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ประเภท [/] วิจัย  [  ] R2R  [  ] CQI (Non clinic) [  ] HNA 
รองรับ Excellence [  ] PP Excellence [  ] Service Excellence  [  ] People 
Excellence 
   [  ] GV Excellence [  ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ ................................... 
ผลงานในสาขา [  ] แพทย์  [/] ทันตแพทย ์ [  ] เภสัชกรรม [  ] พยาบาล [  ] คุ้มครองผู้บริโภค 
  [  ] วิทยาศาสตร์การแพทย์ [  ] การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  [  ] บริหารสาธารณสุข/นโนบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป [  ] การแพทย์ แผน
ไทย 
  [  ] ป้องกันและควบคุมโรค  [  ] อ่ืนๆ 
การเสนอผลงาน [/]  ไม่เคยน าเสนอเผยแพร่มาก่อน [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
  [  ] ผลอันดับรางวัลที่ได้รับระดับจังหวัด 
   [  ] ชนะเลิศ [  ] รอง 1 [  ] รอง 2 [  ] ชมเชย 
 
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของชุดโปรแกรมการแปรงฟันของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไทรงาม 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ผู้จัดท าผลงาน 

 ผู้จัดท าผลงาน : นายสุรไชย เตียวอนันต์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ เบอร์โทร 088 -
7881633 

 ผู้ร่วมจัดท าผลงาน:  

1. น.ส.สารี กิติวินิต ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ เบอร์โทร 081-7380321 

2. นายธราเทพ หนูสังข ์ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ เบอร์โทร 084-8624978 

3. นายจิรพันธ์ ชูขาว ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ เบอร์โทร 088-8850514 

4. น.ส.สิตานัน ทวิภาคี ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เบอร์โทร 097-0963348 

5 . น างจ รวย  ท อ ง เนื้ อ ข าว  ต าแห น่ ง  เจ้ าพ นั ก งาน ทั น ตส าธ ารณ สุ ข ช าน าญ งาน  เบ อร์ โท ร  
                  091-9827846 
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หน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

เนื้อหาโดยย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน
ประถมตอนปลายก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม และเพ่ือเปรียบเทียบคราบจุลินทรีย์ ในช่องปากในเด็ก
นักเรียนประถมตอนปลายก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Qusi-experimental Research) โดยศึกษาในกลุ่มประชากรเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียน
วัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัด จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุดโปรแกรมการแปรงฟัน 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามความรู้และทัศนคติของนักเรียน 
และแบบบันทึกการย้อมคราบจุลินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน



มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank 
Test  

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นักเรียนมีทัศนคติก่อนและหลังให้ความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และนักเรียนมีระดับค่า plaque index ก่อนและหลังให้ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงให้เห็นว่าชุดโปรแกรมทันตสุขศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ในการดูแลช่อง
ปากที่ดีขึ้น ท าให้ปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็กลดลงซึ่งเป็นตัวการส าคัญท าให้เกิดฟันผุ ดังนั้นควร
ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษาในโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้  

ค าส าคัญ : ชุดโปรแกรมการแปรงฟัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานระดับสมบูรณ์(Full Paper) 

1.ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของชุดโปรแกรมการแปรงฟันของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไทร
งาม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2.ผู้จัดท าผลงาน 

2.1 นายสุรไชย เตียวอนันต์  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลควนขนุน 
2.2 น.ส.สารี กิติวินิต  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทร 081-7380321 
2.3 นายธราเทพ หนูสังข์  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  เบอร์โทร 084-8624978 
2.4 นายจิรพันธ์ ชูขาว  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  เบอร์โทร 088-8850514 
2.5 น.ส.สิตานัน ทวิภาคี    ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  เบอร์โทร 097-0963348 
2.6 นางจรวย ทองเนื้อขาว ต าแหน่ง จพง.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน เบอร์โทร  091-9827846 
2.7 นายณฐพงศ์ คงใหม่ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เบอร์โทร 095-1027381 

3.บทน า  
โรคฟันผุเป็นโรคในช่องปากที่หากลุกลามต่อไปจนกระทั่งถึงจุดที่เกิดพยาธิสภาพขึ้นกับเนื้อเยื่อ

