากิจกรรมตางๆ
ไดแก การสงเสริมสุขภาพ   การปองกันสุขภาพ  และการคนหาโรครวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพ
ชองปากในขั้นปฐมภูมิไดดวยตนเอง  แตจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี
คร้ังที่ 3 ป พ.ศ.2543 (กรมอนามัย. กลุมงานทันตกรรม 2543:11) ในกลุมเยาวชน อายุ 17-19 ป
พบเปนโรคฟนผุรอยละ 36.6   และเปนโรคเหงือกอักเสบ  ถึงรอยละ57.7  แมวางานทันตสาธารณ
สุข จังหวัดอุบลราชธานี จะมีกลวิธีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาดานทันตสุขภาพ แต
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อัตราการเกิดโรคในชองปากก็ไมไดมีอัตราลดลง ในป พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545
พบวาประชาชนกลุมอายุมากกวา 13 ปข้ึนไป มารับบริการทันตกรรมจากสถานบริการสาธารณสุข
ตาง ๆ จํานวน  55,659, 55,947  และ  56,128  คน  ตามลําดับ ( กรมอนามัย. กลุมงานทันตกรรม
2545 : 26)    จากสภาพปญหาดังกลาวจะพบวา ปญหาดานทันตสุขภาพเปนปญหาที่นับวันจะมี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน      การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหเราทราบถึงปจจัยที่ทําใหเยาวชนมี
พฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่
ผานมา พบวาผูวิจัยสวนมาก มักจะมุงเนนที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมใหแก
กลุมเปาหมายตางๆเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ ซึ่งเปนการสราง
โปรแกรมที่ใชเวลาในการศึกษาและติดตามผลในระยะสั้นมากกวาที่จะมุงศึกษาถึงปจจัยที่
สนับสนุนพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ซึ่งองคความรูเหลานี้ จะเปนประโยชน
ในการนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากใหคงอยูกับตัว
บุคคลตลอดไป ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยในฐานะนักจิตวิทยาชุมชน จึงไดทําการศึกษาปจจัยที่
สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม
ศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสาเหตุหรือปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของแตละบุคคลอาจมีทั้งสวนหนึ่งเปน
ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน
ความภาคภูมิใจในตนเอง     พฤติกรรมการบริโภคอาหาร       และอีกสวนหนึ่งเปนปจจัยภายนอก
ตัวบุคคล ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในดานตางๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ทั้งนี้ดวยเหตุผลวา  เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เปนกลุมที่เหมาะสมในการศึกษา
เนื่องจากเปนวัยที่ฟนแทข้ึนครบในชองปากและพนจากระบบการเฝาระวังในระดับประถมศึกษา
แลวจึงควรมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง อีกทั้งพฤติกรรมการปองกันการเกิด
โรคในชองปากของบุคคลนั้นเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากการเรียนรู ความรูสึก ความคิด
ของแตละบุคคล      ผูวิจัยจึงใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   ความรู   ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน    ความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อที่จะศึกษาวา
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน      เพื่อนําขอมูลที่เปนประโยชนจากผลของการศึกษาไปเปนขอมูลพื้นฐานแกเจาหนาที่
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สาธารณสุขที่เกี่ยวของในการนําไปเปนแนวทางหากลวิธีในการพัฒนาเพื่อวางแผนในการดําเนิน
การเสริมสรางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากใหมีประสิทธิภาพและคงอยูกับตัว
บุคคลตลอดไป อันจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน

ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข4 จังหวัดอุบลราชธานี
จําแนกตามเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความ
ภาคภูมใิจในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ที่สงผลตอพฤติกรรม
การปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี

4.เพื่อศึกษาองคประกอบแตละดานของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี

ปญหาการวิจัย
1.ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับใด

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน    โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา     โซนพัฒนา
สาธารณสุข4 จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันการเกิดโรคในชองปากแตกตางกันหรือไม

3. ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการ
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ปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
โซนพัฒนาสาธารณสุข  4  จังหวัดอุบลราชธานี หรือไม
                 4.องคประกอบแตละดานของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคม     พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสขุ 4  จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัย และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเชิงสถิติ ผูวิจัยจึงได

กําหนดสมมติฐานไวดังนี้
                 1.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโซนพัฒนาสาธารณสุข4  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากแตกตางกัน
                 2.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโซนพัฒนาสาธารณสุข4  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากแตกตางกัน

3. ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี

4. องคประกอบแตละดานของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก              ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน    ความภาคภูมิใจในตนเอง     แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการ
เกิดโรคในชองปากในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน     โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    โซน
พัฒนาสาธารณสุข  4 จังหวัดอุบลราชธานี   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2546    โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา ประเภทสหศึกษา จํานวน16 โรงเรียน ในพื้นที่ 7 อําเภอ โซนพัฒนาสาธารณสุข 4
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนนักเรียนทั้งหมด  10,426 คน    เปนนักเรียนชาย  4,651 คน    และ
นักเรียนหญิง 5,775  คน ( สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 2546 : 10 )

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ประเภทสหศึกษา โซนสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 371 คน  โดยผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดตัวอยางโดยใชการคํานวณจากหลักเกณฑของยามาเน (Yamane) และสุมตัวอยางโดยวิธี
สุมแบบแบงหลายชั้น (Multi-stage Stratified Sampling)
                 3.  ขอบเขตดานตัวแปร  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

3.1ขอมูลลักษณะกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยในการ
ศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางเพื่อประกอบความรูในการ
ศึกษา  ดังนี้คือ  ระดับชั้น  แปรงสีฟน สภาพปญหาโรคในชองปาก ความคิดเห็นตอโรคในชองปาก
การศึกษาของบิดา มารดา รายไดของครอบครัว

3.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก
   3.2.1 ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ประกอบดวย องคประกอบ 2 ดาน ดังนี้

- ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ
- ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ

                            3.2.2 ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ประกอบดวยองคประกอบ 2 ดาน ดัง
นี้

- ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก
- ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก

 3.2.3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวยองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้
- ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน
- ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก
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 3.2.4 แรงสนับสนุนทางสังคม  ประกอบดวยองคประกอบ 3  ดาน ดังนี้
- การสนับสนุนดานอารมณ
- การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
- การสนับสนุนดานเครื่องมือ

 3.2.5 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ประกอบดวยองคประกอบ 2  ดาน ดังนี้
- ความนิยมในการบริโภคอาหาร
- ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ

3.3 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก   แบงเปน   2
ดาน  ไดแก

3.3.1 ดานการทําความสะอาดชองปาก
     3.3.2 ดานการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง

ขอตกลงเบื้องตน
เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้
1.การกรอกแบบสอบถาม  หรือการใหขอมูลในลักษณะตางๆของผูใหขอมูลแตละคน

ถือวาเปนอิสระจากกัน
2.การเก็บรวบรวมแบบสอบถามในเวลาที่แตกตางกัน แตอยูในชวงเวลาที่กําหนดไวไม

มีผลกระทบตอการวิจัย
3.ตัวแปรแทรกซอนซึ่งอาจเกิดขึ้น เชน  นักเรียนที่มีปญหาดานโรคในชองปาก นักเรียน

ที่ไมมีแปรงสีฟนเปนของตนเอง   นักเรียนที่มีความคิดเห็นวาโรคในชองปากนั้นไมมี   ความสําคัญ
ตอสุขภาพอนามัย  และตัวแปรอื่นๆที่ไมไดนํามาศึกษาถือวาเปนความคลาดเคลื่อนเชิงสุม

ขอจํากัดของการวิจัย
     การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน     โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    โซนพัฒนาสาธารณสุข   4
จังหวัดอุบลราชธานี   ถึงแมวาจะไดเตรียมการเรื่องตางๆไวอยางรอบคอบ   และหาแนวทางแกไข
ลวงหนาเปนอยางดี    ก็อาจจะยังมีความไมสมบูรณ    สืบเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมอาจแกไขหรือ
ดําเนินการใหเกิดความสมบูรณกวานี้ได อยางนอยที่สุด 2 ประการ

   1.ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก   เปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับความคิดและความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมการปองกันโรคในชองปาก ซึ่งเปนเรื่องที่วัดไดคอนขาง
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ลําบาก   เพราะมีลักษณะเปนนามธรรม และผูวิจัยไดใชแบบสอบถามถามนักเรียนแทนการสังเกต
พฤติกรรมเหลานั้น    ดังนั้น  การวัดและประเมินการศึกษาวิจัยนี้จึงตองอาศัยแบบสอบถามที่ถาม
จากกลุมตัวอยางประการเดียว  ซึ่งอาจขาดความสมบูรณไปบางในสวนที่ผูวิจัยไมไดไปสังเกตหรือ
เฝาดูพฤติกรรมของนักเรียนดวยตนเอง

     2.ตัวแปรที่นํามาศึกษานั้น       ผูวิจัยไดศึกษาเพียง  5  ดาน   คือ   ความรูเกี่ยวกับโรค
ในชองปาก    (Knowledge of oral diseases)               ความเชื่อในประสิทธภาพแหงตน   (Self-
efficacy)ความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self-esteem )   แรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support )
และพฤติกรรมการบริโภค(Eating Behavior)  รวมทั้งสิ้น 11  ตัวแปรยอย   แตสภาพความเปนจริง
อาจมีองคประกอบตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย   เชน   ตัวแปรทางดานสังคมศาสตร  ไดแก  สถาน
ภาพทางเศรษฐกิจ   สภาพแวดลอม    สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมเปนตน       ซึ่งองคประกอบ
ดังกลาวผูวิจัยมิไดนํามาศึกษา     ดังนั้นขอบเขตของการวิจัยจึงจํากัดอยูเฉพาะในสวนของตัวแปร
ที่ศึกษาเทานั้น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่อจะไดทราบถงึปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัด
อุบลราชธานี

2. ผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปเปนแนวทางจัดกิจกรรม      เพื่อ
เสริมสรางพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    และ
กลุมเยาวชน โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี
                  3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป

นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก หมายถึง การแสดงออกหรือการ

ปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ในดาน
1.1 การทําความสะอาดชองปาก  หมายถึง    การแปรงฟนที่ถูกวิธี     การใชไหม

ขัดฟนไดอยางถูกตอง

1.2 การดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง หมายถึง
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- การศึกษาหาความรูดานทันตสุขภาพ       เชน      ความรูเร่ืองโรคฟนผุและ
โรคเหงือกอักเสบ การเลือกใชแปรงสีฟนและยาสีฟน

- การตรวจสภาวะชองปากดวยตนเอง   หมายถึง การที่บุคคลตรวจดูอวัยวะ
ภายในชองปากของตนเอง   เพื่อใหทราบวามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม   เชน   บริเวณเหงือก
ตัวฟน  กระพุงแกม  ล้ิน   เพดานและเนื้อเยื่อออนทั่วชองปาก

- การปฏิบัติตนในดานการบริโภคอาหาร  ในดาน  การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน การไมรับประทานอาหารที่หวานจัด  เหนียวขน การรับประทานอาหารใหเปนเวลา

- การใชฟลูออไรด  เชน การใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด
- การไปพบทันตบุคลากร  ไดแก    ทันตแพทย   ทันตาภิบาล  หรือเจาหนาที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานดานทันตสาธารณสุข
                     2.ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก  (Knowledge of oral diseases) หมายถึง
ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สาเหตุการเกิดโรค
ลักษณะอาการ ผลเสีย การดูแลรักษา การเกิดโรคฟนผุ และโรคเหงือกอักเสบในระยะตางๆ

  3.ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  (Self-efficacy ) หมายถึง ความเชื่อของ
บุคคลในเรื่องของความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความสามารถของตนเอง ในที่นี้แบง
เปน 2 ดาน ดังนี้

3.1  ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   หมายถึง   การที่บุคคลที่มีความเชื่อ
มั่นในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการทําความสะอาดชองปากอยางสม่ําเสมอ การตรวจ
สภาวะชองปากดวยตนเอง การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การไปพบทันตบุคลากร

3.2 ความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของตนเอง
หมายถึง ความเชื่อและความคาดหวังในผลดีที่ไดรับจากการทําความสะอาดชองปาก การตรวจ
สภาวะชองปากดวยตนเอง การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน  การไปพบทันตบุคลากร ทําให
มี        สุขภาพชองปากที่ดี ปราศจากโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ

   4. ความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self-esteem )  หมายถึง   การตัดสินคาของตนเอง
ตามความคิด ความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองในดานบวก ในที่นี้ แบงเปน  2  ดาน ดังนี้

4.1 ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน หมายถึง การตัดสินคุณคาของตนเอง
และการแสดงออกในดานความรูสึกที่บุคคลนั้นมีตอตนเอง โดยพิจารณาจากการกระทํา ความ
สามารถ บุคลิกลักษณะ และความเชื่อมั่นในตนเอง  เชน  การมีฟนครบทุกซี่   การออกเสียงพูดคุย
ชัดเจน
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4.2 ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก หมายถึง  การที่บุคคลไดรับรูคุณคา
ของตนเองโดยการประเมินจากการไดรับการยอมรับและเปนที่นาชื่นชมของบุคคลอื่น   เชน  การ
ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง   ครู   กลุมเพื่อนและเจาหนาที่สาธารณสุข

5.แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การไดรับการสนับสนุน
การชวยเหลือเกื้อกูลจากผูปกครอง ครูและกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ในที่นี้แบงเปน 3 ดาน ดังนี้

5.1 การใหการสนับสนุนดานอารมณ ไดแก  การใหความรัก การดูแลเอาใจใส   
การกระตุนเตือน การเห็นคุณคา  การยอมรับ และการเปนสวนหนึ่งของสังคม

5.2 การใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ไดแก การใหขอมูลความรู และวิธี
การที่ถูกตองเกี่ยวกับการปองกันการเกิดในชองปาก รวมถึง การแนะนําและใหขอมูลยอนกลับ

5.3 การใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ  ไดแก  การจัดหาและใหความชวยเหลือ
ในดานสิ่งของ   เงินทอง   อุปกรณการทําความสะอาดชองปาก  เชน  อุปกรณการแปรงฟน     
ไหมขัดฟน

6. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Eating Behavior) หมายถึง การแสดงออกหรือ
การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ในที่นี้ แบงเปน 2 ดาน ดังนี้

6.1 ความนิยมในการบริโภคอาหาร  หมายถึง   การชอบรับประทานอาหาร
ประเภทใดประเภทหนึ่งของแตละบุคคล  ไดแก รูปแบบของอาหาร เชน ขาว ผักและผลไม ลูกอม
น้ําหวาน ขนมขบเคี้ยว ลักษณะของอาหาร เชน อาหารออนนิ่ม ลักษณะหยาบหรือเปนเสนใย และ
รสชาติเชน  รสเปร้ียว รสหวาน

6.2 ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ     หมายถึง       จํานวนครั้งของการ
รับประทานอาหารวาง เชน เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม ขนมขบเคี้ยว ใน 1 วัน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย    เร่ือง    ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  
โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 3 สวน ดังนี้
                สวนที่ 1     ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก

1.1 ความรูเกี่ยวกบัโรคฟนผุ
1.2 ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ

                สวนที่ 2     แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน

                                           ชองปาก
                สวนที่ 3      งานวิจัยที่เกี่ยวของ

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
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สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก

   โรคในชองปาก     โดยเฉพาะโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ      เปนโรคเรื้อรังที่มี
ลักษณะการดําเนินของโรคอยางชาๆ      มักไมกอใหเกิดผลเสียหรืออันตรายรุนแรงที่เฉียบพลัน
และโดยปกติไมทําใหถึงแกชีวิตจึงทําใหผูที่เปนโรคดังกลาวขาดความสนใจและเอาใจใสในการ
ปองกันตนเอง (พิศาล เทพสิทธา 2535:218 )  ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก  มีรายละเอียด ดังนี้ 
( กระทรวงสาธารณสุข, กองทันตสาธารณสุข  2530: 21-30)

1.1 ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ
  โรคฟนผุ  เปนโรคที่มีการทําลายฟนสวนที่โผลข้ึนมาในชองปากเกิดเปนโพรงหรือรูข้ึน 

การทําลายนี้จะเปนการทําลายอยางถาวร กลาวคือรางกายจะไมสามารถซอมแซมสวนที่ถูก
ทําลายไปใหเปนปกติเหมือนเดิม        และหากยังไมไดรับการรักษาการผุทําลายจะลุกลามจนถึง
โพรงประสาทฟน จะปวดฟน  โพรงประสาทติดเชื้อในรากฟน อาจบวมเปนหนองและเชื้อโรคจะ
แพรกระจายไปสูอวัยวะตางๆของรางกายได

    ขบวนการเกิดโรคฟนผุ
    ขบวนการของการเกิดโรคฟนผุนั้นคอนขางจะยุงยากและซับซอน      แตอยางไรก็ตาม

อาจสรุปได ดังนี้ คือ
                                                                                  ทําใหเกิด
                ข้ันตอนที่ 1  เชื้อจุลินทรีย + น้ําตาล                                              กรด
                                                                                 ทําใหเกิด
                ข้ันตอนที่ 2  กรด + ฟน                                                                ฟนผุ

    เชื้อจุลินทรีย ที่ทําใหเกิดโรคฟนผุ คือ เชื้อจุลินทรียที่อาศัยอยูในแผนคราบซึ่งสะสมบน
ตัวฟนหรือเรียกวา แผนคราบจุลินทรีย

    น้ําตาล ไดจากน้ําตาลที่ผสมอยูในอาหารและอาหารประเภทแปงที่กินเขาไป
    แผนคราบจุลินทรีย มีลักษณะเปนคราบบางๆใสและเหนียว มองไมเห็นดวยตาเปลา

ตองยอมสีบางชนิด  เชน  สี  Basic Fushine  จึงเห็นไดชัด   แผนคราบจุลินทรียจะติดแนนบนผิว
ฟนไมสามารถกําจัดออกไดดวยการบวนปากดวยน้ํา กําจัดไดโดยการแปรงฟน แผนคราบจุลินทรีย
เกิดขึ้นไดโดยสารโปรตีนในน้ําลาย ทําหนาที่คลายกาวยึดกลุมจุลินทรียใหติดบนผิวฟน     และเมื่อ
มีน้ําตาลอยูรวมดวยจะชวยใหการเกิดเร็วขึ้น และมีความเหนียวในการยึดเกาะพอกพูนไดมากขึ้น
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   เมื่อเรารับประทานของหวาน โดยเฉพาะอาหารที่เหนียวติดฟนงาย  เชน ขนมหวาน 
ท็อฟฟ น้ําอัดลม น้ําหวาน ฯลฯ แลวปลอยใหติดคางอยูในปาก   น้ําตาลจากอาหารหวานเหลานี้
จะซึมเขาไปในแผนคราบจุลินทรียโดยเฉพาะบริเวณที่ทําความสะอาดไมถึง เชน ชองลึกๆ บริเวณ
คอฟนและซอกฟน จากนั้นเชื้อจุลินทรียจะเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนกรด  ซึ่งแรงพอที่จะทําลายเคลือบ
ฟนได และทุกครั้งที่เรากินอาหารพวกนี้แลว ไมทําความสะอาดฟนก็จะเปนการเพิ่มกรดทําใหเกิด
ฟนผุข้ึนได

  1.1.1 ปจจัยรวมที่ทําใหเกิดโรคฟนผุ
            เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดโรคฟนผุ      พบวามีปจัยที่เขามามีสวนรวมใน

การเกิดโรค ฟนผุ 4 ประการ คือ
                   1. ตัวฟน

            2. อาหาร
                   3. เชื้อจุลินทรียในชองปาก
                   4. เวลา

ฟนผุจะเกิดขึ้นไดจะตองมีปจจัยดังกลาวครบ   ถาขาดอันใดอันหนึ่งก็จะไมเกิด
โรคฟนผุข้ึน การเกิดโรคฟนผุไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะของปจจัยเหลานี้ คือ

1. ตัวฟน
- ลักษณะโครงสรางของฟน       ฟนที่ถูกสรางขึ้นมาอยางสมบูรณจะมี

ลักษณะแข็งเรียบเปนเงา  และทนทาน  แตถาฟนถูกสรางขึ้นมาอยางไมสมบูรณ      ปริมาณของ
แรธาตุแคลเซียมที่สะสมในสวนประกอบของฟนนอยกวาปกติ  จะทําใหฟนนั้นมีลักษณะออนยุย 
ไมทนทาน เกิดฟนผุไดงาย

- ลักษณะรองและหลุมบนตัวฟน  ( pit and fissure )         โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบนดานบดเคี้ยว  ถามีลักษณะลึกและแคบจะยิ่งเปนที่กักเก็บเศษอาหาร    หรือแผนคราบ
จุลินทรียไดเปนอยางดี

- ปริมาณของฟลูออไรดที่มีอยูในชั้นเคลือบฟน  ถาฟนมีฟลูออไรดเปน
สวนประกอบอยูจะทําใหมีความตานทานตอกรดที่จะละลายตัวฟนไดมากขึ้น

-  ความสะอาดของตัวฟน    ถาอนามัยในชองปากไมสะอาด      จะมีการ
สะสมของแผนคราบจุลินทรียทําใหเชื้อจุลินทรียและเศษอาหารหมักหมมที่ตัวฟนมากขึ้น ฟนก็จะผุ
มากขึ้น
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2. อาหาร
- อาหารจําพวกแปงและน้ําตาล   โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีลักษณะออน

และเหนียวติดฟนไดงาย จะเปนอาหารอยางดีของเชื้อจุลินทรียที่ใชในการเจริญเติบโตและเพิ่ม
จํานวน ยิ่งถาเปนอาหารที่มีรสหวานจัด จะยิ่งเพิ่มกรดที่จะไปทําลายเนื้อฟนมากยิ่งขึ้น

- ความบอยครั้งในการบริโภค   การกินอาหารบอยครั้งหรือการม
อาหารอยูในปากเกือบตลอดเวลา เชน การอมลูกอม หรือการกินของขบเคี้ยวเลน ฟนจะผุมากขึ้น
และรวดเร็วขึ้น

- อาหารชนิดที่มีลักษณะเปนกากมากหรือเปนเสนใย  เชน ผักและผลไม  
จะไมคอยติดฟนและกลับมีสวนชวยในการทําความสะอาดฟน เมื่ออาหารนั้นเสียดสีกับตัวฟน

3. จุลินทรียในชองปาก
เชื้อจุลินทรียทําใหเกิดโรคฟนผุในชองปากนั้น   เชื้อเหลานี้จะเพิ่มจํานวน

ไดตอเมื่อไดรับอาหารจําพวกแปงและน้ําตาล ถาไมมีอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตก็จะทํา
ใหเกิดฟนผุนอยลง

4. เวลา
การเกิดฟนผุนั้นจะไมเกิดทันทีทันใด       กรดที่เกิดขึ้นหลังจากกินอาหาร

จําพวกแปงและน้ําตาลจะตองสัมผัสกับผิวฟนในระยะเวลาหนึ่ง และการทําลายของเนื้อฟนจะ
คอยเปนคอยไป   ดังนั้นถาเราไมปลอยโอกาสใหกรดนั้นสัมผัสฟนไดเปนเวลานาน     ก็จะไมเกิด
โรคฟนผุข้ึน

    1.1.2 ลักษณะอาการของโรคฟนผุ
               เราสามารถแบงระยะอาการของการเกิดโรคฟนผุ ออกเปน 4 ระยะดวยกัน คือ

  โรคฟนผุระยะที่ 1   โรคฟนผุในระยะนี้ กรดจะเริ่มกัดกรอนชั้นเคลือบฟน ซึ่งใน
ระยะแรกจะมองเห็นการผุกรอนไมชัดเจน  อาจเปนลักษณะสีดําๆ เทาๆ ตามรองฟนที่เร่ิมผุ ยังไมมี
อาการเจ็บปวดหรือเสียวฟน

  โรคฟนผุระยะที่ 2   เปนการผุลุกลามตอจากระยะที่ 1 กรดจะกัดกรอนถึงชั้นเนื้อ
ฟน มองเห็นรูผุลักษณะสีดําเทาชัดเจน การผุชั้นนี้จะลุกลามเร็วกวาระยะแรก เพราะชั้นเนื้อฟนแข็ง
นอยกวาชั้นเคลือบฟน ระยะนี้จะมีอาการรูสึกเสียวฟนเมื่อกินของเย็นจัด หวานจัด รอนจัด

  โรคฟนผุระยะที่ 3   เปนการผุตอจากระยะที่ 2 กรดจะทําลายเนื้อฟนจนทะลุถึง
ชั้นโพรงประสาทฟน ลักษณะของฟนผุจะเปนโพรงใหญสีดํา มีกลิ่นเหม็น มีการอักเสบของเนื้อเยื่อ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



17

ภายในโพรงประสาทฟน     ระยะนี้จะมีอาการปวดฟนอยางรุนแรงอาจปวดตลอดเวลาหรือปวด
เปนพักๆเคี้ยวอาหารลําบาก

  โรคฟนผุระยะที่ 4   ระยะนี้เชื้อโรคจะทําใหเกิดการเนาตายของเนื้อเยื่อภายใน
โพรงประสาทฟน   จะไมรูสึกปวดเนื่องจากการรับความรูสึกเจ็บปวดถูกทําลายไป  แตการเนาจะ
ลุกลามลงไปถึงกระดูกที่รองรับฟน เกิดฝหนอง มีการปวดบวมขึ้นมาอีก ฝอาจจะทะลุออกมาที่
เหงือกหรือขางแกมได ฟนโยก ระยะนี้เชื้อโรคจะลุกลามไปตามกระแสเลือดและน้ําเหลืองไปสู
อวัยวะอื่นได

    1.1.3 ผลเสียของการเกิดโรคฟนผุ
              เมื่อเกิดโรคฟนผุแลวจะเกิดตอสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดังนี้

 ดานรางกาย   เกิดความเจ็บปวดทรมาน เคี้ยวอาหารไดลําบาก   มีกลิ่นปาก   
บางครั้งเชื้อโรคกระจายไปสูสวนตางๆของรางกาย เชน กระจายไปตามกระแสเลือด ทําใหเยื่อหุม
สมองอักเสบ นอกจากทําใหเกิดการสูญเสียฟนและเสียบุคลิกภาพแลวยังทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจทรัพยสินและเวลาอีกดวย

 ดานจิตใจ   จะทําใหอารมณเสีย   หงุดหงิด   ขาดความมั่นใจในตนเอง  ศึกษา
เลาเรียนหรือทํางานไดไมเต็มที่

    1.1.4 การบําบัดรักษาโรคฟนผุ
           1. การอุดฟน  เปนการรักษาโรคฟนผุที่ตัวฟนโดยตรง    เพื่อปองกันการลุกลาม

ของโรค ซึ่งจะทําใหการรักษายุงยากขึ้นหรืออาจจะตองสูญเสียฟน ฟนที่จะอุดไดตองเปนฟนผุใน
ระยะที่ 1   และระยะที่ 2 หรือฟนผุที่ระยะที่ 3,4 ซึ่งไดรักษาคลองรากฟนมาเรียบรอยแลว

    วิธีการรักษา   ทันตบุคลากรจะใชเครื่องกรอฟนกรอเอาสวนของเนื้อฟนที่ผุออก
จนหมดแลวเอาวัสดุอุดฟน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับเนื้อฟนธรรมชาติใสเขาไปแทนที่  แตงวัสดุ
อุดใหพอดีกับฟน รอจนวัสดุแข็งตัว จึงใชเคี้ยวอาหารไดตามปกติ อาการปวดเสียวฟนจะหายไป

          2. การรักษาคลองรากฟน เปนการรักษาฟนที่ทะลุถึงโพรงประสาทฟนเอาไว โดย
การดึงเอาเนื้อเยื่อในโพรงประสาทและคลองรากฟนออก ลางดวยน้ํายาฆาเชื้อจนกวาจะสะอาด
แลวอุดคลองรากฟนและโพรงประสาทใหเรียบรอย กอนอุดตัวฟน ฟนผุถึงโพรงประสาทบางซี่เทา
นั้นที่จะรักษาโดยวิธีนี้ได และการรักษาคลองรากฟนเปนการรักษาที่ใชเวลาและคาใชจายในการ
รักษาสูง
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           3. การถอนฟน เมื่ออาการของโรคฟนผุมาก จนไมสามารถรักษาไดดวยวิธีอ่ืนแลว
ก็จําเปนตองถอนฟน

   อาการที่แสดงวาตองถอนฟน  คือ ปวดฟนอยางรุนแรง หรือบวมบริเวณใตคาง 
แกมใตตา ฟนผุลึกมาก หรือฟนโยกมากหรือเคยมีอาการบวมมาหลายครั้งแลว ฟนที่ผุเหลือแตราก

1.2 ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ
 ลักษณะของเหงือกอักเสบที่เปนโรคเหงือกอักเสบจะเริ่มมีอาการอักเสบของขอบเหงือก 

เหงือกจะมีสีแดงจัด ผิวเหงือกเปนมันวาว ขอบเหงือกบวมยื่นเลยคอฟน ไมแนบสนิทกับตัวฟน มี
เลือดออกงายเมื่อถูกเพียงเบาๆบางครั้งอาจมีหนองไหลออกมาเมื่อใชมือกด

  1.2.1 สาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
           โรคเหงือกอักเสบเกิดจากสาเหตุดานตางๆ ดังนี้

1.สาเหตุโดยตรง เกิดจากเชื้อโรคที่อยูบนแผนคราบฟน(Dental plaque)ตาม
บริเวณคอฟนติดกับขอบเหงือกผลิตสารพิษข้ึนมาทําใหเหงือกอักเสบ

2.หินปูนหรือหินน้ําลาย ซึ่งเกิดจากธาตุแคลเซียมในน้ําลายไปจับบนแผนคราบ
ฟนเกิดเปนหินปูนแข็งบริเวณคอฟนจะบาดเหงือกทําใหเกิดแผลเล็กๆมีเลือดออกงาย

3.สาเหตุทางออม ซึ่งสงเสริมใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ
-   การขาดสารอาหาร ขาดวิตามินซี,เอ,บี
-   การมีฟนเก ทําใหมีเศษอาหารติดฟนทําความสะอาดยาก    และทําใหเปน

เหงือกอักเสบไดงาย
-   การใสฟนปลอมที่ไมถูกสุขลักษณะ       จะทําความสะอาดไดไมทั่วถึงหรือ

กดเหงือกเปนแผล
-   การใชไมจิ้มฟนแคะเศษอาหารอาจทําใหเหงือกเปนแผล
-   การเปลี่ยนแปลงของรางกาย เชน เปลี่ยนจากวัยเด็กเปนหนุมสาว  ขณะมี

ประจําเดือน ต้ังครรภ ระยะนี้อาจมีเหงือกอักเสบ ถาดูแลทําความสะอาดไมดีพอ
-   โรคทางกายบางโรคทําใหเกิดอาการเหงือกอักเสบ    เชน   โรคเบาหวาน

โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว
  1.2.2 ลักษณะอาการของโรคเหงือกอักเสบ
            ลักษณะและอาการของโรคเหงือกอักเสบ แบงออกเปน  4  ระยะ    ดังนี้

   ระยะที่ 1   มีการสะสมของแผนคราบบนตัวฟน เหงือกเร่ิมอักเสบบวมแดง
   ระยะที่ 2   มีการสะสมของหินปูนบริเวณคอฟน   เลือดออกงาย  เหงือกจะไม
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แนบสนิทกับคอฟน สารพิษจากเชื้อโรคจะทําใหกระดูกรอบรากฟนถูกทําลาย
   ระยะที่ 3  มีหินน้ําลายจับหนาและขยายไปตามปลายรากฟน กระดูกละลายตัว

มากขึ้น  มีหนองและเลือดไหลซึมบริเวณที่อักเสบ มีกลิ่นปากรุนแรง ฟนจะเริ่มโยกและเคี้ยวเจ็บ
   ระยะที่ 4   กระดูกรอบรากฟนละลายตัวมากขึ้น   อาจเกิดฝที่เหงือก   หนาบวม

จะปวดมาก เคี้ยวอาหารไมได และฟนโยกมากจนตองถอนหรือหลุดไปในที่สุด
    1.2.3 ผลเสียของโรคเหงือกอักเสบ

