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The purposes of this sequential quantitative method research were to examine the
causal relationship of oral hygiene care behavior among early adolescence and to
determine effectiveness of the behavioral modification program on oral hygiene care and
the oral hygiene status of early adolescents. This study consists of 2 research phases. The
first phase, the samples were 391 seventh grade students in Nakhon-Nayok, stratified
random sampling was used.The latter phase, simple random sampling was applied to
classified samples into experiment group and control group. Dental examination and
questionnaires with 6-scales rating were used, the confidence level is between .55 -.82.
Structural equation model analysis, ANCOVA and MANCOVA were applied. The results
showed that, the assumption of causal relationship model fits with the empirical data. χ2=
132.00, df = 75, p-value = 0.001, SRMR=0.053, RMSEA = 0.044, GFI = 0.96, NFI = 0.87,
TLI = 0.91, CFI = 0.94, AGFI = 0.93, PNFI = 0.62, χ2/ df =1.77, Behavioral modification
factor has direct effect to oral hygiene care behavior, effect size equals to .54, while
positive attitude toward oral hygiene care has an indirect effect to oral hygiene care
behavior, the effect size is 0.45. The causal variables which have an indirect effect to the
oral hygiene status are behavioral modification, positive attitude toward oral hygiene and
perceived threat of diseases, coefficient are .13, .11 and -0.08, and regarding the study
about the effectiveness of the oral hygiene care behavioral modification program it is
showed that students who participated in the oral hygiene care behavioral modification
program for early adolescence will have better brushing behavioral, eating behavioral and
oral hygiene status.No significant interaction between psychosocial variables and model
trainingthat effected on brushing behavioral, eating behavioral and oral hygiene status.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาและความชวยเหลือ
อยางดียิ่งจากบุคคลตางๆหลายทานดังตอไปนี้ทานแรกรองศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง
ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําความชวยเหลือใหการฝกฝนดานการวิจัยทั้งทางตรงและทางออมให
ประสบการณชีวิตที่มีคาและใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมาผูวิจัยรูสึกภาคภูมิใจอยางมากที่มีทานเปน
อาจารยที่ปรึกษาและขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี ดวงจันทร อาจารยที่ปรึกษารวม ที่เปน
ทั้งครูและรุนพี่ที่ดี ที่คอยใหกําลังใจตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบเคาโครง
งานวิ จัย อัน ไดแ ก รองศาสตราจารย ดร.ดุ ษ ฎี โยเหลาอาจารย ดร.นํา ชัย ศุภ ฤกษ ชัย สกุล
รองศาสตราจารยงามตา วนินทานนท รองศาสตราจารย ทพ. ตุย ยังนอย และ อาจารย ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขขอบกพรองในการจัดทํางานวิจัยใหมีความชัดเจน
ขึ้นทุกขั้นตอนตลอดจนสนับสนุนใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอดอีกทั้งทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณ
ที่มีคา ในการทํา งานวิจัย และขอขอบพระคุณ ผูชว ยศาตราจารย ดร.วิชุด า กิจ ธรธรรมอาจารย
ทันตแพทยหญิง เสรีนา สิรรัตน สกุลณะมรรคาและ อาจารยทันตแพทยกิตติธัช มงคลศิวะที่กรุณา
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัยและแบบตรวจฟนขอบคุณ อาจารย
ดร.นิยะดา จิตตจรัสที่กรุณาใหขอเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการสอบปากเปลาและแกไข
เลมปริญญานิพนธนอกจากนี้ขอขอบคุณคณาจารยในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและเจาหนาที่
ทุกทานที่ใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆดวยดีมาโดยตลอด
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โรงเรียนบานนา(นายกพิทยากร)
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาโรงเรียนมัธยมองครักษที่กรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลให
ความช ว ยเหลือกํา ลังใจและความร ว มมื อเป น อย างดีจนงานวิจัยสํ า เร็ จลุล วงรวมทั้ง ขอขอบคุ ณ
ผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยที่ใหความเอาใจใสและ
ความรวมมือทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดาและทุกคนในครอบครัวที่คอยใหความชวยเหลือกําลังใจ
และอยูเคียงขางผูวิจัยมาโดยตลอดรวมทั้งขอบคุณพี่นองและเพื่อนรวมสถาบันฯโดยเฉพาะเพื่อน
ปรด เนนวิจัยรุนที่ 8 ที่เปนกําลังใจใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลและสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา
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กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
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สารบัญ (ตอ)
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บทที่
2 (ตอ)
ทฤษฎีและแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
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3 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในระยะที่ 1
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
สรุปขั้นตอนดําเนินงานวิจัยในระยะที่ 1
การวิจัยในระยะที่ 2
กลุมตัวอยางในระยะที่ 2
แบบแผนการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การดําเนินการทดลอง
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
การพิทักษสิทธิและจรรยาบรรณในการวิจยั
สรุปขั้นตอนดําเนินงานวิจัยในระยะที่ 2
สรุปความสัมพันธของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 2 ระยะ
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4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยระยะที่ 1
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิตพิ ื้นฐานของตัวแปรแล
ตอนที่ 3 การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง
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สารบัญ (ตอ)
บทที่

หนา
4 (ตอ)
ผลการวิจัยระยะที่ 2
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติพนื้ ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอ มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ

169
171
174
179
180

5 สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่ 1
สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่ 2
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

182
184
188
193
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197
198

บรรณานุกรม

200

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

220
221
241
293
297
303
312

ประวัติยอผูวิจัย
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บัญชีตาราง
ตาราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สวนและบริเวณของการแปรงฟนที่ถูกวิธี
เกณฑการใหคะแนนของ ดัชนีคราบออน (Debris Index:DI)
สรุปงานวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
สัญลักษณภาษากรีกและตัวยอภาษาอังกฤษในโปรแกรมลิสเรล
สรุปรูปแบบการสรางกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
คุณภาพเครื่องมือตัวตัวแปรสังเกตในขั้นตอนการทดสอบและใชจริง
สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง
แสดงภาพรวมความสัมพันธระหวางเปาหมายของกิจกรรม7 ครั้งในโปรแกรม
แผนผังการทดสอบวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางจิตและพฤติกรรมของผูเขารวม
โปรแกรมตามระยะการทดลอง
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณของตัวแปรที่ทําการศึกษา
ความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
ความถี่และรอยละของการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง
รอยละของจํานวนนักเรียนที่แปรงฟนถูกตําแหนงและถูกวิธใี นบริเวณตางๆ
ในชองปาก
รอยละของนักเรียน จําแนกตามคะแนนคราบออนในแตละบริเวณในชองปาก
คาสถิตทิ ี่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติของตัวแปรสังเกต
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร
คาดัชนีความกลมกลืนที่ไดจากการวิเคราะหเกณฑและผลการพิจารณา
คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม
ระหวางตัวแปรเชิงอิสระ กับตัวแปรตาม
คาดัชนีความกลมกลืนที่ไดจากการวิเคราะหเกณฑและผลการพิจารณา
(โมเดลตามสมมติฐานและโมเดลทางเลือก)
คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมระหวาง
ตัวแปรเชิงอิสระ กับตัวแปรตามของโมเดลทางเลือก
จํานวน รอยละ ของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทีเ่ ขารวมโปรแกรม
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสยั ของตัวแปรการบริโภคอาหาร
เพื่ออนามัยชองปากการทําความสะอาดชองปากและสภาวะอนามัยชองปาก
จําแนกตามกลุมการทดลองและชวงเวลาของการวัด

หนา
26
30
56
74
102
116
121
140
143
148
150
151
153
154
155
156
159
162
163
167
168
171

173

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
24 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรตาม
25 คาเฉลี่ยที่ปรับตามตัวแปรรวม และสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของการทําความสะอาด
ชองปากและสภาวะอนามัยชองปากหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
26 เปรียบเทียบคะแนนการทําความสะอาดชองปากและสภาวะอนามัยชองปากระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชคะแนนการทําความสะอาดชองปากและสภาวะ
อนามัยชองปากกอนการทดลองเปนตัวแปรปฏิสัมพันธรวมดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมหลายตัวแปร (MANCOVA)
27 คาเฉลี่ยที่ปรับตามตัวแปรรวม และสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคะแนนการบริโภค
อาหารเพื่ออนามัยชองปากหลังการทดลองระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม
28 การเปรียบเทียบคะแนนการบริโภคอาหารของนักเรียนภายหลังการทดลอง ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชคะแนนการบริโภคอาหารกอนการทดลองเปน
ตัวแปรรวมดวยวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)
29 เปรียบเทียบคะแนนการบริโภคอาหารของนักเรียน การทําความสะอาดชองปากและ
สภาวะอนามัยชองปากโดยใชคะแนนสิ่งจูงใจใหปฏิบัตเิ จตคติที่ดีตอการดูแลอนามัย
ชองปากและการรับรูตอภาวะคุกคามของโรคกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA)
30 คาสัมประสิทธิ์เบตาของสมการทํานายระหวางตัวแปรการรับรูความสามารถ
ของตนเอง การควบคุมตนเอง ตอตัวแปรการบริโภคอาหารเพื่ออนามัยชองปาก
การทําความสะอาดชองปากสภาวะอนามัยชองปาก ในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
31 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

หนา
174

175

176
177

178

179

180
181

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
หนา
1 องคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
19
2 แสดงบริเวณที่ทําการตรวจตามดัชนีทักษะดานอนามัยชองปาก
25
27
3 ตําแหนงการแปรงฟนที่ถูกวิธี
29
4 แสดงบริเวณ (Segment) ที่ทําการตรวจตามดัชนีคราบออน
5 เกณฑการใหคะแนนของดัชนีคราบออน
30
30
6 แบบบันทึกคะแนน ดัชนีคราบออน (Debris Index)
32
7 ความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก กับ สภาวะอนามัยชองปาก
36
8 องคประกอบของความรูเรือ่ งโรคและอนามัยชองปาก
9 ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคและอนามัยชองปาก
กับพฤติกรรมดูแลอนามัยชองปาก
40
41
10 องคประกอบของเจตคติทดี่ ีตอการดูแลอนามัยชองปาก
11 ความสัมพันธของเจตคติทดี่ ีตอการดูแลอนามัยชองปาก
44
กับพฤติกรรมดูแลอนามัยชองปาก
12 ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพ
45
45
13 ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ ที่มตี อพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
14 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม
46
ตามแนวคิดเรียนรูทางปญญาสังคม
47
15 องคประกอบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
16 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวังเกี่ยว
กับผลทีเ่ กิดขึน้
48
17 เมทริกซความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเอง
49
และความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น
18 ความสัมพันธของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กับ พฤติกรรมการดูแล
อนามัยชองปาก
55
19 ความสัมพันธของความรูเรือ่ งโรคและอนามัยชองปากเจตคติที่ดีตอการดูแลอนามัย
56
ชองปากและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
60
20 แบบแผนความเชื่อทางดานสุขภาพสําหรับใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
21 โครงสรางองคประกอบของการรับรูตอภาวะคุกคามของโรค
62
22 ความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาวะคุกคามของโรค เจตคติที่ดีตอการดูแลอนามัย
63
ชองปากและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีม่ ีตอพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก

บัญชีภาพประกอบ (ตอ)
ภาพประกอบ
23 องคประกอบของสิ่งจูงใจใหปฏิบัติ
24 ความสัมพันธระหวางสิ่งจูงใจใหปฏิบัติ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ที่มีตอพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
25 ตัวอยางรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ
26 กรอบแนวคิดของการวิจัยในระยะที่ 1
27 รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
28 กรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2
29 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ในระยะที่ 1
30 ผังขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปาก
31 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ในระยะที่ 2
32 ความสัมพันธของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 2 ระยะ
33 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยชองปากของวัยรุนตอนตน
34 ผลการวิเคราะหโมเดลทางเลือกของแบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การดูแลอนามัยชองปากของวัยรุนตอนตน
35 ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่มีตอพฤติกรรมการดูแล
อนามัยชองปาก
36 เสนทางอิทธิพลของเจตคติที่ดีตอการดูแลอนามัยชองปาก ที่มีตอพฤติกรรมการดูแล
อนามัยชองปากโดยสงผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หนา
63
69
73
77
78
104
122
132
145
147
164
166
190
191