ปลายรากฟันและรอบรากฟัน จะท าให้มีความยุ่งยากในการรักษาเพ่ือจะอนุรักษ์ฟันนั้นไว้และมักจะต้องได้รับ
การรักษาด้วยการถอนออกในที่สุด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ และ การเจริญเติบโตในช่วงวัย
เด็กและต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยนักเรียนวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูง 
เนื่องจากเป็นวัยที่ฟันแท้งอกขึ้นมาในช่องปาก ฟันแท้ที่เพ่ิงขึ้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร อีกทั้งมีหลุมและร่องฟัน
ลึก เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ และเมื่อผุแล้วการลุกลามจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งแผ่นคราบจุลินทรีย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนที่มี
อิทธิพลท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่พฤติกรรมการกินอาหาร เช่นอาหารหวาน
และอาหารจ าพวกแป้งที่มีการคงอยู่ในช่องปากนาน โดยเฉพาะคนที่ชอบกินจุบจิบไม่เป็นเวลาจะเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคฟันผุ เพราะเชื้อจุลินทรีย์สามารถเปลี่ยนสารอาหารแป้งและน้ าตาลให้เป็นกรด ไปมีผลให้แร่ธาตุในผิว
ฟันสลายออก ท าให้ฟันของคนท่ีช่องปากมีสภาวะเป็นกรดนาน เพราะการกินอาหารนี้เกิดการผุได้ 

จากรายงานผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  8 พ.ศ. 2560 พบว่าใน
ระดับประเทศมีอัตราการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.0 และมีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ฟันผุ 1.4 
ซี่ต่อคน ส่วนระดับภาคใต้มีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ฟันผุ 1.1 ซี่ต่อคน (1) ส าหรับจังหวัดพัทลุงเด็กกลุ่มอายุ 12 
ปีมีฟันแท้ผุ ร้อยละ 37.91 ในขณะที่อ าเภอควนขนุนพบเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันแท้ผุ ร้อยละ 55.26 และใน
ส่วนโรงเรียนวัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ านวน  114 คน 
มีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ฟันผุ 2.8 ซี่ต่อคน (2)  ซ่ึงจากการสังเกตพบว่าโรงเรียนวัดไทรงามมีกิจกรรมการแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวัน แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม อีกทั้งจากการส ารวจโดยแบบสอบถาม
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านความรู้ ร้อยละ 61.9 และมีค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติ ร้อยละ 
82.9 ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนยังมีปัญหาสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP) ร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support Theory) โดยสร้างโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง 
ทัศนคติที่ดี ที่จะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลง และน าไปสู่สภาวะทันตสุขภาพที่ดี
ต่อไป 



4.วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแผ่นคราบจุลินทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลายก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพ 
5.การทบทวนวรรณกรรม 

5.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคฟันผุ 
5.2 การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กประถมศึกษา 
5.3 การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน 
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.วิธีการศึกษา : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Qusi-experimental research)  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ตามใบรับรองหมายเลข 3/2564  

6.1 ประชากร : เด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 คน ซึ่งสามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้และยินยอมตลอดการเข้า
ร่วมการวิจัย 
 6.2 ขนาดตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ระหว่างประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ตามสูตรการค านวณดังนี้ 
     

n = 
(Zα+Zβ)2SD2 

(μd)2 

จากสูตรได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 99% คือ Zα = 2.58 และก าหนดอ านาจการทดสอบ 
เท่ากับ 99% คือ Zβ = 3.50 ความแปรปรวนและส่วนต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมของสุขนันท์สินี เพชรสุวรรณ (3) ดังนี้ 

μd ของพฤติกรรมของผู้ปกครอง = 8.13 
SD2 ของพฤติกรรมของผู้ปกครอง = 6.32 

μd ของคราบจุลินทรีย์ = 1.19 
SD2 ของคราบจุลินทรีย์ = 0.88 
แทนค่าในสูตร 
  

n = 
(2.58+3.50)26.322 

8.132 

         =   22.34 (ประมาณ 23) 

n = 
(2.58+3.50)20.882 

1.192 

         =   20.2 (ประมาณ 21) 
ค านวณขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดได้ 21 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างจากรายชื่อที่อยู่จากข้อมูล

ทะเบียนของโรงเรียนวัดไทรงามด้วยวิธีแบบเจาะจง  (purposive sampling) โดยจ านวนเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 
คน ดังนั้นจึงใช้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 47 คน 