 โรคเหงือกอักเสบเมื่อเปนแลวไมรักษาปลอยทิ้งไว อาการจะรุนแรงมากขึ้นโดย
อาจติดเชื้อเปนหนองทําใหเจ็บปวดหรือบวมได     ถาเปนระยะเวลานาน    หนองจะละลายกระดูก
หุมรอบรากฟน     ทําใหฟนโยกคลอน      เคี้ยวอาหารไมละเอียดถาอาการมากเกินกวาจะรักษาได
จําเปนที่จะตองถอนฟนออกเปนเหตุใหสูญเสียฟนไป   ซึ่งอาจตองสูญเสียพรอมกันหลายๆซี่   ทั้งนี้
เพราะโรคเหงือกอักเสบมักจะเปนพรอมกันที่ฟนหลายๆซี่หรือทั้งปาก  นอกจากนี้เชื้อหนองอาจ
แพรเขาสูกระแสโลหิตมีผลทําใหเกิดโรคแกรางกายสวนอื่นๆดวย

    1.2.4 การบําบัดรักษาโรคเหงือกอักเสบ
 ระยะที่ 1 แปรงฟนเพื่อขจัดแผนคราบจุลินทรียที่อยูรอบตัวฟนออก และรักษา

ความสะอาดของเหงือกและฟนโดยการแปรงฟนที่ถูกวิธี
  ระยะที่ 2 โดยการขูดหินน้ําลาย ขัดทําความสะอาดฟน และรักษาความสะอาด

ในชองปาก
      ระยะที่ 3 โดยการขูดหินน้ําลาย ขัดทําความสะอาดฟน รักษาความสะอาดใน

ชองปากรวมกับการผาตัดในบางสวนที่เปนรุนแรงมาก
   1.2.5 โรคเหงือกอักเสบที่พบไดในวัยรุน
             พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน (2536:60-61)      ไดกลาวถึง        โรคเหงือกอักเสบที่

เกี่ยวของกับกลุมวัยรุนที่พบไดบอยจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางดานรางกายของกลุมวัยรุน
ไวดังนี้

1.2.5.1 โรคเหงือกอักเสบวัยหนุมสาว ( Puberty   gingivitis)
    ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเขาสูภาวะหนุมสาว      รางกายมี

การเปลี่ยนแปลงฮอรโมน      ทําใหเกิดภาวะเหงือกอักเสบไดโดยจะพบเหงือกบวมบริเวณซอกฟน
สามเหลี่ยมระหวางฟน    เลือดออกงายหรือไหลซึมออกมาเอง

   การรักษา  ทําไดโดยการกําจัดคราบหินน้ําลาย     แปรงฟนและใชเสนใยขัดฟน
เปนประจํา  ทุกวัน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



20

1.2.5.2 โรคเหงือกอักเสบเนื่องจากฟนขึ้น
  ขณะที่ฟนแทกําลังขึ้น เด็กวัยรุนอาจมีอาการอักเสบของเหงือกบริเวณ

รอบๆฟนที่กําลังขึ้น ขณะที่ฟนขึ้นเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีการฉีกขาด อักเสบ เด็กวัยรุนอาจบาดเจ็บ
และละเลยการทําความสะอาดบริเวณนั้นทําใหเกิดการสะสมของแผนคราบจุลินทรีย

การปองกันที่ดี คือ  การดูแลทําความสะอาดชองปากให  อาการอักเสบนี้
มักหายไปเมื่อฟนขึ้นเต็มที่แลว

1.2.5.3 โรคฝาเหงือกอักเสบ ( Pericoronitis )
เปนภาวะการอักเสบของเหงือกหรือเนื้อเยื่อตางๆที่อยูรอบๆตัวฟนที่ข้ึน

มาในชองปากยังไมเต็มที่หรือข้ึนเต็มที่แลว สวนมากจะพบในฟนกรามซี่สุดทายลางหรือฟนกรามซี่
ที่สอง ถาฟนนั้นอยูหลังสุดของขากรรไกร    ลักษณะทางคลินิกจะมีเหงือกคลุมอยูเรียก   ฝาเหงือก  
( operculum or pericoronal flap) ฝาเหงือกจะบวมแดง เลือดออกงาย ผิวของฝาเหงือกจะมีการ
บาดเจ็บหรือมีแผลปวดหรือรูสึกตึงๆ ถามีการติดเชื้อจะพบหนองในบริเวณนั้น มีกลิ่นปาก อาปาก
ไดนอย อาจปวดราวถึงหูและคอ มีการอักเสบของตอมน้ําเหลือง มีไข ออนเพลีย

การรักษาขึ้นกับความรุนแรงของอาการ หากพบโรคไดเร็วและไดรับการ
รักษาตั้งแตอาการเริ่มแรก   เหงือกจะกลับคืนสูสภาพปกติไดและควรดื่มน้ํามากๆใหรับประทาน
ยาปฎิชีวนะ   อมน้ําเกลือบวนปาก ( เกลือ 1 ชอนชาตอน้ําอุน 1 แกว )    และตองรักษาอนามัย
ชองปากอยางดี เชน แปรงฟนใหสะอาดถูกวิธี

สวนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
   พจนานุกรมทางการศึกษา(Good 1973 : 325) ไดใหความหมายของ ”ความรู” วา 

ความรูเปนขอเท็จจริง ( Fact ) ความจริง ( Truth )  กฎเกณฑและขอมูลตางๆที่มนุษยไดรับและ
รวบรวมสะสมไวจากมวลประสบการณตางๆ

    บลูม ( Benjamin S. Bloom ) นักการศึกษาชาวอเมริกันกลาววา  ความรูเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและขบวนการตางๆ หรือระลึกถึงแบบกระสวนโครงสราง 
วัตถุประสงคในดานความรูนั้นเนนในเรื่องขบวนการทางจิตวิทยา ความจํา เปนขบวนการเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม ( ชม ภูมิภาค 2516 : 192-193 )

    ชวาล   แพรัตกุล ( 2526 : 201 ) ไดใหความหมายของ”ความรู” ไววา ความรู คือ การ
แสดงออกของสมรรถภาพสมองดานความจําโดยใชวิธีใหระลึกออกมาเปนหลัก
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    จิตรา   วสุวานิช ( 2528 : 6 )  ไดใหคําจํากัดความของความรูความจํา ( Knowledge ) 
วา หมายถึง การจําขอเท็จจริง เร่ืองราว รายละเอียดที่ปรากฎในตําราหรือส่ิงที่ไดรับการบอกกลาว
ได

   ดังนั้น จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา ความรู หมายถึง การรูเร่ืองราวขอเท็จจริง 
กฎเกณฑ สถานที่  ส่ิงของ หรือบุคคลซึ่งเกิดจากจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปน
ความจําที่มนุษยไดสะสมรายละเอียดของเรื่องราวปรากฏการณไวและแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
ที่เรียกเอาสิ่งที่จําไดออกมาใหปรากฏใหสังเกตได วัดได

   ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก

   ผูที่มีความสําคัญมากที่สุดพฤติกรรมในการดูแลอนามัยชองปากเพื่อปองกันการเกิดโรค
ในชองปากอยางสม่ําเสมอนั้น ก็คือตัวบุคคลนั้นๆ เอง ซึ่งในแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ ความรูเกี่ยวกับเร่ืองโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งถาแตละบุคคลมีความรูในเนื้อหา
ที่ถูกตองบนพื้นฐานของความจริง  มีความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับโรคในชองปาก ก็จะสงผลให
บุคคลมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากอยางถูกตองและสม่ําเสมอ อันจะนําไปสูการ
มีสุขภาพชองปากที่ดีได   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรูในเรื่องของโรคฟนผุ
และโรคเหงือกอักเสบมาใช เพื่อเปนการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

  ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
แบบวัด ซึ่งผูวิจัยเลือกใชแบบทดสอบวัดความรูแบบจํากัดคําตอบ  คือ  แบบถูก - ผิด  ทั้งนี้ก็เพื่อ
ใหเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูล และสอดคลองกับเวลาในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนเพื่อ
ใหเกิดความเที่ยงตรงในการตรวจแบบทดสอบวัดความรู  สําหรับระดับความรูเกี่ยวกับโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาที่ใชในการ
ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเนนหนักในการทดสอบวัดความรูและความเขาใจในขอเท็จจริง
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน

2.2.1 ทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ( Self – Efficacy  Theory)
          ผูที่ศึกษาคนควาและพัฒนาทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  คือ   อัลเบิรต

แบนดูรา (Albert   Bandura ) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูซึ่งไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษยตามแนวทฤษฎีของสกินเนอร ( Skiner ) ซึ่งแบนดูรา ( Bandura ) สนใจในเรื่องตัวแบบของ
มนุษยโดยเขาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคล ในเรื่องความสามารถที่จะกระทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งดวยความสามารถของตนเอง    เรียกวา  “  ทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนเองของ
แบนดูรา ”  ( Bandura’ s Self – Efficacy  Theory)  และ  แบนดูรา  (Bandura 1977 : 191-215 )  
ไดรายงานผลของการศึกษาวา ถาบุคคลใดมีความเชื่อในความสามารถของตนเองแลวก็จะสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได  ทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหง
ตน   ( Self – Efficacy  Theory )  มีหลักการมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม   (  Social 
Cognitive Theory ) เมื่อบุคคลมีทักษะที่จะปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมและมีกําลังใจอยางเพียงพอ 
ความคาดหวังในความสามารถจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตัดสินใจวา บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และปฏิบัติตัวตามคําแนะนําไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self - Efficacy)
        งานของแบนดูรา (Bandura)  ที่เกี่ยวของกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนนั้น  

ในระยะแรก แบนดูรา (Bandura) เสนอแนวคิดของความคาดหวัง ความสามารถตนเองใน
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม 
(Bandura 1977, อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2539 : 57) ตอมา แบนดูรา (Bandura 1986) 
ไดใชคําวาการรับรูความสามารถตนเอง (Percieved  Self - Efficacy) โดยใหคําจํากัดความวา  
เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  แบนดูรา มีความเชื่อวา การรับรูความสามารถตนเองนั้น มีผลตอ
การกระทําของบุคคล ซึ่งอาจมีความสามารถตนเองแตกตางกัน  ในคนคนเดียวก็เชนกัน แบนดูรา
ยังกลาววา ความสามารถของคนนั้นยืดหยุนไดตามสภาพการณนั้น  นั่นคือ  ถาบุคคลเชื่อวาตน
เองมีความสามารถอยางไร  ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา  คนที่เชื่อวาตนเองมีความ
สามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด (Evans 1989,
อางถึงใน   สมโภชน    เอี่ยมสุภาษิต 2539:58)
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   มักมีคําถามวาการรับรูความสามารถตนเองนั้น เกี่ยวของหรือแตกตางอยางไรกับความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome  Expectation) เพื่อใหเขาใจและชัดเจน  แบนดูราไดเสนอภาพ
แสดงความแตกตางระหวางการรับรูเกี่ยวกับความสามารถตนเอง  และความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น 
ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1  ความสัมพันธที่แตกตางกัน ระหวางการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวัง
                   เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
ที่มา : สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539 ), 58.

   การรับรูความสามารถตนเอง  เปนการตัดสินความสามารถตนเองวาจะสามารถทํางาน
ไดในระดับใด   ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น  เปนการตัดสินวาผลกรรมใดจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว    การรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวังผลที่
จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกันมาก โดยที่ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัวนี้  มีผลตอการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะเห็นไดจาก แผนภูมิที่ 2

บุคคล                                  พฤติกรรม                                 ผลที่เกิดขึ้น
( Person )                           ( Behavior )                              ( Outcome )

การรับรูความสามารถของตนเอง                                ความคาดหวังในผลที่เกิดขึ้น
     ( Perceived  Self – Efficacy )                               ( Outcome  Expectation )
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ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
                สูง                                ตํ่า

สูง
มีแนวโนมที่จะทํา

แนนอน
มีแนวโนมที่จะไมทํา

การรับรู
ความ

สามารถตน
เอง

ตํ่า
มีแนวโนมที่จะไมทํา มีแนวโนมที่จะไมทํา

แนนอน

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเอง และความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น   
ที่มา : สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539 ), 59.

  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถตนเองนั้น  แบนดูรา เสนอวามีอยูดวยกัน  4 
ปจจัย คือ

  1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery  Experiences) ซึ่งแบนดูรา (Bandura) 
เชื่อวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในการพัฒนาการรับรูความสามารถตนเอง  เนื่องจาก
เปนประสบการณโดยตรง  ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถตนเอง  บุคคลจะเชื่อวาเขา
สามารถที่จะทําได  ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองนั้น  จําเปนที่จะตอง
ฝกใหเขามีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอม ๆ กับการทําใหเขารับรูวา  เขามีความ
สามารถจะกระทําเชนนั้น  จะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถนั้น  จะไมยอมแพอะไรงาย ๆ  แตจะพยายามทํางานตาง ๆ 
เพื่อใหบรรลถุึงเปาหมายที่ตองการ

  2. การใชตัวแบบ  (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน
และไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ  ก็จะทําใหผูที่สังเกตฝกความรูสึกวา เขาสามารถที่จะประสบผล
สําเร็จได ถาเขาพยายามแสดงพฤติกรรมของตัวแบบอยางจริงจังและไมยอทอ

  3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal  Persuation) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถที่
จะประสบความสําเร็จได  วิธีการดังกลาวคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป  ซึ่งแบนดูราไดกลาววา  
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การใชคําพูดชักจูงนั้นไมคอยจะไดผลนักในการที่จะทําใหสามารถพัฒนา  การรับรูความสามารถ
ของตนเอง  ซึ่งถาจะใหไดผลควรจะใชรวมกับการทําใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ  ซึ่ง
อาจจะตองคอย ๆ สรางความสามารถใหกับบุคคล อยางคอยเปนคอยไป และใหเกิดความสําเร็จ
ตามลําดับข้ันตอน  พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน  ก็ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตน

    4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional  Arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการ
รับรูความสามารถตนเอง  บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ  จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและ
ความเครียด  นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดความกลัว และจะนําไปสูการรับรูความสามารถของตน
ตํ่าลง  ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้น  ก็จะทําใหบุคคลไมสามารถที่จะแสดงออกไดดี  อัน
จะนําไปสูประสบการณของความลมเหลว  ซึ่งจะทําใหการรับรูเกี่ยวกับความสามารถตนเองต่ําลง
ไปอีก  แตถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได  จะทําใหการรับรูความ
สามารถตนเองดีข้ึน อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีข้ึนดวย

  แบนดูรา (Bandura 1977:84-85) ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถของบุคคลอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ 3 มิติ (Dimension) คือ

   1. มิติตามขนาดความคาดหวัง (Magnitude) หมายถึง  ระดับความคาดหวังของบุคคล
ในการกระทําสิ่งตาง ๆ  ซึ่งจะผันแปรตามความยากงายของงานที่จะตองทํา     บุคคลที่มีความ
คาดหวังในความสามารถตนเองต่ําหรือขีดความสามารถจํากัด  ทํางานเฉพาะเรื่องงาย ๆ ถามอบ
หมายใหทํากิจกรรมที่ยากเกินความสามารถก็จะพบความลมเหลว  ดังนั้นการมอบหมายงานตอง
พิจารณา ไมใหยากเกินความสามารถ ควรเปนงานที่มีความยากระดับกลาง

   2. มิติความเขมแข็งของความมั่นใจ (Strength)  หมายถึง  ความสามารถที่จะพิจารณา
ตัดสินความเปนไปไดในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงาน  โดยใชกระบวนการ 2 ข้ันตอน 
ในการพิจารณาความมั่นใจของตนเองในการที่จะปฏิบัติงาน กลาวคือ ประการแรก  การพิจารณา
จากกิจกรรมที่จะปฏิบัติซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงระดับของความยากงายในแตละกิจกรรม  ประการ
ที่สองคือ การซักถามถึงแนวทางรูปแบบของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ

   3. มิติความเปนสากล (Generality)  เปนความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน
ในการนําไปปฏิบัติในสถานการณนั้น  ซึ่งประสบการณการปฏิบัติงานบางอยาง กอใหเกิดความ
สามารถในการนําไปปฏิบัติในสถานการณอ่ืนที่คลายกันแตในปริมาณที่แตกตางกันได  ประสบ
การณบางอยางไมทําใหความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถนําไปใชในสถานการณอ่ืนได
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    โดยสรุป     ทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  (Self – Efficacy  Theory) นั้นมี
หลักการมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  ซึ่งเชื่อวาปจจัยทางพฤติกรรม  ปจจัยสภาพแวดลอม  
และปจจัยสวนบุคคล จะมีความสัมพันธแบบกําหนดอาศัยซึ่งกันและกัน คือ เมื่อบุคคลมีทักษะที่
จะปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสม  และมีกําลังใจอยางเพียงพอ การตระหนักในความสามารถจึงเปน
ส่ิงสําคัญที่จะทํานายหรือตัดสินใจวา  บุคคลจะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม เพราะฉะนั้นผูวิจัย
จึงไดนําแนวคิดและทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญคือ ความ
เชื่อในความสามารถของตนเอง (Percieved  of  self - efficacy) และความคาดหวังในผลลัพธตอ
พฤติกรรม (Outcome  Expectation)   มาใชเพื่อเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง

   ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง
   ความภาคภูมิใจในตนเองไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี้
   มาสโลว  (Maslow 1970:45) ใหความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวาเปนความ

รูสึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รูสึกวาตนมีคุณคา  มีความเขมแข็ง มีสมรรถภาพในการ
กระทําสิ่งตาง ๆ  มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ

  คูเปอรสมิท (Coopersmith 1984:72) ไดใหความหมาย ความภาคภูมิใจในตนเองไววา  
หมายถึง   การพิจารณาตัดสินคา  (Worthiness)  ของตนเองตามความรูสึก      และทัศนคติที่มีตอ
ตนเองของแตละบุคคล

   โปลิโต (Polito 1977:72 , อางถึงใน เชาวนา  อมรสงเจริญ  2537:7) กลาววา  ความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนการประเมินคาของตนเองตามทัศนคติ  ซึ่งประกอบดวยความรูสึกตาง ๆ 
ไดแก ความเชื่อในตนเอง ความสามารถ และคุณคาของตนเอง

    แบรนเดน (Branden 1981:110-112 , อางถึงใน เชาวนา  อมรสงเจริญ  2537:8) กลาว
วาความภูมิใจในตนเอง    เปนลักษณะของความเชื่อมั่นและความนับถือตนเองที่เกิดจากความ
เชื่อมั่นในความมีคุณคาของตนเอง     ความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะประสบความสําเร็จ
ในสิ่งที่พอใจ

   แบชแมน (Bachman 1987:3 , อางถึงใน ภาวิณี  นาวาพานิช  2537:50) กลาววา 
ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ผลเฉลี่ยจากการประเมินคุณสมบัติของเอกลักษณแหงตน การ
ประเมินคุณสมบัติแตละอยางขึ้นอยูกับระบบคานยิมของสังคม บุคคลจะประเมินความภาคภูมิใจ
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ของตนเองไดจากความแตกตางระหวางคุณสมบัติที่บุคคลนั้นมีอยูกับคุณสมบัติในอุดมคติที่บุคคล
นั้นอยากจะเปน

     บรูโน ( Bruno 1983:359 , อางถึงใน นภาพร พุมพฤกษ  2529: 8 ) ไดเสนอแนวคิดใน
เร่ืองความภาคภูมิใจในตนเองไวเปนสูตรดังนี้

     ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) =        ความสําเร็จ (Success)
    ความคาดหวัง (Expectation)

     จากสูตรนี้ ความสําเร็จ หมายถึง การประสบความสําเร็จที่แทจริงตามเปาหมายของ
บุคคล ความคาดหวัง หมายถึง ส่ิงที่บุคคลคิดวาจะเปนเชนนั้นหรือเปาหมายตางๆที่บุคคลตั้งไว 
ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง อัตราสวนระหวางความสําเร็จที่แทจริงกับความคาดหวังใน
ความสําเร็จของบุคคลนั้น สูตรของเจมสนี้ ทําใหมองเห็นวาความภาคภูมิใจในตนเองนั้นเปนเรื่อง
อัตวิสัย (Subjective) เพราะเปนการประเมินสวนบุคคล

    ลินดเกรนและฮารวี (Lingren and Harvey 1981:268-269 , อางถึงใน มยุรี สาลีวงศ
2535:54) กลาววา ในการประเมินความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ไมไดข้ึนอยูกับบุคคลอื่นทุก
ประการ แตตองขึ้นอยูกับความรูสึกและความเขาใจตนเองอยางลึกซึ้งดวย

    จากความหมายและคําจํากัดความขางตน สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองเปนการ
พิจารณาตัดสินคุณคาของตนตามความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเอง ที่รับรูวาตนเองมีคุณคา มี
ความสามารถ มีความสําคัญ ซึ่งการประเมินคุณคานี้นําไปสูการยอมรับตนเอง มีความพอใจในตน
เอง มีความเชื่อมั่นในการกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จ

   ความสําคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง
  ความภาคภูมิใจในตนเองเปนการตัดสินคุณคาของตนเองและแสดงออกในรูป

ของทัศนคติที่บุคคลนั้นมีตอตนเอง (Andreoli 1981:189)   ในทางจิตวิทยาจะมอง “ ตน (self) ” 
ในแงของการเรียนรู       โดยเนนการรับรูตนเองในดานตางๆที่ไดจากการมีความสัมพันธกับสภาพ
แวดลอม และเปนกระบวนการของประสบการณทางสังคม โดยผานกระบวนการพิจารณาการ
กระทํา ความสามารถ บุคลิกลักษณะกับคานิยมและมาตรฐานสวนตน ( วีระเทพ ปทุมเจริญ
วัฒนา  2538 :60-61 ) ความภาคภูมิใจในตนเองเปนสวนหนึ่งของจิตใจ เปนการเชื่อมโยง
ระหวางความรูสึกที่มีตอตนเองวาตนเองคือใคร  ( Who am I )     และการแสดงออกของตนเองวา
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ตนเองทําอะไร (What I do) เปนสิ่งที่สงเสริมและคงไวซึ่งอัตมโนทัศนของแตละบุคคล (Palladino 
1994:3) เมื่อบุคคลรูสึกตัววาตนเองมีคุณคา มีความสามารถที่ไมไดดอยไปกวาคนอื่นก็จะเกิด
ความตองการที่จะเปนตัวของตัวเองที่ตองการพึ่งตัวเอง  ตองการแสดงความสามารถของตนเอง 
ไมคิดแตจะคอยลอกเลียนแบบคนอื่น ทําตามคนอื่น  หวังพึ่งคนอื่นหรือส่ิงอื่น  มีความคิดอิสระที่
ไมติดอยูในกรอบหรือ  กฎเกณฑใดๆ รูจักเลือก รูจักตัดสินใจ รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก กระทํา
โดยไมยึดติดอยูกับผูใดหรือส่ิงใด และเมื่อความตองการไดพัฒนาไปสูข้ันที่สูงขึ้นจะพบวาความ
ตองการที่จะพึ่งพาคนอื่น เปนภาระแกผูอ่ืนหรือส่ิงอื่นจะนอยลง มีแนวทางชีวิตที่เปนตัวของตัวเอง
มากขึ้น มีความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา ตัดสินใจทําอะไรดวยตัวเองและสามารถมีชีวิตอยู
อยางมีความสุขไดดวยตัวเอง    (เกียรติวรรณ อมาตยกุล 2527 : 15-16)   ดังนั้นความภาคภูมิใจ
ในตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคคลไปสูความเปนบุคคลที่มีศักยภาพสมบูรณ (Fully 
Functional Person) ( เชวนา อมรสงเจริญ  2537:2)

     บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมีความสอดคลองกลมกลืนทั้งหมดของ “ตน” 
รับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตนเอง มีจิตใจที่เปดกวาง
และยอมรับส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงพรอมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม  
แบรนเดน (Branden 1966 , อางถึงใน ภาวิณี ธนบดีธรรมจารี 2540:21) ไดสรุปพฤติกรรมการ
แสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงไว ดังนี้

1. มีความยินดีที่มีชีวิต มีความสนุกสนานรื่นเริง ประกายตาแจมใส
2. สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย
3. มีความสามารถในการวิจารณ ยอมรับความผิดพลาดของตนเองไว
4. มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึก และรับฟงคําแนะนําดวยความพึงพอใจ
5. สามารถพูดหรือกระทําในสิ่งที่งายหรือเปนไปได
6. มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคําพูดและกิริยาทาทางอยางเปนธรรมชาติ
7. มีความเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาสใหมๆของชีวิต
8. การมีอารมณขัน มองเห็นสิ่งดีในตนเองและผูอ่ืน
9. มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดีอยูเสมอ
10. มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ
11. สามารถทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆไดอยางมีศักดิ์ศรีในตนเอง

    ในทางตรงขาม      บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา        จะอยูในภาวะความไม
สอดคลองกลมกลืนของ “ตน” มักใชกลไกในการปองกันตนเอง รับรูวาตนเองดอยคาหรือมีคุณคา
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เกินจริง  (ภาวิณี ธนบดีธรรมจารี 2540:22 ) ซึ่งสงผลใหบุคคลเหลานี้มีความวิตกกังวล มีปมดอย 
ออนแอ ชวยตนเองไมได รับรูตนเองในทางไมดี ทอแทใจคิดวาตนเองไมมีประโยชน ส้ินหวัง 
ประเมินคุณคาตนเองต่ํากวาผูอ่ืน        ทําใหขาดความมั่นใจในตนเองและไมประสบความสําเร็จ
ในชีวิต (สุพรรณี จันทรวิเศษ 2539:20 )

    จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลจะแสดง
ออกทางบุคลิกภาพและสุขภาพจิต โดยบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมีบุคลิกภาพและ   
สุขภาพจิตในทางบวก  ในทางตรงกันขามถาบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําก็จะมีบุคลิกภาพ
และสุขภาพจิตในทางลบ

      ความภาคภูมิใจในตนเอง   เปนกระบวนการของการเรียนรูตลอดชีวิต   ซึ่งความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนการประเมิน ตัดสินคุณคาตนเองตามความรูสึกของตนเอง ซึ่งความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนสิ่งที่บุคคลตัดสินดวยตนเองวาตนเองมีคุณคามากนอยแคไหนและจะ
แสดงออกมาทางดานทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง ไดมีนักศึกษาและนักพฤติกรรมศาสตรตลอดจน
นักวิชาการสาขาตางๆไดสรางแนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการศึกษาความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ดังนี้

  คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1984:1-2) กลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองวามีความ
สําคัญอยางยิ่งตอความพึงพอใจของบุคคล ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ความภาคภูมิใจ
ในตนเองเปนทัศนะและความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเองในการกระทําในส่ิงที่คาดหวังเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ โดยคูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981:2-4) กลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งบุคคลใชเปนสิ่งตัดสินวาตนประสบความสําเร็จ  มีอยู 4 ประการ คือ ความ
สามารถ (Competence) ความสําคัญ (Significance) อํานาจในตัว (Power) คุณความดี (Virtue)

   มาสโลว (Maslow 1970:45-46) ไดจัดลําดับความตองการของมนษุยออกเปน 5 ชั้น
ความตองการความภาคภูมิใจในตนเองอยูในลําดับชั้นที่ 4 ของมาสโลว  ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองเกิดขึ้นจากการที่ผูอ่ืนใหการยอมรับโดยดูจากการตอบสนองของพอแม ญาติพี่นองและ
เพื่อนรุนเดียวกัน ความรูสึกนี้หากไดรับการตอบสนองจะนําไปสูความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาในตน 
มีความเขมแข็ง ความสามารถเพียงพอที่จะกระทําสิ่งตางๆ รูสึกวาตนเองมีประโยชนและมีความ
สําคัญตอโลกและหากไมไดรับการตอบสนองจะรูสึกมีปมดอย ออนแอ ชวยตัวเองไมได ซึ่งคนทั่ว
ไปตองการที่จะมีความมั่นคง มีการประเมินคุณคาตนเองสูง นับถือและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้ง
ไดรับการเห็นคุณคาจากผูอ่ืน  มาสโลว แบงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองออกเปน 2 ประเภท คือ
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   มาสโลว แบงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่เกี่ยวของ
กับความรูสึกเห็นคุณคาของตัวเอง   และประเภทที่เกี่ยวของกับการไดรับความเห็นคุณคาจากผูอ่ืน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของแฟรงคและเมอโรลลา เปนแนวทางในการวิจัย ตามราย
ละเอียดดังนี้

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเอง
บาร่ี ( Barry  1988:59-62 ) แบงความภาคภูมิใจในตนเองเปน 4 องคประกอบ 

คือ
1. ความรูสึกตอรางกายตนเอง (The  Body  Self)   หมายถึง  บุคคลคดิและรูสึก

ตอรูปรางและหนาที่ของรางกาย  ตลอดจนความสามารถของหนาที่พื้นฐานของรางกาย
2. ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น (The Interpersonal Self)  เปนสวน

หนึ่งของความภาคภูมิใจในตนเองที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับวิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ไมวาจะ
เปนคนที่สนิทสนมคุนเคยหรือบุคคลที่พบกันโดยบังเอิญ

3. ความสําเร็จของตนเอง (The Achieving Self)  หมายถึง     ส่ิงที่บุคคลรูสึก
เกี่ยวกับความสามารถของเขาที่จะนําเขาไปสูความสําเร็จในชีวิตครอบครัว  การทํางาน  การศึกษา

4. ความเปนเอกลักษณของตนเอง (The Identification Self)  เปนความรูสึกทาง
นามธรรม และพฤติกรรม  แสดงความสนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ

ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนกระบวนการของการเรียนรูตลอดชีวิต (Branden 
1966:40; Coopersmith 1981:9;Norris 1992:18)     จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย         วุฒิภาวะ  
ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต และกระบวนการเรียนรูนี้เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมและสังคมรอบ ๆ ตัว  โดยมีจุดเริ่มตนจากภายในครอบครัว 
(Brundage 1994:27)   ความภาคภูมิใจในตนเองพัฒนามาจากความรัก   การยอมรับเด็กอยาง
แทจริงของพอแม  ส่ิงนี้เปนรากฐานหลักของความภาคภูมิใจในตนเอง และความคาดหวังใหผูอ่ืน
รักตน ตอมาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กจะขยายจากความเอาใจใสของพอแมออกมาสู
บุคคลอื่นในครอบครัว  และขยายกวางออกมาสูเพื่อน   (Buss 1973 , อางถึงใน สถิตย  ภัศระ  
2535 : 19 –21) ชวงวัยเด็กตอนกลางเปนวัยที่รากฐานความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กพัฒนาขึ้น
จากสังคมภายนอกครอบครัว เด็กจะมีความตองการภาคภูมิใจในตนเอง โดยวิถีทางที่เดก็เรียนรู
ตนเอง จะวัดไดจากสิ่งที่เพื่อนคิดตอตัวเขา  เด็กจะเริ่มพัฒนาสติปญญา  ทักษะทางสังคม และ
ความมั่นใจในตนเองใหสูงขึ้น ถาจุดเหลานี้ไดรับการเสริมแรงจากกลุมที่เขานิยมชมชอบ ความ
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ภาคภูมิใจในตนเองก็จะพัฒนาขึ้น ( Craig  1976:360 )    ในชวงวัยรุน  ความภาคภูมิใจในตนเอง
เปนสิ่งที่จะทําใหเขา  ปรับตัวไดดี  โดยการไดรับประสบการณที่จะสรางผลสําเร็จในส่ิงที่ทํา  ฉะนั้น
การเปดโอกาสใหเด็กไดทําสิ่งที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
เด็ก ใหการชวยเหลือ ไมต้ังระดับความคาดหวังตอเด็กจนเกินกําลังความสามารถ เพื่อใหเด็ก
ประสบผลสําเร็จในส่ิงที่ทํา จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได (วัชรี  ทรัพยมี   2518:67)

   เมื่อพิจารณาตามวัยแลว  ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลที่จะพัฒนาเพิ่มข้ึน
ไดเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงวัยกลางคน จึงมีความคงที่หรือเสื่อมถอยลง (Bumside and others 1979 : 
134)

  จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองมีความตอเนื่องมาจาก
ประสบการณต้ังแตวัยเด็ก ซึ่งประสบการณที่ไดรับและการตีความจากประสบการณ จะมีผลตอ
ความรูสึกของตนเอง ถือเปนสิ่งที่จะสรางเสริมหรือบ่ันทอนความภาคภูมิใจในตนเอง