1

บทที่ 1

บทนํา
ภูมิหลัง

ปญั หาทางสุขภาพช่องปากเป็ นปญั หาทางสาธารณสุขสําคัญ
ทีส่ ร้างความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและทําลายสุขภาพของประชาชน โดยโรคในช่องปากทีพ่ บมากและเป็นปญั หาสาธารณสุข
ทีส่ าํ คัญสองอันดับแรกในวัยรุน่ ตอนต้น ได้แก่ โรคฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบ จากรายงานการ
สํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทท่ี าํ การสํารวจทุก 5 ปี ครัง้ ล่าสุด พ .ศ. 2555 พบว่า ร้อยละ
52.3 ของเด็ก อายุ 12 ปี มีประสบการณ์การเป็นโรคฟนั ผุ ค่าเฉลีย่ ฟนั ผุ ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ
1.3 ซี/่ คน (กองทันตสาธารณสุ ข. 2556) ทัง้ นี้ กลุ่มวัยรุน่ ตอนต้น อายุ 12 ปี ถือเป็นกลุม่ สําคัญทาง
ระบาดวิทยา เนื่องจากเป็ นอายุทม่ี ฟี นั แท้ขน้ึ ครบ 28 ซีใ่ นช่องปาก ซึง่ อัตราการเกิดโรคฟนั ผุในวัยนี้
จะใช้เพือ่ ทํานายแนวโน้มการเกิดโรคฟนั ผุในวัยผูใ้ หญ่ นอกจากนี้แล้ว สถานการณ์ ปญั หาสภาวะ
เหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์ในวัยรุน่ ตอนต้น ของกลุ่มดังกล่าวยังน่าเป็นห่วง โดยพบว่า มีนกั เรียน
เพียงร้อยละ 18.0 เท่า นัน้ ทีม่ เี หงือกปรกติ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 58.9 มีเหงือกอักเสบเฉลีย่ 2.94 ส่วน
จาก 6 ส่วนในช่องปาก ทัง้ นี้ ร้อยละ 35.7 จะมีหนิ นํ้าลายร่วมด้วย ซึง่ ถือว่ามีแนวโน้มปญั หาทีร่ นุ แรง
มากขึน้ ดังจะเห็นจากการสํารวจความชุกของโรคเหงือก ในปีพ .ศ. 2548-2550 พบว่าวัยรุน่ ตอนต้น
กลุ่มอายุ 12 ปี เป็ นโรคเหงือกอักเสบเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 45.3 เป็นร้อยละ 49.2 และ 52.2 ตามลําดับ
แสดงว่า ในวัยดังกล่าวนี้มสี ภาวะโรค เหงือกอักเสบเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (กองทันตสาธารณสุ ข.
2551) ซึง่ โรคในช่องปากดังกล่าวแม้จะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคทีก่ ่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ
ก็ตาม แต่อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดโรคทัวไปทางร่
่
างกาย และอาจลุกลามเป็นสาเหตุซา้ํ เติมให้โรค
เกิดลุกลามมากขึน้ นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การออกเสียง บุคลิกภาพ ความสามารถ
ในการเรียน และทีส่ าํ คัญคือเป็ นแหล่งของการติดเชือ้ อาจแพร่กระจายสูอ่ วัยวะอื่นๆ ทําให้เกิด
อันตรายถึงชีวติ ได้ นอกจากนี้ ปญั หาทางทันตสุขภาพยังทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทัง้ ใน
ระดับส่วนตัวและระดับส่วนรวม กล่าวคือ จะต้องรักษาเสียเงินเสียเวลา และรัฐบาลจะต้องใช้
งบประมาณเป็ นจํานวนมากเพือ่ ใช้จา่ ยในการบรรเทาและแก้ปญั หาทันตสาธารณสุขอีกด้วย (ศิรริ กั ษ์
นครชัย . 2548) ข้อมูลการจัดสรรค่าใช้จา่ ย ด้านทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน พ .ศ. 2556 พบว่ารัฐบาล
ต้องจัดสรรงบประมาณของงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ถึงกว่า 3,231 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเป็ นจํานวนมากเพือ่ ใช้จา่ ยในการบรรเทาและแก้ปญั หาทันตสาธารณสุข
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2556)
แม้วา่ ในปจั จุบนั จะมีการเปลีย่ นแปล งระบบ การบริการ ทางทันตสาธารณสุข และพัฒนา
คุณภาพการให้การรักษาทางทันตกรรม โดยการขยายระบบบริการทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้
ครอบคลุมการบริการและพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีทางทันตกรรม โดยมีการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศทัง้ ทางด้านวิทยาการในการ
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บําบัด และรักษาฟื้นฟูสภาพในช่องปาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบว่า ศาสตร์การดูแลทันตสุขภาพเท่าที่
ผ่านมามักจะเน้นเฉพาะศาสตร์ทางชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ เพราะผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลทันตสุขภ าพ
ของประชาชนในปจั จุบนั ถูกมอบหมายให้เป็ นหน้าทีข่ องทันตบุคลากรซึง่ มีความเชีย่ วชาญในศาสตร์
ทางชีวภาพ ทําให้การให้ความสําคัญเกีย่ วกับ ปจั จัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ น้อยมาก ทัง้ ที่
ปจั จัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสิง่ แวดล้อมเป็นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคใน
ช่องปากมาก เพราะปญั หาทัน ตสุขภาพต่างๆ เกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตัวบุคคลเอง เช่น
พฤติกรรมการไม่แปรงฟนั การบริโภคอาหาร หวานและขนมขบเคีย้ ว เป็นต้น แม้ทนั ตบุคลากรจะ
ทุม่ เทความพยายามในการรักษาเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถทําให้ประชาชนมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ี
แบบยังยื
่ นได้ ถ้าไม่สามารถกระตุน้ ให้ประชาชนดูแลอนามัยส่วนบุคคลของตนเองได้ (นฤมล สีประโค.
2550) การดูแลสุขภาพช่องปากทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นัน้ จําเป็ น ต้องอาศัยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ประชาชนร่วมด้วย ทัง้ นี้เพราะโรคทางช่องปากเหล่านี้สามารถดูแลรักษาให้หายเองได้ดว้ ยตนเอง
ถ้าพบในระยะต้นๆ และมีการเปลีย่ นแปลง พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก นอกจากเหตุผล
ดังกล่าวแล้ว ในปจั จุบนั ยังพบว่ามีงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ทศ่ี กึ ษาการดูแลอนามัยช่องปาก ใน
กลุ่มวัยรุน่ น้อยมาก โดยพบเพียงการศึกษาในบางกลุม่ เป้าหมายเช่น การศึกษาของ วรวรรณ อัศวกุล
(2555) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลการฝึกจิตและทักษะแก่มารดาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อปาก
ง
ของบุตร หรือ การศึกษาของ ปิยะ นุ ช ดวงกางใต้ (2551 ) และการศึกษาของ วรวรรณ อัศวกุล
(2546) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมมารดาในการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปากของบุตรก่อนวัยเรียน หรือ การศึกษาของเมธินี คุปพิ ทยานันท์ (2546) เป็นการวิจยั ในเชิง
ทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมของเด็กนักเรียน หรือ จากข้อมูล
ข้างต้นจะพบว่า ยังขาดองค์ความรูใ้ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์เกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากในกลุม่ เด็กวัยรุน่ ตอนต้น
ทัง้ นี้ วัยดังกล่า วเป็ นกลุม่ ทีม่ ปี ญั หาทันตสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และสถานการณ์ดงั กล่าว
จะสามารถสะท้อน และส่งผลกระทบต่อสภาวะโ รคฟนั ผุและเหงือกอักเสบในวัยผูใ้ หญ่ได้ การที่
สถานการณ์ของโรคยังรุนแรงอยูน่ นั ้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังมีปญั หา
ด้านพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทัง้ นี้กลุม่ วัยรุน่ ตอนต้นถือเป็นกลุม่ เป้าหมายทีส่ าํ คัญ
เนื่องจากในช่วงวัยนี้ รัฐบาลไม่มนี โยบายทีจ่ ะดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพชัดเจนเหมือนใน
กลุ่ม นักเรียนประถมศึกษา ทําให้ในวัยดังกล่าว ไม่ได้รบั การดูแลจากโครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริม
ทันตสุขภาพจากหน่ วยงานสาธารณสุขของภาครัฐ โดยในปจั จุบนั กระบวนการสอนทันตสุขศึกษาใน
โรงเรียนเพือ่ การควบคุมและป้องกันโรค ในช่องปาก ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลับมีแนวโน้ม
ลดลง โดยข้อมูลจากการติดตามประเมินของกองทันตสาธารณสุข พบว่า แทบไม่มกี ารจัดการเรียนรู้
เรือ่ งทันตสุขภาพในโรงเรียนในระดับดังกล่าวเลยไม่ว่าจะเป็ นการจัดแยกเฉพาะหรือจัดแบบบูรณาการ
(กองทันตสาธารณสุข . 2545) ด้วยเหตุดงั กล่าวทํา ให้เด็กนักเรียนบางส่วนขาดความระมัดระวังใน
การทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีด่ ี จนทําให้เกิดโรคในช่องปาก โดยข้อมูลจากการสํารวจ
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สภาวะทันตสุขภาพครัง้ ที่ 5 ทีร่ วบรวมผลสัมภาษณ์ วัยรุน่ ตอนต้น เกีย่ วกับพฤติกรรมทันตสุขภาพ
พบว่า ส่วนใหญ่จะแปรงฟนั เพียงวันละ 2 ครัง้ เคยรับประทานอาหารแล้วนอนโดยลืมแปรงฟนั มาก
ถึงร้อยละ 72.3 และพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการแปรงฟนั ทีถ่ ูกต้องเพียงร้อยละ 7.7 และพบว่านักเรียน
แปรงฟนั ทีโ่ รงเรียนลดลง จากร้อยละ 83.7 ในปี 2536 เป็นร้อยละ 26.3 ในปี 2544 และแปรงฟนั
สมํ่าเสมอลดลง จากร้อยละ 70.6 ในปี 2536 เป็นร้อยละ 56.1 ในปี 2544 นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรม
การบริโภคทีไ่ ม่เอือ้ ต่อทันตสุขภาพมากยิง่ ขึน้ โดยพบว่าเด็กวัยรุน่ ตอนต้นมีแนวโน้ม กินขนมมากขึน้
แต่กนิ อาหารมีเส้นใยลดลง (กองทันตสาธา รณสุข . 2551) ข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการมี
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสมในกลุม่ วัยดังกล่าว ซึง่ นอกจากเป็ นกลุ่มทีม่ ปี ญั หาสูง
ยังขาดการดูแลจากระบบสุขภาพของรัฐทําให้มปี ญั หาทางพฤติกรรมแล้ว ในวัยรุน่ ตอนต้นเป็นวัยทีม่ ี
ความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอีกด้วยเนื่องจาก นักเรียนในช่วงชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นนี้ เป็ นกลุม่ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองได้ เพราะพัฒนาการของเด็ก
ในกลุม่ นี้ สามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง มีความเข้าใจในเชิง
นามธรรม มีความรูส้ กึ นึกคิดเป็ นของตัวเอง ชอบค้นหาและเลียนแบบในสิง่ ใหม่ๆ ทีต่ นเองสนใจ
ประกอบกับเป็ นช่วงวัยทีม่ มี มุ มองต่างๆ ของตนเอง และรับฟงั ความเห็นจากบุคคลทีส่ าม (เฉลิม พล
ตันสกุล . 2543) ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น วัยรุน่ ตอนต้น จึง เป็ นกลุม่ ทีน่ ่ าสนใจในการพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่ ทําให้ ผวู้ จิ ยั สนใจทําการวิจยั ในกลุม่ วัยนี้ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
พืน้ ทีท่ าํ การวิจยั ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครนายก เนื่องจากเป็นพืน้ ทีท่ น่ี กั เรียนกลุม่ เป้าหมายมี
ความชุกของการเกิดโรคฟนั ผุสงู (กองทันตสาธารณสุข. 2555) และอีกทัง้ เป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ในการ
พัฒนาและการให้บริการวิชาการสูส่ งั คมของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตามนโยบายของรัฐบาล
เรือ่ ง “1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ” นอกจากนี้ จังหวัดนครนายก มีความเหมาะสมในการเป็นพืน้ ที่
ในการเก็บข้อมูลและสะดวกในการทําการทดลอง เนื่องจาก เป็ นจังหวัดทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มากนักและ
อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสาเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกจังหวัดนครนายกเป็ น
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการวิจยั ในครัง้ นี้
การวิจยั ในครัง้ นี้ จึงดําเนินการขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ ทเ่ี กีย่ วข้องกั บพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก เพื่อป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบในเด็กวัยรุน่ ตอนต้น โดย
แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ระยะที่ 2 เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ทัง้ นี้ การวิจยั ในระยะที่ 1 จะทําให้ ทราบข้อ
ค้นพบในการอธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรต่างๆทีม่ ผี ลต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้
จะมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ในการหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยช่องปากของ
นักเรียน สําหรับ การวิจยั ในระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของวัยรุน่ ตอนต้น ว่ามีความ เหมาะสมในการปรับเปลีย่ น
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พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก เพือ่ ลดการเกิดคราบอ่อนบนผิวเคลือบฟนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ตลอดจน ศึกษาปจั จัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์บางประการว่ามีผลต่อ โปรแกรมการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีส่ ร้างขึน้ หรือไม่ ซึง่ ผลการวิจยั จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดโปรแกรม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดังกล่าว ในโรงเรีย นอื่น ๆทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกับกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ การป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบทีม่ ี ประสิทธิภาพในกลุม่ วัยรุน่
ตอนต้นในวงกว้างและระยะยาวต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของ
วัยรุน่ ตอนต้น และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบความสัมพันธ์
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปาก
ของวัยรุน่ ตอนต้นทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก

ความสําคัญของการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา
ศึกษาศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
และสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น โดยผลทีไ่ ด้จากการศึกษาก่อให้เกิดคุณค่า ดังนี้
1. การวิจยั ในระยะที่ 1 จะทําให้ทราบข้อค้นพบในการอธิบายพ ฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ในการหา
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยช่องปากของนักเรียนในกลุม่ นี้ต่อไป
2. การวิจยั ในระยะที่ 2 จะทําให้ ได้โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นทีม่ กี ารทดลองและประเมินผลแล้วว่ามีคณ
ุ ภาพ สามารถนําไปปรับใช้กบั
การฝึกอบรมและพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทีม่ บี ริบทใกล้เคียงได้

ขอบเขตของการวิ จยั

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั คือ นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก จํานวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุ สรณ์ โรงเรียนเมืองนครนายก โรงเรียนปิยชาติพฒ
ั นา โรงเรียนอุบลรัต
นราชกัญญาราชวิทยาลัย โรงเรียนปากพลีวทิ ยาคาร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โรงเรียนเขา
เพิ่มนารีผลวิทยา โรงเรียนเลขธรรมกิตติ ์วิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ซึง่ มีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิน้ 1,912 คน (ข้อมูลสํารวจจํานวนนักเรียนมัธย ม สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2554)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
สามารถแบ่งกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ใน 2 ระยะ ได้ดงั นี้
การวิจยั ในระยะที่ 1
ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน
มัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา ของโรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 7 จังหวัดนครนายก จํานวนขัน้ ตํ่า 300 คน โดยมีการกําหนดขนาดตัวอย่าง และวิธกี ารสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
1) การกําหนดขนาดตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้กฎทีว่ า่ อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง
ต่อจํานวนตัวแปรสังเกต ควรจะเป็ น 20 หน่ วยตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปรสังเกต (Linderman Merenda;
& Gold. 1980: 163; Weiss. 1972; อ้างอิงจาก นงลักษณ์ วิรชั ชัย . 2542: 54) จึงจะเป็ นตัวแทนทีด่ ี
ของประชากรได้และมีจาํ นวนพอเพียงทีจ่ ะทําให้ผลการวิจยั เชือ่ ถือได้ ในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปร
สังเกตทีใ่ ช้ในการวิจยั รวมจํานวน 15 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามข้อกําหนดนี้ อย่าง
น้อย 300 คน
2) วิธกี ารเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง ใช้การสุม่ แบบสองขัน้ ตอน (Two – stage sampling) โดย
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย โดยขัน้ ที่ 1 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ (stratified random sampling)
โดยกําหนดขนาดของโรงเรียนเป็ นตัวแปรแบ่งชัน้ ภูมจิ าก
11 โรงเรียน ให้ทาํ การสุม่ โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างละ 2 โรงเรียน รวมเป็น 4 โรงเรียน ต่อมาในขัน้ ที่ 2 จะทําการสุม่ แบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มเลือกนักเรียนมาโรงเรียนละ 2-3 ห้อง ห้องละประมาณ
40-50 คน โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นจํานวนทัง้ สิน้ 391 คน ทีไ่ ด้รบั
แบบสอบถามกลับมาทีม่ คี วามสมบูรณ์ จากแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.75
การวิจยั ในระยะที่ 2
ใช้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการตัวอย่างในการ วิจยั ในระยะที่ 1 โดยสุ่มเลือกโรงเรียนจํานวน
1 โรงเรียน จากจํานวน 4 โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นการวิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย โรงเรียนนายกพิทยากร
โรงเรียนเขาเพิม่ นารีผล โรงเรียนเลขธรรม์กติ ติ ์วิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ จากนัน้ ทําการสุม่ เลือก
ห้องโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จํานวน 2 ห้อง เข้าในกลุ่มทดลอง 1 ห้อง
และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นวัยรุน่ ตอนต้นไทยที:่
- ไม่เคยได้รบ
ั การฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมาก่อน
- สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมตลอดการฝึ กอบรม ระยะเวลา 12 ชัวโมง
่
- มีจดหมายตอบรับยินยอมอนุ ญาตจากผูป
้ กครองและครูประจําชัน้
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ทัง้ นี้ ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั ได้คดั กรองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ทุกห้องเรียน โดย
ทําการขูดหินนํ้าลาย ให้นกั เรียนทุกคน และคัดกรองเบือ้ งต้นโดยเด็กทีไ่ ม่มฟี นั หรือตรวจประเมิน
สภาวะอนามัยช่องปากไม่ได้จะถูกคัดออกจากการศึกษา ภายหลังจากการขูดหินนํ้าลาย ประมาณ
1 เดือน ผูว้ จิ ยั จะทําการตรวจพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก ตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก
และให้นกั เรียนตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ส่งจดหมายถึงผูป้ กครองเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ ประโยชน์ และรายละเอียด
ขัน้ ตอนในการทํากิจกรรมตลอดการวิจยั รวมทัง้ หนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ มีนกั เรียนทีส่ มัครใจ
และได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 98 คน และอยูจ่ นครบตลอดโปรแกรม
จํานวน 94 คน โดยอยูใ่ นกลุ่มทดลอง จํานวน 48 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 46 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
การวิ จยั ในระยะที่ 1
ตัวแปรในงานวิจยั ระยะนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ชุด ได้แก่
ตัวแปรอิ สระ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัว ได้แก่
1. ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก วัด จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจ และ การนําไปใช้
2. เจตคติ ทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปาก วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การเห็น
ประโยชน์ ความรูส้ กึ พอใจ และ ความพร้อมทีจ่ ะทํา
3. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค วัด จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
4. สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การได้รบั
ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลอนามัยช่องปาก และ แบบอย่างจากเพื่อน
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว ซึง่ เป็นตัวแปรคันกลาง
่
1 ตัว และ
ตัวแปรตาม 2 ตัว ได้แก่
1. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม วัด จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง และ การควบคุมตนเอง
2. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก วัด จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปาก
3. สภาวะอนามัยช่องปาก วัดจากตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้แก่ ดัชนีคราบอ่อน
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การวิ จยั ในระยะที่ 2
ตัวแปรในงานวิจยั ระยะนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การได้ร ับ/ไม่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
1.2 ตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม คือ ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่
1.2.1 การรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค
1.2.2 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
1.2.3 สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ประกอบด้วย ตัวแปรพฤติกรรม 2 ตัว และตัวแปร
ทางกายภาพ 1 ตัว ได้แก่
ตัวแปรพฤติกรรม
1. พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตัวแปรทางกายภาพ
1. สภาวะอนามัยช่องปาก