6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  6.3.1 แบบสอบถามความรู้และทัศนคติของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน เป็นแบบเลือกตอบ และเป็นถามปลายเปิด ประกอบด้วย เพศ 
อายุ รายได้ จ านวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละวัน บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย อาชีพของบิดา มารดา และ
จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ 
โดยมีข้อถูกและผิด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดทัศนคติด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ 
ใช้วิธีของลิเคิร์ต (Likert Method) คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ/เฉยๆ และไม่เห็นด้วย (4) มีทั้งข้อค าถามเชิงบวกและ
เชิงลบ 
  6.3.2 แบบบันทึกการย้อมคราบจุลินทรีย์  ใช้เกณฑ์ OHI-S (Simplified Oral Hygiene 
index) ของ Green J.C. and Vermillion, J.R., 1964 ในฟันจ านวน 6 ซี่ คือ 16B, 11La, 26B, 36Li, 
31La, 46Li 
 6.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพ  ประกอบด้วย ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มแกนน า
นักเรียนยุวชนฟันดีและเด็กนักเรียนประถมปลาย  อบรมแกนน านักเรียนยุวชนฟันดี  ฝึกทักษะการแปรงฟัน
ปฏิบัติจริง และกิจกรรมเสริมแรงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

6.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  6.5.1 น าโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของโปรแกรม 
   6.5.2 น าแบบสอบถามความรู้และทัศนคติของนักเรียนที่สร้างขึ้นมาทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยมีวิธีการดังนี้  
           6.5.2.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาด้วยการน าแบบสอบถาม 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้อง
หรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ ( Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC)  
   6.5.2.2 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 28 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และน ามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนของความรู้โดย
วิธีการของ Kuder-Richardson (KR-20) และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนของทัศนคติโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Coefficient Alpha Cronbach) (5) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ดังนี้  
    1) ค่าความเชื่อมั่นของความรู้ เท่ากับ 0.714 
                     2) ค่าความเชื่อมั่นของทัศนคติ เท่ากับ 0.722 
 
 6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  6.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความรู้และ
ทัศนคติ โดยวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



  6.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนน
ภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test 
7.ผลการศึกษา 
 7.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร 

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 23  
คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 72.34 ส่วน
ใหญ่มีพ่ีน้อง 2 คน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 48.49 และส่วนใหญ่มีจ านวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในโรงเรียนใน
แต่ละวัน 30 บาท/วัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91 
7.2 ข้อมูลความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน 
 7.2 ข้อมูลความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน 

 7.2.1 จ าแนกรายข้อ 
ก่อนให้ความรู้นักเรียนมีความรู้มากที่สุดคือข้อ 7 การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

สามารถป้องกันฟันผุได้ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.49 รองลงมาคือข้อ 5 อาหารหวานที่มีลักษณะ
เหนียวติดฟัน จะท าให้เกิดโรคฟันผุได้ หากท าความสะอาดไม่ดีพอ จ านวน 42 คน-คิดเป็นร้อยละ 89.36 โดย
ข้อที่ได้น้อยที่สุดคือข้อ 1 โรคฟันผุ มีสาเหตุมาจากแมงกินฟัน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และ
หลังให้ความรู้พบว่านักเรียนมีความรู้มากที่สุดคือข้อ 5 อาหารหวานที่มีลักษณะเหนียวติดฟัน จะท าให้เกิดโรค
ฟันผุได้ หากท าความสะอาดไม่ดีพอ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือข้อ 4 การกิน
อาหารจุบจิบ จะท าให้มีโอกาสเกิดโรคฟันผุมากขึ้น และข้อ 7 การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ
ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 89.36 โดยข้อที่ได้น้อยที่สุดคือข้อ 3 ฟันผุ
ท าให้เกิดกลิ่นปากได้ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06 

 7.2.2 จ าแนกตามระดับความรู้ 

ระดับความรู้ 
ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ 

P-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูง (7 - 10 คะแนน) 17 36.17 30 68.09 

0.005 

ระดับปานกลาง (4 - 6 คะแนน) 28 59.57 14 29.79 
ระดับต่ า (0 - 3 คะแนน) 2 4.26 1 2.13 
Mean ± S.D. 6.21 ± 1.69 7.34 ± 1.88 
Minimum 3 คะแนน 3 คะแนน 
Maximum 10 คะแนน 10 คะแนน 

 
พบว่าก่อนให้ความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้ระดับปานกลาง จ านวน 28 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 มีคะแนนเฉลี่ย 6.21 ± 1.69 คะแนน หลังให้ความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้ระดับสูง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.09 มีคะแนนเฉลี่ย 7.34 ± 
1.88 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่างการได้รับความรู้ระหว่างก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ Wilcoxon 
Signed Rank Test พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.005) 
 7.3 ข้อมูลทัศนคติการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน 