   จะเห็นไดวา  ความภาคภูมิใจในตนเองเปนสิ่งที่จําเปนตอความเปนปกติสุขของรางกาย
และจิตใจของบุคคล (Whall 1987 : 41) หากบุคคลใดมีความภาคภูมิใจในตนเองก็จะสามารถ
เผชิญโลกอยางมั่นใจ และมีความภาคภูมิใจในตนเองวาตนเองมีคา มีความสามารถ มีความพอใจ
ในชีวิตที่เปนอยู รูสึกวาตนเองมีประโยชน ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดประสบเหตุการณที่ทําให
รูสึกวาตนเองหมดความสามารถ ไรประโยชน สูญเสียอํานาจ ซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิตของคนอื่น ๆ หรือ
ของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองก็จะลดลง (Taylor 1982 : 129) บุคคลจะมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ไดบรรลุเปาหมาย  ทําใหรูสึก
วาตนเองเปนผูมีความสามารถ  ความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจะสงผลตอการกระทํากิจกรรมอื่น ๆ 
ดวย โดยผูที่เคยประสบความสําเร็จมากอน มักจะทํางานที่ทาทายความสามารถ โดยเปนงานที่ไม
ยากหรือไมงายเกินไป และมองตนในดานดีมากกวาผูที่เคยลมเหลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีความ
รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง    ดังนั้น  สําหรับการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวคิดและทฤษฎีความภาคภูมิใจในตนเองของแฟรงค และ เมอโรลลา ( Frank and Merolla ) ซึ่ง
แบงความภาคภูมิใจในตนเองออกเปน  2  ประเภท ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน 
และ ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก  มาใชเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ความภาคภูมิใจในตนเองตามแนวคิดของแฟรงคและเมอโรลลา
    แฟรงคและเมอโรลลา  ( Frank and Merolla 1985:77-87 )      ไดแบงความภาคภูมิใจ
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ในตนเองออกเปน 2 ประเภทเชนเดียวกัน ดังนี้

    1. ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน  ( Inner Self-esteem )   คือ  การที่บุคคล
มีความสามารถ กระทําในสิ่งที่ตนเองตองการแลวไดผลตามที่ตนเองปรารถนา กระบวนการ
ประเภทนี้ไดมาจากการรับรูของตนเองซึ่งถาบุคคลรูจักตนเองและประเมินตนเองจากการกระทํา
และไดรับความสุข ความพึงพอใจในผลสําเร็จจากความพากเพียรพยายาม   ความภาคภูมิใจใน
ตนเองขั้นพื้นฐานจะถูกสรางขึ้นอยางถาวรจากประสบการณ การกระทํา ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความ
ภาคภูมิใจในตนเองจากภายในเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคนที่มีผลทําใหความภาคภูมิใจ
ในตนเองของแตละบุคคลแตกตางกัน  ไดแก

 - ความสามารถทั่วไปในดานการพูด   การเปลงเสียง     การแปรงฟนอยาง
สะอาดและถูกวิธี
  - สมรรถภาพ ในดานการเคี้ยวอาหาร

 - ภาวะทางอารมณ  ความรูสึกมีความสุข พึงพอใจ  สนุกสนาน  ราเริงแจมใส
 - ระดับความมุงหวัง เชน การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง

  - ลักษณะทางกายภาพของบุคคล   เชน  การมีบุคลิกภาพที่ดี   รูปรางหนาตา 
ฟนสวยงาม

   2. ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก   ( Functional Self- esteem )
ความภาคภูมิใจชนิดนี้สรางขึ้นโดยผานการประเมินจากการมีปฏิสัมพันธจากสภาพแวดลอม และ
เกี่ยวของกับบุคคลเปลี่ยนแปลงบทบาทอันเนื่องมาจากเหตุการณในชีวิตประจําวัน และไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเองชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได 
ข้ึนอยูกับความคาดหวังตอบทบาทของตนเองทางสังคมและความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ
ที่ไดรับมอบหมาย  และความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอกนี้เปนสวนที่มีความสําคัญมากกวา
สวนที่เปนความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน เพราะถาความภาคภูมิใจในตนเองประเภทนี้ลดลง 
บุคคลจะแสดงออกถึงความคาดหวัง ทอแท ออนลา  มักจะกระทําพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม
ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอกนั้นเปนลักษณะเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย    ซึ่งสามารถสงผลใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่
แตกตางกัน  ซึ่งในกรณีของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะพิจารณาไปที่

 - ครอบครัว   เชน    การเอาใจใสในการดูแลสุขภาพชองปาก            การยอมรับ
ความคิดเห็น การใหอิสระในการทําความสะอาดชองปากดวยตนเอง
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 - ครู ไดแก การชื่นชม ยอมรับในความสามารถในการทําความสะอาดชองปาก
                         - กลุมเพื่อน  เชน การไดรับการยอมรับในกลุมเพื่อน ในดานการมีปฏิสัมพันธ การ
แสดงความคิดเห็น การรวมกิจกรรมตางๆ

แนวทางในการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  ดังนี้
1. ยอมรับในความรูสึกที่แทจริงรวมถึงการสงเสริมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น
2. ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
3. ใหเห็นแบบอยาง (model) การมีอนามัยชองปากที่แข็งแรง สวยงาม
4. ชวยใหบุคคลพัฒนาวิธกีารปองกันการเกิดโรคในชองปากในทางสรางสรรค
5. ใหความสําคัญกับการนับถือตนเองของบุคคลนั้น เพื่อเพิ่มความเขมแข็งในการที่

จะกระทําพฤติกรรมตางๆในการปองกันการเกิดโรคในชองปากอยางสม่ําเสมอ
6. สนับสนุนใหผูใกลชิดมีความรู ความเขาใจในตัวบุคคลนั้น  และใหความรวมมือ

ในการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมที่สัมพันธกับเครือขายทางสังคม 

ซึ่งอิสราเอล  (Israel 1985:65-80) ไดใหความหมายของ “เครือขายทางสังคม” วาเปนกลุมเฉพาะ
ที่มีความเชื่อมโยงระหวางบุคคล  และลักษณะความสัมพันธของบุคคลใน 3 มิติ ไดแก (1) 
ลักษณะโครงสราง  (2) ลักษณะของสัมพันธภาพ  (3) ลักษณะหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย  และ
ไดมี   นักวิชาการหลายทานกลาววา  การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผชิญ
ความเครียด เพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับนั้น   จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  มีอารมณมั่นคง เกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเองและแกปญหาไดตรงจุด  มีผูศึกษาวิจัย           
ใหคําจํากัดความของคําวา แรงสนับสนุนทางสังคม ไวดังนี้

    แคบแพลน และคณะ  (Kaplan  et al 1977 : 50-51) ใหความหมายของแรงสนับสนุน
ทางสังคมไว 2 แนว คือ (1) หมายถึง ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐานของสังคมในแตละคนซึ่ง
ไดรับมาจากสิ่งแวดลอมในสังคมของคนคนนั้น โดยไดรับจากการติดตอสัมพันธกับคนในกลุม
สังคม  (2)  หมายถึง  ความสัมพันธที่มีอยูหรือหายไปของแหลง ซึ่งใหการสนับสนุน คือ  บุคคลที่มี
ความสําคัญตอคนคนนั้น (Significant  others) สําหรับความจําเปนพื้นฐานทางสังคมที่บุคคลได
จากกลุม  แคบแพลน เสนอวา  ความมั่นคงปลอดภัย ความผูกพันทางดานอารมณและความคิด 
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ความไววางใจ ความใกลชิดสนิทสนม การไดเลี้ยงดูชวยเหลือ การเปนสวนหนึ่งของสังคม การได
รับการยอมรับ และเห็นคุณคาและความผูกพัน

   ธอทส  (Thoits 1982:147-148) ไดใหความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมวา เปนการที่
บุคคลในเครือขายสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณและสังคม ส่ิงของหรือขอมูล ซึ่งการ
สนับสนุนนี้    จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยหรือความเครียดได
ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น  และเห็นวาเปนมโนทัศนหลายมิติ ซึ่งจะพิจารณามิติใดมิติหนึ่งไมได 
ตองพิจารณารวมกันทุกดาน

   บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ  ( 2528 : 171 ) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว
วา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่ผูรับแรงสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร 
วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุม แลวมี
ผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูใหตองการ  ซึ่งหมายถึง  การมีสุขภาพอนามัยที่ดี

   จากคําจํากัดความขางตน  สรุปไดวา  แรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  ส่ิงที่ผูรับการ
สนับสนุนทางสังคมไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุส่ิงของ หรือการสนับสนุน
ทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งเปนผลทําใหผูรับปฏิบัติไป
ในทางที่ผูใหตองการ และผูให ในที่นี้คือ ผูปกครอง สวนผูรับ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และ
ส่ิงที่ผูใหตองการก็คือ การมีสุขภาพชองปากที่ดี

 ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม
 มีผูศึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม  และแบงประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม

ไวมากมาย  ในที่นี้จะขอกลาวเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
    ธอทส  (Thoits 1986 : 417) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภทคือ
   1. การสนับสนุนดานเครื่องมือ  ( Instrumental  Aid )  หมายถึง    การชวยเหลือดาน

แรงงาน  อุปกรณ ส่ิงของ เงินทอง ที่จะทําใหบุคคลไดรับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรือหนาที่ที่รับ
ผิดชอบ ไดตามปกติ

  2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  ( Informational  Aid ) หมายถึง การใหการ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร รวมทั้งการแนะนําและขอมูลยอนกลับ ( Feed back )

    3. การใหการสนับสนุนดานอารมณและสังคม  ( Socioemotional  Aid )  หมายถึง การ
ใหความรัก การดูแลเอาใจใส การยอมรับ เห็นคุณคาและการเปนสวนหนึ่งของสังคม

   เฮาส ( House 1985 : 201 )  กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม มี 4 ชนิด คือ
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   1. การสนับสนุนดานอารมณ  ( Emotional Support ) หมายถึง การสนับสนุนดานการ
ยกยอง การใหความรักความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใสและความรูสึกเห็นอกเห็นใจ

   2. การสนับสนุนดานการประเมิน  ( Appraisal  Support )  หมายถึง การเห็นพอง การ
รับรองและการใหขอมูลปอนกลับ เพื่อนําไปใชในการประเมินตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม

   3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  ( Informational  Support )    หมายถึง    การให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ ทิศทาง และการใหขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่
เผชิญอยูได

   4. การสนับสนุนดานเครื่องมือ  ( Instrumental  Support )  หมายถึง   การชวยเหลือ
โดยตรงตอความจําเปนของบุคคล ในเร่ืองเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดลอม

   ไวส  ( Weiss,quoted in Diamond and Johes 1983 : 146 )  ไดกลาวถึงชนิดของการ
สนับสนุนทางสังคมและผลของการขาดการสนับสนุนทางสังคมตามชนิดตาง ๆ ดังนี้

   1. การไดรับความผูกพันใกลชิดสนิทสนม (Attachment) เปนสัมพันธภาพแหงความ
ใกลชิดที่ทําใหรูสึกวาตนเปนที่รักและไดรับการดูแลเอาใจใส     ซึ่งมักไดรับจากบุคคลใกลชิด  เชน 
คูสมรส  สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะรูสึกเดียวดาย

   2. การไดมีโอกาสเลี้ยงดูผูอ่ืน (Oportunity of Nurturance) หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูหรือชวยเหลือผูอ่ืนแลวทําใหตนเองเกิดความรูสึกวาเปนที่ตองการ
ของบุคคลอื่นและพึ่งพาอาศัยได ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตนี้ไรคา

   3. การมีสวนรวมในสังคมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration) หมายถึง 
การมีโอกาสไดเขารวมในกิจกรรมสังคม ทําใหมีการแบงปน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
ความหวงใยซึ่งกันและกัน ถาขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยกออกจากสังคม

   4. การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา (Reassurance of Worth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการเคารพ ยกยอง และชื่นชม ที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในครอบครัวและสังคม         ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความเชื่อมั่นหรือ
ไรประโยชน

   5. ความเชื่อมั่นในความเปนมิตรที่ดี (Sense of Reliable Alliance) การสนับสนุนจะได
มาจากครอบครัวหรือเครือญาติ ซึ่งมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือ หวงใยซึ่งกันและกัน
อยางตอเนื่อง ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความมั่นคงและถูกทอดทิ้ง
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   6. การไดรับการชี้แนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การไดรับความจริงใจ 
ชวยเหลือทางดานอารมณ ขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธา และเชื่อมั่นในชวงที่บุคคลเผชิญ
กับความเครียด หรือภาวะวิกฤติ ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทส้ินหวัง

   คอบบ (Cobb 1976:302) กลาวถึงชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมวา ประกอบดวย
การสนับสนุน 3 ดาน คือ

    1.การสนับสนุนดานอารมณ  (Emotional Support)  คือ    การใหความรักและการดูแล
เอาใจใส
     2.การสนับสนนุดานการใหการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem Support) เปนขอมูลที่
ย้ําใหบุคคลรูวาตนเปนคนมีคา เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น

   3.การสนับสนุนดานการไดมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially Support) 
เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

   จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นไดมีผูศึกษาไว และตั้งเปน
ทฤษฎีรวมทั้งหลักการไวเปนจํานวนมาก ซึ่งในแตละทฤษฎีจะมลัีกษณะหลักๆที่คลายคลึงกันเพิ่ม
หรือแตกตางกันเพียงเล็กนอย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
ของธอทส (Thoits) มาใชในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้

   ระดับของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
   กอททลีบ (Gottlieb 1985:5-22) ไดแบงระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 

3 ระดับ คือ
   1. ระดับกวาง (Macro Level) จะวัดโดยพิจารณาถึงการเขารวมหรือมีสวนรวมในสังคม 

การเขารวมกิจกรรมกับกลุมตางๆ การดําเนินชีวิตในชุมชน ฯลฯ
   2. ระดับกลุมเครือขาย (Mezzo Level) เปนการมองที่โครงสรางและหนาที่ของเครือขาย

สังคมดวยการวัดอยางเฉพาะเจาะจงถึงกลุมที่ติดตออยูดวยอยางสม่ําเสมอ ไดแก กลุมเพื่อน 
ครอบครัว

   3. ระดับลึกหรือระดับแคบ (Micro Level)  คือ  ระดับความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุด  ซึ่ง
เชื่อวาสิ่งสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง ไดแก 
สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัวหรือคนรัก    ซึ่งมีความใกลชิดทางอารมณ  ใหการสนับสนุน
ทางจิตใจ แสดงความรักและหวงใย (Affective Support)
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   แหลงการสนับสนุนทางสังคม
    โดยปกติกลุมสังคมแบงออกเปน  2 ประเภทใหญๆ คือ กลุมสังคมปฐมภูมิ ไดแก ครอบ

ครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน กลุมสังคมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมงาน กลุมวิชาชีพ และกลุม
สังคมอื่นๆ (จริยา คมพยัคฆ 2531 :99)

    อุบล นิวัติชัย (2537:285) ไดอางถึงแนวคิดของแคปแลน (Caplan)เกี่ยวกับการจัดกลุม
บุคคล ซึ่งเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไว 3 กลุม คือ

  1. กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive 
System) ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1  เปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง (Kin) ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ 
แม ลูก หลาน

ประเภทที่ 2  ไดแก ครอบครัวใกลชิด (Kinth) ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อนบาน คนรูจัก
คุนเคย คนที่ทํางานเดียวกัน

     2. องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน (Organized Support) หมายถงึ กลุมบุคคลที่
มารวมตัวกันเปนหนวย ชมรม สมาคม ซึ่งไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชน สมาคม     
ผูสูงอายุ เปนตน

     3. กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ (Professional Health Care Worker) หมายถึง บุคคล
ที่อยูในวงการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ

     บราวนและแมค แอลวีน (Brown 1986:4 –9 , Mae Elveen 1978: 320-323,อางถึงใน
จริยา คมพยัคฆ 2531 :320 - 323) ที่กลาววา ครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความ
สําคัญ และใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด รองลงมาจะเปนกลุมญาติพี่นองและกลุมเพื่อน แตอยางไรก็
ตามความตองการสนับสนุนจากแหลงตางๆจะมีมากนอยตางกันขึ้นอยูกับภาวะสุขภาพและความ
ตองการของบุคคลดวย

   สรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากบุคคล
หรือกลุมคน แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้หมายถึง            
แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถชวยใหผูรับมีพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคในชองปากไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของธอทส 
(Thoits) ซึ่งไดแบงประเภทของพฤติกรรมในการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ดาน คือ การสนับสนุน
ดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานเครื่องมือ โดยใช              
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แรงสนับสนุนทางสังคมมาจากพอแม หรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อน มาใชเปนสิ่งทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
    ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
     พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ

บุคคล พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้
     เอกสิทธิ์ บุญคลาย ( 2532:8 , อางถึงใน ยศ อัมพรรัตน  2536:12) ไดอธิบายไววา 

การรับประทานอาหารของมนุษยจะตองประกอบไปดวยพฤติกรรมหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้ังแตการ
เลือกซื้ออาหาร การปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร ซึ่งจะเปนกระบวนการที่จะนําไปสูการได
อาหารอรอย สะอาด และมีประโยชนตอรางกาย

     ศิริลักษณ สินธวาลัย (2533:86)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไววา พฤติกรรมการบริโภคเปนเรื่องของลักษณะการรับประทานอาหารวารับประทานอะไร 
รับประทานอยางไร     มากหรือนอย     บอยหรือไมในรอบวันหรือเดือน       มีระเบียบมารยาทการ
รับประทานอาหารเปนอยางไร เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจําแนกไปตามลักษณะหรือประเภท
ของบุคคล  เชน  เด็ก  ผูใหญ  คนชรา  เปนตน   หรืออาจจําแนกการรับประทานตามโอกาส เชน 
รับประทานที่บาน      รับประทานที่รานอาหาร  เปนตน

     สุทธิลักษณ สมิตตะสิริ (2533:4-5) กลาวถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไววา           
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนการแสดงออกของบุคคลที่สังเกตได และสังเกตไมไดเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธกับส่ิงอื่น เชน ความเชื่อเร่ืองอาหาร ขอหามในเรื่องอาหาร 
ความนิยมในเรื่องอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหาร     ลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทั้งสิ้น

      องคการอนามัยโลก (WHO 1972:17) ไดใหคํานิยามวา การประพฤติ ปฏิบัติที่เคยชิน
ในการรับประทานอาหาร ไดแก ชนิดของอาหารที่กิน การกินหรือไมกินอะไร  กินอยางไร จํานวน
มื้อที่กิน อุปกรณที่ใช รวมถึงสุขนิสัยกอนและหลังการกินอาหาร

      สรุปไดวา     พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    หมายถึง  ลักษณะหรือการกระทาํเกี่ยว
กับการกินอาหาร    การเลือกกินหรือไมกินอาหาร รวมทั้งสุขนิสัยที่เกี่ยวของกับการกินอาหาร เชน 
การบวนปากหลังรับประทานอาหาร การลางมือกอนและหลังกินอาหาร
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   แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
    พฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือพฤติกรรมการกินเปนการเรียนรูทางสังคมที่สะสมมา

ต้ังแตเด็ก ไมใชการเรียนรูดวยตนเองตามสัญชาตญาณธรรมชาติ มนุษยเราบริโภคอาหารหรือรูวา
อะไรเปนอาหารจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยมที่คนในสังคมวัฒนธรรมยึดถือ
ปฏิบัติ (รุงวิทย มาศงามเมือง และวิจิตร ฟุงลัดดา  2530:122)

     Kolasa (1981: 9 - 11) กลาวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารวาเปนพฤติกรรมที่ข้ึนอยู
กับแบบแผนการดําเนินชีวิต  ( Life style )    ของแตละบุคคลซึ่งแบบอยางการดําเนินชีวิตนี้ไดรับ
อิทธิพลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับอาหารไดแก คํากลาวหรือขอความ การที่คนรูวาอะไรรับประทาน
ไดหรือไมไดนั้น บางคนไมทราบวา เมือรับประทานแลวจะมีประโยชนหรือไมอยางไร และไมไดสน
ใจที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณคาของอาหารนั้นๆ   เพราะคนทั่วไปมักพอใจกินอาหารดวย
รสชาติถูกใจเปนสิ่งสําคัญกวากินดวยคุณคา ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พบอยูในแตละ
สังคมจึงไมจําเปนตองเปนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง และสอดคลองกับหลักวิชาโภชนาการ
เสมอไป

     ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนครั้งนี้เพื่อ
ใหมีความเหมาะสม      สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลตออนามัยชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ผูศึกษาจึงไดสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารในดานตางๆของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวคิดของ ภรณี พีรานนท ( 2535:202) ดังนี้ คือ

    1. ความนิยมในการบริโภคอาหาร
        ความนิยมในการบริโภคอาหาร เปนความชอบรับประทานอาหารประเภทใดประเภท

หนึ่งของแตละบุคคล เชน ความนิยมในรูปแบบของอาหาร ลักษณะของอาหาร และรสชาติอาหาร
        รูปแบบของอาหาร อาหารที่ไดโดยตรงจากธรรมชาติ  เชน ขาว ขาวโพด ออย ผัก

และผลไมตางๆ แปงและน้ําตาลในอาหารเหลานี้ จะอยูในลักษณะหยาบจึงติดฟนนอย และมี
ความหวานหรือสวนประกอบของน้ําตาลนอยกวาอาหารที่ไดจากการสกัดหรือสังเคราะหจากโรง
งาน โดยสกัดเอาความหยาบที่มีอยูในธรรมชาติออกหมด   เชน  น้ําตาลทราย   ลูกอม        
ช็อกโกแลต น้ําหวาน ทอฟฟ เปนตน อาหารในลักษณะหลังนี้จึงติดฟนงายและมีรสหวาน มีสวน
ประกอบของน้ําตาลสูง ซึ่งเปนอันตรายตอฟนและเหงือกมากกวาอาหารในลักษณะแรก

        ลักษณะของอาหาร อาหารประเภทเนื้อสัตว อาหารเหนียวหนืด แข็งกรอบที่มี
ลักษณะหยาบหรือเปนเสนใย เชน  ผัก  ผลไมตางๆ  จะไมติดคางบนตัวฟนและยังลดการ
หมักหมมของเศษอาหารบนตัวฟน    เพราะอาหารหยาบหรือเปนเสนใยนั้นจะเสียดสีกับตัวฟน    
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นอกจากนี้การเคี้ยวอาหารหยาบหรือเปนเสนใยจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในชองปาก ทําใหฟน 
เหงือก เนื้อเยื่อที่รองรับฟนและกระดูกขากรรไกรมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง มีสุขภาพดี สวน
อาหารที่ออนนิ่มจะทําใหอาหารนั้นติดคางอยูบนตัวฟน ทําใหงายตอการเกิดโรคในชองปาก และ
การเคี้ยวอาหารประเภทนี้ไมตองออกแรงบดเคี้ยว ทําใหกระดูกบริเวณที่ลอมรอบรากฟนทํางานได
ไมเต็มที่เกิดการออนแอหรืออาจลีบได ดังนั้นอาหารที่รับประทานจึงไมควรรับประทานอาหารออน
หรือเหลวแตเพียงอยางเดยีวควรมีโอกาสขบเคี้ยวอาหารหยาบหรือเปนเสนใย เชน ผลไมตางๆดวย

    รสชาติอาหาร อาหารที่มีรสเปร้ียวจัดหรืออาหารที่มีกรด  เชน  น้ําอัดลม ก็อาจทําใหฟน
สึกกรอนได

    2.ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ
    การรับประทานอาหารวาง หรือการรับประทานอาหารพร่ําเพร่ือ หรือรับประทานอาหาร

บอยๆ จะทําใหฟนมีโอกาสสัมผัสกับกรด ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของจุลินทรียกับเศษอาหารที่
ตกคางอยูในชองปากบอยครั้ง โอกาสการเกิดโรคฟนผุจะมีมากขึ้นดวย

    จากการศึกษาของ ศิริพร หาขุน (2536 : 109 – 110, อางถึงในสุณี วงศคงคาเทพ และ
คณะ 2542:5 - 6) ไดจัดหมวดหมูของอาหารวางไวหลายประเภท ไดแก ประเภทเครื่องดื่ม นมและ
ผลิตภัณฑจากนม ขนมปงและผลิตภัณฑแปงสาลี ลูกอม ขนมหวาน ผลไมประเภทตางๆถั่วและ
ผลิตภัณฑจากถั่ว ประเภทเนื้อสัตว อาหารวางที่ปรุงรสบรรจุสําเร็จรูป ประเภทผัก และอาหารชนิด
อ่ืนๆ

    จะเห็นวาอาหารวางและเครื่องดื่มสวนใหญนั้นมักจะมีแปงและน้ําตาลเปนสวน
ประกอบที่สําคัญ ดังนั้นจึงทําใหเกิดโรคฟนผุไดงาย เนื่องจากเปนอาหารที่เชื้อจุลินทรียนําไปสราง
พลังงาน ซึ่งใหผลเปนกรด กรดนี้จะกัดกรอนฟน ทําใหเกิดโรคฟนผุในที่สุด นอกจากนี้แลว น้ําตาล
ยังกอใหเกิดการจับตัวเปนคราบจุลินทรีย (Plaque) ซึ่งจะมีความเหนียวเกาะติดฟน ยากแกการ
ละลาย ผิวเคลือบฟนจะถูกทาํลายคอนขางรวดเร็ว เพียง 2-3 นาทีหลังรับประทานอาหารประเภท
แปงและน้ําตาล กรดจะถูกกําจัดออกโดยน้ําลายไดเอง โดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจาก
บริโภคอาหาร การชะลางของน้ําลายจะทําไดดีในชวงของมื้ออาหาร ซึ่งน้ําลายถูกกระตุนใหไหลสู
ชองปากมากที่สุด แตถามีการบริโภคอาหารวางหรือเครื่องดื่มถี่ๆ หรือบอยๆครั้ง ปริมาณน้ําตาล
และกรดในน้ําลายจะสูงอยูตลอดเวลา ทําใหเนื้อฟนถูกทําลายอยางตอเนื่อง ฟนจึงมีโอกาสผุมาก
ข้ึนเพราะฉะนั้นการกินอาหารตามมื้อมีสวนชวยในการชะลางใหเกิดเร็วขึ้น และการทําลายเนื้อฟน
จะเกิดไดนอยลง
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   สารอาหารที่มีผลตออนามัยชองปาก
   ปาก  เปนอวัยวะหนึ่งของรางกาย สารอาหารหมูตางๆที่จําเปนตอรางกายยอมมีความ   

จําเปนตอปากเชนกัน ซึ่งความตองการสารอาหารหมูตางๆยอมมีสัดสวนที่ตางกัน สารอาหารที่มี
ผลตออนามัยในชองปาก อาจพิจารณาไดตามชวงของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของฟนหรือ
ระยะที่ฟนขึ้น ดังนี้

    1. ในแตละชวงของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของฟน สารอาหารที่มีผลตออนามัย
ชองปากที่เห็นไดอยางชัดเจน ไดแก
                1.1 โปรตีน เปนสวนประกอบอินทรียสารของฟน ถาขาดสารโปรตีนจะมีผลใหฟนมี
รูปรางไมสมบูรณ เนื้อฟนไมเรียบ แคลเซียมเขาไปจับในเนื้อฟนไดไมดี เนื้อเยื่อโครงสรางของ
เหงือกไมแข็งแรงเกิดโรคไดงาย นอกจากนี้ยังทําใหมีความบกพรองในการสรางภูมิตานทานโรค
ของรางกาย
                    1.2 ไขมัน ชวยใหมีการนําพาวิตามินเอ วิตามินดี ไดดี
                    1.3 แคลเซียมและฟอสฟอรัส  เปนตัวควบคุมการทํางานและการเจริญเติบโตของ
รางกาย มีความสําคัญในการสรางโครงกระดูกและฟน โดยมีวิตามินเปนตัวชวยเสริมใหกระบวน
การสรางกระดูกและฟนเปนไปไดอยางปกติและสมบูรณถารางกายไดรับแคลเซียมและฟอสฟอรัส
ไมเพียงพอ ฟนจะมีรูปรางผิดปกติได
                    1.4 ฟลูออไรด ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแกเนื้อฟน สามารถทนตอการถูกกรดละลาย
ไดสูงจึงใชในการปองกันการผุของฟน
                    1.5 วิตามินเอ ถารางกายขาดวิตามินเอในชวงอายุแรกเกิดถึง 5 ป จะมีผลทําใหเกิด
การติดเชื้อไดงาย เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลบุผิว ซึ่งสงผลตอสุขภาพชองปากและทําใหเกิด
ความผิดปกติของผิวเคลือบฟนไดดวย
                    1.6 วิตามินดี มีหนาที่สําคัญในการชวยเสริมการใชแคลเซียมและฟอสฟอรัสภายใน
รางกาย ทําใหการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีอัตราสูงขึ้น ทําหนาที่ควบคุมระดับของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในการไหลเวียนของเลือด ชวยใหแรธาตุทั้งสองเขาไปสะสมในโครงสราง
ของกระดูกและฟนไดดี
                      1.7 วิตามินซี  เปนตัวการสําคัญในการสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการสรางเนื้อฟน ถาไดรับวิตามินซีไมเพียงพอในระยะที่กําลังสรางฟน จะมีผลใหเซลลที่สราง
เนื้อฟนทําหนาที่ไดไมดี ฟนจะมีรูปรางผิดปกติ และผุไดงาย
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     2. ในระยะที่ฟนขึ้นในชองปากแลว  สารฟลูออไรดจะมีประโยชน  ชวยใหฟนแข็งแรง
ในสวนผิวนอกของเคลือบฟน  โดยสารฟลูออไรดจะทําปฏิกิริยากับผิวเคลือบฟนใหมีโครงสรางที่
แข็งแรง ทนตอการถูกกรดละลาย จึงชวยลดการผุของฟนได  สวนอาหารอื่น ๆ จะมีประโยชนตอ
ฟนไมมากนักแตจะมีประโยชนตอสุขภาพทั่วไปของรางกายและอวัยวะรองรับฟน  เหงือกและ
เนื้อเยื่อในชองปากจําเปนตองไดรับสารอาหารอยางครบถวนและเพียงพอตอไปตลอดชีวิต  เพื่อ
ความคงอยูในสภาพที่สมบูรณแข็งแรง และไมเกิดโรค  การรับประทานอาหารในระยะที่ฟนขึ้นใน
ชองปากแลว  มีขอที่ควรคํานึงถึง  ดังนี้

2.1 สารอาหารพวกคารโบไฮเดรต      มีขอควรระวังในการรับประทานสารอาหาร
ประเภทนี้  เพราะเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดโรคฟนผุและโรคเหงือก  กลาวคือ แบคทีเรีย
บางชนิดในชองปากจะทําปฏิกิริยาทางเคมี เปลี่ยนอาหารคารโบไฮเดรตใหเปนกรด  และกรดนี้จะ
ไปละลายเคลือบฟนทําใหเกิดรอยผุได  แตเนื่องจากรางกายจําเปนตองไดรับสารอาหาร
คารโบไฮเดรตเพื่อไปสรางพลังงานในการดํารงชีวิต  จึงไมสามารถงดอาหารประเภทนี้ได ดังนั้นจึง
ควรรับประทานอาหารประเภทนี้เทาที่จําเปนและไดสัดสวนกับอาหารประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม  
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารคารโบไฮเดรตที่มีลักษณะขนเหนียว  หวานจัด ติดฟนไดงาย เชน 
ลูกกวาด   น้ําเชื่อม  ทอฟฟ     ช็อกโกแลต  และควรบวนปากหรือแปรงฟนใหสะอาดทันทีภายหลัง
รับประทานอาหารแลว