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของ
วัยรุ่นตอนต้น
หมายถึง แบบจําลองทีแ่ สดงถึง ความสัมพั นธ์ ของตัวแปรทีเ่ ป็ น สาเหตุ ซึง่ ในงานวิจยั นี้
ตัวแปรเชิงสาเหตุประกอบด้วย ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย
ช่องปาก ก ารรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ส่วน
ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก โดยเขียนเป็น
รูปแบบการวิจยั ในรูปสัญลักษณ์ทม่ี โี ครงสร้างรูปแบบอยูบ่ นพืน้ ฐานการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ี
หลากหลายและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น
หมายถึง โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การดูแลอนามัย
ช่องปากในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น ชุดของกิจกรรมทีม่ ี
การประยุกต์แนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากทฤษฎีเรียนรูป้ ญั ญาสังคม
ทฤษฎี การปรับ
พฤติกรรม และแนวคิดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ซึง่ เป็นโปรแกรมที่ มี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ นกั เรียนสามารถ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเองได้
โดยการฝึกอบรมเพือ่ ปรับเปลีย่ น พฤติกรรมผ่านการเปลีย่ นแปลงของ ตัวแปรทางจิต ลักษณะต่างๆ
โดยฝึกอบรมด้วยการทํากิจกรรม ทัง้ หมด 7 ครัง้ ใช้เวลากิจกรรมทัง้ สิน้ 12 ชัวโมง
่
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นิ ยามปฏิ บตั ิ การตัวแปร
1. พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
หมายถึง การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอของนักเรียนในด้านการดูแลอนามัยช่องปาก
ส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ จะ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 องค์ประกอบ ได้แก่
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปาก ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
หมายถึง การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอในการ ลดการบริโภคอาหารประเภทแป้งและ
นํ้าตาลและอาหารเหนียวติดฟนั วัดโดยแบบสอบถามการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ซึง่ เป็น
แบบสอบถามชนิดและความถีข่ องอาหารทีน่ กั เรียนรับประทานในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา วัดทําโดย
ให้ผตู้ อบระบุวา่ ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมาตนเองได้รบั ประทานอาหารแต่ละชนิดบ่อยเพียงใด ตัง้ แต่
ไม่เคยรับประทานเลย จนถึง รับประทานทุกวัน มีคะแนนระหว่าง 0 ถึง 7 ตามลําดับ จํานวนทัง้ หมด
7 ข้อ คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 0 – 49 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่ีบริโภคอาหารเพื่ ออนามัย
ช่องปากดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่า
1.2 การทําความสะอาดช่องปาก
หมายถึง การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอของนักเรียนในการทําความสะอาดช่องปากด้วย
การแปรงฟนั อย่างถูกต้องในแต่ละตําแหน่ งและทําครบทุกบริเวณในช่องปาก โดยในการศึกษาครัง้ นี้
จะใช้เกณฑ์การประเมินตําแหน่ ง และวิธกี ารแปรงฟนั ใน 17 บริเวณในช่องปาก และให้คะแนนแต่ละ
บุคคลเป็นผลรวมคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้ ซึง่ จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0-34 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากแสดงว่ามีการทํา
ความสะอาดช่องปากทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่ากว่า
2. สภาวะอนามัยช่องปาก
หมายถึง ความสะอาดของผิวเคลือบฟนั โดยพิ จารณาจากความมากน้อยของคราบอ่อน
(Soft debris) บนตัวฟนั ซึง่ เป็ นตัวสะท้อนถึงการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากทีเ่ หมาะสมทําให้
ไม่เกิดคราบเหนียวบนตัวฟนั ตลอดจนสะท้อนถึงคุณภาพของการทําความสะอาดช่องปากของ
นักเรียนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ วัด ได้โดยดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) โดยการตรวจช่องปาก
ตามเกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีโดยกรีนและเวอร์มลิ เลียน (Greene & Vermillion. 1960) คะแนน
อยูร่ ะหว่าง 0-36 โดยคะแนนมาก หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีไ่ ม่ด ี คะแนนน้อยแสดงว่ามีอนามัย
ช่องปากทีด่ กี ว่า
3. ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก
หมายถึง ความรูค้ วามเข้าใจ และการนําไปใช้ เกีย่ วกับโรค ฟนั ผุและเหงือกอักเสบ รวมทัง้
การดูแลอนามัยช่องปาก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจ และ
การนําไปใช้ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
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3.1 ความรูค้ วามเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ เข้าใจโรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ และการดูแลอนามัยช่องปากทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเข้าใจถึง ความหมายของโรค ฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ สาเหตุของโรค ฟนั ผุและเหงือกอักเสบ และความสัมพันธ์ขอ งโรคกับการดูแล
อนามัยช่องปากได้
3.2 การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถนักเรียนในการนําเอาความรู้ เกีย่ วกับ โรค
โรคและอนามัยช่องปากทีม่ ี ไปปรับใช้ในสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันของนักเรียนได้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค และอนามัยช่องปาก หมายถึง ค่าคะแนนทีไ่ ด้จาก
แบบวัดความรู้ เรือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยประยุกต์มาแนวคิดการจัดระบบ
ความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูม (Bloom’s taxonomy) ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
โดยเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความรูค้ วามเข้าใจและการนําไปใช้ เกีย่ วกับโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
และการดูแลอนามัยช่องปาก ชนิดจํากัดตัวเลือกถูกผิดจํานวน 10 ข้อ มีคาํ ตอบทีถ่ ูกเพียงข้อเดียว
ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนน
ตํ่ากว่า
4. เจตคติ ท่ีดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าเชิงบวกของนักเรียนว่าพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีคุณค่า เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์มากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีความรูส้ กึ พอใจ ต่อการ
ทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และ มีความพร้อมทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากมากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ และความพร้อมทีจ่ ะทํา ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การเห็นคุณประโยชน์ หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของนักเรียนต่อ การ
ดูแลอนามัยช่องปากว่าเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละมีประโยชน์เพียงใด
4.2 ความรูส้ ึกพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของนักเรียน ในความรูส้ กึ
ความพึงพอใจ ความชอบ ทีม่ ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
4.3 ความพร้อมที่จะทํา หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของนักเรียน ความพร้อม
ทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีด่ ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เจตคติ ทด่ี ตี ่อการดูแล อนามัย ช่องปาก หมายถึง ค่าคะแนนทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถามเจตคติ ทีด่ ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปาก ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยใช้แนวคิดของแมคไกวร์
(McGuire,W. J. 1985) และดวงเดือน พันธุมนาวินและคนอื่นๆ (2531) ลักษณะของประโยคข้อ
คําถามจะเกีย่ วกับ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปาก ทัง้ 3 องค์ประกอบ เป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 8 ข้อ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ”
ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีเจตคติทด่ี ตี ่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีด่ ี กว่าผูต้ อบที่
ได้คะแนนตํ่า
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5. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
หมายถึง ระดับ การรับรู้ ของนักเรียนที่ รับรู้ ภาวะคุกคามของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
ว่าตนเองมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคในช่องปากได้มากน้อยเพียงใด และหากเป็ นโรคฟนั ผุและเงือก
อักเสบแล้วจะส่งผลกระทบต่อตนเองได้มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
หมายถึง ระดับ การรับรู้ ของนักเรียน ว่า ตนเองมีความเสีย่ งในการเกิดโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบมากน้อยเพียงใด วัดได้โดยการใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน
5 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับจาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ”
ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ สูงกว่า
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
5.2 การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
หมายถึง ระดับ การรับรู้ ของนักเรียน ว่าโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ มีความรุนแรงหรือ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองใน ด้านต่างๆ ได้ มากน้อยเพียงใด วัดได้โดยการใช้แบบสอบถาม
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับ
จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั
ผุและเหงือกอักเสบสูงกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
6. สิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ
หมายถึง ระดับการรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุนหรือขัดขวาง
และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งที่ชกั จูงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทัง้ นี้ ตัวแปรสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ทีก่ ระตุน้ การดูแล อนามัย ช่องปาก และแบบอย่างจากเพือ่ น ซึง่ มี
รายละเอียด ดังนี้
6.1 การสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง ระดับ การรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับการได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ครอบครัว โดยให้ในด้านจิตใจอารมณ์ ข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ ในลักษณะการแสดงความเข้าใจ
และให้กาํ ลังใจพร้อมทีจ่ ะให้คาํ แนะนําปรึกษาใน การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทํา
ความสะอาดช่องปากทีเ่ หมาะสม วัดได้โดยการใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคาํ ถามทัง้ สิน้
จํานวน 10 ข้อ โดยเป็ นแบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ”
ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่าได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพือ่ นมาก กว่าผูต้ อบ
ทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
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6.2 การได้รบั ข่าวสารที่กระตุ้นการดูแลอนามัยช่องปาก
หมายถึง ระดับการรับรูข้ องนักเรียนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทีส่ ง่ เสริมหรือกระตุน้ ให้ทาํ พฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากผ่านสือ่ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ต่างๆ
เช่น หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัดได้โดยการใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี
คําถามทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ โดยเป็ นแบบสอบถาม มาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับจาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง
“ไม่จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
6.3 แบบอย่างจากเพื่อน
หมายถึง ระดับ การรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับ การได้ รบั แบบอย่างในการปฏิบตั จิ าก
เพือ่ นในพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และยอมรับอิทธิพลของเพือ่ นร่วมกลุม่ ทีส่ ามารถจะ
ชักจูงให้ตนเองปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้ วัดได้โดยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
โดยสร้างข้อคําถามเพือ่ สํารวจ ตรวจสอบความรูส้ กึ ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั แบบอย่างในการปฏิบตั จิ าก
เพือ่ น ในพฤติกรรมการดูแลอนามั ยช่องปาก ประยุกต์จากแบบวัดของ เตือนใจ เทียนทอง (2546)
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น มาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ”ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนสูง แสดงว่ามีแบบอย่างการปฏิบตั จิ ากเพือ่ นมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
7. การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
หมายถึง ระดับของปจั จัยทางจิตลักษณะของนักเรียนทีส่ ง่ ผลในการเปลีย่ นแปลงด้าน
พฤติกรรม ตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามทฤษฎีเรียนรูป้ ญั ญาสังคม
(Social
Learning Cognitive theory) ของแบนดูรา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
หมายถึง ระดับความมันใจในความสามารถของตนเองของนั
่
กเรียนว่าตนเองมีความสามารถ
ทีจ่ ะทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ประกอบด้วยการบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปากวัดได้โดยการใช้แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการดูแลอนามัยช่องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ นฤมล
ศรีประโค (2550) มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ
จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
7.2 การควบคุมตนเอง
หมายถึง ระดับ ความมันใจ
่ ของนักเรียน ว่าตนเองสามารถ ควบคุมพฤติกรรม การดูแล
อนามัยช่องปากของตนเอง ตนเอง ได้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความสามารถ สังเกต
ตัง้ เป้าหมาย และการวางแผนพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากของตนเองได้วัดได้โดยการใช้แบบสอบถาม
การควบคุมตนเอง ในการดูแล สุขภาพช่องปา ก ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยประยุกต์มาจาก แบบสอบถาม
ของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม มาตรประเมิน
รวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีการ ควบคุม
ตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการประมวลเอกสารนี้ ได้กาํ หนดหัวข้อต่างๆ เพือ่ จุดหมายของการกําหนดตัวแปร
และวิธกี ารวัดตัวแปรทางด้าน พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของวัยรุน่ ตอนต้น และประมวล
ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ กําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก รวมถึงแนวทางการออกแบบโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลแนวคิดทฤ ษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์และความรุนแรงของโรคในช่องปาก
2. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
2.1 พฤติกรรมสุขภาพ
2.2 พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
2.2.1 การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
2.2.2 การทําความสะอาดช่องปาก
3. สภาวะอนามัยช่องปาก
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
4.1 แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ (KAP)
4.1.1 ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
4.1.2 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
4.2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavioral Modification)
4.2.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
4.2.2 การควบคุมตนเอง
4.3 ทฤษฏีแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Health Belief Model Theory)
4.3.1 การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
4.3.2 สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
5. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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1. สถานการณ์ และความรุนแรงของโรคในช่องปาก
ปญั หาทางสุขภาพช่องปาก เป็นปญั หาทางสาธารณสุขสําคัญทีส่ ร้างความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและ บันทอนสุ
่
ขภาพของประชาชน โดยโรคทีต่ รวจพบมากและเป็นปญั หาสาธารณสุขที่
สําคัญได้แก่ โรคฟนั ผุ และโรคเหงือกอักเสบ ซึง่ โรคดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยรวมของเด็กในหลายๆ มิติ เช่น ปวดฟนั ทําให้รบั ประทานอาหารไม่ได้ ทําให้เด็กนอนไม่หลับ ทํา
ให้เคีย้ วอาหารทีจ่ าํ เป็ นต่ อการเจริญเติบโต เช่น ผักและเนื้อสัตว์ได้น้อยลง ทําให้เด็กได้รบั
สารอาหารทีไ่ ม่เพียงพอ ทําให้เด็กอ่อนแอ เจริญเติบโตช้า และอาจเป็ นสาเหตุให้สญ
ู เสียฟนั ก่อนวัย
อันควร ตามมาด้วยปญั หาบุคลิกภาพในอนาคต (ศิรริ กั ษ์ นครชัย . 2548) ซึง่ โรคในช่องปากดังกล่าว
แม้จะไม่ได้เป็ นโรคร้ายแรงหรือเป็ นโรคทีก่ ่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ก็ตาม แต่กอ็ าจเป็นสาเหตุทาํ ให้
เกิดโรคทัวไปของร่
่
างกายหรืออาจลุกลามเป็นสาเหตุซา้ํ เติมให้โรคเกิดลุกลามมากขึน้ นอกจากนี้ยงั
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การออกเสียง บุคลิกภาพ ความสามารถในการทํางานและทีส่ าํ คัญคือ
เป็ นแหล่งของการติดเชือ้ อาจแพร่กระจายสูอ่ วัยวะอื่นๆ ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ ซึง่ โรคใน
ช่องปากนอกจากจะบันทอน
่
ทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตแล้วยังยากทีจ่ ะบําบัดรักษาฟื้นฟูให้ด ี
ดังเดิม นอกจากนี้ปญั หาทางทันตสุขภาพยังทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิ จทัง้ ในระดับส่วนตัว
และระดับส่วนรวม กล่าวคือ จะต้องรักษาเสียเงินเสียเวลา และรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเป็น
จํานวนมากเพือ่ ใช้จา่ ยในการบรรเทาและแก้ปญั หาทันตสาธารณสุข ทัง้ ทีโ่ รคในช่องปากเป็นโรคที่
สามารถป้องกันได้ดว้ ยการแปรงฟนั แต่ในปจั จุบนั พบว่าแนวโน้มของการเกิดโร คยังมีอตั ราสูงอยู่
เสมอๆ ควบคูไ่ ปกับกระแสแห่งการเปลีย่ นแปลงบริบทของทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
จากรายงานขององค์การอนามัยโลกทีท่ าํ การสํารวจทุก 10 ปี ฉบับล่าสุด (The World Oral
Health Report. 2003) ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าปญั หาโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบนัน้ กําลังระบาดไป
ทัวโลก
่
และกําลังมีการลุกลามอย่างน่ าตกใจ โดยจากการสํารวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ใน
ปี 2546 พบว่า ประชากรโลกมีฟนั ผุสงู ถึง 1,900 ล้านคน เป็ นโรคเหงือกอักเสบ 165 ล้านคน และ
13 ล้านคนสูญเสียฟนั แท้ ไป และจากสถิตคิ ่าเฉลีย่ ผุ ถอน อุด (DMFT) ทีร่ วบรวมจากองค์การ
อนามัยโลกเมือ่ ปี 2546 พบว่าในกลุม่ อายุ 12 ปีทวโลก
ั่
ซึง่ เป็ นอายุทใ่ี ช้เปรียบเทียบความรุนแรง ของ
การเกิดโรคฟนั ผุนนั ้ มีคา่ เฉลีย่ ผุ ถอน อุด (DMFT) ในระดับทีส่ งู (4.5-6.5 ซีต่ ่อคน) มีถงึ ร้อยละ 13
และฟนั ผุในระดับกลาง (2.7- 4.4 ซีต่ ่อคน) มีถงึ ร้อยละ 30 ทัง้ นี้ในภาพรวมค่าเฉลีย่ ผุ ถอน อุดของ
ระดับโรคอยูท่ ป่ี ระมาณ 2.4 ซีต่ ่อคน โดยทวีปอเมริกามีฟนั ผุในระดับสูงสุดตามมาด้วยสหภาพยุโรป
และกลุ่มประเทศแปซิฟิกตะวันตก โดยมีค่าเฉลีย่ ผุ ถอน อุด เป็ น 3.6, 2.6 และ 2.3 ตามลําดับ
(WHO. 2003) นอกจากนี้ แนวโน้มการลุกลามของโรคฟนั ผุยงั มีแนวโน้มทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในกลุม่ ประเทศกําลัง
พัฒนาในช่วงกว่ายีส่ บิ ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ สะท้อนถึงมาตรการการป้องกันฟนั ผุทย่ี ั
งไม่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพสําหรับโรคเหงือกอักเสบในคนทัวโลก
่
จะพบมากขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้ โดยเด็กอายุ 1114 ปี มีอตั ราการเป็ นโรคนี้ถงึ ร้อยละ 25 ถือว่ายังเป็นอัตราทีส่ งู ปญั หาโรคฟนั ผุและโรคเหงือก
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อักเสบดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะนําไปสูภ่ าวะวิกฤตทางทันตสุขภาพ นันคื
่ อ การสูญเสียฟนั แท้ทจ่ี าํ เป็น
ต่อการใช้งานตลอดจนนําไปสูก่ ารสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยจากการสํารวจ พบว่ากลุม่ อายุ 12 ปี
มีสภาพเหงือกและอวัยวะปริทนั ต์ปกติ (CPI เท่ากับ 0-1) ได้มจี าํ นวนลดลงมากในทุกทวีปทัวโลก
่
โดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แอฟริกา ถือเป็ นประเทศทีม่ เี หงือกสุขภาพดีน้อยทีส่ ุด
นันแสดงถึ
่
งการทําความสะอาดช่องปากทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพของประชาชนในภาพรวมทัวโลก
่
(WHO. 2003)
สําหรับประเทศไทย ความชุกของการเกิดโรคฟนั ผุในวัยรุน่ ตอนต้นยังคงเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากรายงานการสํารวจสภาวะทันตสุข ภาพแห่งชาติ ซึง่ ครัง้ ล่าสุด พ.ศ. 2555
พบว่า ร้อยละ 52.3 ของเด็ก อายุ 12 ปี มีประสบการณ์การเป็นโรคฟนั ผุ ค่าเฉลีย่ ฟนั ผุ ถอน อุด
(DMFT) เท่ากับ 1.3 ซี/่ คน (กองทันตสาธารณสุ ข. 2556) ทัง้ นี้ฟนั ทีเ่ ป็นโรคส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รบั
การรักษาคิดเป็ น ร้อยละ 54.2 ของฟนั ทีม่ ปี ระสบการณ์การเป็นโรค พบเด็กทีม่ ฟี นั ผุยงั ไม่ได้รบั การ
รักษานี้ถงึ ร้อยละ 39.1 ภาคกลางเป็ นภาคทีเ่ ด็กอายุ 12 ปี มีประสบการณ์การเป็นโรคฟนั ผุสงู กว่า
ภาคอื่นๆ โดย ค่าเฉลีย่ ฟนั ผุ อุด ถอน สูงถึง 1.9 ซี/่ คน โดยมีความชุกร้อยละ 64.4 ซึง่ สรุปได้วา่
เด็กในวัยดังกล่าวมีฟนั ผุสงู โดยเมือ่ เปรียบเทียบจากการสํารวจครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา จะพบว่าแนวโน้ม
เพิม่ มากขึน้ โดยมีสดั ส่วนผูเ้ ป็ นโรคฟนั ผุรอ้ ยละ 49.2, 53.9 และ 57.3 ในปี พ.ศ. 2532, 2537 และ
2544 ตามลําดับ โดยมีคา่ เฉลีย่ ฟนั ผุ อุด ถอนเป็น 1.5, 1.55 และ 1.64 ซีต่ ่อคน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ซึง่ ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้มฟี นั ผุมากขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้ และก่อให้เกิดการสูญเสียฟนั ในอนาคต
(กองทันตสาธารณสุข. 2551)
สถานการณ์ ปญั หาสภาวะเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน จาก
รายงานการสํารวจ สภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครัง้ ล่าสุด คือ ครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่า มีเด็กอายุ
12 ปีเพียงร้อยละ 18 ทีม่ เี หงือกปรกติ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 58.9 ของเด็กอายุ 12 ปีมเี หงือกอักเสบ
เฉลีย่ 2.94 ส่วนจาก 6 ส่วน (Sextant) ทัง้ นี้รอ้ ยละ 35.7 จะมีหนิ นํ้าลายร่วมด้วย ทัง้ นี้ยงั คงมีเด็กอีก
ร้อยละ 22.4 ทีม่ หี นิ นํ้าลายในช่องปาก โดยไม่มกี ารอักเสบของเหงือก ซึง่ มีความจําเป็ นต้องได้รบั
การขูดหินปูนด้วยเนื่องจากเด็กเหล่านี้มโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาเกิดเป็ นเหงือกอักเสบได้ พบว่าเด็กเขต
เมืองจะมีสภาวะปริทนั ต์ดกี ว่าเด็กในเขตชนบทเล็กน้อย ภาคกลางเป็ นภาคทีพ่ บเด็กมีปญั หาเหงือก
อักเสบสูงสุด (กองทันตสาธารณสุข. 2556) ซึง่ ถือว่ามีแนวโน้มปญั หาทีร่ นุ แรงมากขึน้ ดังจะเห็นจาก
การสํารวจความชุกของโรคเหงือก ในปี 2548-2551 พบว่ากลุ่มอายุ 12 ปี เป็ นโรคเหงือกอักเสบ
เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 45.3 เป็นร้อยละ 49.2 และ 52.2 ตามลําดับ แสดงถึงว่าผูท้ ม่ี เี หงือกอักเสบเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง (กองทันตสาธารณสุข . 2551) ซึง่ จากการสํารวจนี้สรุปได้วา่ เด็กวัยรุน่ อายุ 12 ปี
ดังกล่าว มีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากยังไม่มปี ระสิทธิภาพอันนําไปสูโ่ รคเหงือกอักเสบ
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นอกจากข้อมูลเรือ่ งโรคจากการสํารวจสภาวะช่องปากแล้ว ในการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
ครัง้ ที่ 5 ในระหว่างปี พ .ศ. 2543-2544 ได้รวบรวมผลสัมภาษณ์เด็กอายุ 12 ปีขน้ึ ไปเกีย่ วกับ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่จะแปรงฟนั เพียงวันละ 2 ครัง้ เคยรับประทานอาหารแล้ว
นอนโดยลืมแปรงฟนั มากถึงร้อยละ 72.3 และพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการแปรงฟนั ทีถ่ ูกต้องเพียงร้อย
ละ 7.7 และในรอบปีทผ่ี า่ นมาเคยปวดฟนั ร้อยละ 52.1 และเคยขาดเรียนเนื่องจากปญั หาสุขภาพ
ช่องปาก ร้อยละ 14.3 และพบว่านักเรียนแปรงฟนั ทีโ่ รงเรียนลดลง จากร้อยละ 83.7 ในปี 2536 เป็น
ร้อยละ 26.3 ในปี 2544 และแปรงฟนั สมํ่าเสมอลดลง จากร้อยละ 70.6 ในปี 2536 เป็นร้อยละ 56.1
ในปี 2544 นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เอือ้ ต่อทันตสุขภาพมากยิง่ ขึน้ โดยพบว่าเด็ก
วัยรุน่ ตอนต้นมีแนวโน้มกินขนมมากขึน้ แต่กนิ อาหารมีเส้นใยลดลง และพบว่า เด็กกินขนมวันละ
3-5 ครัง้
ใช้เงินค่าขนมวันละ 13 บาท และพบว่านักเรียนได้รบั บริการทันตกรรมลดลง โดยพบว่าเด็กได้รบั
บริการทางทันตกรรมลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2546 และพบว่า
ความครอบคลุมบริการเคลือบหลุมร่องฟนั มีอตั ราตํ่ามาก จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2544 พบว่า เด็กอายุ 12 ปีได้รบั การเคลือบหลุมร่องฟนั กรามแท้ซท่ี ห่ี นึ่งเพียงร้อยละ 5.3
(กองทันตสาธารณสุข. 2550) ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดสะท้อนให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ทีไ่ ม่เหมาะสมในเด็กกลุ่มดังกล่าว
สําหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน้ การสํา รวจสภาวะทันตสุขภาพครัง้ ที่ 6
พ.ศ. 2550 พบว่า มีอตั ราความชุกของโรคฟนั ผุในกลุม่ อายุ 12 ปี และ 17-19 ปี มีคา่ เฉลีย่ ทีย่ งั คงสูง
กว่าเป้าหมายทันตสุขภาพแห่งชาติ ขณะทีร่ อ้ ยละของสภาวะปริทนั ต์ปกติมนี ้อยลง แสดงว่านักเรียน
ในช่วงมัธยมต้นมีปญั หาด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคในช่องปาก ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึ่ง อาจมาจาก
รัฐบาลไม่มนี โยบายทีจ่ ะ ดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพให้ชดั เจนเหมือนในนักเรียน
ประถมศึกษา แต่มนี โยบายให้ประชาชนในกลุม่ นี้ดแู ลสุขภาพของตนเอง (กองทันตสาธารณสุ ข.
2550) และอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กทีบ่ ริโภคอาหารประเภทแป้งและ
นํ้าตาลมากขึน้ บริโภคอาหารประเภทผัก ผลไม้ลดลง โดยในปี 2544 พบว่า เด็ก 6 คนใน 10 คน
บริโภคนํ้าตาลเฉลีย่ ถึงวันละ 8-10 ช้อนชา ซึง่ มากกว่ าปริมาณทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนํา ให้
บริโภคไม่ เกินวันละ 6 ช้อนชา และจากผลการสํารวจ พบว่า เด็กกินขนมกรุบกรอบเป็นประจําร้อย
ละ 63.5 ดืม่ นํ้าอัดลมหรือนํ้าหวานทุกวันร้อยละ 49.9 และยังพบว่าโรงเรียนมีการจําหน่ายขนมและ
เครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อฟนั ถึงร้อยละ 54.5 นอกจากพฤติกรรมการบริโภคแล้วยังพบว่าเกิดจาก
การไม่แปรงฟนั ให้สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยปี 2544 พบว่า อายุ 12 ปี แปรงฟนั หลังอาหารกลางวัน
ทีโ่ รงเรียนเพียงร้อยละ 21.7 แปรงฟนั ทุกวันร้อยละ 89.6 ค่าเฉลีย่ การแปรงฟนั อยู่ 2.2 ครัง้ ต่อวัน
(กองทันตสาธารณสุข . 2550) ซึง่ ผลจากการมีฟนั ผุในช่องปาก ได้สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินชีวติ
ปกติของนักเรียน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการเรียนด้วย โดยจากข้อมูล พบว่า เด็กอายุ 12 ปีรอ้ ยละ
52.1 เคยปวดฟนั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา และร้อยละ 14.3 ของเด็กทีป่ วดฟนั ตอบว่าขาดเรียนเนื่องจาก
ปญั หาในช่องปาก (กองทันตสาธารณสุข. 2545)
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จากสาเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ นั ตบุคลากรจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของเด็กในกลุ่มดังกล่าวให้ได้ ซึง่ ควรเป็นกระบวนการสร้างพฤติกรรมทีม่ ี
ความต่อเนื่องเป็ นเวลานานพอสมควร แต่ขอ้ เท็จจริงกลับพบว่าในปจั จุบนั กระบวนการสอนทันตสุข
ศึกษาในโรงเรียน เพือ่ การควบคุมและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลับมี
แนวโน้มลดลง โดยข้อมูล จากการติดตามประเมินของกองทันตส าธารณสุข พบว่า แทบไม่มกี าร
จัดการเรียนรูเ้ รือ่ งทันตสุขภาพในโรงเรียนในระดับดังกล่าวเลย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดแยกเฉพาะหรือ
จัดแบบบูรณาการ (กองทันตสาธารณสุข . 2545) จึงมีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีท่ นั ตบุคลากรจะต้องหัน
มาสนใจรูปแบบการฝึกอบรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากใน
กลุม่ วัยดังกล่าว เพือ่ ลดปญั หาทันตสุขภาพของประเทศในอนาคต

2. พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากนัน้ เป็นตัวแปรหลักในการวิจยั ซึง่ การทําความเข้าใจใน
ความหมายและวิธกี ารวัดตัวแปร ดังกล่า ว มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อความน่าเชือ่ ถือและความสําเร็จ
ของการวิจยั ดังนัน้ ในส่วนแรกของการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์
ทีจ่ ะศึกษาความหมาย และแนวทางการวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากเพือ่ นํามาใช้เป็น
พืน้ ฐาน ทีจ่ ะให้คาํ นิยามตัวแปรในการวิจยั นี้ มีความทันสมั ยและเหมาะสมกับความรูค้ วามก้าวหน้า
ทางวิชาการในปจั จุบนั ซึง่ การจะเข้าใจในความหมายของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้นนั ้
ควรมีความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความหมายของพฤติกรรมสุขภาพโดยทัวไป
่ และเชือ่ มโยงมาสู่
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในทีส่ ดุ
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของสิง่ มีชวี ติ ในลักษณะต่างๆตามสภาพการณ์
สภาวะแวดล้อม และสิง่ กระตุน้ หรือสิง่ เร้า (ธนวรรธน์ อิม่ สมบูรณ์ . 2532: 9) ให้ความหมายของ
พฤติกรรม ว่าหมายถึงปฏิกริ ยิ าต่างๆ ทีบ่ ุคคลนัน้ แสดงออกมาทัง้ ภายในและภายนอกร่างกายตัวบุคคล
ซึง่ บรูมและมาเซีย (Bloom. 1979) ได้แบ่งพฤติกรรม ออกเป็ น องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ พฤติกรรม
ด้านพุทธิปญั ญา (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain) และพฤติกรรม
ด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor domain) ส่วน ทแวดเดิล (Twaddle. 1981: 11) ให้ความหมายของ
พฤติกรรม ว่าเป็ นปฏิกริ ยิ าหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิง่ มีชวี ติ พฤติกรรมของมนุ ษย์หมายถึงปฏิกริ ยิ า
ต่างๆ ทีบ่ คุ คลแสดงออกทัง้ ภายในและภายนอกตัวบุคคล มีทงั ้ ทีส่ งั เกตได้และสังเกตไม่ได้ ซึง่ จะ
แตกต่างกันไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรม โดยได้รบั อิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลในครอบครัว
หรือสถานการณ์ในขณะนัน้ และประสบการณ์ในอดีต
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั หลายๆ เรือ่ ง เช่น การวิจยั ของ เมธินี คุปพิทยานันท์ (2546)
หรืองานวิจยั ของ ภัทร์ธริ า บุญเสริมส่ง (2536) ซึง่ เป็ น การศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ และเป็ น
การศึกษาในลักษณะสหสาขาวิทยาการ ซึง่ การวิเคราะห์พฤติกรรมมักจะมุง่ ไปทีพ่ ฤติกรรมด้านการ
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ปฏิบตั ิ (Psychomotor domain) เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนพฤติกรรมด้านพุทธิปญั ญา (Cognitive domain)
และพฤติกรรมด้านความรูส้ กึ (Affective domain) มักเป็นสาเหตุของพฤติกรรมด้านการปฏิบตั ิ
(Psychomotor domain) ซึง่ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซึง่ มีลกั ษณะ
สหสาขาวิชาการจึงมุง่ ไปทีพ่ ฤติกรรมในด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor domain) ทีม่ กี ารนําปจั จัย
ทางจิตลักษณะทีส่ าํ คัญบางประการซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมด้านความรูส้ กึ (Affective domain)
มาเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
2.1 พฤติ กรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ มีการให้ความหมายไว้ในหลายการศึกษาด้วยกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพทีป่ รากฏ ในงานวิจยั ต่างๆ ได้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
ในหลายความหมาย เช่น ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2531: 155) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมสุขภาพ
หมายถึง กิจกรรมทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพทีม่ นุษย์แสดงออกทัง้ ในด้านความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถสังเกตและวัดได้หรือมองเห็นได้ ซึง่ อาจเป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคหรือการปฏิบตั เิ มือ่ เจ็บปว่ ยก็ได้ ซึง่ ธนวรรธน์ อิม่ สมบูรณ์ (2532: 11-15) ได้
ให้ความ พฤติกรรมสุขภาพไว้วา่ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพของบุคคลนัน้ ๆ หรือบุคคลอื่นๆ แล้วแต่ชว่ งเวลา รวมถึงการกระทําหรืองดเว้นการกระทําใน
สิง่ ทีเ่ ป็ นผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ หรือ สุช าติ โสมประยูร (2525: 44) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม
สุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกเกีย่ วกับสุขภาพทัง้ ทางด้านความรู้ เจตคติ การ
ปฏิบตั แิ ละทักษะ โดยเน้นในเรือ่ งพฤติกรรมสุขภาพทีส่ ามารถสังเกตและวัดได้เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ น
เรือ่ ง สุขภาพ สอดคล้องกับ เฉลิมพล ตันสกุล (2543: 17) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมสุขภาพ
หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีผลต่อ สุขภาพของบุคคล ครอบครัวหรือชุมชน ไม่วา่ จะใน
ลักษณะทีท่ าํ ให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อ สุขภาพ ซึง่ คือการ ปฏิบตั หิ รือแสดงออกของบุคคลในการ
กระทําหรืองดเว้นกา รกระทําในสิง่ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและการ
ปฏิบตั ติ นทางสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม และ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) ได้
ให้ความหมายว่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทํา การปฏิบตั ิ การแสดงออกและท่าทีทจ่ี ะ
กระทํา ซึง่ จะก่อใ ห้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ซึง่ สามารถจําแนกออกได้เป็ น
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ลักษณะ คือ การกระทําหรือการปฏิบตั ขิ องบุคคลทีม่ ผี ลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพและการงดเว้นไม่
กระทําหรือการไม่ปฏิบตั ขิ องบุคคลทีม่ ผี ลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ
สามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมสุขภาพได้หลายแบบด้วยกัน กล่าวคือ หากแบ่ง ตาม
ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์หรือ
พฤติกรรมเชิงบวก (Positive behavior) หมายถึงพฤติกรรมทีบ่ คุ คลปฏิบตั แิ ล้วส่งผลดีต่อสุขภาพ
ของบุคคล เป็นพฤติ กรรมทีค่ วรส่งเสริมให้บคุ คลปฏิบตั ติ ่อไปและควรปฏิบตั ใิ ห้ดขี น้ึ เช่น การแปรง
ฟนั และทําความสะอาดช่องปาก การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เป็ นต้น และ 2) พฤติกรรมทีไ่ ม่
พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิงลบหรือพฤติกรรมเสีย่ ง (Negative behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่
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บุคคลปฏิบตั แิ ล้ วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทําให้เกิดปญั หาสุขภาพหรือโรค เป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ เช่น การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา การรับประทานอาหารจําพวกแป้งและนํ้าตาลหรือไขมันมาก
เกินความจําเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ พฤติกรรมสุขภาพ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตาม
สภาพการณ์ของมนุ ษย์ใ นขณะนัน้ คือ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรคหรือสภาวะปกติ หมายถึง การ
ปฏิบตั ทิ กุ อย่างทีจ่ ะ ช่วยส่งเสริมสุขภาพของบุคคลและป้องกันไม่ให้เกิดโรค และ 2) พฤติกรรมเมือ่
เจ็บปว่ ย ซึง่ หมายถึง การปฏิบตั ิ ของบุคคล เมือ่ เจ็บปว่ ยหรืออยูใ่ นภาวะสุขภาพทีผ่ ดิ ปกติซง่ึ จะ
แตกต่างกันไปขึ้ นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่นความรู้ เกีย่ วกับโรค การรับรูเ้ กีย่ วกับความ
รุนแรง ความเชื่อเดิม ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี (เฉลิมพล ตันสกุล. 2543: 18)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนัน้ พอสรุปเป็นความหมายในแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ได้
ว่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําต่างๆ ทีบ่ ุคคลแสดงออกทัง้ ทีส่ งั เกตได้และสังเกตไม่ได้แต่
สามารถวัดได้ดว้ ยเครือ่ งมือวัด ในด้านกระบวนการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั เิ พือ่ การกระทําในสิง่ ทีเ่ ป็น
ผลดีต่อสุขภาพหรืองดเว้นการกระทําในสิง่ ทีเ่ ป็นผลเสียต่อสุขภาพ โดยกระทําไปเพื่อจุดประสงค์ใน
การส่งเสริม ป้องกัน หรือบํารุงรักษาสุขภาพ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นพฤติกรรมทีส่ ภาวะร่างกายปกติ และ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกในสภาวะทีร่ า่ งกายเจ็บปว่ ย
2.2 พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
มีการใช้คาํ ทีใ่ ช้ศกึ ษาพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อกับการดูแล ป้องกัน รักษาอานามัย
ช่องปากอยูห่ ลายคํา ได้แก่ พฤติกรรมทันตสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรม
อนามัยช่องปาก มีความใกล้เคียงกันมาก ทัง้ นี้ พฤติกรรมทันตสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพช่องปากของมนุษย์ ซึง่ แสดงออกทัง้ ในด้านความรู้ เจตคติ และ
การปฏิบตั ิ อาจสังเกตได้หรือไม่ได้ (เมธินี คุปพิทยานันท์ . 2546) ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากนัน้ หมายถึง การปฏิบตั หิ รือการกระทําในสภาวะปกติทเ่ี ป็นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ของบุคคล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคในช่องปากและส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก ซึง่ บุคคล ได้เลือก
ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับตัวเอง โดยมีการเรียนรูแ้ ละการสนับสนุนจากสังคมวัฒนธรรม ทีเ่ ป็น
สิง่ แวดล้อมของบุคคลนัน้ ทีเ่ หมาะสมมีประสิทธิภาพ อันเป็นหนทางทีน่ ําไปสูก่ ารมีสขุ ภาพช่องปากที่
ดี ด้วยรูปแบบการกระทําต่างๆ เพื่อจุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคในช่องปาก ส่งเสริมสุ ขภาวะ และ
รักษาโรคในช่องปาก อันจะทําให้ตนเองไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี (พวงเพชร เดชะปทุมวัน . 2527)
สอดคล้องกับ อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ (2542) ทีก่ ล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทันตสุขภาพของบุคคลหรือชุมชนทัง้ ในสภาวะทีเ่ ป็นโรคแ ละไม่เป็นโรค อาจ
สังเกตได้ (Overt behavior) เช่น การไปพบทันตแพทย์ การซือ้ ยามารับประทาน การเคีย้ วอาหาร
วิธกี ารแปรงฟนั เป็ นต้น หรือสังเกตเห็นไม่ได้ (Covert behavior) อันได้แก่ ความรู้ เจตคติ เช่น
ความกลัวต่อทันตแพทย์ ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงกระบวนการเกิดโรคเหงือกอักเสบ ความเข้าใจถึง
ผลของการรักษาอนามัยของช่องปากกับโรคในช่องปาก ทัง้ นี้ องค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก นฤมล สีประโค (2550) ได้เสนอไว้ว่า ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ หลาย
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พฤติกรรม อันได้แก่ การศึกษาความรูเ้ รือ่ งโรคฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบ การเลือกใช้แปรงสีฟนั
และยาสีฟนั การตรวจสภาวะช่องปากด้วยตนเอง การปฏิบตั ติ นในด้านการรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ การใช้ฟลูออไรด์ และการไปพบทันตบุคลากร เมธินี คุปพิทยานันท์ (2546) ได้สรุปถึง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากทีส่ าํ คัญว่า คือ พฤติกรรมการแปรงฟนั พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก รวมถึงพฤติกรรมการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
สําหรับในการวิจยั ในครัง้ นี้ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จะหมายถึง กิจกรรมการ
ดูแลทันตสุขภาพในระดับบุคคล ได้แก่ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
และการทําความ
สะอาดช่องปาก โดยจะไม่ครอบคลุมในส่วนการไปพบทันตบุคลากร หรือการรักษาเฉพาะอย่างเพื่อ
ป้องกันโรคในช่องปาก
โดยสรุปแล้วพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก หมายถึง การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอของ
นักเรียนในด้านการดูแลอนามัยช่องปากส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ จะประกอบด้วย
2 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปาก ซึง่ มี
รายละเอียด ดังนี้
พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
การทําความสะอาดช่องปาก