  7.3.1 จ าแนกรายข้อ 
 ก่อนให้ความรู้ นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุดในข้อ 1 ฟันผุเกิดขึ้นได้กับทุกคน จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.49 รองลงมาคือข้อ 8 หลังกินอาหารควรแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้ง จ านวน 41 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 87.23 และนักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือข้อ 6 การที่ไม่กินขนมหวานก็ไม่จ าเป็นต้องแปรงฟัน จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 หลังให้ความรู้ นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุดในข้อ 7 การแปรงด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87 รองลงมาคือข้อ 8 หลังกินอาหาร
ควรแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้ง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 และนักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 
ข้อ 6 การที่ไม่กินขนมหวานก็ไม่จ าเป็นต้องแปรงฟัน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 
 ก่อนให้ความรู้ ข้อที่นักเรียนมีทัศนคติมากที่สุดคือข้อ 6 การที่ไม่กินขนมหวานก็ไม่จ าเป็นต้องแปรงฟัน 
มีคะแนนเฉลี่ย 2.97 ± 0.46 คะแนน รองลงมาคือข้อ 1 ฟันผุเกิดขึ้นได้กับทุกคน มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 ± 
0.28 คะแนน น้อยที่สุดคือข้อ 10 ควรไปพบหมอฟันเมื่อมีปัญหาในช่องปากเท่านั้น มีคะแนนเฉลี่ย 1.57 ± 
0.83 คะแนน และหลังให้ความรู้ ข้อที่นักเรียนมีทัศนคติมากที่สุดคือข้อ 7 การแปรงด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 ± 0.29 คะแนน รองลงมาคือข้อ 8 หลังกินอาหาร
ควรแปรงฟัน หรือบ้วนปากทุกครั้ง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 ± 0.41 คะแนน น้อยที่สุดคือข้อ 10 ควรไปพบ
หมอฟันเมื่อมีปัญหาในช่องปากเท่านั้น มีคะแนนเฉลี่ย 2.02 ± 0.99 คะแนน 

 7.3.2 จ าแนกตามระดับทัศนคติ 
ก่อนให้ความรู้นักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.85 มีคะแนนเฉลี่ย 

2.62 ± 0.30 คะแนน และหลังให้ความรู้นักเรียนมีทัศนคติอยู่ ในระดับดี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.23 มีคะแนนเฉลี่ย 2.71 ± 0.36 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติก่อนและหลัง โดย
ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติก่อนและหลังให้
ความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.005) 
 7.4 ข้อมูลคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของเด็กนักเรียน 

 7.4.1 จ าแนกตามระดับค่าคราบจุลินทรีย์ 
ก่อนให้ความรู้มีคราบจุลินทรีย์ระดับ 3 ที่พบในซี่ 11La มากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.85 รองลงมาพบในซี่ 16B จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 น้อยที่สุดพบในซี่ 46Li จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 และหลังให้ความรู้ไม่พบคราบจุลินทรีย์ระดับ 3 

ค่าเฉลี่ยระดับคราบจุลินทรีย์ก่อนให้ความรู้ ซี่ที่มากสุดคือซี่ 11La มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 ± 0.62 
คะแนน และ 31La  มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 ± 0.45 คะแนน รองลงมาคือซี่ 16B มีคะแนนเฉลี่ย 2.70 ± 
0.59 คะแนน น้อยที่สุดคือซี่ 46Li มีคะแนนเฉลี่ย 2.53 ± 0.62 คะแนน และค่าเฉลี่ยระดับคราบจุลินทรีย์
หลังให้ความรู้ ซี่ที่มากสุดคือซี่ 36Li มีคะแนนเฉลี่ย 1.04 ± 0.46 คะแนน รองลงมาคือซี่ 46Li มีคะแนน
เฉลี่ย 0.98 ± 0.39 คะแนน น้อยที่สุดคือซี่ 31La มีคะแนนเฉลี่ย 0.79 ± 0.59 คะแนน 

 7.4.2 จ าแนกตามระดับค่าระดับค่า plaque index 
ก่อนได้รับความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีระดับค่า plaque index อยู่ในระดับ

ไม่ดี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 มีคะแนนเฉลี่ย 2.65 ± 0.43 คะแนน หลังให้ความรู้ส่วนใหญ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีระดับค่า plaque index อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.32  มีคะแนนเฉลี่ย 0.93 ± 0.35 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่างระดับค่า plaque index 
ระหว่างการให้ความรู้ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ  Wilcoxon Signed Rank Test พบว่า นัก เรียนชั้น