2.2 สารอาหารไขมัน     นอกจากมีผลตอฟนในระยะที่กําลังเจริญเติบโต โดยชวย
นําพาวิตามินดี วิตามินเอ ดังกลาวขางตนแลว  สารอาหารไขมันยังคงมีบทบาทตออนามัยชองปาก
ในระยะที่ฟนขึ้นในชองปากแลวในอีกรูปแบบหนึ่ง  กลาวคือ  สารอาหารไขมันจะชวยลดการผุของ
ฟนได  โดยไขมันจะไปเคลือบผิวฟนใหล่ืน ทําใหเศษอาหารไปสะสมตกคางไดยาก  ชั้นของไขมันที่
ฉาบอยูบนคราบจุลินทรียจะปองกันไมใหสารที่ทําใหเกิดการบูดเนาผานเขาไป และปองกันไมให
กรดผานออกมา  นอกจากนี้ไขมันที่มีความเขมขนสูง จะรบกวนการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย  
การเพิ่มปริมาณสารอาหารไขมันจะชวยลดปริมาณสารคารโบไฮเดรต ซึ่งเชื้อแบคทีเรียใชสรางกรด 
ดังนั้นเพื่อสุขภาพอนามัยชองปาก จึงสมควรรับประทานอาหารไขมันในสัดสวนที่พอเหมาะ เพื่อ
ทดแทนสารอาหารคารโบไฮเดรตในบางสวน

   สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งนี้  
ผูวิจัยมุงเนนถึงการศึกษาการบริโภคสารอาหารที่มีผลตออนามัยชองปากในระยะที่ฟนขึ้นในชอง
ปากแลว  เพราะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเปนวัยที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตของฟน
สมบูรณเต็มที่แลว
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก

     1. ความหมายของพฤติกรรม
    การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  มีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมไวหลายทฤษฎี  

มีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย  ดังนี้
     พจนานุกรมลองแมน ( Longman )  ไดใหคําจํากัดความวา  พฤติกรรมเปนการกระทํา

หรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอ
ส่ิงกระตุนภายในหรือภายนอก  รวมทั้งเปนกิจกรรมการกระทําตาง ๆ ที่เปนไปอยางมจีุดมุงหมาย  
สังเกตเห็นได หรือเปนกิจกรรมการกระทําตาง ๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลว หรือเปนไปอยางไม
รูสึกตัว  ( Robert M. Goldenson 1984 : 90 )

    ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  ( 2527 : 98 )  กลาววา  พฤติกรรมมนุษย เปนการเรียนรูอยาง
หนึ่งซึ่งสามารถทําความเขาใจได  โดยพฤติกรรมมนุษยแบงเปน  2  ชนิด คือ พฤติกรรมภายใน 
หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาภายในตัวบุคคลซึ่งสมองมีหนาที่รวบรวม สะสม และสั่งการ ทั้งที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน การสูบฉีดเลือด ความคิด ความรูสึก  พฤติกรรมภายในมักไม
สามารถวัดหรือสังเกตไดโดยบุคคลอื่น  แตสามารถใชเครื่องมือบางอยางวัดได  สวนพฤติกรรม
ภายนอก หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกใหบุคคลอื่นเห็น และสังเกตได เชน 
การยืน การนั่ง การเดิน การขับรถ ฯลฯ

   จากคําจํากัดความตาง ๆ    พอสรุปความหมายของพฤติกรรมไดวา  “ พฤติกรรม  
หมายถึง  การกระทําหรือการตอบสนองของมนุษยตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง หรือส่ิง
กระตุนตาง ๆ โดยการกระทํานั้นเปนไปโดยมีจุดมุงหมาย และเปนไปอยางใครครวญและไมวาสิ่งมี
ชีวิตและบุคคลอื่นสามารถสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม ”

   สําหรับการวิจัยครั้งนี้    ไดใหความหมายของ  “ พฤติกรรม ”  วาหมายถึง   กิจกรรมหรือ
การกระทําที่ปฏิบัติ เพื่อเปนการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเปนการ
กระทําทั้งที่โดยรูตัวหรือไมรูตัวและบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม  ซึ่งนักเรียนจะ
แสดงออกมาในรูปของการกระทําหรือการตอบสนองตอเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการศึกษาพฤติกรรม

   2. องคประกอบของพฤติกรรม
  เบนจามิน   เอส บลูม  ( Benjamin S. Bloom 1976 : 101)   กลาววา     พฤติกรรมมี

องคประกอบอยู 3 สวน คือ
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1. พฤติกรรมดานพุทธิปญญา  ( Cognitive  Domain ) พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวของ
กับการรับรู  การรู    การจําขอเท็จจริงตาง ๆ    รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ      และทักษะทาง
สติปญญา การใชวิจารญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ  พฤติกรรมดานนี้ประกอบดวยความ
สามารถระดับตาง ๆ คือความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การประยุกตหรือ
การนําความรูไปใช (application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการ
ประเมิน  (evaluation)

            2. พฤติกรรมดานทัศนคติ    คานิยม     ความรูสึกชอบ  ( Affective  domain ) ซึ่ง
พฤติกรรมดานนี้ หมายถึง ความสนใจ ความคิดเห็น ความรูสึก ทาที ความชอบ  ไมชอบ การให
คุณคา การรับ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในจิตของบุคคล ยากเกินแกการอธิบาย  พฤติกรรมดานนี้  ประกอบดวย  5  ข้ันตอน  คือ  การ
รับรูหรือการใหความสนใจ (receiving or attending) การตอบสนอง (responding) การใหคาหรือ
การเกดิคานิยม (valuing) การจัดกลุม (organizing) และการแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ
(characterization by a value)

3. พฤติกรรมดานการปฏิบัติ ( Psychomotor  domain ) เปนพฤติกรรมที่ใชความ
สามารถทางรางกายแสดงออกซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตไดใน
สถานการณหนึ่ง หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่ลาชา  คือ บุคคลไมไดปฏิบัติทันที  แตคาดคะเนวา
อาจปฏิบัติในโอกาสตอไป  พฤติกรรมการแสดงออกนี้ เปนพฤติกรรมขั้นสุดทายที่เปนเปาหมาย
ของการศึกษา  ซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมระดับตาง ๆ ที่กลาวมาแลวเปนสวนประกอบ  ( ทางดาน
พุทธิปญญาและดานทัศนคติ ) พฤติกรรมดานนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย แต
กระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน

3. ประเภทของพฤติกรรม
การกระทําหรือการแสดงออกของมนุษยทั้งทางความรูสึกนึกคิด คําพูด การกระทํา ทาทาง

ตาง ๆ มีความสําคัญ    เพราะเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการอยูรวมกันในสังคม     การจําแนก
พฤตกิรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  อาจจําแนกออกไดหลายลักษณะ  ถาจําแนกโดยการอาศัยการ
สังเกตเปนหลักสําคัญ  ปรียาพร  วงศบุตรโรจน ( 2521 : 7 ) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้
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1.1 พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปด  ( Covert  Behavior )      การกระทํา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซึ่งสมองจะทําหนาที่รวบรวมและสั่งการ  มีทั้งที่เปนรูปธรรม ไดแก 
การเตนของหัวใจ  การบีบตัวของลําไส  และที่เปนนามธรรม  ไดแก  ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความนิยม ซึ่งมีอยูในสมองของคน ไมสามารถสังเกตเห็นได

3.2 พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย ( Overt  Behavior )   คือปฏิกิริยา
ของบุคคล  หรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นไดทั้งทางวาจา  การกระทํา 
ทาทางตาง ๆ  เชน การพูด การหัวเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกตนไม  
พฤติกรรมภายนอกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของมนุษยในการที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอื่น และเปน
สาเหตุสําคัญในการอนุเคราะหโลกหรืออนุรักษส่ิงแวดลอม

    ดังนั้น พฤติกรรมจึงเปนกิจกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกมาทั้งที่ไมสามารถสังเกต
เห็นได  เชน  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก ทัศนคติ  และทั้งที่สามารถสังเกตเห็นได  เชน วาจา 
ทาทาง  วิธีการกระทําดานหลังนี้จะตองอาศัยการกระทําในดานแรกเปนสวนประกอบในการแสดง
ออก

ความหมายของการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
 คณะกรรมการสํารวจหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตรตาง ๆ ในประเทศสหรัฐ

อเมริกา  กลาววา  การปองกันในทางทันตกรรม  หมายถึง  ความพยายามใด ๆ ซึ่งจะกอใหเกิด
การดําเนินชีวิตของมนุษยอยางปกติ และปองกันไมใหเกิดโรคของชองปากและอวัยวะใกลเคียง

  อัลเฟรด      ซีโฟน  ( Alfred , อางถึงใน วัลลภ  ภูวพานิช  2535 : 5 – 6 )        กลาววา  
ทันตกรรมปองกัน เปนวีธีการตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดหรือคงสภาวะสภาพชองปากที่ดี
โดยวิธีการปองกันหรือกําจัดสาเหตุการเกิดโรคมากกวาการบําบัดรักษาผลที่ติดตามมาของโรค  
ตัวอยางเชน    การใหการศึกษาเกี่ยวกับการโภชนาการหรืออ่ืน ๆ     ซึ่งจะทําใหเกิดหรือคงสภาวะ
สุขภาพชองปากที่ดีได

   กลาวโดยสรุป  การปองกันการเกิดโรคในชองปาก  หมายถึง วิธีการหรือมาตรการใด ๆ 
ที่จะกําจัดสาเหตุการเกิดโรคหรือความผิดปกติใด ๆ ในชองปาก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงไวซึ่ง
สุขภาพที่ดีของชองปาก
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   ระดับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
    วัลลภ  ภูวพานิช  ( 2535 : 12 – 17 ) ไดกลาวถึง การปองกันการเกิดโรคในชองปากวา  

สามารถจําแนกไดเปน  3  ระดับ คือ
    1. การปองกันระดับปฐมภูมิ ( Primary  Prevention )
     เปนการปองกันกอนที่จะเกิดโรคทางทันตกรรม หรือความผิดปกติอ่ืน ๆ นับเปนการ

ปองกันการเกิดโรคในชองปากลําดับแรกที่ถือวา มีความสําคัญที่สุด  เนื่องจากเปนการทําใหบุคคล
มีความสามารถในการตานทานการเกิดโรค  เกิดความตระหนัก และภาคภมูิใจในสุขภาพชองปาก
ของตัวเอง

     การปองกันโรคในชองปากระดับปฐมภูมิ  สามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท คือ
1.1 การสงเสริมสุขภาพ ( Health  promotion ) เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุ

ประสงคเพื่อจะยกระดับมาตรฐานของสุขภาพในชองปาก  ไดแก การใหทันตสุขศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการโภชนาการ  การมาหาทันตแพทยเพื่อรับการตรวจสุขภาพในชองปากเปนระยะ  
และการสอนวิธีรักษาอนามัยชองปากที่ถูกตอง  การสงเสริมสุขภาพของบุตรหลานโดยการให
ความรูแกมารดาในการเลี้ยงดูทารก  หรือการสงเสริมใหชุมชนมีความรูเพิ่มข้ึน หรือปรับปรุงสภาพ
ที่อยูอาศัยใหดีข้ึน    เปนตน  ซึ่งลักษณะสําคัญของการสงเสริมสุขภาพเหลานี้    ไมใชเพียงเพื่อ
เปาหมายเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งเทานั้น     แตจะเปนการยกระดับสุขภาพทั่วไปไมเฉพาะสุขภาพ
ชองปากเทานั้น

1.2 มาตรการปองกันโรคเฉพาะ  ( Specifie  protection )  เปนกิจกรรมซึ่งกระทํา
ในระยะกอนเกิดโรคตอโรคเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  หรือกลุมโรคใดกลุมหนึ่ง เพื่อหยุดยั้งการดําเนิน
ของโรค  มาตรการปองกันโรคเฉพาะตาง ๆ อาจจําแนกตามกลไกการทํางานไดเปน 3 กลุม ดังนี้

1.2.1 การปองกันที่มุงกระทําตอส่ิงแวดลอมของชองปาก ( oral  
environment ) เชน  การทําความสะอาดในชองปาก ( oral  cleanliness )  เพื่อปองกันโรคปริทันต
และการบริโภคอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพในชองปาก  เปนตน

1.2.2 การปองกันที่มีผลตอการปองกันเฉพาะที่ของฟน  ( local  
protection of the tooth )  เชน   การทาสารฟลูออไรดบนตัวฟน    การบูรณะฟนเพื่อปองกันการ
ลุกลามของฟนผุ เปนตน
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1.3 การปองกันที่มีผลตอการพัฒนาโครงสรางของฟน ( development  
protection  of  structures  in  the  mouth ) เชน  การไดรับสารฟลูออไรด  หรือสารอาหารจาก
อาหารผานระบบการไหลเวียนเลือด  เปนตน

    2. การปองกันระดับทุติยภูมิ  ( Secondary  Prevention )
   เปนการปองกันโรคในระยะที่มีโรคเกิดขึ้นแลว  เปนการดําเนินการชวยสงเสริมและ

สนับสนุนการปองกันโรคในระดับปฐมภูมิ  ในกรณีที่การดําเนินงานยังไมไดผลดีเปนผลใหเกิดโรค
ข้ึน  ความมุงหมายที่สําคัญของการปองกันโรคในระยะมีโรคเกิด คือ การระงับกระบวนการดําเนิน
ของโรค  การลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นใหนอยลง และหายไปไดโดยเร็วที่สุด     มาตรการตาง ๆ 
ดังกลาวมีดังนี้

2.1 การคนหาโรคใหไดในระยะเริ่มแรก  ( Early  diagnosis ) เปนการปองกัน
และควบคุมโรคที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะการที่สามารถคนหาโรคไดเสียแตระยะเริ่ม
แรกที่มีอาการ และยังไมลุกลาม  ทําใหสามารถระงับกระบวนการดําเนินของโรค  โดยใหการรักษา
ไดถูกตองทั้งสามารถปองกันโรคแทรกซอนและผลเสียที่อาจเกิดตามมา เปนผลใหเกิดการพิการ
หรือสูญเสียฟนนอยลงได

2.2 การใหการรักษาไดทันที    ( Prompt  and  effective  treatment )  โรคใน
ชองปากตาง ๆ      เมื่อไดรับการวินิจฉัยอยางถูกตองแลว       การใหการรักษาอยางทันทีและมี
ประสิทธิภาพ มีผลทําใหความเจ็บปวดหายไดโดยเร็ว  สามารถปองกันผลเสีย และโรคแทรกซอนที่
เกิดตามมาไดเปนอยางดี และปองกันไดโดยเร็ว  นอกจากนั้น การรักษาทันทียังมีผลในการกําจัด
แหลงแพรโรค หรือบอเกิดโรคที่อยูในตัวผูปวยไดอยางดี     โดยเฉพาะโรคบางโรคซึ่งไมมวีิธีการ
ปองกันเฉพาะ เชนโรคมะเร็งในชองปากการไดรับรักษาทันทีจึงเปนวิธีปองกันที่ดีที่สุด

  3. การปองกันระดับตติยภูมิ  ( Tertiary  Prevention )
      ธรรมชาติของการเกิดโรคในชองปากที่สําคัญประการหนึ่ง    คือ    เมื่อปลอยทิ้งใหโรค

ลุกลามมาก    ไมเพียงแตเกิดความพิการของอวัยวะชองปากเทานั้น    ยังมีผลกระทบตอสุขภาพ
รางกายทั่วไปดวย  อาทิ   การลุกลามของโรคจากภายในชองปากหรือการติดเชื้อสูระบบรางกาย
ทั่วไป  ซึ่งอาจทําใหเกิดความพิการทุพพลภาพแกอวัยวะนั้น ๆ ของรางกายได  การปองกันในระดับ
นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อรักษาผูปวยที่มีอาการใหหายโดยเร็ว เพื่อลดผลเสีย และโรคแทรกซอนที่จะเกิด
ข้ึนตามมาภายหลังการเกิดโรค  มาตรการการปองกันในระดับตติยภูมิ แบงไดเปน 2 ประการ คือ

3.1 การจํากัดความพิการของโรค  ( Disability  limitation )  เปนการยับยั้งโรคไม
ใหเกิดการลุกลามตอไป  อาทิ  เมื่อเกิดโรคฟนผุทะลุโพรงประสาทฟน     จะทําใหคนไขมีอาการ
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ปวดอยางรุนแรง  การตัดประสาทฟนบางสวนหรือการรักษารากฟน การถอนฟน  ก็จะไมทําให
อาการของโรคลุกลามมากขึ้น  การขูดเหงือก  การเกลารากฟน  การทําศัลยกรรมปริทันตในการ
รักษาโรคปริทันตลุกลาม  การฉายแสงผาตัดหรือเคมีบําบัดสําหรับมะเร็งไมชองปาก  การจัดฟน
หรือการทําศัลยกรรมเพื่อ   แกไขการสบฟนผิดปกติ เปนตน

3.2 การฟนฟูบูรณะ  ( Rehabilitation) เปนการแกไขความพิการที่เกิดขึ้น หรือ
บูรณะ      ทดแทนใหอวัยวะในชองปากสามารถทําหนาที่บดเคี้ยวอาหารไดตามปกติ    เชน  การ
ใสฟนทดแทนฟนที่สูญหายไป    การเคลื่อนฟนเล็กนอย     การปลูกฝงกระดูก     การทําศัลยกรรม
ตกแตง  การฝกหัดพูด  ภายหลังการทําศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็งในชองปาก  เปนตน

  สําหรับการศึกษาถึงปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ  
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัด
อุบลราชธานี ผูวิจัยมุงเนนการปองกันในระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) ที่เปนการกระทํา
หรือวิธีการตางๆที่กําจัดสาเหตุของการเกิดโรคหรือความผิดปกติใดๆในชองปาก เพื่อเปนการ   
ปองกันการเกิดโรคในชองปาก พรอมทั้งทําใหบุคคลสามารถดํารงไวซึ่งสุขภาพชองปากที่ดี

พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากระดับปฐมภูมิ
   พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก หมายถึง วิธีการหรือการกระทําที่

เปนไปเพื่อปองกันการเกิดโรคในชองปากที่แสดงออกทางรางกาย กลามเนื้อ สมอง อารมณ ความ
คิด ความรูสึก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสอดคลองจากความเชื่อ คานิยม เจตคติ บุคลิกภาพ 
หรือส่ิงอื่นๆ โดยมีส่ิงกระตุนตามสถานการณ จึงแสดงออกเปนพฤติกรรมซึ่งอาจเปนพฤติกรรมที่
เปดเผย (Overt Behavior) คือ เปนการกระทําที่สามารถวัดได สังเกตได เชน การแปรงฟน การใช
ไหมขัดฟน การใชฟลูออไรด การไปพบทันตบุคลากร การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
หรือพฤติกรรมที่ปกปด (Covert Behavior) ซึ่งเปนการกระทําที่ไมสามารถสังเกตเห็นได นอกจาก
ใชเครื่องมือทําการวัด เชน ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมที่แสดง
ออกมานั้นเปนไปเพื่อการปองกันการเกิดโรคในชองปาก พรอมทั้งทําใหบุคคลสามารถดํารงไวซึ่ง
สุขภาพชองปากที่ดี

    การที่บุคคลจะมีสุขภาพชองปากที่ดีนั้น     ตองเร่ิมที่ความตระหนักวาตนเองนั้นมีความ
รับผิดชอบตอสุขภาพชองปากของตนเอง โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองซึ่งจะเปนประการ
สําคัญที่จะปองกันตนเองจากการเกิดโรคในชองปากได ในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวถึงพฤติกรรมการทํา
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ความสะอาดชองปากและพฤติกรรมในการดูแลสุขถาพชองปากดวยตนเองเพื่อนําไปเปนหลักใน
การปฎิบัติ ดังนี้

1.การทําความสะอาดชองปาก
                  1.1 การทําความสะอาดชองปากโดยการแปรงฟน

           การแปรงฟนที่สามารถทําใหฟนและชองปากสะอาดอยางทั่วถึงและปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอเปนประจําทุกวันเปนวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยชองปากที่ดี    และสามารถขจัด
คราบจุลินทรียใหหลุดออกมาได การแปรงฟนอยางถูกตองจะชวยใหฟนสะอาด เหงือกไมเปนแผล   
คอฟนไมสึกไมเกิดผลเสียตอฟนและเหงือก    การแปรงฟนใหสะอาดอยางทั่วถึงมีหลายวิธีแตก
ตางกัน แตละวิธีมีประโยชนและเหมาะสมกับสภาพชองปากในแตละวัย ดังนั้นในแตละคนจะตอง
เลือกวิธีแปรงฟนใหเหมาะสมกับสภาพในชองปากของตน ซึ่งโดยสวนใหญจะแปรงฟนอยาง
สม่ําเสมอ แตก็ปรากฏวามีผูที่แปรงฟนไดสะอาดทั่วถึงเพียงไมกี่คน สําหรับการแปรงฟนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ที่เรียกวา “การควบคุมคราบจุลินทรีย” จะตองประกอบดวยการใชเวลา ความอดทน 
และมีการฝกปฏิบัติอยางถูกตอง

         พฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเพื่อปองกันการเกิดโรคในชองปากนั้นมีวิธี
การทําความสะอาดชองปาก ดังนี้

         อุปกรณที่ใชในการแปรงฟนเพื่อควบคุมคราบจุลินทรียในชองปาก ประกอบดวย
        1.แปรงสีฟน   ตองเลือกขนาดใหเหมาะสมกับสภาพในชองปากของแตละคน และ

ทุกคนจําเปนตองมีแปรงสีฟนเปนของตนเอง แปรงสีฟนเมื่อใชแลวควรลางแปรงสีฟนใหสะอาด 
สะบัดน้ําออกจากแปรง ควรผึ่งแปรงใหแหงในที่มีอากาศถายเทไดดี        และเมื่อแปรงสีฟนเสื่อม
สมรรถภาพ เชน ขนแปรงบาน ควรเปลี่ยนใหม
                       2.ยาสีฟน ชวยในการทําความสะอาดฟนและใหความรูสึกขณะแปรงฟนดีข้ึน     ซึ่ง
ลักษณะของยาสีฟนที่เลือกใชควรมีมีผงขัดที่ละเอียด และมีสวนผสมของสารฟลูออไรดเพื่อปองกัน
ฟนผุ
                       3.ยายอมสีฟน เปนสีที่ละลายไดในน้ํา  มีลักษณะเปนเม็ดหรือน้ํา    ใชเมื่อตองการ
ตรวจหาบริเวณที่ยังมีคราบจุลินทรียเหลือคางอยูภายหลังการแปรงฟน โดยยายอมสีฟนจะเขาจับ
กับคราบจุลินทรียชวยใหสามารถตรวจสอบคราบจุลินทรียและสามารถแปรงคราบจุลินทรียออกได
โดยงาย
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      วิธีการแปรงฟน
      สมพล   เล็กเฟองฟุง และคณะ (2528 :47-63) พบวา ความสําคัญของการแปรงฟน

ควรเนนที่ประสิทธิผลของการแปรงฟนมากกวาความบอยครั้งและวิธีในการแปรงฟน ซึ่งจากการ
สรุปเร่ืองวิธีการแปรงฟนสําหรับชุมชนแนะนําไววา สําหรับเด็กวัยเรียนที่มีฟนแทข้ึนแลวตั้งแตเด็ก
ประถมศึกษาเปนตนไป        ควรแปรงฟนแบบมอดิฟายส แบส ( Modified Bass Method ) ซึ่งจะ
ใหประสิทธิผลในการกําจัดแผนคราบจุลินทรียไดดี

     การแปรงฟนแบบมอดิฟายส แบส    ( Modified Bass Method )    คือการแปรงฟน
บริเวณคอฟนและขอบเหงือก โดยวางขนแปรงทํามุม 45 องศา กับแกนยาวของฟน   โดยชี้เอียงไป
ทางปลายรากฟน  กดปลายขนแปรงใหเขาไปในชองเหงือกและซอกฟน    ขยับแปรงเบาๆตามแนว
ราบกลับไป-กลับมา โดยที่ขนแปรงยังอยูในตําแหนงเดิม ใชเวลาประมาณ 10 วินาที ตอฟนแตละซี่ 
เพื่อเนนการแปรงฟนบริเวณคอฟนที่อยูชิดขอบเหงือก  จากนั้นบิดขอมือใหขนแปรงมวนบิดมาทาง
ดานบดเคี้ยวของฟน ทําซ้ําๆ ตําแหนงละ 6-8 คร้ัง  สําหรับการแปรงฟนดานบดเคี้ยวใหวางแปรง
ต้ังฉากกับดานบดเคี้ยวแลวถูเขา-ถูออกชวงสั้นๆเพื่อขจัดเศษอาหารที่หลุมรองฟน

     ประโยชนของการแปรงฟนถูกวิธี  การแปรงฟนถาทําใหถูกวิธีจะใหผลดี ดังนี้
1.สามารถกําจัดเศษอาหารและแผนคราบจุลินทรียไดดีที่สุด  ทําใหฟนและเหงือก

แข็งแรง
2.ปองกันการเกิดโรคฟนผุและโรคปริทันต
3.ทําใหฟนและชองปากสะอาด ปราศจากกลิ่น

     โทษของการแปรงฟนผิดวิธี  จะใหผล ดังนี้
1.ทําใหเหงือกรน บริเวณคอฟนสึก ถาสึกมากๆจะเกิดอาการเสียวฟน ถาทะลุถึง

โพรงประสาทฟนจะมีอาการปวดฟน เกิดการอักเสบในโพรงประสาทฟนและคลองรากฟน
2.ทําอันตรายเหงือก โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกเกิดการฉีกขาดเปนแผลได

1.2 การทําความสะอาดชองปากโดยใชเสนไหมขัดฟน (  Dental floss silk )
                 เปนอุปกรณทําความสะอาดฟน ลักษณะของเสนใยไนลอนที่ใชขัดฟน

ประกอบดวย   เสนใยขนาดเล็กจํานวนมากมารวมกันเปนเสนเดียว    เมื่อเสนใยถูกสอดเขาไปใน
ระหวางซี่ฟน เสนใยเล็กๆนี้จะแผบางออกทําใหผานเขาซอกฟนที่เล็กมากๆไดงาย   และการแผตัว
ของมันบนผิวดานขางของฟน จะชวยขัดถูแผนคราบจุลินทรียในบริเวณนั้นออกได ซึ่งโดยปกติ
แปรงสีฟนไมสามารถทําความสะอาดฟนไดดี การใชเสนใยชวยทําความสะอาด จะทําใหเหงือกมี

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



51

สุขภาพดี และลดการเกิดโรคฟนผุในบริเวณซอกฟนได โดยเสนใยไนลอนที่มีขายอยูทั่วไปนั้น มีอยู 
2 ชนิด ไดแก ชนิดเคลือบข้ีผ้ึงและชนิดไมเคลือบข้ีผ้ึง ชนิดไมเคลือบข้ีผ้ึงนั้น เสนใยจะอยูรวมกัน
อยางคอนขางอิสระ แตชนิดเคลือบข้ีผ้ึงจะมีสารจําพวกขี้ผ้ึงฉาบอยู  ทําใหเสนใยเกาะตัวกันอยู
บางครั้งอาจใสกลิ่นและรสลงไปดวย เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีขณะใช ทันตแพทยโดยทั่วไปมักแนะ
นําใหใชชนิดไมเคลือบข้ีผ้ึง เพราะเชื่อวาจะชวยทําความสะอาดไดดีกวา แตสําหรับผูที่หัดใชใหมๆ
ก็มักแนะนําใหใชชนิดเคลือบข้ีผ้ึงเนื่องจากมีความลื่นในการใชงาน และใหความปลอดภัยแก
เนื้อเยื่อเหงือก

  วิธีการใชเสนไหมขัดฟน
  การใชเสนไหมขัดฟนทําความสะอาดฟนทั่วทั้งปาก ควรทําอยางนอยวันละ 1 คร้ัง ในชวง

เวลาที่สะดวกที่สุด สวนใหญมักทําหลังอาหารเย็นหรือกอนนอน การใชเสนไหมขัดฟนจะทํากอน
หรือหลังการแปรงฟนก็ได  ดังรายละเอียด คือ
                วิธีการใชไหมขัดฟน

1. ตัดเสนไหมขัดฟนออกมาประมาณ 10-20 นิ้ว   พันปลายทั้งสองไวที่ขอปลาย
ของนิ้วกลางของมือทั้ง 2 ขางวิธีการจับเสนไหมขัดฟน ควรผูกเปนวงกลมเล็กๆหรือใชพันรอบนิ้ว
ของมือขวาหรือซายก็ไดโดยใชนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ของทั้งสองมือจับเขาหากันใหเหลือเสนใยตรง
กลางประมาณ 1 นิ้ว

2. คอยๆผานเสนไหมขัดฟนลงในบริเวณที่ฟนสองซี่ชิดกัน        เมื่อผานจุดสัมผัส
(contact point) ใหจับเสนไหมขัดฟน โอบแนบดานประชิดของฟนซี่ใดซี่หนึ่งไปสุดที่บริเวณขอบ
เหงือก แลวคอยๆดันเสนไหมขัดฟนขึ้นไปหาดานบดเคี้ยว    โดยใหเสนไหมขัดฟนยังโอบแนบ
ประชิดแนวฟนซี่นั้น ทําวิธีการเชนเดียวกันในดานประชิดของฟนอีกซี่หนึ่งที่ติดกันขณะทําความ
สะอาดฟนพยายามขยับเสนไหมขัดฟนที่ใชแลวไปยังบริเวณที่ยังไมไดใช

1.3 การทําความสะอาดชองปากโดยใชไมจิ้มฟน(Toothpick)
บริเวณซอกฟนเปนบริเวณที่เกิดภาวะเหงือกอักเสบไดงายที่สุด         การ

แปรงฟนดวยแปรงสีฟนธรรมดาไมสามารถทําความสะอาดบริเวณนี้ไดเพียงพอ จึงจําเปนตองมี
เครื่องมือชวยในทําความสะอาดบริเวณซอกฟนเพิ่มข้ึน   ไมจิ้มฟนจะใชเมื่อซอกฟนมีขนาดใหญ
พอที่จะสอดไมจิ้มฟนเขาไปทําความสะอาดได วิธีการใชควรทําไมจิ้มฟนใหเปยกกอนใช เพื่อให
เนื้อไมนุมข้ึน   สอดปลายแหลมของไมจิ้มฟนเขาไประหวางฟน  ใหเอียงทํามุมประมาณ 45  องศา 
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กับแนวแกนฟน โดยปลายแหลมชี้ออกจากเหงือก  ขยับไมจิ้มฟน  เขา-ออก ในแตละซอกฟน   เพื่อ
กําจัดแผนคราบจุลินทรีย และนวดเหงือกไปในเวลาเดียวกัน

2.การดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง
    การปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรคในชองปากดวยตนเอง ประกอบดวย

2.1 การเพิ่มพูนความรูดานทันตสุขภาพ     การที่จะสามารถดูแลอนามัยชองปาก
ดวยตนเองไดนั้น ส่ิงที่สําคัญประการแรก คือ ผูนั้นจะตองมีความรูพื้นฐานทางทันตสุขภาพหรือ
อนามัยชองปากอยางถูกตอง เพื่อจะไดตระหนกัถึงคุณคาของการมีอนามัยชองปากที่ดี

2.2 การตรวจสภาวะชองปากเบื้องตนดวยตนเอง         การที่บุคคลสามารถตรวจ
สภาวะชองปากของตนเองไดในระดับหนึ่ง  ถือวาเปนสวนหนึ่งของการดูแลอนามัยชองปากดวย
ตนเอง ซึ่งการตรวจสภาวะชองปากโดยทั่วไปนั้นกระทําไดโดยการตรวจเหงือก ฟน กระพุงแกม ล้ิน 
เพดานและเนื้อเยื่อออนทั่วปาก การตรวจเหงือกเพื่อดูวาเหงือกอักเสบหรือไม ลักษณะเหงือกที่
อักเสบ คือ บวมแดง มเีลือดออก  เหงือกมีหินน้ําลายเกาะที่ฟนตามขอบเหงือกหรือไม  ลักษณะ
ฟนผุ ถาฟนผุเล็กนอยจะเห็นเปนจุดสีดํา ถาผุมากจะเห็นเปนรองหรือหลุมชัดเจน กระพุงแกมมี
รอยแผลเกิดขึ้นหรือไม ล้ินมีรอยโรคหรือไม เชน ฝาขาว เปนตน การตรวจสภาวะชองปากของแต
ละคนสามารถทําไดดวยตนเองทุกวัน    โดยใชกระจกสองหนาธรรมดา   วิธีตรวจ    ใชนิ้วมือแหวก
ริมฝปากใหเห็นทีละสวน ทางดานริมฝปากและกระพุงแกมดานในตองอาปากกวาง วิธีตรวจฟนบน
ตองเงยหนาขึ้น    เมื่อพบความผิดปกติในชองปากแลว       ควรรีบไปพบทันตบุคลากรเพื่อขอรับ
คําปรึกษา ปองกัน หรือบําบัดรักษาตั้งแตตนกอนที่ปญหาอนามัยในชองปากจะลุกลามตอไป