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
1. การบริ โภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
การบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ทิ เ่ี คยชินในการรับประทานอาหาร
ได้แก่ ชนิดของอาหารทีก่ นิ กินอย่างไร จํานวนมือ้ ทีก่ นิ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ รวมทัง้ สุขนิสยั ก่อนและหลัง
กิน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ หทัยกาญจน์ โสตรดี และอัมพร ฉิมพลี (2550) ทีไ่ ด้ให้ความหมาย
ของการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทัง้ ทีส่ งั เกตเห็นได้และสังเกตไม่ได้เกีย่ วกับ
การรับประทานอาหาร ได้แก่ การรับประทานอาหารหรือไม่รบั ประทานอะไร รับประทานอย่างไร
จํานวนมือ้ ทีร่ บั ประทานและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการรับประทาน รวมทัง้ การปฏิบตั กิ ่อนการรับประทาน
อาหาร และขณะรับประทานอาหาร ตลอดจนชนิดของอาหาร และสอดคล้องกับ กัลยา ศรีมหันต์
(2541: 26) ทีก่ ล่าวว่า คือ การปฏิบตั หิ รือการแสดงออกเกีย่ วกับการกินทีบ่ คุ คลกระทําเป็นประจํา
เป็นการแสดงทัง้ ทางด้านการกระทํา และความคิด ความรูส้ กึ ต่างๆ ต่อการบริโภคอาหาร ถ้าบุคคล
ได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามหลักโภชนาการแล้ว ก็จะส่งผลให้บคุ คลมีภาวะโภชนาการทีด่ ี ในทางตรงข้าม
ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง จะส่งผลให้เกิดปญั หาทางโภชนาการตามมา ซึง่ ศิรลิ กั ษณ์ สินธวาลัย (2525) ให้
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ความหมายว่า คือ ลักษณะวิธกี ารรับประทานอาหาร รับประทานอะไร อย่างไร มากน้อยหรือบ่อย
เพียงใด ในรอบวันและรอบเดือน ระบบมารยาทในการรับประทานอาหารจําแนกตามลักษณะของ
บุคคล หรือโอกาสเป็ นไปตามรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ สอดคล้องกับสุทธิลกั ษณ์สุมติ ตะสิร ิ
(2533: 4-5) ทีก่ ล่าวว่า การบริโภคอาหารของบุคคลมีทงั ้ ทีส่ งั เกตได้ และสังเกตไม่ได้เกีย่ วกับการ
รับประทานอาหารทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สิง่ อื่นๆ
สําหรับการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากนัน้ หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคที่
พึงประสงค์ต่อสุขภาพช่องปาก โดยลดการบริโภคอาหา รประเภทแป้งและนํ้าตาลหรืออาหารเหนียว
ติดฟนั โดยหมายถึงการควบคุมชนิดและรูปแบบของอาหาร วิธกี ารบริโภค และปริมาณและความถี่
ของการบริโภคแป้งและนํ้าตาล เพราะแป้งและนํ้าตาลถือได้วา่ เป็นอาหารทีม่ ผี ลกระทบต่อฟนั มาก
ทีส่ ดุ ภายหลังจากฟนั ขึน้ แล้ว (กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์ . 2545; อ้างอิงจาก Rugg-Gunn. 1996) โดย
อาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดมีคุณสมบัตสิ ่งเสริมให้เกิดฟนั ผุ (caries promoting) โดยการที่
นํ้าตาลมีสว่ นทําให้เกิดโรคฟนั ผุ ก็เนื่องจากนํ้าตาลจะเป็นอาหารให้จลุ นิ ทรียใ์ นช่องปากสร้างสภาวะ
กรดทีม่ คี า่ pH ตํ่าขึน้ ในช่องปากซึง่ มีผลต่อกา รเกิดฟนั ผุ โดยหากค่า pH ของคราบจุลนิ ทรียภ์ ายใน
ปากมีคา่ ตํ่ากว่า 5.5 ผิวเคลือบฟนั จะเริม่ ละลาย จากการศึกษาของ Stephan (1944) พบว่า pH ของ
คราบจุลนิ ทรียม์ คี า่ ประมาณ 6.2-7.4 แต่เมือ่ ได้รบั นํ้าตาลซูโครสแล้ว ค่า pH จะลดลงเหลือประมาณ
5.0 ในเวลา 2-5 นาที จากนัน้ จะค่อยๆ เพิ่มขึน้ ใน 30-60 นาทีต่อมา โดยนํ้าตาลทีพ่ บว่าสัมพันธ์กบั
การเกิดฟนั ผุ คือ นํ้าตาลซูโครส จากการทดลองในสัตว์ ค่า pH ของคราบจุลนิ ทรีย์ ไม่พบความ
แตกต่างใ นการเกิดฟนั ผุระหว่างนํ้าตาลกลูโค ส ฟรุกโตส มอลโตส (กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์ . 2545;
อ้างอิงจาก Rug-Gunn; & Nunn. 1999) และมีหลักฐานหลายๆ อย่างทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าการได้รบั นํ้าตาล
บ่อยครัง้ มีผลต่อการเกิดฟนั ผุเช่นเดียวกันกับความเข้มข้นของนํ้าตาลทีไ่ ด้รบั ดังนัน้ หากสามารถ
ควบคุมการบริโภคแป้งและนํ้าตาลจะสามารถลดการเกิดฟนั ผุได้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า พฤติกรรมกา รบริโภ คอาหารเป็นปจั จัยทีม่ ี
ความสําคัญมากต่อการเกิดโรคในช่องปากโดยเฉพาะฟนั ผุ โดยการศึกษาของ โฮม และคณะ
(Holm; et al. 1975: 34-39) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับสุขภาพช่องปากกับการรับประทานอาหาร และ
ลักษณะเศรษฐกิจสังคมในเด็กชาวสวีเดน จํานวน 187 คน พบว่าการรับประทานอาหารขนมหวาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดโรคฟนั ผุ สอดคล้องกับการศึกษาของ แมกเซนโก และคณะ
(กันยารัตน์ . 2545; อ้างอิงจาก Mazengo; et al. 1996) ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างอายุ 12 ปี จํานวน
273 คน ได้ตรวจฟนั ผุโดยใช้ดชั นีฟนั ผุ ถอน อุด (DMFT) และตรวจปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์ ร่วมกับ
ประเมินผลด้านอาหารและความถีใ่ นการรับประทานขนมขบเคีย้ ว โดยใช้แบบประเมินอาหาร
24 ชัวโมง
่ จํานวน 2 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่ ฟนั ผุทเ่ี พิม่ ขึน้ ตามอายุ และยังสัมพันธ์กบั
จํานวนความถีใ่ นการรับประทานอาหารประเภทขนมขบเ คีย้ วทีร่ บั ประทานต่อวันอย่างมีนยั สําคัญ
(p<0.05) คล้ายกับการศึกษาของ จารุวรรณ ตันกุระนันท์ (2539) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาวะฟนั ผุกบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
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สังกัดกรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคอ าหารทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น นํ้าอัดลม มีคา่ เฉลีย่
ฟนั ผุ ถอน อุด สูงสุด ในขณะทีน่ กั เรียนกลุม่ ทีม่ คี วามถีข่ องการบริโภคอาหารว่างตํ่าสุด มีคา่ เฉลีย่
ฟนั ผุ ถอน อุดตํ่าสุด
สําหรับในการวิจยั ในครัง้ นี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก จึง
หมายถึง
การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอของนักเรียนในการลดการบริโภคอาหารประเภทแป้งและนํ้าตาลและ
อาหารเหนียวติดฟนั
การวัดตัวแปรการบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
สําหรับการวัด ตัวแปรการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก พบว่า สามารถทําได้
หลายวิธ ี เช่น แบบสอบถามชนิดและความถี่ แบบบันทึกการบริโภคอาหารด้วยตนเอง การวัด
ปริมาณอาหารทีบ่ ริโภค และการวัดปริมาณพลังงานทีร่ า่ งกายได้รบั เป็นต้น ดังเช่น การศึกษาของ
เบกแมน (Backman; et al. 2002: 184-93) ใช้การวัดร่วมกัน 2 วิธ ี คือ การเขียนบันทึกรายงานการ
บริโภคอาหารในช่วงเวลา 1 เดือน และการใช้แบบวัดชนิดและความถีข่ องการบริโภคอาหาร 67
ชนิด (Food frequency questionnaire) ซึง่ วัดตามหลัง 1 เดือน จะได้เป็นคะแนนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ส่วนคอนเนอร์ (Conner; et al. 2002: 194-201) ศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้ารับบริการในคลินกิ ส่งเสริมสุขภาพจํานวน 144 คน
อายุระหว่าง 20 – 68 ปี โดยใช้แบบวัดชนิดและความถีข่ องการบริโภคอาหาร 33 ชนิด ซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อความอาหารกลุม่ ต่างๆ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างบริโภคเป็นประจํา จํานวน 33 ข้อ ข้อความเหล่านี้เป็ น
มาตราประเมินค่า 6 ระดับ ให้กลุม่ ตัวอย่างประเมินความถีใ่ นการรับประทาน (วันละ 2 ครัง้ หรือ
มากกว่า , ทุก วัน ,3 – 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ,1 – 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ,1 – 3 ครัง้ ต่อเดือน และ น้อยมาก
หรือไม่เคย ) นอกจากนี้ โบเกอร์และคณะ (Bogers; et al. 2004: 157-66) ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผักและผลไม้ของมารดาทีม่ บี ตุ รอายุระหว่าง 7 –10 ปี โดยใช้แบบวัดชนิดและความถีข่ องการ
บริโภคผักและผลไม้ แบบวัดนี้เป็ นมาตราประเมินค่าให้กลุม่ ตัวอย่างประเมินความถีใ่ นการรับประทาน
(ตัง้ แต่ ไม่เคยรับประทานหรือน้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน ไปจนถึง 6-7 วันต่อสัปดาห์ ) นอกจากนี้ยงั ให้
กลุม่ ตัวอย่างระบุปริมาณในการรับประทานโดยใช้หน่วยทีส่ ามารถคํานวณกลับไปเป็นกรัมได้
สําหรับเครือ่ งมือวัดการบริโภคอาหารในประเทศไทย ชิดชนก กัณกูล (2548) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนพาณิชยการ
สุโขทัย ปีการศึกษา 2547 จํานวน 318 คน ใช้เครือ่ งมือวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นมาตรา
ประเมินค่า 3 ระดับ ซึง่ ประกอบด้วยข้อความ15 ข้อ ส่วน ศิรวิ รรณ โพธิ ์วัน (2546) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ เล่นกีฬาและการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ เล่นกีฬาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชัน้ สูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง ได้ใช้แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่
เล่นกีฬาซึง่ มีล ั กษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ทาํ ทุกครัง้ จนถึง ไม่เคยทําเลย มีคะแนน
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ระหว่าง 6 ถึง 1 ตามลําดับ หรือในการศึกษาของ สนทยา มูฮาํ หมัด (2544) ทีท่ าํ การศึกษาปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 325 คน วัดพฤติกรรมการบริโภค ได้ดว้ ยแบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ซึง่ เป็นมาตราประเมินค่า
3 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อความ 15 ข้อ ส่วน นฤมล ศรีประโค (2550) วัดโดยแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพือ่ อนามัยช่องปากตามแบบวัดของ Likert ซึง่ เป็นข้อคําถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ จากมากทีส่ ดุ ถึง น้อยทีส่ ดุ จํานวน 12 ข้อ โดยในแบบสอบถามทัง้ 2 ด้าน
ให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยข้อความนัน้ มีความหมายทัง้ ทางบวกและทางลบคละกัน
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากดีกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนตํ่ากว่า
โดยสรุปแล้ว การวัดพฤติกรรมการบริโภคเพือ่ อนามัยช่องปากสามารถทําได้หลาย
วิธ ี แต่ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามชนิดและความถี่ ของการบริโภคอาหารทีม่ ลี กั ษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า สําหรับในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเพือ่ อนามัย
ช่องปากขึน้ เองซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดและความถีข่ องอาหารทีน่ กั เรียนรับประทาน
ในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้ จากงานวิจยั ของพัชรี ดวงจันทร์ (2550) โดยให้
นักเรียนระบุวา่ ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมาตนเองได้รบั ประทานอาหารแต่ละชนิด ทัง้ ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อ
ฟนั และอาจทําอันตรายต่อฟนั บ่อยเพียงใด ตัง้ แต่ไม่เคยกินเลย จนถึง กินเป็นประจําทุกวัน มีคะแนน
ระหว่าง 0 ถึง 7 ตามลําดับ จํานวนทัง้ หมด 7 ข้อ คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 0 – 49 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูง
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนตํ่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .45 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ด
ความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .78
2. การทําความสะอาดช่องปาก
การทําความสะอาดช่องปาก หมายถึง มาตรการทุกอย่างทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการควบคุม
แผ่นคราบจุลนิ ทรียใ์ ห้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้(กองทันตสาธารณสุข. 2536) ซึง่ คราบจุลนิ ทรีย์ (Plaque)
เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ ดังนัน้ การควบคุมไม่ให้เกิดคราบจุลนิ ทรีย์
เป็นสิง่ ทีส่ าํ คัญ การควบคุมคราบจุลนิ ทรียแ์ บ่งเป็นการควบคุมโดยวิธที างกลศาสตร์และวิธที างเคมี
ซึง่ การควบคุมดังกล่าวหมายถึงควรทําพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1) การแปรงสีฟัน เป็นมาตรการทางกลศาสตร์ในการควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์ ทัง้ นี้
ควรแปรงฟนั ทุกครัง้ หลังมือ้ อาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ด้วยวิธแี ปรงฟนั ทีถ่ กู ต้อง และใช้ยาสีฟนั ที่
มีสว่ นผสมของฟลูออไรด์ในการช่วยป้องกันฟนั ผุ การแปรงฟนั ทีส่ ามารถทําให้ฟนั และช่องปาก
สะอาดอย่างทัวถึ
่ งและปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวันเป็นวิธกี ารดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ช่องปากทีด่ ี และสามารถขจัดคราบจุลนิ ทรียใ์ ห้หลุดออกมาได้ การแปรงฟนั อย่างถูกต้องจะช่วยให้
ฟนั สะอาด เหงือกไม่เป็ นแผล คอฟนั ไม่สกึ ไม่เกิดผ ลเสียต่อฟนั และเหงือก การแปรงฟนั ให้สะอาด
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อย่างทัวถึ
่ งมีหลายวิ ธีแตกต่างกัน แต่ละวิธมี ปี ระโยชน์และเหมาะสมกับสภาพช่องปากในแต่ละวัย
ดังนัน้ ในแต่ละคนจะต้องเลือกวิธแี ปรงฟนั ให้เหมาะสมกับสภาพในช่องปากของตน ซึง่ โดยส่วนใหญ่
จะแปรงฟนั อย่างสมํ่าเสมอ แต่กป็ รากฏว่ามีผทู้ แ่ี ปรงฟนั ได้สะอาดทัวถึ
่ งเพียงไม่กค่ี น สําหรับการ
แปรงฟนั ทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพทีเ่ รียกว่า การควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์ จะต้องประกอบด้วยการใช้เวลา
ความอดทน และมีการฝึกปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง จึงจะเกิดเป็น พฤติกรรมการ ดูแลอนามัยช่องปากที่
เหมาะสม
วิธกี ารแปรงฟนั ทีเ่ หมาะสมสําหรับวัยรุน่ ตอนต้นนัน้ ควรแปรงฟนั แบบมอดิฟายส์แบส
(Modified bass method) ซึง่ จะให้ประสิทธิผลในการกําจัดแผ่นคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ด ี ซึง่ วิธกี ารแปรง
ฟนั แบบมอดิฟายส์ แบส (Modified bass method) คือการแปรงฟนั บริเวณคอฟนั และขอบเหงือก
โดยวางขนแปรงทํามุม 45 องศา กับแกนยาวของฟนั โดยชีเ้ อียงไปทางปลายรากฟนั กดปลายขน
แปรงให้เข้าไปในช่องเหงือกและซอกฟนั ขยับแปรงเบาๆ ตามแนวราบกลับไป -กลับมา โดยทีข่ น
แปรงยังอยูใ่ นตําแหน่ งเดิม ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที ต่อฟนั แต่ละซี่ เพือ่ เน้นการแปรงฟนั บริเวณ
คอฟนั ทีอ่ ยู่ ชดิ ขอบเหงือก จากนัน้ บิดข้อมือให้ขนแปรงม้วนบิดมาทางด้านบดเคีย้ วของฟนั ทําซํา้ ๆ
ตําแหน่ งละ 6-8 ครัง้ สําหรับการแปรงฟนั ด้านบดเคีย้ วให้วางแปรงตัง้ ฉากกับด้านบดเคีย้ วแล้วถูเข้า ถูออกช่วงสัน้ ๆ เพื่อขจัดเศษอาหารทีห่ ลุมร่องฟนั วิธนี ้ขี นแปรงจะเข้าไปทําความสะอาดทัง้ ฟนั และ
เหงือกด้วย การเลือกแปรงสีฟนั จึงเป็ นสิ่งสําคัญทีต่ อ้ งพิถพี ถิ นั แปรงทีม่ ขี นแปรงอ่อน ปลายขน
แปรงมน จะเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นมาก เพราะถ้าขนแปรงแข็ง และปลายคม จะทําอันตรายต่อเหงือกจน
เป็ นแผล และอาจทําให้ฟนั สึก ถ้าเราขยับขนแปรงไปมาอย่างแรง ทัง้ นี้ การแปรงฟนั ทีใ่ ห้ผลในกา ร
ป้องกันฟนั ผุได้มากทีส่ ดุ คือ แปรงฟนั ทันทีหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน เนื่องจากอาหาร
พวกแป้ง และนํ้าตาลทีต่ กค้างอยูต่ ามฟนั จะถูกเชือ้ โรคในช่องปากเปลีย่ นเป็นกรดแทบจะทันที และ
ภายใน 10 นาทีกรดมีความรุนแรงพอทีจ่ ะทําลายผิวเคลือบฟนั ทีละน้อยและเกิดฟนั ผุในทีส่ ดุ และ
พิษจากเชือ้ จะทําให้เกิดการระคายเคืองเหงือก ทําให้เหงือก
2) การใช้เครือ่ งมือทําความสะอาดระหว่างซอกฟัน เช่น ไหมขัดฟนั และแปรง
ซอกฟนั เป็ นมาตรการทางกลศาสตร์ในการควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์ ในการทําความสะอาดบริเวณ
ระหว่างซอกฟนั เป็ นวิธกี ารทีส่ าํ คัญมากในการดูแลสุขภาพเหงือก ซึง่ ไหมขัดฟนั
เป็ นอุปกรณ์ทาํ
ความสะอาดบริเวณซอกฟนั ลักษณะของเส้นใยไนล่อนทีใ่ ช้ขดั ฟนั ประกอบด้วย เส้นใยขนาดเล็ก
จํานวนมากมารวมกันเป็ น เส้นเดียว เมือ่ เส้นใยถูกสอดเข้าไปในระหว่างซีฟ่ นั เส้นใยเล็กๆ นี้จะแผ่
บางออกทําให้ผา่ นเข้าซอกฟนั ทีเ่ ล็กมากๆ ได้งา่ ย และการแผ่ตวั ของมันบนผิวด้านข้างของฟนั จะ
ช่วยขัดถูแผ่นคราบจุลนิ ทรียใ์ นบริเวณนัน้ ออก
3) การทําความสะอาดช่องปากทางเคมีอ่ืนๆ เช่น นํ้ายาบ้วนปาก ซึง่ พบว่า
การใช้น้ํายาบ้วนปากมีสว่ นช่วยในการลดการอักเสบของเหงือก
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ทัง้ นี้ พฤติกรรมการทําความสะอาดที่ วดั ได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมการแปรงฟนั
เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมทีก่ ระทําได้งา่ ย และได้รบั การส่งเสริมให้ทาํ เป็นประจําทัง้ ทีบ่ า้ นและที่
โรงเรียนเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว ในการศึกษาในครัง้ นี้จงึ ใช้พฤติกรรมการแปรงฟนั เป็นตัวแทนของ
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากในภาพรวม โดยความหมายของ ตัวแปรการทําความสะอาด
ช่องปาก ในการ วิจยั ครัง้ นี้จงึ หมายถึง การปฏิบตั ติ วั อย่างสมํ่าเสมอของนักเรียนในการทําความ
สะอาดช่องปาก ด้วยการแปรงฟนั อย่างถูกต้องในแต่ละตําแหน่งและทําครบทุกบริเวณในช่องปาก
และทําครบครัง้ ในแต่ละวัน
การวัดตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก
จากการประมวลเอกสาร วิธกี ารวัดพฤติกรรมการทําควา มสะอาดช่องปากนัน้
ส่วนใหญ่จะใช้วธิ สี มั ภาษณ์รว่ มกับแบบวัดการปฏิบตั ิ ดังเช่น การศึกษาของวิกุล วิสาลเสสถ์ และ
คณะ (2535) วัดโดยแบบสัมภาษณ์ผดู้ แู ลเด็ก เป็นการวัดด้านการปฏิบตั ดิ า้ นการทําความสะอาด
ช่องปากเด็กรวม 3 ข้อ เป็ นคําถามกึง่ ปลายเปิดและปลายปิด มี 2 ตัวเลือก คือ ทําและไม่ทาํ หรือ
การศึกษาของ ทัศนีย์ มหาวัน (2540) วัดโดยแบบสัมภาษณ์ผปู้ กครองของเด็ก ซึง่ เป็นแบบวัดด้าน
การแปรงฟนั และทําความสะอาดช่องปาก รวม 6 ข้อ โดยให้เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว ทัง้ นี้
จุดอ่อนของการวัดพฤติกรรมโดยการใช้แบบสอบถามดังกล่าว คือ ไม่สามารถวัด ทักษะทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั จิ ริงได้ เป็ นเพียงแต่การวัดการกระทําว่าได้มกี ารทําพฤติกรรมการทําความสะอาดหรือไม่
แต่ไม่สามารถวัดประสิทธิผลการแปรงฟนั ทัง้ นี้ ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาสําหรับพฤติกรรมการแปรง
ฟนั และการใช้ไหมขัดฟนั นัน้ ควรมีการพิจารณาในทุกแง่มมุ อันได้แก่ ถูกต้อ งในแต่ ละตําแหน่ ง ทํา
ครบทุกบริเวณในช่องปาก และ ทําครบครัง้ ในแต่ละวัน โดยประเด็นทําครบครัง้ ในแต่ละวันอาจ
ประเมินโดยผูถ้ กู ศึกษาประเมินตนเอง แต่ในการพิจารณา ทําถูกต้องในแต่ละตําแหน่ง และ ทําครบ
ทุกบริเวณในช่องปาก นัน้ จะ สามารถประเมินได้โดยการประยุกต์ใช้ดชั นีวดั ทักษะด้านอนามัยช่อง
ปาก สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ วัดพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากโดย การประเมินทักษะการ
แปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ ดัชนี ทกั ษะอนามัยช่องปาก (Oral hygiene skill
achievement Index :S.A.I.) ของ Richard Niederman และ Thomas M. Sullivan (1981: 143156) โดยใช้แบบประเมินทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี มีรายละเอียดดังนี้
การประเมิ นทักษะการแปรงฟันที่ถกู วิ ธี (Oral hygiene skill achievement Index:
S.A.I.)
เป็ นแบบประเมินทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี โดยมีผวู้ จิ ยั เป็นผูส้ งั เกตและจดบันทึก โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงมาจาก ดัชนีวดั ทักษะด้านอนามัยช่องปาก (Oral hygiene skill achievement
index: S.A.I.) ของ Niederman.R, Sullivans (1981: 143-156) ทัง้ นี้ การใช้ดชั นีดงั กล่าว เป็นดัชนี
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากในการประเมินทักษะการแปรงฟนั
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ภาพประกอบ 2 แสดงบริเวณทีท่ าํ การตรวจตามดัชนีทกั ษะด้านอนามัยช่องปาก
โดยลักษณะพิเศษของดัชนีน้ี จะเป็นการวัด ทักษะการทําความสะอาดช่องปากโดยตรง
โดยเป็นการประเมินทักษะในการแปรงฟนั และใช้ไหมขัดฟนั
ซึง่ เป็นทักษะการทําความสะอาด
ช่องปากส่วนบุคคล โดยจะทําการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ครบตําแหน่ง (Placement) และ
ถูก วิธ ี (Motions) ในการทําความสะอาดของฟนั ในแต่ละบริเวณ ซึง่ สามารถนําดัชนีน้ไี ปประยุกต์ใช้
ได้ในการติดตามทางคลินกิ และเครือ่ งมือในการวัดผลพฤติกรรมในการวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
ซึง่ การวัดผลประสิทธิภาพการทําความสะอาดช่องปาก จะแบ่งส่วนการประเมินในช่องปาก
เป็น 36 บริเวณ ทัง้ นี้ หากมีบริเวณที่ ฟนั หายไปและตรวจไม่ได้ตอ้ งตัดบริเวณนัน้ ทิง้ ไป คะแนนการ
ประเมินจะอยูร่ ะหว่าง 0-124 โดยเป็ นคะแนนการแปรงฟนั 72 คะแนน และคะแนนการใช้ไหมขัดฟนั
48 คะแนน การจับไหมขัดฟนั 2 คะแนน การจับแปรง2 คะแนน รวมคะแนนเต็ม เท่ากับ124 คะแนน
ทัง้ นี้ ในประเทศไทย มีการวิจยั หลายการศึกษาทีใ่ ช้ดชั นีดงั กล่าวในการวัดพฤติกรรมการ
ทําความสะอาดช่องปากของนักเรียน โดยลักษณะจะเป็นการนําแนวคิดของดัชนีดงั กล่าว มาประยุกต์
ให้มคี วามสอด คล้องกับการสอนการแปรงฟนั ของกรมอนามัย
โดยนักศึกษาปริญญาโท คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นําดัชนีประยุกต์น้มี าใช้วดั ผลของพฤติกรรมการแปรงฟนั
นักเรียน ดังการศึกษาของ ปญั นี กิตติพงศ์พทิ ยา (2551) Sunan Chatarupa (2001) และ Chutigarn
Pilasri (2002) ได้ประยุกต์ดชั นีดงั กล่าวเพื่อ ประเมินทักษะการแปรงฟนั ของนักเรียน โดยวัดทักษะ
การแปรงฟนั ใน 2 องค์ประกอบ คือ แปรงฟนั ครบตําแหน่ง (Placement) และแปรงฟนั ถูกวิธ ี
(Motions) ซึง่ จะมีบริเวณในการประเมิน ทัง้ หมด 17 บริเวณ ประกอบด้วยบริเวณผิวฟนั 16 ส่วน
และลิน้ 1 ส่วน ตามแนวทางของกรมอนามัยในการสอนการแปรงฟนั รายละเอียดของบริเวณต่างๆ
ทีใ่ ช้ในการประเมินทักษะการแปรงฟนั แสดงไว้ดงั ตาราง 1
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ตาราง 1 ส่วนและบริเวณของการแปรงฟนั ทีถ่ ูกวิธ ี
ส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริเวณทีแ่ ปรง
ฟนั บนขวา ด้านแก้ม
ฟนั บนหน้า ด้านริมฝีปาก
ฟนั บนซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั บนซ้าย ด้านเพดานปาก
ฟนั บนหน้า ด้านเพดานปาก
ฟนั บนขวา ด้านเพดานปาก
ฟนั ล่างขวา ด้านแก้ม
ฟนั หน้าล่าง ด้านริมฝีปาก
ฟนั ล่างซ้าย ด้านแก้ม