ประถมศึกษาตอนปลายมีระดับค่า plaque index ก่อนและหลังให้ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.005) 
8.การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 8.1 อภิปรายผล 
  8.1.1 เปรียบเทียบความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมตอนปลายก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
การศึกษาพบว่า ก่อนให้ความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 
59.57 และหลังให้ความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้ระดับสูง ร้อยละ 68.09 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ เนื้อหาความรู้ที่ให้แก่นักเรียนสั้นและกระชับท าให้เด็กมีความเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีการทบทวน
ในระหว่างการสอนและใช้สื่อประกอบให้เห็นภาพท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนันท์ 
โกวิทวัฒนา และศิริพร ส่งศิริประดับบุญ (6) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่จั ดให้มีผล
เพ่ิมคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  8.1.2 เปรียบเทียบทัศนคติการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมตอนปลายก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ก่อนให้ความรู้
นักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.85 และหลังให้ความรู้นักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
87.23 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เดิมทีนักเรียนอาจมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้ว สอดคล้องจากผลการศึกษา พบว่า ก่อนให้
ความรู้นักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.85 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก่อนให้ความรู้ส่วนใหญ่
นักเรียนมีทัศนคติระดับสูง และจากการการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลห่างกันเพียงแค่ 2 สัปดาห์ 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติมี
ผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของ
บุคคลด้วย สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี 21 วัน  (21-Day Habit Theory) ของ Dr. Maxwell Maltz ให้
หลักการว่า การสร้างอุปนิสัยที่ต้องการ ต้องลงมือกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน และหากไม่
เกิดการกระท าต่อเนื่องจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง (7) และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจรสพร ปัสสาค า และ
คณะ (8) ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านส าโรง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า กลุ่มทดลองภายหลังได้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษามีทัศนคติทางทันตสุขภาพดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  8.1.3 เปรียบเทียบคราบจุลินทรีย์ในช่องปากในเด็กนักเรียนประถมตอนปลายก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการแปรงฟันคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีระดับค่า plaque index แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ก่อนได้รับความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีระดับค่า 
plaque index อยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 91.46 หลังให้ความรู้ส่วนใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมี
ระดับค่า plaque index อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 55.32 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้สอนได้ให้ความรู้ในลักษณะ
ของการเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และบอกความหมายของการย้อมคราบจุลินทรีย์ เพ่ือให้นักเรียนเกิด
เรียนรู้จากการสังเกต โดยวิธีการให้ความรู้ที่ใช้ ได้แก่ การสอน การสาธิตและให้ปฏิบัติจริง และมีการเสริมแรง
ในการแปรงฟันพร้อมทั้งบอกถึงผลดีผลเสียของการเกิดโรคฟันผุ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ซึ่งวิธีการ



ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังได้น าทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social 
Support Theory) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านวัตถุและข้อมูลข่าวสาร โดยผู้สอนได้จัดเตรียม
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระจก สีย้อมฟัน และให้ทางโรงเรียนจัดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน แกนน านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม โดยการกระตุ้นและชักชวนให้เพ่ือนแปรงฟันร่วมกัน
หลังอาหารกลางวันน่าจะท าให้เพ่ือนด้วยกันรู้สึกสนุกและมีแรงจูงใจมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา และศิริพร ส่งศิริประดับบุญ (6) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่มีการจัด
กิจกรรมผ่านตัวแบบแกนน าเพ่ือนนักเรียนมีระดับคราบจุลินทรีย์หลังสิ้นสุดโปรแกรมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 8.2 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิผลของชุดโปรแกรมการแปรงฟันของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน
วัดไทรงาม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความรู้และระดับค่า 
plaque index ก่อนและหลังให้ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 
0.005)  แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติก่อนและหลังให้ความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.005)   
 8.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
                  8.3.1 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ในการดูแลช่องปากที่ดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ในช่องปากเด็กลดลงซึ่งเป็นตัวการส าคัญท าให้เกิดฟันผุ ดังนั้นควรส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทันตสุข
ศึกษาในโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้  
         8.3.2 ด้านทัศนคติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และก่อนให้ความรู้นักเรียนก็
มีทัศนคติระดับดีอยู่แล้ว ดังนั้น ควรเน้นย้ าให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการดูแลสุขภาพ
ช่องปากให้มากข้ึน และส่งแสริมความเข้าใจผิดในบางเรื่องที่เด็กนักเรียนยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง 
          8.3.3 การติดตามเยี่ยมบ้านและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรมีเครือข่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้วย เช่น ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะได้มี
มุมมองความคิดหลากหลายเพื่อเกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนได้ 
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