2.3 การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารเพื่ออนามัยชองปากที่ดี  เชน   รับประทาน
อาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย  เพราะจะมีประโยชนตอฟนและอวัยวะภายในชองปาก   และ   
ไมรับประทานอาหารที่หวานจัดและมีลักษณะเหนียวขน ติดฟน  อาหารและเครื่องดื่มที่เปนกรด
เพราะจะทําใหเกิดฟนผุไดงาย

2.4 การใชฟลูออไรดสวนบุคคล  การใชฟลูออไรด  สําหรับเด็กวัยรุนอายุ 12-19 ป
ควรใชฟลูออไรดเฉพาะที่ซึ่งมีความสําคัญมากในชวงอายุนี้      เพราะจะชวยเพิ่มฟลูออไรดใหแก
ผิวเคลือบฟนทําใหฟนแข็งแรงมีผลในการปองกันฟนผุ โดยเด็กวัยรุนสามารถใชฟลูออไรดเฉพาะที่
ไดดวยตนเองที่บานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไดแก น้ํายาอมบวนปาก และฟลูออไรดเจล  เปนตน
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2.5 การไปพบทันตแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข  เนื่องจากโรคในชองปากเปน
โรคที่สามารถปองกันได การไปพบทันตแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อตรวจสุขภาพชองปาก
เปนประจําทุก 6 เดือน ก็เพื่อที่จะปองกันหรือแกไขสิ่งผิดปกติตางๆ ต้ังแตตนกอนที่จะลุกลามจน
ยากที่จะปองกันหรือแกไขได

                  สําหรับการวิจัยครั้งนี้       ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในดานการทําความสะอาดชองปากและดานการดูแลสุขภาพชองปาก
ดวยตนเอง   ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวที่แสดงออกมานั้น   จะมีองคประกอบอยู  3 สวน  คือ   ดาน
พุทธิปญญา (Cognitive domain) คือ ความสามารถในการรับรูโดยใชทักษะและสติปญญาใหมี
ความรู ความเขาใจ สามารถใชวิจารณญาณวิเคราะหถึงผลดี  ผลเสียของการปองกันการเกิดโรค
ในชองปาก สวนดานทัศนคติ   คานิยม ความรูสึกชอบ (Affective domain) เปนความรูสึก ความ
คิดเห็น ความสนใจทาที การใหคุณคาอยูในใจ เกิดขึ้นเมื่อมีการรบัรูถึงผลดีผลเสียของการปองกัน
การเกิดโรคในชองปาก และใหความรูสึกตอบสนองตอการปองกันการเกิดโรคในชองปาก รวมทั้ง
ดานการปฏิบัติ  ( Psychomotor  domain )    เปนวิธีการหรือการกระทําที่แสดงออกทางรางกาย 
ที่บุคคลสามารถปฏิบัติทันที หรือคาดวาจะปฏิบัติในโอกาสตอไป   พฤติกรรมดานนี้เปนขั้นสุดทาย
ที่ตองอาศัยพฤติกรรมสองดานแรกมาเปนสวนประกอบ  ซึ่งจะสอดคลองกัน   เชน  เมื่อรับรูถึงผลดี
ของพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากที่จะสงผลดีตอสุขภาพชองปากของตนเองแลว    
( Cognitive  domain )   บุคคลนั้นจะเกิดความรูสึกชอบและสนใจในการกระทําพฤติกรรมเพื่อ
ปองกันโรค ( Affective  domain )  จึงกระตุนเตือนตนเอง และผูอ่ืนใหดูแลและรักษาความสะอาด
ชองปาก     เมื่อมีปญหาหรือความผิดปกติเกิดขึ้นในชองปากก็ไปพบทันตบุคลากร  และศึกษาหา
ความรูในการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง  ( Psychomotor domain ) และในทางตรงกันขาม        
ถาบุคคลรับรูถึงพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรควาเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน ( Cognitive  domain ) 
ก็ยอมมีความรูสึกไมชอบและไมเห็นคุณคา    ( Affective  domain ) จึงไมกระทําพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกิดโรค( Psychomotor domain ) อยางนี้ เปนตน

  จะเห็นไดวา  องคประกอบของพฤติกรรมทั้ง 3 ดานจะมีความสอดคลองกัน  โดย       
พฤติกรรมการปฏิบัติจะเปนพฤติกรรมขั้นสุดทายที่ตองอาศัยองคประกอบจากพฤติกรรม 2 ข้ันแรก  
ซึ่งการปฏิบัติก็จะเปนไปตามการรับรูและความรูสึกของบุคคลนั้น      ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง  ปจจัย
ที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งนี้  
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ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน         ซึ่งใชแบบ
สอบถามเปนเครื่องมือสําหรับวัดพฤติกรรมดังกลาว

สวนที่ 3  งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก
    งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
    เฉลียว  คําเอี่ยม (2533 : ค) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 – 6  ของอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  (เฉพาะนอกเขตเทศบาล)  พบวา  
นักเรียนมีคะแนนความรู   ทัศนคติ     และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพใกลเคียงไม
แตกตางกัน

   ณัฐพงศ   อนุวัตรยรรยง (2534 : ก-ข)  ไดศึกษาเรื่อง  ความรู   ทัศนคติ   และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ในโรงเรียนโครงการเฝาระวังทาง
ทันตสุขภาพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา นักเรียนมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพอยูในเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

   อรุณี   สังพานิช (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  ในอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง พบวา      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความรูเกี่ยวกับทันตสุขภาพอยูในระดับดีพอใช ความรูเกี่ยวกับ
ทันตสุขภาพของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ 0.05  การปฏิบัติดานทันตสุขภาพของนักเรียนอยูในระดับคอนขางดี

  ทองสุข  กําธรวงศ (2541 : ค)  ศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
ทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  พบวา นักเรียนสวนมากมีความรูและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุภาพอยูในระดับปานกลาง

   นฤมล  อาภาเภสัช (2541 : ค) ศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
ทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6  ตําบลปอมกระเสียว  อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา ความรู การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพมีความสัมพันธกันเพียงเล็กนอย

   พรทิพย   วงศพิทักษ (2541 : ค)  ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ      
ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตตําบลนาสัก  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 
พบวา นักเรียนมีความรู ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ อยูในระดับปานกลางดาน
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ความรู มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ และทัศนคติมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

     งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
     โฮล (Houle 1982 : 256-261 , อางถึงใน จิรภา  โพธิ์พัฒนชัย 2536 : 50)  ไดศึกษา

วิจัยผลทางดานพฤติกรรมทางดานทันตสุขภาพ จากประสบการณการเรียนรูทางดานทันตสุขภาพ
ในระยะแรก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในรัฐไอแลนด จํานวน  3 โรงเรียน โดยที่โรงเรียนที่ 
1   สอนตามหลักสูตรสุขศึกษาโดยบูรณาการเขากับวิชาอื่น ๆ  โรงเรียนที่ 2 สอนโดยนักสุขศึกษา 
โดยการบรรยาย อภิปราย    และโรงเรียนที่ 3  เปนกลุมควบคุมไมมีการสอน    ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนโรงเรียนที่ 1 มีความรูและการปฏิบัติดานทันตสุขภาพดีกวาโรงเรียนที่2 และโรงเรียนที่ 3

 3.2งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน
   งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
    รําพึง   ษรบัณฑิต  ( 2536 : 112-113 )  ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา

ในพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ  และโรคเหงือกอักเสบ       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    6
อําเภอองครักษ    จังหวัดนครนายก   พบวา   ภายหลังการทดลอง    กลุมทดลองมีความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเอง      และความคาดหวังในผลการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคฟนผุ    และ
โรคเหงือกอักเสบสูงขึ้นกวากอนการทดลอง      และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติิ  และเมื่อเปรีบเทียบระดับคะแนนของความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และความคาด
หวังในผลการปฏิบัติตัวในระดับสูงเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองและเพิ่มสูงขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบ

    เยาวลักษณ    ตรีธัญญาทรัพย  (2538 : 124 – 121) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฎี
ความสามารถตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันดานทันตสุขภาพของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 120 คน ทําการคัดเลือกนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน  60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 
จํานวน 60 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากผูวิจัย โดยมีกิจกรรมคือ บรรยาย
ประกอบสไลด   การสาธิต ใชวิดีโอเทปเปนตัวแบบ การอภิปรายกลุม เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลเปน         แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานความรู การ
รับรูในความสามารถตนเอง   ความคาดหวังในผลของการปองกันโรค และการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบดีข้ึนกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ยังพบวา  ความรู   ความรับรูในความสามารถของตนเองในการ
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ปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุและ
โรคเหงือกอักเสบ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

    ชลธิชา   ซึ้งจิตตวิสุทธิ (2539 : 115 – 129) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฎีความสามารถ 
ตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานดานอนามัยสวนบุคคล ตามสุขบัญญัติแหงชาติ     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนกลุมทดลอง จํานวน 60 คน 
กลุมเปรียบเทียบจํานวน  40 คน โปรแกรมสุขศึกษาที่ใชในการวิจัย ไดแก การบรรยายประกอบสื่อ
คูมือการตูน การฝกทักษะเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตอง การเสนอตัวแบบ การอภิปรายกลุม    
การจัดตารางโดยกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติดวยตนเอง ผลการวิจัยสรุปไดวา ภายหลังการเขารวม
กิจกรรมโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนกลุมทดลองมีความคาดหวังในผลการปฏิบัติตัวดานอนามัย
สวนบุคคลสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
นอกจากนั้นยังพบวา ความรูดานอนามัยสวนบุคคล การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวัง
ในผลดีของการปฏิบัติตัว มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวดานอนามัยสวนบุคคล

3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง
   งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
    ไชแฮม  (Sheiham 1990 :179-181) ไดทําการศึกษาโปรแกรมการสงเสริมทันตสุขภาพ

ในชองปากสําหรับนักเรียน  พบวา    ความภาคภูมิใจในตนเองเปนสิ่งที่สนับสนุนในการสรางเสริม
พฤติกรรมใหเกิดขึ้นในตัวของเด็กได

    เทนแนท  ( Tennant1993 : abstract )  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจ
ในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุน     ที่มีอายุระหวาง   14-18   ป
โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน  8  โรงเรียน    ในรัฐ   Ohio      พบวา     ความภาคภูมิใจในตนเอง
แรงสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ     มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   0.05   และเมื่อเขาสมการถดถอยพหุคูณ    พบวา      ความภาคภูมิใจในตนเอง
และพฤติกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิตสามารถทํานายแรงสนับสนุนทางสังคมไดอยางมีนัยสําคัญ

3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
    งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
    บุษบา  จิรกุลสมโชค (2529 : 95-98)  ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแรงสนับสนุนทาง

สังคมระหวางนักเรียนกับเพื่อน และระหวางนักเรียนกับพอแม ที่มีตอพฤติกรรมดานทันตสุขภาพ 
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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จํานวน 187 คน ในปการศึกษา 2528 พบวา คะแนนความรูดานทันตสุขภาพของนักเรียนที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน สูงกวากลุมนักเรียนที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในสวนของทัศนคติและการปฏิบัติตัวนั้นไมมีความแตกตางกัน

    จรรยา  นาคหมื่นไวย (2530 : 108-114)  ศึกษาผลของการใหสุขศึกษารวมกับการให
แรงสนับสนุนของครูและบดิาหรือมารดา ที่มีตอพฤติกรรมการปองกันการเปนเหา ในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2529 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงที่เปนเหา อายุ 9 – 10 ป 
ของโรงเรียนประถมศึกษานอกเขตเทศบาลเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน แบงกลุมตัวอยางเปน 3 
กลุม  กลุมที่ 1 ไดรับสุขศึกษาเกี่ยวกับเหารวมกับการไดรับการสนับสนุนจากครู จํานวน 68 คน  
กลุมที่ 2 ไดรับสุขศึกษารวมกับการไดรับการสนับสนุนจากบิดาหรือมารดา จาํนวน  42 คน  กลุมที่ 
3 จํานวน 57 คน ไดรับสุขศึกษาเพียงอยางเดียว พบวา กลุมที่ไดรับสุขศึกษารวมกับการไดรับการ
สนับสนุนจากบิดาหรือมารดา มีการปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนเหาดีกวากลุมที่ไดรับสุขศึกษาเพียง
อยางเดียว และมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีกวากลุมที่ไดรับสุขศึกษารวมกับการสนับสนุน
จากครู

   ลีนา  ฐิติเบญจผล     (2537 : บทคัดยอ)       ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษา รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดนนทบุรี พบวา การใชแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและผูปกครอง ทําใหนักเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง และสามารถทําใหเด็กเลิกบุหร่ีได

    ปยรัตน   พลพงศ (2539 : 76-87)  ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษารวม
กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูและผูปกครอง ตอพฤติกรรมการแปรงฟนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษา  2 กลุมเปรียบเทียบ      
กลุมทดลองจํานวน  35 คน เปนกลุมที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูและผูปกครอง  กลุม
เปรียบเทียบ จํานวน  33 คน เปนกลุมที่ไมไดรับแรงสนับสนุนแตอยางใด  ผลการศึกษาพบวา  
พฤติกรรมการแปรงฟนของนักเรียน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความรูเร่ืองการแปรงฟนของนักเรียนที่ไดรับทันตสุขศึกษาหลังการทดลองเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูและผูปกครอง และใหทันตสุขศึกษา 
ชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมการแปรงฟนที่ถูกวิธีและมีประสิทธิผลมากขึ้น
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    งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
     แคปแลน และคณะ (Kaplan et al. 1977 : 50 - 51) พบวา คนที่ขาดการสนับสนุนทาง

สังคม จะไปใชบริการในการปองกันโรคนอยกวาคนที่มีการสนับสนุนทางสังคม
     แมคกี้ และคณะ (Mackee D. and others 1977 : 290 – 309)  ไดศึกษาผลของการใช

แรงสนับสนุนจากพอแมในการใหทันตสุขศึกษา โดยแบงประชากรออกเปน  2 กลุม คือ กลุมควบ
คุม ไดแก กลุมเด็กนักเรียนที่ไดรับทันตสุขศึกษาทางไปรษณีย แตพอแมของเด็กไมไดรับการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการทันตสุขศึกษาทางไปรษณีย  กลุมทดลอง   ไดแ  ก กลุมเด็กนักเรียน
ที่ไดรับทันตสุขศึกษาทางไปรษณีย   และพอแมของเด็กนักเรียนไดรับการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการทันตสุขศึกษาทางไปรษณีย พบวา ความรูและพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของกลุมทั้งสอง
ไมแตกตางกัน  แตอยางไรก็ตาม การใชแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแมก็นับวามีความสําคัญ
และคุมกับเวลาที่เสียไป

3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
    งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
     วันเพ็ญ  เรืองจิตทวีกุล (2528 : 5) จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

หวาน และการรักษาอนามัยในชองปาก กับการเกิดฟนผุในเด็กวัยกอนเรียน พบวา กลุมศึกษา
ความถี่ในการบริโภคอาหารหวานสูง (65.7 % บริโภคอาหารหวานตั้งแต 3 คร้ังตอวัน) คาเฉลี่ยฟน
น้ํานมผุเปน 15.1  ดานคาเฉลี่ยดัชนีแผนคราบจุลินทรียคอนขางสูง เมื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ พบวา จํานวนเชื้อ Lactobacilli และคราบจุลินทรียในชองปาก มีความสัมพันธกับ
โรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

     ระวิวรรณ   ปญญางาม และยุทธนา  ปญญางาม (2535 : 9)  ผลการศึกษาเรื่อง 
บริโภคนิสัยที่มี อิทธิพลตอสภาวะโรคฟนผุ ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อเฉลี่ย  3 คร้ังตอวัน และอัตรา
ความชุกของโรคฟนผุสูงรอยละ  90  มีคาเฉลี่ยฟนผุถอน อุด  2.6 และ 4.0 ซี่ตอวัน ในกลุมอายุ  9 
ป และ 12 ป ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหการถดถอยแบบพาหุเชิงเสนตรง เนื้อหาลําดับความสําคัญ
ของตัวแปร พบวา ความถี่ของการบริโภคอาหารระหวางมื้อ สมารถใชทํานายความแปรปรวนของ
การปรากฏฟนผุ ถอน อุด ไดดีที่สุด แสดงวา ถานักเรียนบริโภคอาหารระหวางมื้อถี่มากเทาใด 
โอกาสจะเกิดฟนผุก็จะมากขึ้นดวย

    เพ็ญทิพย  จิตตจํานงค และคณะ (2537 : 1)  จากผลการวิจยั เร่ือง ความสัมพันธของ
โรคฟนผุกับอาหารระหวางมื้อที่เด็กกอนวัยเรียนบริโภค : กรณีศึกษาเฉพาะภาคกลาง พบวา ความ
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นิยมเลือกซื้อขนมประเภทเหนียวติดฟนรอยละ 81.4  รองลงมาคือ ผลไมรอยละ 67.53  ซึ่งปจจัยที่
มีความสัมพันธกับสภาวะโรคฟนผุ ฟนถอน ฟนอุด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ   
ตัวแปรภายนอก (อาชีพของบิดา มารดา การศึกษาของบิดา มารดา รายไดของครอบครัว ลําดับที่
ของบุตร) และตัวแปรอิสระ (การไปพบทันตแพทย)  สวนตัวแปรอื่น ๆ (พฤติกรรมการบริโภคขนม 
และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ) ไมพบความสัมพันธทางสถิติ

   นลินี  มกรเสน (2538 : 93) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ ตาม    
สุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา นักเรียนมีการ
ปฏิบัติตัวไมถูกตองสวนใหญมากที่สุดในเรื่อง การรับประทานอาหารวางประเภทขบเคี้ยวเปน
ประจํา รอยละ 78.0  รองลงมาคือ การรับประทานอาหารที่มีสารปรุงแตงและสีเปนประจํา รอยละ 
76.4  และการปฏิบัติตัวที่ถูกตองนอยที่สุดในเรื่อง การรับประทานอาหารครอบ 5 หมู ทุกวัน     
รอยละ 48.2

    ปาลีรัฐ   พิทักษดํารงกิจ (2538 : 90)  ไดทําการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ  ในภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูใน
ระดับดี นักเรียนในโรงเรียนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล และนักเรียนในโรงเรียนที่ต้ังอยู
นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน

   จารุวรรณ  ตันกุระนันท (2539 : 10)  ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาวะฟนผุกับ       
พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 
พบวา ชนิดของอาหารวางที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ ผลไมสด  รองลงมาคือ ขนมกรอบ ขบเคี้ยว 
และน้ําอัดลม โดยนักเรียนที่ตอบวาชอบน้ําอัดลมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด สูงสุด ในขณะ
ที่นักเรียนกลุมที่มีคะแนนแปรงฟนสูงสุด และมีความถี่ของการบริโภคอาหารวางต่ําสุด มีคาเฉลี่ย
ฟนผุ อุดต่ําสุด

   กัลยา  ศีรมหันต (2541 : 85 – 89)  ทําการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  พบวา นักเรียนมีภาวะโภชนาการ
ตํ่ากวาเกณฑ รอยละ 14.5  สวนใหญมีพฤตกิรรมการบริโภคอาหารถูกตองปานกลาง คิดเปน    
รอยละ  66.9  และพบวาบางสวนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง ไดแก การบริโภคขนม
ถุงขบเคี้ยว อาหารทอด และน้ําอัดลม

   ถนอมรัตน  ประสิทธิเมตต (2541 : 69 – 74)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอภาวะ
โภชนาการของนักเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



60

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  ซึ่งไดมาโดยกานสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน   660 คน   ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนปฏิบัติตัวไมถูกตอง เชน การรับประทานบะหมี่สําเร็จรูป ทอฟฟ ลูกกวาด 
ช็อกโกแลต  เลนจนลืมรับประทานอาหาร นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ รอยละ 14.2 และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตองตอภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

    ประภาเพ็ญ   สุวรรณ และคณะ (2542 : 114 – 116)  ไดสํารวจสถานะสุขภาพและ      
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเด็กดอยโอกาส  กลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมนักเรียนตาบอด 
จํานวน  387 ราย  กลุมนักเรียนหูหนวก จํานวน 1,881 ราย และกลุมผูบริหารโรงเรียนที่สุมเลือก
กลุมตัวอยาง จํานวน  30 ราย โดยสุมเลือกตัวอยางจาก  4 ภาค และกรุงเทพมหานคร รวบรวม   
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางบางสวนมีพฤติกรรมการสงเสริม        
สุขภาพที่ยังไมถูกตอง   ในดานการบริโภคอาหาร   โดยเฉพาะอยางยิ่ง     การรับประทานอาหาร
กึ่งสําเร็จรูป 1 – 3 วัน ใน  1 สัปดาห รอยละ  61.4 ด่ืมน้ําอัดลม  1 – 3 วัน ใน  1 สัปดาห รอยละ 
46.3 รับประทานขนมขบเคี้ยว 1 – 3 วันใน  1 สัปดาห รอยละ 46.6

   งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
    โฮม และคณะ (Holm et al. 1975 : 34 – 39)  ไดศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชองปากกับการ

รับประทานอาหาร และลักษณะเศรษฐกิจสังคมในเด็กอายุ  4 ป ชาวสวีเดน จํานวน  187 คน    
พบวา การรับประทานขนมหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดโรคฟนผุ และเด็กที่ผูปกครอง
มีการศึกษาสูงขึ้น จะมีฟนผุนอยกวาเด็กที่ผูปกครองมีการศึกษาต่ํา

3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
   งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
    ระวีวรรณ   ปญญางาม (2527 : 47 – 55)  พบวา องคประกอบที่ทําใหเกิดโรคฟนผ ุมี  

3 ประการ  คือ   ความทนทานของเคลือบฟน    สุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร  รวมทั้ง
พฤติกรรมดานทันตสุขภาพอื่น ๆ เชน การแปรงฟนที่ถูกวิธีภายหลังรับประทานอาหารแตละมื้อ 
เปนตน

    คําพัน  เทียนไสว (2530)  ไดศึกษาผลของการสอนทันตสุขศึกษาควบคูกับการใชสียอม
แผนคราบจุลินทรีย ที่มีผลตอพฤติกรรมทันตสุขภาพและดัชนีความสะอาดในชองปาก นักเรียน
จํานวน  40 คน พบวา หลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดีกวากอนการทดลอง  
หลังการทดลอง   กลุมทดลองที่ไดรับการสอนทันตสุขศึกษาควบคูกับการใชสียอมแผนคราบจุลินท
รียมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุขภาพดีกวากอนการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการ
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สอนทันตสุขศึกษากับนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนทันตสุขศึกษา ควบคูกับการใชสียอม
แผนคราบจุลินทรีย มีคาดัชนีความสะอาดในชองปากแตกตางกัน

   อุบล   ขําสุนทร (2537)  ไดศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 75 คน พบวา ภายหลังการ
ทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมทันตสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน โดยมีความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก การตรวจเศษคราบอาหารภายหลังการแปรงฟน อยูใน
เกณฑสะอาด อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทันตสุขภาพในดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ 
ภายหลังการทดลองในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และกลุมทดลองภายหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง

    ผการัตน   นิติสิริ (2539 : 63 – 70)  เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใชไหมขัด
ฟนทําความสะอาด การใชไหมขัดฟนและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชและความตองการใช
ไหมขัดฟนอยางตอเนื่อง ในนักเรียนกลุมอายุ  12 – 14 ป เก็บขอมูลกลุมศึกษาและกลุมเปรียบ
เทียบ โดยการสัมภาษณ ตรวจสภาวะเหงือก และตรวจแผนคราบฟนโดยการยอมสีเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐาน จากนั้นกลุมศึกษาจะไดรับการสอนวิธีการใชไหมขัดฟน  และรับแจกไหมขัดฟนชนิด
เคลือบข้ีผ้ึง     รสมินท ไปใชที่บานทุก  2 สัปดาห จะมีการตรวจและทดสอบวิธีการใชไหมขัดฟน 
และแนะนํา  การใชเพิ่มเติม หลัง  2 เดือนแลว ไดทําการสัมภาษณกลุมศึกษาและตรวจอนามัย
ชองปากทั้งกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ พบคาเฉลี่ยของความแตกตาง กอนและหลังการ
ทดลองของดัชนีแผนคราบฟน และดัชนีเหงือก พบวา ของกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบตางกัน 
นักเรียนสามารถใชไหมขัดฟน รอยละ 93.8 และคิดวาจะใชตอไป รอยละ 96.8  จึงสรุปไดวา การ
ใชไหมขัดฟนรวมกับการแปรงฟน สามารถกําจัดแผนคราบฟน และลดเหงือกอักเสบได

    ยลสลวย  วาริทสวัสด์ิ และคณะ (2525 : 55 – 60) ศึกษาเรื่องอิทธิพลทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีตอความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรม         
ในกรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณประชาชนที่มีอายุ  15 ปข้ึนไป ที่มารับบริการทันตกรรมใน
หนวยงานที่ใหบริการดานนี้ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน จํานวน  50 แหง ขนาดตัวอยาง 1,200 ราย 
พบวา แมประชากรตัวอยางสวนใหญจะพบวา ฟนมีความสําคัญ รวมทั้งมีความรู ความเขาใจ     
ถูกตองเกี่ยวกับการดูแล ปองกันโรคฟน แตดานพฤติกรรมการปฏิบัติกลับปรากฏวา สวนใหญไมมี
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคตาง ๆ ในชองปาก เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติระหวาง     
สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจกับความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมของประชากรตัวอยาง     
เกี่ยวกับทันตสุขภาพ พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ผูมีสถานภาพ
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สังคมและเศรษฐกิจสูงจะมีความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพถูกตองกวา ผูมี
สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจตํ่ากวา

   รําพึง   ธรบัณฑิต (2537 : ก–ข)    ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาใน
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  129 
คน โดยกลุมตัวอยางทุกคนไดรับการขูดหินปูน และกลุมทดลองไดรับโปรแกรมสุขศึกษา สวนกลุม 
ควบคุมไมไดรับโปรแกรมสุขศึกษาจากผูวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง นักเรียนประถมศึกษาปที่ 
6 กลุมทดลอง มีการประเมินอันตราย การประเมินปญหา การปฏิบัติตนดานทันตสุขภาพ และ
สภาวะทันตสุขภาพดีข้ึนกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

    งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
   โรนิส และคณะ (Ronis et al. 1996 : 512 – 514)  ไดศึกษาองคประกอบสําหรับการ

ทํานายถึงพฤติกรรมการปองกันสุขภาพชองปาก ซึ่งพบวา ตามการวิเคราะหความสัมพันธของการ
ตรวจสุขภาพชองปาก การใชไหมขัดฟนและการแปรงฟน สามารถทํานายพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ไดจากแตละองคประกอบ    ซึ่งจากการสํารวจการแปรงฟน      การใชไหมขัดฟน และการตรวจฟน
จากการสุมตัวอยางจากกลุมวัยรุนในเขตเมืองดิทรอยด (Detroit) พบวา ตัวแปรพฤติกรรมที่
ตองการยอมรับถึงประโยชนและคุณคาคือ การใชไหมขัดฟน  สําหรับตัวอยางการทํานายที่ดีที่สุด
คือ ความไววางใจในความสามารถของการใชไหมขัดฟน   และความเชื่อเกี่ยวกับประโยชนของ
ไหมขัดฟน และอุปสรรคของการใชไหมขัดฟน

  ลอเรนซ และคณะ (Lawrence et al. 1977 : 293 – 295)  ไดศึกษาเรื่อง โครงการ        
ทันตสุขภาพ สําหรับนักเรียนที่มีอัตราเสี่ยงตอโรคฟนผุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กรูจักดูแล       
สุขภาพในชองปาก สามารถแปรงฟนไดถูกวิธีเพื่อลดโรคฟนผุและปองกันโรคฟนผุ โดยสํารวจ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จาก  48 โรงเรียน สุมตัวอยางนักเรียนจํานวนรอยละ 20  โรงเรียน
เขารวมในการทดลอง โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทันตสุขศึกษา ควบคุมอาหารที่ทําใหฟนผุ และให 
ฟลูออไรดเสริมฟนใหแข็งแรง แลวประเมินผลโดยตรวจสุขภาพฟนนักเรียนกลุมตัวอยางเปนระยะๆ 
เวลา  2 ป ผลการศึกษาพบวา

1. สุขภาพเหงือกของนักเรียนกลุมตัวอยางดีข้ึน  โรคเหงือกในกลุมทดลองลดลง
รอยละ 32 และในกลุมควบคุมลดลงรอยละ 10

2. การลดฟนผโุดยการอุดรอยฟนผุ   พบวา  กลุมทดลองไดรับการอุดฟนรอยละ
42 และกลุมควบคุมไดรับการอุดฟนรอยละ  41
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สรุป
      จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน จะพบวา แนวโนมของการเกิดโรค

ในชองปากยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะได
พยายามหากลวิธี เพื่อแกไขและควบคุมปญหาดานทันตสุขภาพมาโดยตลอด ซึ่งผลเสียของการ
เกิดโรคในชองปาก   นอกจากจะมีผลเสียตอสุขภาพดานรางกายแลว     ยังสงผลกระทบตอดาน
สุขภาพจิตและดานเศรษฐกิจอีกดวย

    ในการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษานี้ ไดผานกระบวนการ    
เฝาระวังทางดานทันตสุขภาพในวัยประถมศึกษามาแลว  โดยการจัดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยครู 
ซึ่งเมื่อนักเรียนเลื่อนขึ้นมาอยูชั้นมัธยมศึกษา กลวิธีการปองกันดานทันตสาธารณสุข จึงเปลี่ยนเปน
ระบบการดูแลทันตสุขภาพดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนวัยนี้มีการพัฒนาการทางดานสติปญญาและ
ความคิดมาคอนขางสมบูรณแลว สามารถเขาใจสิ่งตางๆไดดีและเติบโตพอที่จะดูแลกํากับตนเอง
ไดตามสมควร ซึ่งถาพิจารณาโดยภาพรวมของการเกิดปญหาโรคในชองปากแลว จะเห็นไดวา
สาเหตุสําคัญของการเกิดโรคในชองปากจะเกิดจากตัวบุคคลเอง เพราะโรคในชองปากเปนโรคที่
สามารถปองกันไดโดยการแปรงฟน เพราะฉะนั้น การปองกันการเกิดโรคในชองปากที่ตัวบุคคลผู
นั้นปฏิบัติดวยตนเองจะมีความสําคัญที่สุดที่จะสามารถปองกันปญหาดานนี้ได

     แมวาตัวคนนั้นๆจะมีความสําคัญในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  แตคนเราก็จะ
มีพฤติกรรมในการปองกันแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับความรูในเรื่องของโรคในชองปาก เชน โรคฟนผุ 
โรคเหงือกอักเสบ ถานักเรียนมีความรู ความเขาใจถึงลักษณะการเกิดโรคก็จะสงผลตอถึงการมี
พฤติกรรมในการปองกันโรค ในดานความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน เปนการตระหนักในความ
สามารถของตนเอง โดยถาบุคคลมีความเชื่อวาตนเองสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นได และเมื่อทํา
แลวยอมไดผลตามที่ตนเองตองการก็จะมีความพยายามในการกระทําพฤติกรรมนั้น ดานความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนความรูสึกที่แตละบุคคลมีตอตนเองตามประสบการณที่ตนเองจะไดรับ 
โดยในแตละบุคคลจะมีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกัน   ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของนิพนธ  
แจงเอี่ยม (2519 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
แตกตางกัน ทั้งนี้บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึก
วาตนมีคา มีความเขมแข็ง มีสมรรถภาพและมีความสามารถอยางเพียงพอในการกระทําในการ
กระทําสิ่งตาง ๆ  อันมีคาตอตนเองและสังคม รวมทั้งบุคคลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยาง
เพียงพอจากบิดามารดา ผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อนชวยเหลือเกื้อกูล ดูแลเอาใจใสอยางดี 
ครอบครัวมีความอบอุน ก็ยอมทําใหบุคคลนั้นสามารถมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคใน
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ชองปากไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ก็สงผลตอ
การปองกันการเกิดโรคในชองปากไดเชนกัน ซึ่งถาบุคคลมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร โดย
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอเหงือกและฟน การไมรับประทานอาหารระหวางมื้อ ก็จะ
สามารถปองกันการโรคโรคในชองปากไดเชนกัน

    ปจจัยทั้ง  5 ประการดังกลาว ไดแก ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก (Knowledge of 
oral diseases)  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self–efficacy)  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(Self – esteem)  แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)  และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(Eating Behavior) บุคคลแตละคนจะมีอยูในตนเองแตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป
ตามสภาพบุคคลและสถานการณ ซึ่งสามารถที่จะเสริมสรางใหเพิ่มข้ึนได โดยเฉพาะในการวิจัย
คร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดแบงพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ออกเปน  2 ดาน 
ไดแก การทําความสะอาดชองปาก และการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง  ซึ่งผูวิจัยไดนําความรู
เกี่ยวกับโรคในชองปาก (Knowledge of oral diseases) ประกอบดวย 1) โรคฟนผุ  2) โรคเหงือก
อักเสบ      ดานความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self–efficacy) ประกอบดวย  1) ความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตน     2) ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก 
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – esteem) ประกอบดวย  1) ความรูสึกเห็นคุณคาตนเองภาย
ใน  2) ความรูสึกเห็นคุณคาตนเองภายนอก ดานแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
ประกอบดวย 1) การสนับสนุนดานอารมณ  2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  3) การสนับสนุน
ดานเครื่องมือ  และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Eating Behavior) ประกอบดวย 1) ความนิยม
ในการบริโภคอาหาร     2) ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ          มาใชเปนสิ่งทํานายถึง
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนประถมศึกษาในดานตาง ๆ เพื่อผลของ
การวิจัยจะไดมีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้น     และเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชในการ
เสริมสรางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยการ
จัดโปรแกรมการปองกัน  (Prevention Program )  และการจัดโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
( Empowerment Program)    เพื่อใหนักเรยีนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากไดอยางถูกวิธี  และมีประสิทธิภาพคงอยูกับตัวบุคคลตลอดไป     อันจะสงผลใหนักเรียนมี
สุขภาพที่ดีทั้งดานรางกายและจิตใจตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม

ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก   
         -ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ    
         -ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ    
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   

-ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการ
           ดูแลสุขภาพชองปาก

-ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการ
           ดูแลสุขภาพชองปาก
ความภาคภูมิใจในตนเอง  

-ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน
-ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก

แรงสนับสนุนทางสังคม   
 -การสนับสนุนดานอารมณ

         -การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
         -การสนับสนุนดานเครื่องมือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   
         -ความนิยมในการบริโภคอาหาร
        -ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ

  
  ขอมูลสวนบุคคล

       - เพศ
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พฤติกรรมการปองกันการเกิด
โรคในชองปาก

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  “ ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ    
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัด
อุบลราชธานี”  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา  
ตอนตนทั้งเพศชายและเพศหญิงเปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of  analysis)

ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรที่ศึกษา
ไดแก  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   ภาคเรียนที่ 1   ปการ

ศึกษา 2546  สังกัดกรมสามัญศึกษา ประเภทสหศึกษา  จํานวน 16 โรงเรียน   ในพื้นที่ 7 อําเภอ 
โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนนักเรียนทั้งหมด 10,426 คน  เปนนักเรียน
ชาย 4,651 คน  และนักเรียนหญิง 5,775 คน (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
2546:5)

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546   สังกัดกรมสามัญศึกษา  ประเภทสหศึกษา  โซนพัฒนา
สาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชการคํานวณจากหลัก
เกณฑของยามาเน (Yamane)  โดยใชขนาดตัวอยางที่มีความเชื่อมั่น      รอยละ 95 สําหรับ
ความคลาดเคลื่อน ±  5% ไดขนาดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 371 คน   การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงหลายชั้น (Multi-Stage Stratified Sampling)  
ตามลําดับดังนี้
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1. สุมอําเภอที่จะทําการศึกษา     โดยวิธีการจับสลากรายชื่อของอําเภอ ในโซนพัฒนา
สาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 อําเภอ  ทําการสุมมารอยละ 50 ไดมา 4 อําเภอ ซึ่งมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษาประเภทสหศึกษาจํานวน 12    โรงเรียน

2. สุมโรงเรียนที่จะทําการศึกษาโดยวิธีการจับสลากโรงเรียนในอําเภอ 4 อําเภอ  ทํา
การสุมมารอยละ 50  ของจํานวนโรงเรียนในแตละอําเภอ เมื่อสุมแลวไดโรงเรียนมา 7 โรงเรียน 
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่ออําเภอที่ทําการสุมเพื่อหากลุมตัวอยาง

รายชื่ออําเภอ จํานวนโรงเรียน จํานวนโรงเรียนที่สุมได
เดชอุดม
บุณฑริก
นาจะหลวย
นาเยีย

6
3
2
1

3
2
1
1

รวม 12 7

3. สุมหองเรียนในแตละโรงเรียน แยกตามระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 หองเรียน โดยใชวิธี
จับสลากหองเรียน ไดหองเรียน จํานวน 21 หอง และใหนักเรียนจํานวน 50% ของแตละหองเปน
กลุมตัวอยาง  โดยการจับสลากรายชื่อนักเรียน ซึ่งผลจากการจับสลากได มีจํานวนนักเรียน รวม
ทั้งสิ้น  371  คน

4. จากจํานวนนักเรียนที่สุมมาไดทั้งหมด    พบวามีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 371 คน
ซึ่งมจีํานวนมากกวากลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณจากหลักเกณฑของยามาเน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดนําแบบสอบถามมาวิเคราะหผลทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไป
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวนนักเรียนโรงเรียน ระดับชั้น

ทั้งชั้น กลุมตัวอยาง
อําเภอเดชอุดม
โรงเรียนเดชอุดม

โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนา

1/5
2/3
3/6
1/4
2/1
3/3

44
40
36
34
36
32

22
20
18
17
18
16

โรงเรียนนาสวงวิทยา 1/2
2/3
3/4

32
30
30

16
15
15

อําเภอบุญฑริก
โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

1/2
2/4
3/3

     1/4
2/2
3/5

41
36
39
36
26
33

19
23
17
15
18
17

อําเภอนาจะหลวย
โรงเรียนนาจะหลวย 1/3

2/1
3/1

31
43
41

16
22
21

กิ่งอําเภอนาเยีย
โรงเรียนนาเยียศึกษา
รัชมังคลาภิเษก

1/2
2/3
3/1

46
33
36

23
17
18

รวม 371
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน  ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.ขอมูลพื้นฐาน เปนขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม    ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้

1.1 เพศ  ประกอบดวย  2  สวน  ดังนี้คือ

- ชาย

- หญิง

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประกอบดวย  3  สวน ดังนี้คือ

- นอยกวา 2.00

- 2.00-2.99

- 3.00-4.00

2.  ตัวแปรอิสระ ไดแก ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก (Knowledge of oral diseases) 
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   (Self-efficacy)  ความภาคภูมิใจในตนเอง  (Self-esteem)  
แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)  และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Eating Behavior)  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ตัวแปรอิสระดานความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก  (X1)    ประกอบดวยตัวแปร
ยอย ดังนี้

2.1.1 ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบ (X11)
 2.1.2 ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ (X12)

2.2  ตัวแปรอิสระดานความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (X2)  ประกอบดวย 2 ตัว
แปรยอยดังนี้

   2.2.1 ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก
(X21)
                        2.2.2 ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชอง
ปาก (X22)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



70

2.3  ตัวแปรอิสระดานความภาคภูมิใจในตนเอง (X3) ประกอบดวย 2 ตัวแปรยอย
ดังนี้

 2.3.1 ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน (X31)
2.3.2 ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก (X32)

2.4  ตัวแปรอิสระดานแรงสนับสนุนทางสังคม (X4) ประกอบดวย 3 ตัวแปรยอย
ดังนี้

2.4.1 การสนับสนุนดานอารมณ (X41)
 2.4.2 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (X42)

2.4.3 การสนับสนุนดานเครื่องมือ (X43)
2.5 ตัวแปรอิสระดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   (X5)       ประกอบดวย  2  ตัว

แปรยอย ดังนี้
2.5.1 ความนิยมในการบริโภคอาหาร (X51)

 2.5.2 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ (X52)
 3.  ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก (Ytot)ประกอบดวย

3.1  การทําความสะอาดชองปาก (Y1)
3.2  การดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง (Y2)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 7 สวน ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก 
เพศ  ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แปรงสีฟน   สภาพโรคในชองปาก  ความคิดเห็นตอโรคใน

ชองปาก การศึกษาของบิดา มารดา รายไดของครอบครัว  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให 
(Forced Choice)  จํานวน 9  ขอ

สวนที่ 2  แบบสอบถาม    ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก (Knowledge of oral 
diseases)     ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง            เปนคําถามความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
โรคเหงือกอักเสบ  โดยมีคําถามทั้งสิ้น 13 ขอ
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ขอคําถามเปนแบบใหเลือกกาเครื่องหมาย ถูก ผิด หนาขอเหลานั้น โดยมีเกณฑการให
คะแนนคือ ถาผูตอบ ตอบถูกจะไดคะแนน 1 คะแนน แตถาตอบผิดจะไดคะแนนเปน 0 แลวนํา
คะแนนผลการตอบนั้นมารวมกัน เปนคะแนนการตอบของนักเรียนแตละคน

สวนที่ 3  แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self-efficacy)  ผูวิจัยได
ปรับปรุงแบบสอบถามของ เยาวลักษณ  ตรีธัญญาทรัพย (2538 : 132-136)  โดยมีคําถามทั้งสิ้น
21 ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้
 3.1 ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก     จํานวน
9 ขอ
                 3.2 ความคาดหวังในผลลัพธตอการดูแลสุขภาพชองปาก จํานวน   12   ขอ

  1. แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนดานความเชื่อในความ
สามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัด
ของ Likert  ซึ่งเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี 5 ระดับ ไดแก

มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความสามารถของ
                                                                           ตนเองมากที่สุด

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความสามารถของ
                                                                           ตนเองมาก

ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความสามารถของตนเอง
                                                                           ปานกลาง

นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความสามารถของตนเอง
                                                                           นอย
                 นอยที่สุด หมายถึง            ขอความนั้นตรงกับความสามารถของตนเอง
                                                                           นอยที่สุด

2. แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน      ดานความคาดหวังใน
ผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัด
ของ Likert  ซึ่งเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี 5 ระดับ ไดแก
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มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคาดหวังของ
                                                                           ตนเองมากที่สุด

มาก             หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคาดหวังของ
                                                                           ตนเองมาก
                 ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคาดหวังของ
                                                                           ตนเองปานกลาง

นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคาดหวังของตนเอง
                                                                           นอย
                 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคาดหวังของตนเอง
                                                                           นอยที่สุด
                  โดยในแบบสอบถามทั้ง 2 ดาน ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยขอความนั้นมี
ความหมายทั้งทางบวกและทางลบคละกัน มีเกณฑในการใหคะแนนดังนี้

ความคาดหวังทางบวก ความคาดหวังทางลบตัวเลือก
คะแนน คะแนน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

สวนที่ 4  แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)  ผูวิจัยไดสรางแบบ
สอบถามขึ้นเอง โดยมีขอคําถามทั้งสิ้น 21  ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้

1.  ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน     จํานวน  11  ขอ

2.  ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก  จํานวน  10   ขอ

แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพ
ตามแบบวัดของ Likert  ซึ่งเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 
ระดับ ไดแก
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มากที่สุด หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยางมากเปน

                                                                           สวนใหญ

มาก หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นมาก

ปานกลาง             หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง

นอย  หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
นอยที่สุด  หมายถึง       ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด

                  ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  โดยขอความนั้นมีความหมายทั้งทางบวกและ
ทางลบคละกัน มีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้

ความภาคภูมิใจทางบวก ความภาคภูมิใจทาง
ลบ

ตัวเลือก

คะแนน คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

สวนที่ 5  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)  ผูวิจัยไดสรางแบบ
สอบถามขึ้นเอง โดยมีขอคําถามทั้งสิ้น 22   ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 3 ตัวแปร ดังนี้

1.  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  จํานวน 9 ขอ

2.  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร จํานวน 7 ขอ

     3. แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ จํานวน  6  ขอ
แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพ

ตามแบบวัดของ Likert  ซึ่งเปนขอคําถามแบบวัดมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 
ระดับ ไดแก
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มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอยที่สุด

                 ใหผูตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือก  โดยขอความนั้นมีความหมายทั้งทางบวกและทางลบ
คละกันมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้

แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานบวก

แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานลบ

ตัวเลือก

คะแนน คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Eating Behavior) ผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามขึ้นเอง  โดยมีคําถามทั้งสิ้น 19 ขอ  จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้

6.1 ดานความนิยมในการบริโภคอาหาร   จํานวน 9  ขอ

6.2 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ   จํานวน 10 ขอ

  1.แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารดานความนิยมในการบริโภค
อาหาร เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ Likert ซึ่งเปนแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มีอยู 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปน
                                                               ประจําทุกวัน   เชน   7 วัน/สัปดาห       หรือทุกครั้งที่มี
                                                               เหตุการณ
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มาก หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย
                                                               เชน 5-6  วัน/สัปดาห  หรือเกือบทุกครั้งที่มีเหตุการณ

ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอน
                                                               ขางบอย เชน 3-4 วัน/สัปดาห

นอย หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปน
                                                               บางวัน เชน 1-2 วัน/สัปดาห หรือบางครั้งที่มีเหตุ
การณ

นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมใน
                                                               เร่ืองนั้น
                  ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก ที่ตรงกับพฤติกรรมของผูตอบมากที่สุด   โดยขอ
คําถามมีความหมายทั้งดานบวกและลบคละกัน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้คือ

ความนิยมบริโภค
อาหารดานบวก

ความนิยมบริโภค
อาหารดานลบ

ตัวเลือก

คะแนน คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

2.แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานความถี่ในการบริโภค
อาหารระหวางมื้อ  เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ Likert  ซึ่งเปนแบบวัด
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีอยู 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อตลอดวัน
มาก หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 5-6 คร้ัง/วัน
ปานกลาง หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 3-4 คร้ัง/วัน
นอย หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 1-2 คร้ัง/วัน
นอยที่สุด หมายถึง  นักเรียนไมเคยรับประทานอาหารระหวางมื้อ
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                  ใหผูตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือก  ที่ตรงกับพฤติกรรมของผูตอบมากที่สุด โดยขอคําถาม
มีความหมายทั้งดานบวกและลบคละกัน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ คือ

ความถี่ในการบริโภค
อาหารระหวางมื้อ

ดานบวก

ความถี่ในการบริโภค
อาหารระหวางมื้อ

ดานลบ

ตัวเลือก

คะแนน คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

สวนที่ 7  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีคําถามทั้งสิ้น  20  ขอ  จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้

1.  ดานการทําความสะอาดชองปาก  จํานวน 10  ขอ

2.  ดานการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง จํานวน  10 ขอ

 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก เปนแบบสอบถามจัด
ลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ Likert  ซึ่งเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี
5 ระดับ ไดแก

     มากที่สุด หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นมากที่สุด
     มาก หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นมาก
     ปานกลาง หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นปานกลาง
     นอย หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นนอย
     นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นนอยที่สุด

                  ใหผูตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือก ที่ตรงกับพฤติกรรมของผูตอบมากที่สุด โดยขอความมี
ความหมายทั้งทางบวกและทางลบคละกัน มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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พฤติกรรมดานบวก พฤติกรรมดานลบตัวเลือก
คะแนน คะแนน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้
ข้ันที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ

ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ข้ันที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ของแบบสอบถาม

โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
พิจารณาปรับแกตามรายละเอียดตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1 แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง

ข้ันที่ 3   นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบัวงามวิทยา อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน
ทําการวิเคราะหรายขอ (Item Analysis)

ข้ันที่ 4  หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาเพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหดีข้ึน ดังนี้

4.1 การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปนความรู    ใชสูตร  KR20    ของ
คูเดอร-ริคชาดสัน (Kuder-Richarson’sMethod)

  ในการวิจัยครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก
เทากับ 0.61

4.2 การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปน  Rating scale       ใชวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach)   สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  ในกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัว
อยางในการวิจัยครั้ง ไดความเชื่อมั่น ดังนี้
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แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน มีคาความเชื่อมั่น  .7929
แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  .9296
แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  .8643
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคาความเชื่อมั่น เทากับ   .7154
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก   มีคาความเชื่อมั่น

                        เทากับ .8950

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ

ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 7 โรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะหใหการเก็บรวบรวมขอมูล

2.  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม  และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง     เมื่อไดรับ
ขอมูลคืนมาจึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบ ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัย  ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากโรงเรียนตาง ๆ ผูวิจัยไดใชสถิติ

สําหรับการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ ระดับชั้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แปรงสีฟน สภาพปญหาโรคในชองปาก ความคิดเห็นตอโรคในชองปาก 
การศึกษาของบิดา มารดา รายไดของครอบครัว ใชการแจกแจงความถี่ (f) และคา      รอยละ (%)

2. การวิเคราะหระดับปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก           ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

3. การวิเคราะห   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ       
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมเพศที่แตกตางกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน 
ใช t-test, F-test (One Way ANOVA) ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะห F-test นั้น หากพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ 
Scheffe
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4.การวิเคราะหปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งในภาพ
รวมและในแตละองคประกอบ ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple
Regression Analysis)

ในการวิเคราะหระดับคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนตกอยูชวงเวลาใด   ก็แสดงวาความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก  ความเชื่อในประ
สิทธิภาพแหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภดอาหาร
และพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเปนแบบนั้น ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้

เกณฑการแบงกลุมคะแนนที่ไดจากการวัดความรูผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ ธรอนไดค (Thondike 1991:65-69) โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับมาก              ( รอยละ 75 ข้ึนไป )        คะแนนมากกวา         9    คะแนนขึ้นไป
ระดับปานกลาง      ( รอยละ 50-75 )           คะแนนอยูระหวาง   6-9    คะแนน
ระดับนอย              ( นอยกวารอยละ 50 )    คะแนนนอยกวา         6    คะแนน
เกณฑการแบงกลุมคะแนนเฉลี่ยของระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน     ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (  Best 1981:179 )  ดังรายละเอียดตอไปนี้

        คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน               
ความ
                                                                       ภาคภูมิใจในตนเอง         แรงสนับสนุนทาง
สังคม   
                                                                       พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียน
มัธยม
                                                                       ศึกษาตอนตนอยูในระดับนอยที่สุด
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          คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49  แสดงวา   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน                ความ
                                                                       ภาคภูมิใจในตนเอง         แรงสนับสนุนทาง
สังคม   
                                                                       พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียน
มัธยม
                                                                       ศึกษาตอนตนอยูในระดับนอย
             คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน                ความ
                                                                       ภาคภูมิใจในตนเอง         แรงสนับสนุนทาง
สังคม   
                                                                       พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียน
มัธยม
                                                                       ศึกษาตอนตนอยูในระดับปานกลาง
             คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49  แสดงวา   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน                ความ
                                                                       ภาคภูมิใจในตนเอง         แรงสนับสนุนทาง
สังคม   
                                                                       พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียน
มัธยม
                                                                       ศึกษาตอนตนอยูในระดับมาก
           คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00  แสดงวา   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน                ความ
                                                                       ภาคภูมิใจในตนเอง         แรงสนับสนุนทาง
สังคม   
                                                                       พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียน
มัธยม
                                                                       ศึกษาตอนตนอยูในระดับมากที่สุด

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

     เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเรื่องปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองการการเกิดโรถในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข  4  จังหวัด
อุบลราชธานี     โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน 371 คน มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการ
บรรยายจําแนกเปนตอน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

      ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
      ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับ      ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก           ความเชื่อใน

ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
                   ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จําแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    ตอนที่ 4  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับกับโรคในชองปาก  ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน

    ตอนที่ 5  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก 
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน         ความภาคภูมิใจในตนเอง       แรงสนับสนุนทางสังคม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

    ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
X1 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการเกิดโรคในชองปาก
X11 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ
X12 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
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X2 หมายถึง ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน
X21        หมายถึง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง         ในการดูแล

                                                  สุขภาพชองปาก
X22 หมายถึง ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

                                                              ชองปาก
 X3 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง
 X31 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน
 X32 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก
 X4 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม
 X41 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
 X42 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร

 X43 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ
 X5 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 X51 หมายถึง ความนิยมในการบริโภคอาหาร
 X52 หมายถึง ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ

 Xtot หมายถึง พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
    สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม             ซึ่งเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวน 371  คน  โดยจําแนกตามเพศ  ชั้นเรียน  ผลการเรียน  แปรงสีฟน  ปญหาโรคในชองปาก  
การศึกษาของบิดา  การศึกษาของมารดา  รายไดของบิดามารดา  ความสําคัญของโรคในชองปาก  
โดยการแจกแจงความถี่  คารอยละ  ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  สถานภาพสวนตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนกลุมตัวอยาง
(n = 371 คน)

สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

173
198

46.6
53.4

รวม 371 100.0
ชั้นเรียน

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

128
123
120

34.5
33.2
32.3

รวม 371 100.0
ผลการเรียน

นอยกวา 2.00
2.00-2.99
3.00-4.00

77
193
101

20.8
52.0
27.2

รวม 371 100.0
แปรงสีฟน

มี
ไมมี

365
6

98.4
1.6

รวม 371 100.0
ปญหาโรคในชองปาก

ไมมี
เลือดออกตามไรฟน
ปวดฟน
มีแผลในชองปาก
ฟนโยก
เหงือกอักเสบ
อ่ืนๆ

235
52
38
15
10
15
6

36.3
14.0
10.2
4.0
2.7
4.0
1.6

รวม 371 100.0
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ตารางที่ 4 (ตอ)
สถานภาพ จํานวน รอยละ

การศึกษาของบิดา
ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

287
58
5
17
4

77.4
15.6
1.3
4.6
1.1

รวม 371 100.0
การศึกษาของมารดา

ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

317
37
5
9
3

85.4
10.0
1.3
2.4
0.8

รวม 371 100.0
รายไดของบิดา/มารดา ตอป

นอยกวา 10,000
10,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000

341
18
3
4
5

91.9
4.9
0.8
1.1
1.3

รวม 371 100.0
ความสําคัญของโรคในชองปาก

สําคัญมากที่สุด
สําคัญมาก
สําคัญนอย
สําคัญนอยที่สุด

166
192
6
7

44.7
51.8
1.6
1.9

รวม 371 100.0
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   จากตารางที่ 4  พบวา  สถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 198 คนคิดเห็นรอยละ 53.4  เปนเพศชายจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.6  และเรียน
อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 34.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญ
จะมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.00-2.99 จํานวน 193 คน  คิดเปนรอยละ 52.0  กลุมตัวอยางมีแปรงสีฟน
เปนของตนเอง มีจํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 98.4  เปนผูที่ไมมีปญหาดานสุขภาพชองปาก
จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 63.3  การศึกษาของบิดาพบวาสวนใหญจบระดับประถมศึกษา
หรือตํ่ากวา 287 คน  คิดเปนรอยละ 77.4  การศึกษาของมารดาพบวาสวนใหญมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 85.4 รายไดของบิดา/มารดา พบวามี
รายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือนเปนสวนใหญ  จํานวน 341 คน  คิดเปนรอยละ 91.9  และ
นักเรียนเห็นวาโรคในชองปากของนักเรียน   มีความสําคัญมากเปนสวนใหญ   จํานวน 192 คน 
คิดเปนรอยละ 51.8

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก   
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม      
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร      และพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

                  2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนผูวิจัยไดวิเคราะหคะแนนความรูโดยนํามาเทียบเกณฑตามที่
กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับคะแนนความรูดังนี้

ตารางที่ 5  ระดับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
                 ศึกษาตอนตน

คะแนน จํานวน รอยละ ระดับความรู
นอยกวา 6

6 – 9
                  มากกวา 9 ข้ึนไป

43
216
112

11.6
58.2
30.2

นอย
ปานกลาง
มาก

371 100.0
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   จากตารางที่ 5  พบวาระดับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชอง
ปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับปานกลางมีจํานวน 216 คน    คิดเปนรอยละ 
58.2 รองลงมาคือ มีความรูอยูในระดับมาก จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 30.2 สวนผูที่มีความรู
อยูในระดับนอยมี 43  คน คิดเปนรอยละ 11.6

2.2 การวิเคราะหระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน      ผูวิจัยไดวิเคราะหคาเฉลี่ย
(⎯X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยนํามาเทียบตามเกณฑของเบสท (Best 1981:179) 
ที่กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับดังนี้

ตารางที่ 6  ระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

คะแนนคาเฉลี่ย จํานวน รอยละ ระดับความเชื่อ
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

Mean = 3.7385  S.D.= .5734

1
2

110
238
20

0.3
0.5

29.6
64.2
5.4

รวม 371 100.0

นอยที่สุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

    จากตารางที่ 6  พบวา  ระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน สวนใหญอยูในระดับมากมีจํานวน  238  คน  คิดเปนรอยละ  64.2  รองลงมาคือมีความ
เชื่ออยูในระดับปานกลาง  จํานวน  110 คน คิดเปนรอยละ 29.6  ความเชื่อในระดับมากที่สุด 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.4  สวนผูที่มีความเชื่ออยูในระดับนอยมี 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5  
และมีความเชื่ออยูในระดับนอยที่สุด  1  คน  คิดเปนรอยละ 0.3
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2.2 การวิเคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเอง  ผูวิจัยไดวิเคราะหคาเฉลี่ย (⎯X  )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  โดยนํามาเทียบตามเกณฑของเบสท    (Best 1981:179)    ที่
กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับดังนี้

ตารางที่ 7  ระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

คะแนน จํานวน รอยละ ระดับความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

Mean = 3.4744  S.D.= .6249

2
4

197
152
14

0.5
1.1
53.1
41.0
4.3

นอยที่สุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

รวม 371 100.0

      จากตารางที่ 7  พบวาระดับความภาคภูมิใจในตนเอง     ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 197  คน  คิดเปนรอยละ 53.1  รองลงมาคือ มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง  อยูในระดับมาก  จํานวน  152  คน คิดเปนรอยละ 41.0  สวนผูที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับมากที่สุด  มี 16 คน  คิดเปนรอยละ 4.3  และความภาคภูมิใจ
ในตนเองอยูในระดับนอยที่สุด มี 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5
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2.4 การวิเคราะหแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน       ผูวิจัย
ไดวิเคราะหคาเฉลี่ย  (⎯X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยนํามาเทียบตามเกณฑของ
เบสท (Best 1981:179) ที่กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับดังนี้

ตารางที่ 8  แรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

คะแนนคาเฉลี่ย จํานวน รอยละ ระดับแรงสนับสนุน
ทางสังคม

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

Mean =3.3369   S.D.=.6716

2
25

201
132
11

0.5
6.7
54.2
35.6
3.0

นอยที่สุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

รวม 371 100.0

   จากตารางที่ 8  พบวา ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
สวนใหญอยูในระดับปานกลางมีจํานวน    201   คน         คิดเปนรอยละ  54.2         รองลงมาคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากมีจํานวน  132 คน   คิดเปนรอยละ 35.6  แรงสนับสนุน
ทางสังคมอยูในระดับนอยมี 25 คน คิดเปนรอยละ 6.7  สวนผูที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับ
มากที่สุด จํานวน 11  คน  คิดเปนรอยละ 3.0 และแรงสนับสนุนทางสังคมนอยที่สุด จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.5

2.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ผูวิจัยไดวิเคราะหคาเฉลี่ย  (⎯X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยนํามาเทียบตามเกณฑ
ของเบสท (Best 1981:179) ที่กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับดังนี้
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ตารางที่ 9  ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

คะแนน จํานวน รอยละ ระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

Mean = 3.0566  S.D.= .4344

4
13

312
42
0

1.1
3.5
84.1
11.3
0.00

นอยที่สุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

รวม 371 100.0

   จากตารางที่ 9  พบวาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร    ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนสวนใหญอยูในระดับปานกลางมีจํานวน  312  คน  คิดเปนรอยละ 84.1  รองลงมาคือมี
พฤติกรรมอยูในระดับมาก  จํานวน  42  คน คิดเปนรอยละ 11.3  สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในระดับนอยจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.5  และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอยที่สุด 
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 1.1

2.6 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ผูวิจัยไดวิเคราะห
คาเฉลี่ย  (⎯X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)   โดยนํามาเทียบตามเกณฑของเบสท 
(Best 1981:179) ที่กําหนดไวเพื่อแปลความหมายของคาระดับดังนี้
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ตารางที่ 10  ระดับพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

คะแนน จํานวน รอยละ ระดับ
พฤติกรรมการ

ปองกันการเกิดโรค
ในชองปาก

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

Mean = 3.3827  S.D.= .5874

4
6

207
152
2

11.1
1.6

55.8
41.0
0.5

นอยที่สุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

รวม 371 100.0

    จากตารางที่ 10  พบวาพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  207  คน  คิดเปนรอยละ  55.8  รองลงมา
คือมีพฤติกรรมอยูในระดับมากจํานวน  152 คน  คิดเปนรอยละ 41.0  มีพฤติกรรมปองกันการเกิด
โรคในชองปากระดับนอย  จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 1.6 สวนพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากในระดับนอยที่สุด  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 1.1  และพฤติกรรมปองกันการเกิดโรค
ในชองปากในระดับมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  0.5
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ตอนที่ 3    การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ   
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
                   จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย(⎯X  ) S.D. t
ชาย
หญิง

173
198

3.3353
3.4242

0.6031
0.5716

-1.458

                  จากตารางที่  11    พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                ที่มีเพศแตกตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน

ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
                   ศึกษาตอนตนเมื่อจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แหลงความแปรปรวน SS df MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

206.287
34912.87

2
3.68

103.144
94.872

1.087

รวม 35119.159 370

    จากตารางที่ 12    พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรม  
การบริโภคอาหาร  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

  ในการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก    ความเชื่อใน           
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ      นักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน  โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise multiple regression analysis)  ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระหวางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปาก  ความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  
ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนดังรายละเอียดในตารางที่ 13

ตารางที่ 13  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระหวางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก   (Ytot)
                   ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก (X1)     ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (X2)  ความ
                   ภาคภูมิใจในตนเอง (X3)  แรงสนับสนุนทางสังคม (X4) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
                   (X5)  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Ytot

X1

X2

X3

X4

X5

Ytot

1.00
-0.84
-.013

-.125***
0.53

0.030

1.00
.562***
.429***
.120*

0.348***

1.00
.589*
.091*

0.364***

1.00
-.020

0.315***
1.00

0.322***

1.00
1.00

*** P< .001
   * P< .05
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    จากตารางที่ 13  พบวาความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก      มีความสัมพันธทางลบกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  (r=.125)  และพบวาความเชื่อ
ในประสิทธิภาพแหงตน     มีความสัมพันธทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเอง     แรงสนับสนุน
ทางสังคม   และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร     อยูระหวาง  .562  ถึง .120        โดยมีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  มีความสัมพันธทางบวกกันมากที่สุด  กับความภาคภูมิใจในตนเอง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  (r=.562) นอกจากนี้พบวา  ความสัมพันธของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 (r=.589)    
และพบวาความสัมพันธของความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.091)

        เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม             ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  และพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความ
สัมพันธกันระหวาง  .315  ถึง  .364  พบวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่   ความภาคภูมิใจใน
ตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากกันมากที่สุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r=.364) สวนแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากมีความสัมพันธกันนอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 (r=.315)

4.2 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก          ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 14

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



94

ตารางที่ 14   การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก          ความเชื่อใน
                    ประสิทธิภาพแหงตน         ความภาคภูมิใจในตนเอง            แรงสนับสนุนทางสังคม       
                    พฤติกรรมการบริโภคอาหาร           เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานาย
                    พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    โดย
                    วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)

ลําดับตัวทํานาย R R2 AdjR2 R2
change Fchange b Beta t

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (X3)
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร (X5)
แรงสนับสนุนทางสังคม
(X4)
ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน (X2)

.364

.465

.489

.506

.133

.217

.239

.256

.130

.212

.233

.248

.133

.084

.023

.016

56.433***

39.426***

11.018*

7.984*

.132

.393

.115

.143

.154

.292

.163

.157

2.490*

6.393***
2.868*

2.862*

                                             คาคงที่ (a) = 14.451            S.E.est = 4.780         F = 31.427***
*P<.05 ***P<.001

    จากตารางที่ 14  แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการพบวา     ความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 13.30

   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  
มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน  เพิ่มข้ึนรอยละ  8.40  โดยความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีประสิทธิภาพในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 21.70

     แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  3  มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน  เพิ่มข้ึนรอยละ 2.30   โดยความภาคภูมิใจในตนเอง   พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
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แรงสนับสนุนทางสังคม   มีประสิทธิภาพในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิด
โรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  23.90

    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่ 4  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน  เพิ่มข้ึนรอยละ 1.60  โดยความภาคภูมิใจในตนเอง  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
แรงสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน       มีประสิทธิภาพในการทํานาย
รวมกันตอพฤติกรรมการปองกนัการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 
25.60

     ในลักษณะนี้  ความภาคภูมิใจในตนเอง  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  แรงสนับสนุน
ทางสังคมและความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  มี
ความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ  4.780  สามารถเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนน
ดิบไดดังนี้

Ytot  =  4.780+.132(X3)+.393(X5)+.115(X4)+.143(X2)
และเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

Z  =  .154(X3)+.292(X5)+.163(X4)+.157(X2)

ตอนที่ 5  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิด
โรคในชองปาก  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรง
สนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

     ในการวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรค
ในชองปาก  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนปจจัยที่มีอิทธพิลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอ
ไปนี้
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     5.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปาก องคประกอบแตละดานของความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ความ
เชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก(Ytot) ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ(X11) ความรูเกี่ยวกับโรค
                   เหงือกอักเสบ  (X12)    ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก  (X21)   ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแล
                   สุขภาพชองปาก (X22)   ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน (X31)   ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก (X32)  แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
                   อารม ณ(X41) การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร(X42)  การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ (X43 )  ความนิยมในการบริโภคอาหาร(X51)
                   ความถี่ของการบริโภคอาหารระหวางมื้อ (X52) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ตัวแปร X11 X12 X21 X22 X31 X32 X41 X42 X43 X51 X52 Ytot

X11 1.00
X12 -.024 1.00
X21 -.041 -.119* 1.00
X22 .026 -.108* .530*** 1.00
X31 .070 -.024 -.416*** .608*** 1.00
X32 .028 -.101* .342*** .268*** .524*** 1.00
X41 -.100* -.063 .409*** .228*** .394*** .584*** 1.00
X42 -.058 -.046 .375*** .302*** .386*** .533*** .680*** 1.00
X43 -.090* -.097* .301*** .383*** .455*** .457*** .556*** .577*** 1.00
X51 .037 .020 .031 .105* .123* .014 -.049 .002 .111* 1.00
X52 .066 -.003 .071 .134* .089* .030 -.078 -.098* .090* .472*** 1.00
Ytot .086* -.058 .272*** .330*** .354*** .257*** .211*** .274*** .359*** .224*** .329*** 1.00

***P<.001   **p<.01  *P<.05

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



98

             จากตารางที่ 15    พบวา  ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ  ไดแก    ความรูเกี่ยวกับโรค
ฟนผุ   ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ   ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ
ชองปาก    ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก       ความภาคภูมิใจใน
ตนเองจากภายใน    ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก   การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ    ความนิยมใน
การบริโภคอาหาร     ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ      มีความสัมพันธอยูระหวาง  -.090
ถึง .680    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     โดยการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณและการสนับสนุน
ทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันมากที่สุดที่  .680        ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือมีความสัมพันธทางลบที่ .090

     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม   พบวาความรูเกี่ยวกับ
โรคฟนผุ     ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ       ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพชองปาก  ความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ความภาคภูมิใจ
ในตนเองจากภายใน        ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก       การสนับสนุนทางสังคมดาน
เครื่องมือ          ความนิยมในการบริโภคอาหาร           ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อและ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากมีความสัมพันธอยูระหวาง .086   ถึง  .359    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ          โดยที่การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือกับพฤติกรรมการปองกันการ
เกิดโรคในชองปาก  มีความสัมพันธกันนอยที่สุดที่ .086

5.1 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ                ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก      ความคาดหวังในผลลัพธตอ
พฤติกรรมการดแูลสุขภาพชองปาก     ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน        ความภาคภูมิใจ
ในตนเองจากภายนอก   การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ    การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร    การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ     ความนิยมในการบริโภคอาหาร       ความถี่ใน
การบริโภคอาหารระหวางมื้อ    เปนปจจัยทางจิตวิทยา     ที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ     ความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ        ความ
                   เชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชองปาก            ความคาดหวังใน
                   ผลลัพธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก             ความภาคภูมิใจในตนเองจาก
                   ภายใน        ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก       การสนับสนุนทางสังคมดาน
                   อารมณ     การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร    การสนับสนุนทางสังคมดาน
                   เครื่องมือ     ความนิยมในการบริโภคอาหาร   ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ
                   เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพล ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคใน
                   ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน       โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
                   แบบขั้นตอน     ( Stepwise     multiple  - regression )

ลําดับตัวทํานาย R R2 AdjR2 R2
change Fchange b Beta t

แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานเครื่องมือ (X43)
ความถี่ในการบริโภค
อาหารระหวางมื้อ (X52)
ความภาคภูมิใจในตนเอง
จากภายใน(X31)
แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร (X42)

.359

.467

.507

.518

.129

.218

.257

.268

.127

.213

.251

.260

.129

.089

.039

.011

54.739***

41.661***

19.458***

5.485*

.378

.718

.268

.240

.164

.309

.201

.133

2.814*

6.738***

3.934***

2.342***

                                             คาคงที่ (a) = 20.447            S.E.est = 4.154         F = 33.516***
***P<.001 *P<.05

     จากตารางที่  16           แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการพบวา       แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ        เปน
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1   มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 12.90
                 ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศกึษาตอนตนเพิ่มข้ึนรอยละ 8.90   โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ   และความถี่
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ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ  มีประสิทธิภาพในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการ
เกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 21.80

     ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน     เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 3   มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน    เพิ่มข้ึนรอยละ 3.90   โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ   ความถี่ใน
การบริโภคอาหารระหวางมื้อและความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน         มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก     ของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 25.70

    แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร     เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 4   มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน    เพิ่มข้ึนรอยละ 1.10   โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ   ความถี่ใน
การบริโภคอาหารระหวางมื้อ      ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายในและแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร     มีประสิทธิภาพในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 26.80

      ในลักษณะนี้    การสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ      ความถี่ในการบริโภคอาหาร
ระหวางมื้อ     ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายในและแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           มีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ    4.154
สามารถเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบไดดังนี้

Ytot  =  20.447+.378(X43)+.718(X52)+.268(X31)+.240(X42)
และเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

Z  =  .164(X3)+.309(X52)+.201(X31)+.133(X42)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความภาคภูมิใจในตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม    พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เปนปจจัยทางดานจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 371 คน โดยเครื่อง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห็เชิงเปรียบเทียบ t-test และ F-test
(one-way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํา
เขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 7 สวน คือ แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  แบบวัด
ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก     แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน     แบบสอบถาม
ความภาคภูมิใจในตนเอง       แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม  แบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก  ของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่ คิด
อัตรารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของกลุมตัวอยาง ที่มีเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันโดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ในกรณีที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ
Scheffe’

การศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนปจจัยทางจิตวิทยา
ที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนตน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
 1. การศึกษาลักษณะขอมูลพื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัด

กรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 53.4 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 46.4 สวนใหญศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คิดเปน
รอยละ 34.5   รองลงมาศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   คิดเปนรอยละ 33.2     ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสวนใหญเกรดเฉลี่ย 2.00-2.99 คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมามีเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 คิด
เปนรอยละ 27.2 นักเรียนสวนใหญมีแปรงสีฟนเปนของตนเอง  คิดเปนรอยละ   98.4  สําหรับ
ปญหาโรคในชองปาก สวนใหญนักเรียนไมมีปญหาโรคในชองปาก คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมา
นักเรียนมีปญหาเลือดออกตามไรฟน คิดเปนรอยละ 14.0 การศึกษาของบิดา สวนใหญ จบระดับ
ชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 77.4 รองลงมาคือ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปน
รอยละ 15.6 การศึกษาของมารดา สวนใหญจบระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 
85.4 รองลงมาคือ จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 10.0 รายไดของบิดา มารดา สวน
ใหญจะมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 91.9 รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง 10,000-
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.9 สวนความสําคัญของโรคในชองปาก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
สวนใหญเห็นวามีความสําคัญมาก   คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือ   มีความสําคัญมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 44.7

2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก     การเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน   ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร     และ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกดักรมสามัญ
ศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  มีรายละเอียดดังตอไปนี้
                          ระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก     พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากอยูในระดับปานกลาง  คือ  รอยละ 58.2  รองลงมามีระดับความรู
เกี่ยวกับโรคในชองปากอยูในระดับมาก คือ รอยละ 30.2 และมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชอง
ปากในระดับตํ่า จํานวนนอยที่สุด คือ รอยละ 11.6
                          สวนระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก    
( X = 3.7385, S.D. = .5734)  ความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.4744, 
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S.D.=.5249) ระดับของการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง
( X=3.3369, S.D. = .6716  ) และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลาง (  X = 
3.0566, S.D. = .4344) สวนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของกลุมเปาหมายอยูใน
ระดับปานกลาง  ( X = 3.3827, S.D. = .5874)  ตามลําดับ

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โดยจําแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     มีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนเมื่อจําแนกตามเพศ   พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพศชายและเพศหญิงมี
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน

    3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน เมื่อจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน

4. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis ) ของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความ
เชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  พบวาความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
แรงสนับสนุนทางสังคม และความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนมีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 25.60 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
                       การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามลําดับความสําคัญ ของตัวแปรที่นํา
เขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis ) ในแตละองคประกอบของความรูเกี่ยว
กับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทาง
สังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการ
เกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ 
ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน และแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานขอมูลขาวสาร มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรค
ในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 26.80   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001
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อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก       ความเชื่อในประสิทธิภาพ

แหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   และ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน       มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง อธิบายไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ แมจะมีการศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน แตก็ไดรับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากจากหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ        การไดรับความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากจากครูอนามัย       การสอน
ทันตสุขศึกษาจากเจาหนาที่สาธารณสุขในชวงคาบอิสระ การไดรับความรูจากเยาวชนสาธารณสุข
ในโรงเรียน (ยสร.)หรือไดรับความรูจากบอรด   ประชาสัมพันธใหความรูของโรงเรียน     แตกลุม
เปาหมายก็เพียงไดรับความรูจากสวนของทางโรงเรียนและหนวยงานสาธารณสุขเทานั้น แตไมได
รับความรูจากบุคคลในครอบครัวเลยเนื่องจากบิดา มารดาของนักเรียนกลุมเปาหมายมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาเทานั้น อีกทั้งการเขารวมโครงการรณรงคเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของกระทรวงสาธารณสุข ใน
วันที่ 21  ตุลาคม  ของทุกปโดยจะมีการแจกเอกสาร การรณรงคใหความรู คําแนะนําและให
บริการทางทันตกรรมจากหนวยงานสาธารณสุขก็มีเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทานั้นที่
ไดเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  ดังนั้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับความรูจากแหลงตางๆ จึง
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคในชองปาก จึงทําใหโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู
อยูในระดับปานกลาง

1.2 ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ในการปองกันการ
เกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   แสดงวากลุม
ตัวอยางเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรคในชองปากและ
คาดหวังถึงผลดีของการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพชองปากและการทําความสะอาดชองปาก        
ซึ่งจากการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามของกลุมเปาหมายพบวา   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
มีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนในดานความคาดหวังในผลลัพธตอการดูแลสุขภาพชองปาก
ของนักเรียน โดยนักเรียนมีความเชื่อในความสามารถของตนเองวาถานักเรียนแปรงฟนอยาง
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สะอาดและถูกวิธีจะสามารถปองกันการเกิดโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบได ซึ่งถานักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนมีความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการแปรงฟนแลว   ก็จะสงผลใหนักเรียนมี
พฤติกรรมดานการแปรงฟนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ไมข้ีเกียจ  ก็จะสงใหนักเรียนมีสุขภาพ
ชองปากที่สะอาด แข็งแรง  นอกจากนี้ เมื่อบุคคลมีการรับรูความสามารถตนเองสูงและมีความ
คาดหวังในผลดีของการกระทําสูงเชนเดียวกัน เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับความรู
จากหลักสูตรการเรียนการสอน  การไดรับทันตสุข  และไดรับการดูแลทันตสุขภาพจากหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ก็จะทําใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น มีแบบอยางที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรคในของปาก   สามารถทําความสะอาดชองปากและดูแลสุขภาพ
ชองปากดวยตนเองได ซึ่งการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองตองฝกใหบุคคลมีทักษะ
เพียงพอและทําใหบุคคลรับรูวาเขามีความสามารถจะกระทําได บุคคลที่รับรูวามีความสามารถก็
จะมีความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย      ดังนั้น     จึงทําใหคะแนนภาพรวมของความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนในการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอยูใน
ระดับมาก

1.3 ผลการวิเคราะหระดับความภาคภูมิใจในตนเอง  ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงวากลุมตัวอยางมีการตัดสินคุณคาของตนเอง
และแสดงออกในรูปทัศนคติที่บุคคลนั้นมีตอตนเอง โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะพิจารณา
ตัดสินคุณคาในการปองกันการเกิดโรคในชองปากตามความรูสึกของตนเอง    ที่รับรูวาตนเองมี
คุณคา มีความสามารถในการกระทําเพื่อปองกันการเกิดโรคในชองปาก โดยการประเมินคุณคา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนนี้นําไปสูการยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นในการกระทําสิ่งตางๆ
ใหประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้  พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมี
ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายในมากที่สุดในเรื่องของการที่นักเรียนมีฟนครบทุกซี่แลวทําให
นักเรียนพูดและออกเสียงไดชัดเจน      ความภาคภูมิใจในตนเองจึงเปนทัศนะและความเชื่อที่
บุคคลมีตอตนเองในการกระทําในสิ่งที่คาดหวังเพื่อใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น นักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จึงมีคะแนนภาพรวมของระดับความภาคภูมิใจในตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน ในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงวา
กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือในสังคม เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง 
เพื่อน ครู หรือเจาหนาที่สาธารณสุข โดยจากการศึกษาพบวาบิดามารดา ใหการสนับสนุนนักเรียน
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ในดานการอนุญาตใหนักเรียนสามารถเลือกใชแปรงสีฟนและยาสีฟนไดดวยตนเอง การที่บิดา
มารดาคอยบอกเตือนถึงวิธีการดูแลสุขภาพชองปากใหสะอาดเสมอ และการสนับสนุนดานการจัด
หาอุปกรณแปรงฟนไวใชในบานอยูเสมอ ในดานกลุมเพื่อนไดใหการสนับสนุนในการตักเตือนให
นักเรียนบวนปากหลังรับประทานอาหารรสหวาน การบอกถึงวิธกีารดูแลสุขภาพชองปากและการ
เอื้อเฟอยาสีฟนใหนักเรียนใชเมื่ออยูในโรงเรียน       สวนการสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารย 
นักเรียนไดรับการสนับสนุนในดานการชื่นชม  ใหกําลังใจ เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมการแปรงฟนที่
สะอาดและถูกวิธี การใหความรูเร่ืองการทําความสะอาดชองปากรวมถึงการจัดหาสถานที่แปรงฟน
หลังอาหารกลางวันใหนักเรียนเปนสัดสวน รวมถึงการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่
สาธารณสุขในดานการใหความรู  คําแนะนํา การออกหนวยใหบริการทางทันตกรรมในโรงเรียน ซึ่ง
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมตางๆเหลานี้สงผลใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางจึงมีคะแนนภาพรวมของระดับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง

1.5 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร     ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญของการ
บริโภคอาหารเพื่อเปนการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ซึ่งจากการศึกษาพบวานักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในดานความนิยมการบริโภคอาหารประเภทผลไมที่มี
กากใยและมีน้ํามาก เชน ฝร่ัง ชมพู แตงโม ซึ่งเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองและมี
ประโยชนตอสุขภาพชองปาก แตในดานความถี่การบริโภคอาหารระหวางมื้อของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน พบวานักเรียนมีพฤติกรรมรับประทานอาหารประเภทออนนิ่ม เชน ขนมปง ขนมเคก 
ในระหวางมื้อมากกวาอาหารประเภทอื่นๆ จะเห็นไดวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความพอใจในรสชาติมากกวาคุณคาอาหาร  สอดคลองกับการวิจัยของ
กัลยา ศรีมหันต (254 :85-89 ) ทําการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไมถูกตอง   เชน   การบริโภคขนมถุงขบเคี้ยว    อาหารทอดและน้ําอัดลม    ดังนั้นจึงทําให
ภาพรวมของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับปานกลาง

1.6 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในดานการทําความสะอาดชองปากและ
การดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการ
เกิดโรคในชองปาก   จะเห็นไดจากพฤติกรรมการแปรงฟนเปนพฤติกรรมที่นักเรียนเลือกกระทําเพื่อ
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เปนการปองกันการเกิดโรคในชองปากและทําใหฟนสวยงามแข็งแรง แตจากการศึกษาก็ยังพบวา
ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียน    ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมถูกตองนัก 
เชน การที่นักเรียนดูแลเหงือกและฟนตนเองใหแข็งแรงโดยใชเกลือผสมน้ําอุนบวนปาก ซึ่งจากการ
ที่นักเรียนไมมีพฤติกรรมที่ถูกตองนั้น   จึงทําใหภาพรวมของพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมตอนตนอยูในระดับปานกลาง

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

     2.1 เพศ   ผลการวิเคราะหพบวา   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      เพศหญิงและ
เพศชายมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติ
ฐานขอที่ 1 แตสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพ  กลีบบัว ( 2524 : 60-70 ) ศึกษาความรูดาน
อนามัยและสภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา เพศของนักเรียนไมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพเหงือกและฟน แตไม
สอดคลองกับ Wilson ( 1970 : 77 ) ที่พบวาเพศหญิงมีการไปปรึกษาแพทยเกี่ยวกับสุขภาพของ
ตนเองมากกวาเพศชาย     และเพศหญิงยังสามารถระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตนเมื่อยามเจ็บ
ปวยไดดีกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทั้งเพศชายและเพศหญิง
ไดรับการศึกษาเลาเรยีน การไดรับความรูจากแหลงตางๆ การสนับสนุนทางสังคมที่คลายคลึงกัน
อีกทั้งเด็กมัธยมศึกษาตอนตนเปนวัยที่อยูระหวางวัยเรียนและวัยผูใหญ อีกทั้งเปนวัยที่ตองการการ
ยอมรับจากกลุมเพื่อนจึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน   สงผลใหนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน

      2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง ปานกลาง และระดับตองปรับปรุง มีพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1  แตสอดคลองกับงาน
วิจัยของเพ็ญศรี    สิทธิสมวงศ  และสุวลักษณ   ผลานุวงศ ( 2523 : 149-162 )  ศึกษาเรื่อง 
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพของคนไทย 2 กลุม ที่มีระดับการศึกษา และ
ฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน  พบวา ระดับการศึกษาของบุคคลไมมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สวนมากมี
ความรูเกี่ยวกับโรคในชองปากอยูในระดับปานกลางและคอนไปทางมาก ซึ่งนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับตองปรับปรุง สามารถหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับ
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ความรู         ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคในชองปากไดครอบครัว     เจาหนาที่
สาธารณสุข ครู กลุมเพื่อน หรือจากเอกสาร แผนพับ ส่ือดานตางๆ ในดานตรงกันขาม นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง   ไมจําเปนวาตองมีความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากเสมอไป ทั้งนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปาก เชน การไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมืออุปกรณในการแปรงฟน 
การไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง และการที่นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทําใหนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากไมแตกตางกัน

3. การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคม   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
                 ผลการวิเคราะหพบวา     ความภาคภูมิใจในตนเอง    พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แรง
สนับสนุนทางสังคม  และความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดรอยละ 25.60

โดย ความภาคภูมิใจในตนเอง   ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดรอยละ 13.30 ซึ่ง
สามารถอธิบายไดวา ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสําคัญอยางมากตอพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งถานักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในดานการมีสุขภาพชองปากที่ดี มีคนชื่นชมยกยอง เอาเปนแบบอยาง ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เปนบุคคลที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ในการมีพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคในชองปาก โดยมีคะแนนภาพรวมของ
ความภาคภูมิใจในตนองอยูในระดับปานกลาง นอกจากนนั้ความภาคภูมิใจในตนเองยังมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก แสดงใหเห็นวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนไดพิจารณาตัดสินคุณคาของตนตามความรูสึกของตนที่ทีตอตนเองที่รับรูวา
ตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นในการกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จ และ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต     ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของคูเปอรสมิธ 
( Coopersmith  1984 : 1-2 ) กลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ความพึงพอใจของบุคคลในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ความภาคภูมิใจในตนเองเปนทัศนะ
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และความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเองในการกระทําในส่ิงที่คาดหวังเพื่อใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น 
จึงอธิบายไดวา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวแปรพยากรณที่มีความสําคัญมากที่สุด   

สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2       สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึน  รอยละ 
8.40     โดยความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร       สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนได รอยละ  21.70 
ซึ่งสามารถอธิบายไดวา   พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีอิทธิพลสูงตอพฤติกรรมการปองกันการ
เกิดโรคในชองปาก  ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนพฤติกรรมการที่ข้ึนอยูกับแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต ( Life style ) ของแตละบุคคล ซึ่งแบบอยางการดําเนินชีวิตนี้ไดรับอิทธิพลมาจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร เชน คํากลาวหรือขอความ และคนทั่วไปมักพอใจกินอาหารดวยรสชาติ
ถูกใจเปนสิ่งสําคัญกวากินดวยคุณคา   ( Kolasa 1981 : 9-11 )  ดังนั้น    นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนจึงไดรับการถายทอดมาจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ครู  หรือจากวัฒนธรรมความเชื่อ
ของชุมชนที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนดําเนินชีวิตอยู ทําใหเกิดความเคยชินในการบริโภคอาหาร
ที่มีอยูในทองถิ่น         ทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหาร       สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึนรอยละ 8.40

แรงสนับสนุนทางสังคม ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ัน รอยละ 2.30 โดยความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดรอยละ 
23.90 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา    แรงสนับสนุนทางสังคม  มีบทบาทตอพฤติกรรมของคนทั้งทาง
รางกายและจิตใจ แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคม เชน บิดา 
มารดา กลุมเพื่อน ครูหรือเจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน จากการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือ อุปกรณในการแรงฟน ส่ิงของ เงินทอง รวมทั้งการไดรับ
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร การแนะนํา รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนดานอารมณและสังคม 
เชน การดูแลเอาใจใส การยอมรับเห็นคุณคาและเปนสวนหนึ่งของสังคมจากบิดา  มารดา กลุม
เพื่อน ครู หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ทําใหคะแนนภาพรวมของแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปาก เชน พฤติกรรมภายใน เชน ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความนิยม 
และพฤติกรรมภายนอก   ไดแก   การกระทํา   การกินอาหาร   การรักษาความสะอาด   ( ปรียาพร  
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วงศบุตรโรจน 2521 : 7 )   จึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคม    สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 
2.30

ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
เพิ่มข้ึนรอยละ 1.60 โดย ความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  แรงสนับสนุน
ทางสังคม  และความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดรอยละ 25.60 สามารถอธิบายไดวา
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน             มีสวนสําคัญที่จะทําใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเกิด
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากซึ่งเมื่อนักเรียนมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
โดยมีการรับรูความสามารถของตนเอง และมีความคาดหวังในผลดีที่จะเกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อเปนการปองกันการเกิดโรคในชองปากได  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของแบนดูรา ( Bandura 1986 ,อางถึงใน สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต 2539 : 58 ) ที่กลาววา
ถาบุคคลมีความเชื่อวาตนมีความสามารถอยางไรก็จะแสดงถึงความสามารถนั้น คนที่เชื่อมั่นวา
ตนเองมีความสามารถ ก็จะมีความอดทน อุสาหะ ไมทอถอย ก็จะประสบความสําเร็จ แตมีปจจัย
อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก เชน ประสบการณ ความเคยชิน
ของแตละบุคคล มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรยีนมัธยม
ศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึน เพียงรอยละ 1.60

4. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก ความ
เชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ผลการวิเคราะหพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ ความถี่ในการบริโภค
อาหารระหวางมื้อ ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตน โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนไดรอยละ 26.80

โดย แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1   สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดรอยละ
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12.90 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ ( 2528 : 171 ) ไดใหความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมไววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่ผูรับแรงสนับสนุนไดรับการชวย
เหลือดานขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจ
เปนบุคคลหรือกลุมแลวมีผลทําใหผูรับนําไปฏิบัติในทิศทางที่ผูใหตองการซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการสนับสนุนทางสังคมดาน
เครื่องมืออุปกรณ ส่ิงของ ในการดูแลและทําความสะอาดชองปาก จากบุคคลในครอบครัว กลุม
เพื่อน ครูหรือเจาหนาที่สาธารณสุข จึงผลใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมการปองกัน
การเกิดโรคในชองปากเพื่อใหตนเองมีสุขภาพชองปากที่ดี นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
เครื่องมือมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก ดังนั้น
จึงอธิบายไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ     เปนตัวแปรพยากรณที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด

สวนความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึนรอย
ละ 8.90 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ และความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ตนไดรอยละ 21.80  ซึ่งสามารถอธิบายไดวา   ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อมีผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยการรับประทาน
อาหารวางหรือการรับประทานอาหารพร่ําเพรื่อหรือรับประทานอาหารบอยๆจะทําใหฟนมีโอกาส
สัมผัสกับกรดซึ่งทําใหฟนมีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากข้ึน ( ภรณี   พีรานนท  2535 : 202 ) สอดคลอง
กับการศึกษาของระวิวรรณ  ปญญางาม และยุทธนา  ปญญางาม ( 2539 : 9 ) ศึกษาเรื่อง บริโภค
นิสัยที่มีอิทธิพลตอสภาวะสภาวะโรคฟนผุของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อเฉล่ีย 3 คร้ังตอวัน และพบวาความถี่ของการบริโภค
อาหารระหวางมื้อสามารถใชทํานายความแปรปรวนของการปรากฏฟนผุ ถอน อุด ไดดีที่สุด แตก็
ยังมีปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน เชน รสชาติอาหาร คานิยมในการบริโภคอาหาร สภาพเศรษฐกิจ ทําใหความถี่ในการ
บริโภคอาหารระหวางมื้อ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 8.90
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ในดานความภาคภูมิใจในตนเองจากภาย ในถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก    ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึน
รอยละ 3.90 โดยแรงแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ ความถี่ในการบริโภคอาหารและความ
ภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชอง
ปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดรอยละ 25.70 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความภาคภูมิใจใน
ตนเองมีบทบาทตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของบุคคลซึ่งความภาคภูมิใจใน
ตนเองเปนการพิจารณาตัดสินคุณคาของตน ความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเอง ที่รับรูวาตนเองมี
คุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ   ซึ่งการประเมินคุณคานําไปสูการยอมรับตนเอง มีความ
พอใจในตนเองและมีความเชื่อมั้นในการกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จดังที่  แฟรงคและ
เมอโรลลา ( Frank and Merolla 1985 : 77-87 ) ไดกลาวไววา การที่บุคคลมีความสามารถ
กระทําในสิ่งที่ตนตองการแลวไดผลตามที่ตนเองปราถนา     ซึ่งถาบุคคลรูจักตนเองและประเมิน
ตนเองจากการกระทําและไดรับความสุข ความพึงพอใจในผลสําเร็จจากความพากเพียรพยายาม
ซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเองจากภายในเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคนที่
มีผลทําใหความภาคภูมิใจในตนเองชองแตละบุคคลแตกตางกัน      จึงทําใหความภาคภูมิใจใน
ตนเองจากภายใน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3.90

และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล ขาวสาร ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพิ่ม
ข้ึนรอยละ 1.10 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ ความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ
ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน  และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล  ขาวสาร  สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนได
รอยละ  26.80     ซึ่งสามารถอธิบายไดวา         การรับรูขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก       การที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนไดรับขอมลู
ขาวสารที่ถูกตองอยางเพียงพอ เปนการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม ในการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปากซึ่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะไดรับขอมูลขาวสารจากครอบครัว 
กลุมเพื่อน ครู และเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งถือวาเปนแรงสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับการสนับสนุน
ดานขอมูล ขาวสาร  เชน การใหคําแนะนํา ตักเตือน ใหคําปรึกษา และการใหขาวสาร ( บุญเยี่ยม
ตระกูลวงษ 2528 : 594 ) เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปองกันการเกิดโรคในชองปาก   นอกจากนี้การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ  เชน  วารสาร
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แผนพับ  หนังสือพิมพ    ซึ่งขอมูลขาวสารนี้ผานชองทางหรือส่ือตางๆเขาถึงผูรับอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ จึงเปนปจจัยที่ทําใหคนเบี่ยงเบนคานิยมและพฤติกรรมซึ่งเปนไปไดทั้งทาง
บวกและทางลบ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจ การศึกษาและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ( วีณะ  วีระไวทยะ 3541 :
92 ) จึงทําใหการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรม การปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียนเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.10

ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการ

วิจัยและขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป     โดยลําดับดังนี้

1.ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1.1 หนวยงานสาธารณสุขควรประสาน ขอความรวมมือจากครู อาจารย องคกรใน

ทองถิ่น และแกนนําชุมชน    เพื่อหาแนวทางรวมกันในการเสริมสรางใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เชน การรณรงค การจัดการประกวดเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก การพูดชื่นชมใหกําลังใจ
เมื่อนักเรียนมัธยมศึกษามีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคในชองปากที่ถูกตอง นอกจากนี้
ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ควรสนับสนุนใหนักเรียนที่มีสุขภาพชองปากที่ดีมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับทันสุขภาพ เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีบุคลิก
ภาพที่ดีและมีสัมพันธภาพที่ดีในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น เกิดการยอมรับในกลุมเพื่อนและ
คนในสังคม  เพื่อนักเรียนจะไดเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง

1.2 หนวยงานสาธารณสุขควรใหความรู แนะนํา สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีประโยชนตอสุขภาพเหงือกและฟน เพื่อเปนการปองกันไม
ใหเกิดโรคในชองปาก  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน ควรใหความรูแกนักเรียนในดานการบริโภค
อาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพชองปากในระหวางมื้อ โดยเนนเรื่องของความถี่ในการบริโภคใน
ระหวางมื้อ ตลอดทั้งขอความรวมมือจากรานคาในโรงเรียน  ชุมชน ไมนําอาหารที่ไมมีประโยชน
ตอสุขภาพชองปากมาจําหนายใหนักเรียน

1.3 หนวยงานสาธารณสุขควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ทั้ง
ในดานการสนับสนุนขอมูลขาวสาร และสนับสนุนอุปกรณการแปรงฟน เพื่อนักเรียนจะไดมีสุขภาพ
ชองปากที่แข็งแรงโดยเฉพาะการสนับสนุน   จัดหาอุปกรณการแปรงฟนใหแกเด็กนักเรียน    เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการแปรงฟนอยางตอเนื่องและการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร 
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รณรงคเผยแพร   ประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อตางๆแกนักเรียน    ถึงวิธีการทําความสะอาด
ชองปากและการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเองอยางตอเนื่อง

1.4 หนวยงานสาธารณสุขควรมีการสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู ขอมูลที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก ผลลัพธจากการมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน จะไดมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเอง
และมีความคาดหวังในผลดีตอการกระทําของตนเอง     อันจะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการ
ปองกนัโรคในชองปากอยางตอเนื่อง

2.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิด

โรคในชองปากของนักเรียน ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆที่จะสงผลตอพฤติกรรมการปองกัน

เพื่อที่จะทําใหทราบวามีปจัยใดอีกบางที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการเกิด

โรคในชองปากของประชากรกลุมอ่ืนๆ
2.3 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่เสริมแรงและจูงใจใหเยาวชนมีพฤติกรรมการปองกัน

การเกิดโรคในชองปากอยางตอเนื่อง
2.4 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่ทําให  ครอบครัว ชุมชน มีสวนรวมและใหความรวม

มือในการเสริมสรางพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง   ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
คําชี้แจง 
 1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะเก็บเปนความลับ นักเรียนไมตองเขียนชื่อและที่
อยู  ทางโรงเรียนจะไมทราบขอมูลที่นักเรียนตอบอยางเด็ดขาด ดังนั้นขอใหนักเรียนตอบคําถาม
ดวยความสบายใจตามความเปนจริงที่สุด และครบทุกขอ 
 2.  คําตอบทั้งหมดไมมีผลลบตอตัวนักเรียน       ขอมูลที่ไดจะใชประโยชนในการนําไป
เปนแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษา   รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพชองปากที่ดี
ตอไป 
  
  
 
 
 ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือ และตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจ 
 
 
        
       นางสาวอุบลรัตน  บุญทา 
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
                                                                             จังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถามขอมูลนักเรียน 
เรื่อง    

ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

โซนพัฒนาสาธารณสุข 4  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน   หรือเติมขอความตามความเปนจริงมากที่สุด 
 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา 
    ปที่ 1   ปที่ 2    ปที่ 3 
3. ผลการเรียนของนักเรียนในเทอมที่ผานมา ไดเกรดเฉลี่ยสะสม 
    นอยกวา 2.0   2.0 - 2.9  3.0 - 4.0 
4. นักเรียนมีแปรงสีฟนเปนของตนเองหรือไม 
    มี   ไมมี  
5. ขณะนี้นักเรียนมีปญหาอะไรบางเกี่ยวกับฟนหรือโรคในชองปาก(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ไมมี                    เลือดออกตามไรฟน 
                ปวดฟน               มีแผลในชองปาก             
     ฟนโยก     เหงือกอักเสบ   
    อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………….. 
6. การศึกษาของบิดา 
    ระดับประถมศึกษา หรือตํ่ากวา 
   ระดับมัธยมศึกษา    ระดับอนุปริญญา  
   ระดับปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 
7.  การศึกษาของมารดา 
    ระดับประถมศึกษา หรือ ตํ่ากวา 
    ระดับมัธยมศึกษา    ระดับอนุปริญญา 
    ระดับปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 
8. รายไดของบิดา มารดา รวมกัน  เดือนละประมาณ ………………. บาท 
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9. นักเรียนคิดวาการทําความสะอาดชองปากเปนสิ่งที่สําคัญตอสุขภาพอนามัยอยางไร 
                สําคัญมากที่สุด        สําคัญมาก 
    สําคัญนอย             สําคัญนอยที่สุด            
 
 
 
 
          
************************************************************************************************                     
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สวนที่ 2  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคในชองปาก 
คําชี้แจง  จงทําเครื่องหมาย   หนาขอที่นักเรียนเห็นวาถูกตอง และทําเครื่องหมาย  หนาขอ  
                ทีนักเรียนเห็นวาผิด 
 
1. ………โรคฟนผุ เกิดจากเชื้อจุลินทรียในชองปากสรางกรดขึ้นมาทําลายเคลือบฟน 
2. ………การเกิดโรคฟนผุจะเกิดขึ้นไดยากหรืองายนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาการตกคางของเศษ 
                อาหารในชองปากดวย 
3…..…… สาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดโรคฟนผุ คือ การรับประทานอาหารจุบจิบไม  
                เปนเวลา 
4. ……… เมื่อเกิดโรคฟนผุลุกลามถึงชั้นโพรงประสาทฟนแลวจะไมมีอาการปวดฟน 
5………   โรคฟนผุ แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ฟนผุชั้นเคลือบฟน ฟนผุชั้นเนื้อฟน และฟนผุชั้น  
                โพรงประสาทฟน 
6….……  เมื่อเปนโรคฟนผุในระยะเริ่มแรกนักเรียนควรรักษาดวยการอุดฟน                    
7...………โรคฟนผุมีผลเสียตอสุขภาพรางกายเทานั้น ไมเกี่ยวกับสภาพจิตใจ 
8…………วิธีปองกันโรคฟนผุไดดีที่สุด คือ การแปรงฟนรวมกับการใชไหมขัดฟนหลังรับประทาน  
                 อาหารทุกมื้อและกอนเขานอน 
9.….…. . สาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ คือ การที่มีเศษอาหารตกคางอยูในชองปาก              
10……….การเคี้ยวอาหารโดยใชฟนดานเดียวเปนสาเหตุหนึ่งที่สงเสริมใใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ 
                ได 
11……….เมื่อเปนโรคเหงือกอักเสบจะทําใหมีกลิ่นปากและมีหินปูนเกาะ 
12……….การแปรงฟนถึงแมวาจะแปรงไมถูกวธิีก็ทําใหฟนสะอาดได 
13……….การใชเกลือแปรงฟนหรือใชน้ําเกลืออมบวนปากทําใหเหงือกและฟนสะอาดแข็งแรงได 
  
      ********************************************************************************** 
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สวนที่ 3  แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
ในการปองกันการเกิดโรคในชองปาก โดยใหนักเรียนประเมินตัวเองในดานตาง ๆ ที่กําหนดไว  
แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด ดังนี้ 
      
      มากที่สุด                 หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความมากที่สุดหรือทั้งหมด 
      มาก  หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความนั้นเปนสวนใหญ 
      ปานกลาง หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความนั้นปานกลาง 
      นอย หมายถึง    ความจริงตรงกับขอความนั้นนอย 
      นอยที่สุด                 หมายถึง    ขอความนั้นไมตรงตามความเปนจริงเลย         
 
1.  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนในการดูแลสุขภาพชองปาก 
ขอที่ ขอความ คาระดับ 

  
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับเร่ือง 
ตอไปนี้เพียงใด 
 

     

1. นักเรียนสามารถรับประทานผลไมที่มีประโยชนตอฟนได
เปนประจํา 

     

2. นักเรียนเลือกด่ืมน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมเสมอ      
3. นักเรียนสามารถเลิกรับประทานขนมเหนียวติดฟนได

ตลอดไป 
     

4. นักเรียนสามารถบวนปากหรือทําความสะอาดชองปาก
ทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวตาง ๆ 

     

5. นักเรียนสามารถแปรงฟนไดอยางสะอาดและถูกวิธีอยาง
นอยวันละ 2 ครั้ง 

     

6. ถึงแมจะงวงนอนสักเพียงใด นักเรียนก็พยายามแปรงฟน
กอนนอนทุกคืน 

     

7. นักเรียนพยายามใชเวลาในการแปรงฟน 
อยางนอย 4-5 นาทีเพื่อทําใหแนใจวาฟนสะอาด 
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คาระดับ ขอที่ ขอความ 
 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

8. นักเรียนพยายามไปพบหมอฟนเพื่อตรวจสุขภาพชอง
ปากอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

     

9. นักเรียนพยายามตรวจดูความผิดปกติของเหงือกและฟน
ของตนเองทุกสัปดาห 
 
 
 

     

 
 
3.ความคาดหวังในผลลัพธตอการดูแลสุขภาพชองปาก 
 
ขอที่ ขอความ คาระดับ 

  
 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 นักเรียนมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมตอไปนี้มีสวนชวยใน
การปองกันการเกิดโรคในชองปากอยางไร 
 

     

1. ถานักเรียนแปรงฟนอยางสะอาดและถูกวิธี จะสามารถ
ปองกันการเกิดโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบได 

     

2. ถานักเรียนรับประทานผลไมที่มีเสนใยและมีน้ํามากจะ
สามารถชวยทําความสะอาดฟนได 

     

3. ถานักเรียนบวนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะ
ชวยลดแผนคราบจุลินทรียในชองปากนักเรียนได   

     

4. ถานักเรียนใชแปรงสีฟนที่มีขนาดพอเหมาะกับปาก จะ
ชวยใหนักเรียนสามารถแปรงฟนไดสะอาดขึ้น 

     

5. ถานักเรียนใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดจะชวยทําใหฟน 
แข็งแรง 

     

6. ถานักเรียนแปรงฟนทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะทํา
ใหเหงือกและฟนของนักเรียนสะอาด แข็งแรง 
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คาระดับ  
ขอที่ 

 
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

7. ถานักเรียนตรวจฟนดวยตนเองเปนประจําจะทําให
นักเรียนสามารถปองกันการเกิดโรคฟนผุและโรคเหงือก
อักเสบได 

     

8. ถานักเรียนมีฟนที่สะอาด แข็งแรง จะสามารถชวย
ผูปกครองประหยัดเงินคารักษาโรคฟนได 

     

9. ถานักเรียนสามารถทําความสะอาดชองปากไดดี 
นักเรียนจะไมมีอาการปวดฟน 

     

10. ถานักเรียนมีชองปากที่สะอาด แข็งแรง นักเรียนก็จะไม
เสียเวลาในการไปรับการรักษาฟน 

     

11. ถานักเรียนไมมีโรคในชองปาก นักเรียนก็สามารถมา
เรียนหนังสือไดตามปกติ 

     

12. ถานักเรียนไมมีปญหาดานสุขภาพชองปากและฟน ก็จะ
ทําใหนักเรียนมีจิตใจที่แจมใส เบิกบาน 
 
 

     
 
 

 

 
สวนที่ 4  แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน โดยให
นักเรียนประเมินความรูสึกของนักเรียนที่มีตอตนเอง และทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรง
กับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ดังนี้ 
 
      มากที่สุด                หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความมากที่สุดหรือทั้งหมด 
      มาก  หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความนั้นเปนสวนใหญ 
      ปานกลาง หมายถึง    เปนความจริงตรงกับขอความนั้นปานกลาง 
      นอย หมายถึง    ความจริงตรงกับขอความนั้นนอย 
      นอยที่สุด                หมายถึง    ขอความนั้นไมตรงตามความเปนจริงเลย         
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1. ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายใน 

 
ขอที่ ขอความ คาระดับ 

  
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

 นักเรียนมีสิ่งตอไปนี้ที่ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
เพียงใด 
 

     

1. มีความสามารถที่จะแนะนําคนอื่นในการแปรงฟนที่ถูกวิธี
ได 

     

2. มีกลิ่นปากที่สะอาด ไมตองกังวลใจเมื่อพูดคุยกับคนอื่น      
3. มีฟนที่สะอาด ปราศจากคราบหินปูน                                     
4. มีเหงือกที่แข็งแรงไมเจ็บปวดหรืออักเสบ                           
5. มีฟนที่แข็งแรงชวยใหเค้ียวอาหารไดละเอียด                          
6. มีฟนครบทุกซ่ีทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในการยิ้ม                
7. มีฟนครบทุกซ่ีทําใหนักเรียนพูดและออกเสียงไดชัดเจน           
8. มีฟนเรียงตัวอยางเปนระเบียบ    ไมมีฟนซอนเก                     
9. มีสุขภาพชองปากที่ดีไมมีฟนผุ      

10. มีความสามารถดูแลรักษาสุขภาพชองปากและฟนไดดี      
11. มีสุขภาพชองปากและฟนดีกวาเพื่อนอีกหลายๆคนใน

กลุมเดียวกัน 
 
 

     

 
2. ความภาคภูมิใจในตนเองจากภายนอก 
 
ขอที่ ขอความ คาระดับ 

  
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

 นักเรียนไดรับความชื่นชมจากผูอื่นในเรื่องตอไปนี้เพียงใด 
 

     

1. พอ แม ชมวานักเรียนแปรงฟนไดสะอาดดี          
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คาระดับ  
ขอที่ 

 
ขอความ 

 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

2. พอ แม ชมวานักเรียนมีความรับผิดชอบในการดูแลความ
สะอาดชองปากของตนเองไดดี 
 แข็งแรง                           

     

3. คนสวนมากชมวานักเรียนมีฟนสะอาด แข็งแรง                    
4. เพื่อนๆชมวานักเรียนโชคดีที่ไมเคยปวดฟน                           
5. เพื่อนๆถามนักเรียนวามีเคล็ดลับในการดูแลฟนให

สะอาด สวยงาม อยางไร          
     

6. เพื่อนๆชมวานักเรียนมีฟนที่แข็งแรง                          
7. เพื่อนๆไมอยากพูดคุยดวยเพราะนักเรียนมีกลิ่นปาก               
8. คุณครูยกตัวอยางใหผูอื่นฟงถึงความสะอาดของฟนของ

นักเรียน    
     

9. นักเรียนตั้งใจแปรงฟนกอนนอนทุกคืนแตไมมีใครชมวา
ทําดีเลย         

     

10. คุณหมอชมวานักเรียนมีฟนที่สะอาดและแข็งแรง 
         
 
 

     

 
สวนที่ 5  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่นักเรียนไดรับจากพอ 
  แม / ผูปกครอง อาจารย และเพื่อน โดยใหนักเรียนประเมินการไดรับแรงสนับสนุนทาง
  สังคมดานตาง ๆ ที่กําหนดไว และทําเครื่องเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความ  
              เปนจริงของนักเรียนมากที่สุด ดังนี้ 
 
มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนปานกลาง 
นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอย 
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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คาระดับ ขอที่ 
 

ขอความ 
 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 บุคคลตางๆใหการสนับสนุนในเรื่องตอไปนี้อยางไร    
                                           

     

1. บิดา  มารดา ชักชวน ตักเตือนใหแปรงฟนในตอนเชาและ กอนเขา
นอน 

     

2. บิดา  มารดา ชมเมื่อนักเรียนตั้งใจและขยันทําความสะอาดชอง
ปาก 

     

3. คุณครูตักเตือนใหนักเรียนแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน 

     

4. คุณครูช่ืนชม เมื่อนักเรียนตั้งใจ ขยันศึกษาหาความรูในวิธีการดูแล
สุขภาพชองปากดวยตนเอง 

     

5. เพื่อนๆคอยเตือนใหบวนปากหลังรับประทานขนมหวาน      
6. เพื่อนชักชวนใหแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน      
7. พอ   แม คอยถามวาชอบรสชาติของยาสีฟนที่ใชอยูหรือไม      
8. กอนซ้ือยาสีฟนหลอดใหม  บิดา  มารดา จะถามนักเรียนกอนวาจะซ้ือ

ยี่หอใดหรือรสใด เสมอ 
     

9. บิดา  มารดา อนุญาตใหนักเรียนเลือกแปรงและยาสีฟนไดดวย
ตนเอง 
 

     

 
 
 
 
 
 

1. 

 
บิดา  มารดา หรือผูปกครอง กลุมเพื่อน คุณครู ไดใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกนักเรียนในเรื่องของขอมูล ขาวสารมากนอย
เพียงใด 
 
บิดา  มารดา  คอยบอกวิธีการดูแลสุขภาพชองปากใหสะอาด
เสมอ            

     

2. บิดา  มารดา สอนการแปรงฟนที่ถูกวิธีใหนักเรียน                 
3. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก นักเรียนปรึกษาคุณครูได

เสมอ 
     

4. คุณครูสอนวิธีการดูแลสุขภาพชองปากใหสะอาดและแข็งแรงแก
นักเรียน 

     

5. คุณครูสอนวิธีการแปรงฟนอยางถูกวิธีใหนักเรียน              
6. เพื่อนๆบอกถึงวิธีการดูแลสุขภาพชองปากใหสะอาดแกนักเรียน    
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คาระดับ ขอที่ ขอความ 
 
 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

7. คุณครูอธิบายใหนักเรียนรูวายาสีฟนและแปรงสีฟนมีหลาย
ประเภท 
 

     

 
 
 

 
 
 
    1. 

 
บิดา  มารดา หรือผูปกครอง กลุมเพื่อน คุณครู ไดใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกนักเรียนในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ มาก
นอยเพียงใด 
 
ที่บานของนักเรียนมียาสีฟนใหใชอยูเสมอ     

     

2. เมื่อแปรงสีฟนของนักเรียนหมดสภาพ บิดา  มารดา  จะซ้ือเปลี่ยน
ใหใหมทันที   

     

3. คุณครูจัดหา แปรงสีฟน ยาสีฟนมาจําหนายใหนักเรียนในราคาถูก      
4. คุณครูชวยเหลือ จัดทําบัตรประกันสุขภาพในการไปรับบริการทัน

ตกรรมฟรีที่สถานบริการสาธารณสุข 
     

5. หากยาสีฟนที่ใชแปรงฟนที่โรงเรียนหมด นักเรียนสามารถขอใช
จากเพื่อนๆได            

     

6. คุณครูจัดสถานที่สําหรับแปรงฟนหลังอาหารกลางวันใหนักเรียน
อยางเปนสัดสวน 
 
 

     

 
สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยให 
  นักเรียนประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองในดานตาง ๆ ที่กําหนดไว และ      
               ทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด ดังนี้ 
 
1. ดานความนิยมในการบริโภคอาหาร 
                มากที่สุด    หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปนประจํา 
                                                 ทุกวัน เชน 7 วัน/สัปดาห  หรือทุกครั้งที่มีเหตุการณ 
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                มาก หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย ๆ  
    เชน 5-6  วัน/สัปดาห  หรือเกือบทุกครั้งที่มีเหตุการณ 
               ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอนขางบอย  
    เชน 3-4 วัน/สัปดาห   
               นอย หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบางวัน  
    เชน 1-2 วัน/สัปดาห  หรือบางครั้งที่มีเหตุการณ 
               นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น  
 

คาระดับ ขอที่ ลักษณะพฤติกรรม 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

 นักเรียนนิยมบริโภคอาหารตอไปนี้อยางไรบาง 
 

     

1. น้ําอัดลม      
2. ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบตางๆ      
3. อาหารประเภททอดหรือมีไขมันเปนสวนประกอบ เชน กลวย

ทอด มันทอด 
     

4. อาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด      
5. ผลไมที่มีกากใยและมีน้ํามาก เชน ชมพู ออย ฝร่ัง แตงโม      
6. อาหารหยาบ ประเภทเนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู      
7. อาหารประเภทแปงและน้ําตาล เชน คุกกี้ เคก ขนมปง      
8. อาหารประเภทกรอบ แข็ง เชน หนังไกทอด แคบ หมู น้ําแข็ง

กอน 
     

9. อาหารที่มีรสหวานจัด เชน ทอฟฟ ช็อกโกแลต 
 

     

 
2.ดานความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางมื้อ 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด
ดังนี้ 
 
     มากที่สุด    หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อตลอดวัน 
     มาก           หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 5-6 คร้ัง/วัน 
     ปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 3-4 คร้ัง/วัน 
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     นอย          หมายถึง  นักเรียนรับประทานอาหารระหวางมื้อ 1-2 คร้ัง/วัน 
     นอยที่สุด   หมายถึง  นักเรียนไมเคยรับประทานอาหารระหวางมื้อ 
  

คาระดับ ขอที่ ลักษณะพฤติกรรม 
 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

  
นักเรียนกระทําพฤติกรรมตอไปนี้ใน 1 วัน อยางไรบาง 
 

     

1. นักเรียนรับประทานอาหารประเภทออนนิ่ม เชน ขนมเคก              
2. นักเรียนดื่มน้ําอัดลม น้ําหวานตาง ๆ      
3. นักเรียนรับประทานขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ      
4. นักเรียนอมทอฟฟ ช็อกโกแลต ลูกอม      
5. นักเรียนรับประทานสมตํา      
6. นักเรียนรับประทานผลไมตาง ๆ      
7. นักเรียนรับประทานลูกช้ินปง ลูกช้ินทอด      
8. นักเรียนดื่มนมถั่วเหลือง โยเกิรต นมเปรี้ยว      
9. นักเรียนรับประทานขนมหวาน เชน บัวลอย กลวยเชื่อม       

10. นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่ง 
 
 

     

 
สวนที่ 7  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปาก 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของนักเรียนเพื่อปองกัน 
  การเกิดโรคในชองปาก   โดยใหนักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองในดานตาง ๆ    ที่ 
              กําหนดไว และทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติตนที่ตรงกับความ  
              เปนจริงของนักเรียนมากที่สุด ดังนี้ 
 
     มากที่สุด หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นมากที่สุด 
     มาก             หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นมาก 
     ปานกลาง หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นปานกลาง 
     นอย             หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นนอย 
     นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นนอยที่สุด 
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1. ดานการทําความสะอาดชองปาก 
 
ขอที่ ลักษณะพฤติกรรม คาระดับ 

  
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 นักเรียนทําพฤติกรรมตอไปนี้อยางไร 
 

     

1. นักเรียนแปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน      
2. การแปรงฟนแตละครั้ง นักเรียนใชเวลาในการแปรงไมนอยกวา 3 นาที

เสมอ 
     

3. นักเรียนแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน      
4. นักเรียนใชแปรงสีฟนที่ขนแปรงมีลักษณะออนนุม      
5. วิธีแปรงฟนที่นักเรียนปฏิบัติ คือ ใชแปรงฟนถูไป-ถูมา แรง ๆ ตาม

แนวนอนของฟน 
     

6. นักเรียนแปรงฟนดวยวิธีฟนบนปดลง ฟนลางปดขึ้น  ดานบดเคี้ยวของ
ฟนกราม ถูไป-ถูมาทุกครั้ง 

     

7. นักเรียนใชไหมขัดฟนทําความสะอาดบริเวณซอกฟนหลัง 
รับประทานอาหาร 

     

8. เมื่อทานอาหารเหนียวหรืออาหารรสหวาน นักเรียนทําความสะอาดโดย
การแปรงฟน 

     

9. นักเรียนใชเกลือแปรงฟนแทนยาสีฟน      
10. นักเรียนใชเปลือกหมากในการขัดฟน ถูฟนใหสะอาด 

 
     

 
2.ดานการดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง 
 
ขอที่ ลักษณะพฤติกรรม คาระดับ 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1. 

นักเรียนทําพฤติกรรมตอไปนี้อยางไร 
นักเรียนอานโปสเตอร แผนพับ ความรูดานทันตสุขภาพ บริเวณบอรด 
หองพยาบาล 

     

2. นักเรียนเขารวมอบรมโครงการดานทันตสุขภาพของโรงเรียน      
3. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลเหงือกและฟนจากวิทยุ โทรทัศน 

แผนพับ 
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ขอที่ ลักษณะพฤติกรรม คาระดับ 
  

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4. นักเรียนดูแลเหงือกและฟนใหแข็งแรง    โดยการใชเกลือผสมน้ําอุน
บวนปากทุกวัน      

     

5. นักเรียนสองกระจกตรวจดูเหงือกและฟน กระพุงแกม ลิ้น เพดาน ของ
ตนเองเพื่อหาความผิดปกติในชองปากหลังการแปรงฟน 
 

     

6. เมื่อนักเรียนตรวจพบคราบฟนหรือหินปูนเกาะบนตัวฟน นักเรียนใชไม
จ้ิมฟน หรือไมเนื้อแข็งแคะทําความสะอาดชองปากเอง 
 

     

7. เมื่อนักเรียนมีปญหาดานสุขภาพชองปาก นักเรียนรีบไปพบ 
หมอฟนเพื่อขอรับคําปรึกษาหรือรับการรักษา 
 

     

    8. นักเรียนชอบใชฟนกัดแทะดินสอหรือปากกาเลนเสมอ 
 

     

9. นักเรียนใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดเพื่อปองกันโรคฟนผุ 
 

     

10. ในชวง 5 ปที่ผานมา นักเรียนไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 

     

 
 
 
                           ********************************************************* 



ภาคผนวก ข
คาความเชื่อมั่น
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ******
_
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

        N of Cases =        30.0

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   3.5571     2.6667     4.1667     1.5000     1.5625      .1713

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   1.0125      .5333     1.6506     1.1172     3.0948      .0859

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

S.CARE01      71.4333        77.3575        .3792         .6918           .7707
S.CARE03      71.4333        74.5989        .3645         .9139           .7700
S.CARE04      71.6667        82.2299       -.0373         .9180           .7985
S.CARE05      71.5000        77.7759        .2096         .7987           .7802
S.CARE06      70.9667        77.1368        .2620         .8371           .7765
S.CARE07      71.2333        74.5299        .4190         .7460           .7667
S.CARE08      71.1667        81.5920        .0325         .7869           .7879
S.CARE09      72.0333        81.9644       -.0064         .7502           .7923
S.CARE11      71.7000        76.2862        .4041         .7949           .7687
EXPECT01     70.7667        71.2885        .6397         .8495           .7529
EXPECT02     1.2000         74.9241        .4558         .8599           .7653
EXPECT06     1.2667         74.7540        .4064         .9176           .7675
EXPECT07    70.7000        72.7000        .6672         .9277           .7547
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EXPECT08      70.5667        75.9092        .3705         .6151           .7700
EXPECT09      70.5667        76.1161        .4856         .8033           .7660
EXPECT10      71.4667        77.4299        .2611         .7405           .7764
EXPECT11      71.0667        73.2368        .4309         .5952           .7653
EXPECT12      70.7333        69.3747        .6481         .8586           .7493
EXPECT13      71.0333        73.4126        .3954         .6787           .7679
EXPECT14      70.9667        77.0678        .1826         .8626           .7848
EXPECT15      70.5333        75.4989        .3554         .9036           .7707

Reliability Coefficients    21 items

Alpha =   .7805           Standardized item alpha =   .7929
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

 * * * Warning * * * Determinant of matrix is zero

       Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA
       are meaningless and printed as   .

        N of Cases =        30.0

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   3.6254     3.0000     4.9667     1.9667     1.6556      .1687

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   3.7642      .7230    58.3782    57.6552    80.7456   156.6369

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

EST.IN01      72.4000       243.9034        .4023         .               .7147
EST.IN02      73.1333       233.1540        .5865         .               .7020
EST.IN03      72.5000       228.3276        .7610         .               .6941
EST.IN04      72.6000       232.0414        .7330         .               .6986
EST.IN05      72.8000       228.5103        .7369         .               .6946
EST.IN06      72.4000       238.9379        .5170         .               .7086
EST.IN07      72.1000       243.4034        .4312         .               .7139
EST.IN08      72.4000       248.2483        .1883         .               .7221
EST.IN09      72.3333       245.0575        .3050         .               .7173
EST.IN10      72.6667       229.6782        .7856         .               .6953
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EST.IN11      72.8000       237.6138        .6015         .                  .7062
ESTOUT01      72.4000       248.2483        .1883         .               .7221
ESTOUT02      72.6667       229.6782        .7856         .               .6953
ESTOUT03      72.4000       239.6276        .4936         .               .7096
ESTOUT04      73.1333       233.9126        .5644         .               .7031
ESTOUT05      72.1667       245.9368        .3340         .               .7174
ESTOUT06      71.1667       186.4885        .0513         .               .9360
ESTOUT07      72.6000       232.0414        .7330         .               .6986
ESTOUT08      72.8000       237.6138        .6015         .               .7062
ESTOUT09      72.8000       228.5103        .7369         .               .6946
ESTOUT10      72.4000       243.9034        .4023         .               .7147
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients    21 items

Alpha =   .7252           Standardized item alpha =   .9296

_
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

        N of Cases =        30.0

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   3.3894     2.6667     4.1667     1.5000     1.5625      .2533

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   1.1557      .5333     1.8678     1.3345     3.5022      .0946

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

SOMILD01      70.6000       142.1103        .2372         .               .8716
SOMILD02      70.4000       146.3862        .0950         .               .8751
SOMILD03      70.6333       139.4126        .4060         .               .8657
SOMILD04      71.1333       135.9816        .5444         .               .8615
SOMILD05      70.4333       147.2885        .1100         .               .8725
SOMILD06      71.1333       140.4644        .3804         .               .8665
SOMILD07      70.9000       141.2655        .2523         .               .8714
SOMILD08      70.5667       141.9092        .3625         .               .8670
SOMILD09      70.4333       148.1851        .0310         .               .8761
SODATA01      71.4000       133.6276        .5964         .               .8595
SODATA02      71.7333       134.2023        .5722         .               .8603
SODATA03      71.7667       136.0471        .4901         .               .8630
SODATA04      71.1000       131.6103        .6468         .               .8575
SODATA05      71.2333       137.2195        .4771         .               .8635
SODATA06      71.9000       134.0241        .5748         .               .8602
SODATA07      71.4000       129.0069        .6087         .               .8583
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SOMAT01       71.7667       136.0471        .4901         .               .8630
SOMAT02       71.2333       137.2195        .4771         .               .8635
SOMAT03       71.4000       129.0069        .6087         .               .8583
SOMAT04       71.7333       134.2023        .5722         .               .8603
SOMAT05       71.9000       134.0241        .5748         .               .8602
SOMAT06       71.1000       131.6103        .6468         .               .8575
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients    22 items

Alpha =   .8698           Standardized item alpha =   .8643
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

        N of Cases =        30.0

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   4.0386     3.2333     4.7000     1.4667     1.4536      .2084

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    .8686      .3782     1.6506     1.2724     4.3647      .1117

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

LIFOOD01      72.2333        45.1506        .0911         .8489           .6973
LIFOOD02      73.2333        45.5644        .0761         .4649           .6974
LIFOOD03      72.4333        43.9782        .2221         .8856           .6817
LIFOOD04      72.1000        43.6103        .4339         .8332           .6673
LIFOOD05      72.4667        44.4644        .1597         .7799           .6887
LIFOOD06      72.1667        42.5575        .4021         .7165           .6648
LIFOOD07      72.7333        45.5816        .1107         .6520           .6915
LIFOOD08      72.0333        43.4816        .4199         .7844           .6673
LIFOOD09      72.0667        42.6161        .5168         .8946           .6596
OFTEN01       73.0000        41.9310        .2363         .5049           .6838
OFTEN02       73.0667        39.9954        .4083         .4913           .6590
OFTEN03       72.8333        40.4885        .4022         .6385           .6603
OFTEN04       73.5000        44.2586        .1787         .7577           .6866
OFTEN05       72.6000        43.3517        .2660         .7208           .6772
OFTEN06       72.6000        43.3517        .3772         .7000           .6688
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OFTEN07       72.8000        41.3379        .4136         .7407           .6607
OFTEN08       73.3000        46.2172        .0479         .7754           .6976
OFTEN09       73.3000        44.4931        .1495         .6509           .6902
OFTEN10       72.7333        41.7885        .4689         .8272           .6581

Reliability Coefficients    19 items

Alpha =   .6889           Standardized item alpha =   .7154

_
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

 * * * Warning * * * Determinant of matrix is zero

       Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA
       are meaningless and printed as   .

        N of Cases =        30.0

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   3.6983     3.2667     4.1333      .8667     1.2653      .0975

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    .9773      .5333     1.5816     1.0483     2.9655      .0644

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

CLEANO01      70.6333       114.5161        .6767         .               .8832
CLEANO02      70.5000       112.1207        .7034         .               .8818
CLEANO03      70.1667       120.6264        .3245         .               .8932
CLEANO04      70.2333       116.2540        .5030         .               .8881
CLEANO05      70.2333       118.8747        .4803         .               .8887
CLEANO06      70.7000       118.5621        .3133         .               .8956
CLEANO07      70.4667       120.4644        .3769         .               .8914
CLEANO08      69.9333       117.7885        .5533         .               .8869
CLEANO09      70.6333       111.5506        .6494         .               .8832
CLEANO10      69.8333       117.1092        .5293         .               .8873
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ORCARE01      70.1667       120.6264        .3245         .               .8932
ORCARE02      70.4667       120.4644        .3769         .               .8914
ORCARE03      69.8333       117.1092        .5293         .               .8873
ORCARE04      69.9667       120.3092        .3455         .               .8925
ORCARE05      69.8333       120.0747        .5070         .               .8884
ORCARE06      70.0667       114.1333        .5543         .               .8865
ORCARE07      70.6333       114.5161        .6767         .               .8832
ORCARE08      70.6333       111.5506        .6494         .               .8832
ORCARE09      70.5000       112.1207        .7034         .               .8818
ORCARE10      69.9333       117.7885        .5533         .               .8869
_

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients    20 items

Alpha =   .8928           Standardized item alpha =   .8950
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