ส่วนที่
10
11
12
13
14
15
16

บริเวณทีแ่ ปรง
ฟนั ล่างซ้าย ด้านลิน้
ฟนั หน้าล่าง ด้านลิน้
ฟนั ล่างขวา ด้านลิน้
ฟนั บนขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั บนซ้ายด้านบดเคีย้ ว
ฟนั ล่างขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั ล่างซ้าย ด้านบดเคียว

17

ลิน้

สําหรับการประเมินแปรงฟนั ในด้านต่างๆของฟนั นัน้ จะเน้นทีก่ ารวางแปรงสีฟนั และ
วิธกี ารแปรงฟนั ซึง่ มีดงั ต่อไปนี้
ตําแหน่ งการวางแปรงสีฟัน
1. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 1-12 คือ ให้หน้าตัดขนแปรงชีไ้ ปทางด้านเหงือกและ
คอฟนั เอียงขนแปรงออกเล็กน้อย (ทํามุม 45 องศา) ตรงจุดระหว่างรอยต่อของคอฟนั และขอบ
เหงือก
2. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ วางหน้าตัดของขนแปรงบนหน้าตัดของ
ฟนั หรือด้านบดเคีย้ วของฟนั
3. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 17 คือ ให้วางขนแปรงบนลิน้ โดยการตัง้ ขนแปรงตรง
วิ ธีการแปรงฟัน
1. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 1-6 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ปดั แปรงลงล่าง
2. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่7-12 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆ ในแนวหน้าหลัง4-5 ครัง้ ปดั แปรงขึน้ บน
3. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ ถูไป ถูมา ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ั่ ง
4. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 17 คือ กวาดขนแปรงออกมา 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ั่ ง
ซึง่ มีภาพประกอบ ดังนี้
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ภาพประกอบ 3 ตําแหน่งการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี
ทีม่ า: กองทันตสาธารณสุข. (2547). การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสุขภาพช่องปาก. หน้า 140.
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนของ คะแนนทักษะการแปรงฟนั มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน โดยพิจารณาจาก ตําแหน่ งการวางแปรง และวิธกี ารแปรงฟนั ดังนี้
ตําแหน่ งการวางแปรงสีฟนั
คะแนน 0 คือ วางแปรงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้วางแปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วางแปรงได้ถูกต้อง
วิธกี ารแปรงฟนั
คะแนน 0 คือ วิธกี ารแปรงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วิธแี ปรงถูก ต้อง
ทัง้ นี้ มีการคิดคะแนนทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธขี องแต่ละคนดังนี้
คะแนนการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี = คะแนนตําแหน่งการแปรงฟนั +วิธกี ารแปรงฟนั
ในการศึกษาครัง้ นี้ จะใช้เกณฑ์การประเมินทัง้ 17 บริเวณในช่องปาก และให้คะแนนแต่ละ
บุคคล เป็ นผลรวมคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้ ซึง่ จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-34 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากแสดงว่ามี
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
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3. สภาวะอนามัยช่องปาก (Oral hygiene status)
ในการวัดผลของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก สามารถวัดผลของพฤติกรรมได้หลาย
วิธ ี ซึง่ องค์การอนามัยโรค (WHO. 2003) พิจารณาจากผลการเกิดโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบทีล่ ดลง
โดยใช้จากดัชนีผุ ถอน อุด (DMFT index) หรือ ดัชนีความจําเป็นในการรักษาโรคปริทนั ต์ (CPITN
index) แต่ดชั นีดงั กล่าวไม่เหมาะสมในการวัดผลการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมศาสตร์ เพราะการ
ประเมินโดยใช้ดชั นีดงั กล่าว ต้องใช้เวลาในการติดตามผลของการเกิดโรคทีน่ าน เนื่องจากโรคใน
ช่องปากเป็ นโรคทีม่ ธี รรมชาติการเกิดโรคทีช่ า้ และการพิจารณาผลของโรคซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ อ้ นกลับ
ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบตั พิ ฤติกรรมทันตสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ได้ ดังนัน้ การวัดผลข อง
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีเ่ หมาะสมในการวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้ดชั นีทใ่ี ช้ประเมินสภ
าวะ
อนามัยช่องปากทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ในระยะเวลาอันสัน้ ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคหรือพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากแล้ว ผลของดัชนีกจ็ ะเปลีย่ นแปลงไปตามคุณภาพ
ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การวัดดัชนี คราบอ่อน (Debris index)
วัดโดยการตรวจช่องปาก ตามเกณฑ์การให้คะแนนของดัชนี ซึง่ รายละเอียดของเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ตรวจ เกณฑ์การให้คะแนน และวิธกี ารคํานวณ มีดงั ต่อไปนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจ ได้แก่
กระจกส่องปาก(mouth mirror)
- ทีต่ รวจ(Explorer No.5)
2. การตรวจ ใช้ดดู ว้ ยกระจกส่องปากและทีต่ รวจ เวลาทีต่ รวจตรวจในทีท่ ม่ี แี สงสว่าง
เพียงพอ
3. การตรวจ ตรวจทุกซีแ่ ละทุกด้านของฟนั แท้
4. ตรวจหาคราบอ่อนบนตัวฟนั ก่อน โดยใช้ดา้ นข้างของ Explorer No.5 ลากไปตามด้าน
ฟนั ทีต่ รวจ โดยฟนั ซีท่ ก่ี าํ หนด จะต้องเป็ นฟนั แท้ทข่ี น้ึ เต็มทีแ่ ล้ว และฟนั ด้านทีถ่ กู ตรวจนัน้ จะต้องมี
พืน้ ทีข่ องเนื้อฟนั ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างน้อยครึง่ หนึ่งของเส้นรอบตัวฟนั นันคื
่ อจะต้องมีบริเวณ Buccal half
ร่วมกับ Lingual half ของตัวฟนั และบริเวณทัง้ หม ดของตัวฟนั ระหว่าง Incisal หรือ occlusal edge
กับ crest of the gingival
5. แบ่งช่องปากออกเป็ น 6 บริเวณ (Segment) ทีท่ าํ การตรวจ ประกอบด้วย
5.1 บริเวณฟนั หลังบนขวา
5.2 บริเวณฟนั หน้าบน
5.3 บริเวณฟนั หลังบนซ้าย
5.4 บริเวณฟนั หลังล่างซ้าย
5.5 บริเวณฟนั หน้าล่าง
5.6 บริเวณฟนั หลังล่างขวา ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ 4 แสดงบริเวณ (Segment) ทีท่ าํ การตรวจตามดัชนีคราบอ่อน (Debris index)
ทีม่ า: Greene and Vermillion. (1960).
6. การบันทึกคะแนน บันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยตรวจฟนั ทุกซีใ่ น
แต่ละบริเวณทีท่ าํ การตรวจ(Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual) ของฟนั
และให้เลือกบันทึกเฉพาะค่าทีส่ งู ทีส่ ุดในแต่ละบริเวณ เป็ นค่าตัวแทนแต่ละบริเวณ (Segment) นัน้ ๆ
ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนนของ ดัชนีคราบอ่อน (Debris index: DI)
คะแนน
0
1

2
3

เกณฑ์
ไม่มคี ราบอ่อนบนตัวฟนั หรือคราบสีบนด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกขึน้ มา ไม่เกิน 1/3
ของความยาวด้านฟนั หรือมีคราบสีบนตัวฟนั โดยไม่จาํ กัดขอบเขตของ
ผิวฟนั ทีต่ ดิ สี
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกเกิน 1/3
แต่ไม่เกิน 2/3 ของความยาวด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวนับจากขอบเหงือกเกิน
2/3 ของ
ความยาวด้านฟนั
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ภาพประกอบ 5 เกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีคราบอ่อน

ภาพประกอบ 6 แบบบันทึกคะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris Index)
การคํานวณ
ให้คาํ นวณค่า ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) ด้วยเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index: DI) =
DI =

ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้
…………………………………………

1. รวมคะแนนทุก segment ทีต่ รวจ และบันทึกให้คะแนนไว้ ซึง่ จะมีคา่ ตัง้ แต่0-36 คะแนน
2. ค่าของดัชนีคราบอ่อนของแต่ละคนจะมีคา่ เท่ากับ ผลรวมของดัชนีคราบอ่อนจากทุก
บริเวณทีท่ าํ การตรวจ (Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual)
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การแปลผล
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) จะอยูร่ ะหว่าง 0-36 โดยคะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับที่
มาก หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีไ่ ม่ด ี คะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับทีน่ ้อย หมายถึง มีอนามัยช่องปากที่
ดีกว่า
พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับ สภาวะอนามัยช่องปาก
การศึกษาครัง้ นี้ได้เลือกใช้ดชั นีคราบอ่อน (Debris index) เป็นดัชนีทบ่ี ง่ บอกคุณภาพใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยพิจารณาจากความมากน้อยของคราบอ่อน (Soft debris) บนตัวฟนั
ซึง่ เป็นตัวสะท้อนถึง การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากทีเ่ หมาะสมทําให้ไม่เกิดคราบเหนียวบน
ตัวฟนั ตลอดจนสะท้อนถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการทําความสะอาดช่อ งปากของนักเรียน
ซึง่ เป็นการวัดผลของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและกระทําได้
ง่าย ซึง่ ถูกพัฒนาเพือ่ ใช้ในการประเมินสถานภาพสภาวะอนามัยช่องปาก โดยกรีนและเวอร์มลิ เลียน
(Greene; & Vermillion. 1960) โดย ดัชนีคราบอ่อน (Debris index) นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของดัชนีอนามัย
ช่องปาก (Oral hygiene index) ทัง้ นี้ ดัชนีคราบอ่อน (Debris index) นี้ เหมาะสําหรับการประเมิน
สภาวะอนามัยช่องปากในกลุม่ คนจํานวนมาก ซึง่ เหมาะสมกับงานวิจยั ในครัง้ นี้ โดยดัชนีคราบอ่อน
(Debris index) เป็ นดัชนีทบ่ี ง่ บอกคุณภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก หรือประสิทธิผลของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในหลายการศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
อนามัยช่องปาก ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ (2540) ในเรือ่ งประสิทธิผล
ของการให้ทนั ตสุขศึกษ าในหญิงมีครรภ์โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 82 คน
ผลการวิจยั พบว่า หลังจากให้ทนั ตสุขศึกษาแล้วหญิงมีครรภ์มคี วามรูแ้ ละเจตคติเพิม่ มากขึน้ มีคา่
สภาวะอนามัยช่องปากอย่างง่ายและดัชนีเหงือกอักเสบลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สอดคล้องกับการศึ กษาของ เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543) ทีพ่ บว่า ภายหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองที่
มีการปฏิบตั ติ วั เรือ่ งทันตสุขภาพมีคะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่
เปรียบเทียบ ส่งผลให้ความสะอาดในช่องปากของกลุ่มทดลองมีความสะอาดในช่องปากดีขน้ึ กว่า
ก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่ มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิลาวัลย์ วีระอาชากุล และวิบลู ย์ วีระอาชากุล (2554: 53-60) ทีศ่ กึ ษาสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก และการดูแลสุขภาพช่องปากของผูป้ ว่ ยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดทีม่ ารับบริการที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ม หาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ค่าเฉลีย่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียอ์ ย่างง่าย เท่ากับ
1.4 ± 0.5 ค่าเฉลีย่ ดัชนีวดั เหงือกอักเสบเท่ากับ 1.3 ± 0.4 และค่าเฉลีย่ ดัชนีหนิ นํ้าลายอย่างง่าย
เท่ากับ 0.6 ± 0.6 ซึง่ ผลของค่าสภาวะอนามัยช่องปากอย่างง่ายดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรม
ทันตสุขภาพของเด็กกลุม่ ดังกล่าว คือ มักจะรับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคฟนั ผุเป็นประจํา
คือนํ้าหวาน นํ้าอัดลม ขนมปงั กรอบ ขนมถุงชนิดกรอบ และลูกอม ลูกกวาด หลังจากรับประทาน
อาหารว่างแล้วไม่บว้ น ปากหรือไม่แปรงฟนั ร้อยละ 78.7 คล้ายกับการศึกษาของ ผการัตน์ นิตสิ ริ ิ
(2539: 63-70) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ไหมขัดฟนั เพือ่ ควบคุมแผ่นคราบฟนั และเจตคติ
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การใช้ไหมขัดฟนั ในเด็กนักเรียนอายุ 12-14 ปี พบว่า นักเรียนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้
ไหมขัดฟนั ได้ ถกู ต้องจะมีผลทําให้คา่ เฉลีย่ ของดัชนีคราบจุลนิ ทรียอ์ ย่างง่ายและดัชนีเหงือกอักเสบ
ลดลง ซึง่ ทําให้ค่าดัชนีในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
p<0.005 และ p<0.001 ตามลําดับ หรือในการศึกษาของ อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา (2553) ทีศ่ กึ ษา
ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานหมูบ่ า้ นโสก อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองซึง่
ได้รบั โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากโดยประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพและ
ทฤษฎีแรงสนับสนุ นทางสังคมมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะเหงือก ดีขน้ึ กว่าก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุม่ ควบคุมและค่าปริมาณคราบจุลนิ ทรียล์ ดลงกว่าก่อนการทดลอง
จากเอกสารทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีแสดงว่
้
าดัชนีคราบอ่อน (Debris index) สามารถใช้เป็นตัวแปร
ทีส่ ามารถวัดประสิ ทธิผลของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในนักเรียนได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําเอา
ดัชนีคราบอ่อน (Debris index) มาใช้เพือ่ วัดผลของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทําความสะอาด
ช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
1 จังหวัด
นครนายก ทัง้ นี้ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และ
สภาวะอนามัยช่องปากสามารถสรุปความสัมพันธ์เป็นภาพได้ดงั นี้
7

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

สภาวะอนามัย
ช่องปาก

การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่อง
ปาก
การทําความสะอาดช่องปาก

ดัชนีคราบอ่อน

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับ สภาวะอนามัยช่องปาก
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4. ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากนัน้ ไม่ได้เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างโดดเดีย่ ว
หากแต่เกีย่ วพันเป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ของมนุ ษย์ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากทัง้ ในตัวบุคคล สังคมแ ละ
สิง่ แวดล้อม อันได้แก่ อิทธิพลจากพ่อแม่ สภาพครอบครัวเพือ่ นฝูง แม้กระทังการรั
่
บรูข้ า่ วสารจาก
สื่อมวลชน ซึง่ อิทธิพลต่างๆ นี้ พิจารณาได้ทงั ้ ในลักษณะองค์รวมและแยกส่วนวิเคราะห์ เพื่อให้
ทราบถึงอิทธิพล และความสัมพันธ์ในปริมาณต่างๆ ทีแ่ ต่ละส่วนมีต่อกัน ซึง่ ในการศึ กษาเพื่อหา
สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆของมนุ ษย์ ทางพฤติกรรมศาสตร์ มักมีผลของปฏิสมั พันธ์รว่ มระหว่า งตัว
แปรต่างๆ ทําให้มตี วั แปรทีเ่ กีย่ วข้องหลายตัว โดยอาจต้องใช้ตวั แปรต้นหลายๆตัวเพือ่ ร่วมทํานาย
ตัวแปรตาม ซึง่ อาจเป็ นทัง้ ตัวแปรจิตลักษณะภายในตัวบุคคล หรือตัวแปรทางด้านสถานการณ์
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ สําหรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากก็เช่นกัน
พบว่า มีปจั จัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากอยูห่ ลายตัวแปรด้วยกัน
โดยอาจเกิดจ ากกลุ่มตัวแปรทางด้านจิตลักษณะทีท่ าํ ให้เกิดพฤติกรรม หรือกลุ่มตัวแปรทาง
สถานการณ์และสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับแนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยผูว้ จิ ยั ศึกษา
แนวคิดเกีย่ วกับควา มรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ (KAP) ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ
(Health belief model) ของเบกเกอร์ (Becker. 1975) และแนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตาม
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูป้ ญั ญาสังคม (Social cognitive learning theory) ของแบนดูรามาเป็ น
กรอบแนวคิดในการทบทวนความสั มพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในเชิงความสัมพันธ์แบบมี
ทิศทางระหว่างตัวแปรปจั จัยและพฤติกรรมทางสุขภาพ ทัง้ นี้ในการศึกษาทางพฤติกรรมสุขภาพ
สําหรับการป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ พบว่า มีนกั วิชาการหลายท่านได้นําทัง้ สามทฤษฎีมา
ใช้ โดยแนวคิดความรู้ เจตคติ และการ ปฏิบตั ิ มีการศึกษาหลายงานทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังเช่น ใน
การศึกษาของ พรทิพย์ วงศ์พทิ กั ษ์ (2541) เบญจา สุภสีมากุล (2544) เย็นจิต ไชยฤกษ์ (2542) ที่
พบว่า ความรูแ้ ละเจตคติมอี ทิ ธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก สําหรับทฤษฎีแบบ
แผนความเชือ่ ด้านสุขภาพนัน้ ก็ม ี การนํามาใช้อยูห่ ลายการศึกษา เช่น การศึกษาของ เยาวลักษณ์
ศุภกรรม (2540: 80-81) และกฤษณา วุฒสิ นิ ธ์ (2546) ได้นําเอาตัวแปรปจั จัยความเชือ่ ด้านสุขภาพ
ต่างๆในกรอบแนวคิดแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพมาใช้ในการศึกษา และพบว่า สามารถทํานาย
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากเพื่อป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบได้ สําหรับแนวคิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเ รียนรูป้ ญั ญาสังคม ก็มนี กั วิชาการนํามาใช้เพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมอนามัยช่องปากหลายการศึกษา เช่น รําพึง ษรบัณฑิต (2537: 112-113) ธงชัย ปรีชา
(2540) และ เยาวลักษณ์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์ (2538: 121-124) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการประยุกต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันด้านทันตสุขภาพของนักเรียน และ
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองนัน้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากตามทฤษฎีต่างๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
4.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิ บตั ิ (KAP)
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ เป็ นทีย่ อมรับและใช้อย่างกว้างขวางมาเป็น
เวลานาน ในหลายๆ สาขาวิชา ทัง้ สาขาสือ่ สารมวลชน และการสาธารณสุข โดยแนวคิดดังกล่าวให้
ความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และ การปฏิบตั ิ (Practice)
ซึง่ ทัง้ สามองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั นิ นั ้ ชวาร์ท (Schwartz. 1975: 28-31)ได้อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ไิ ด้ 4 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาจะเป็น
ตามเจตคติ โดยเจตคติเป็ นตัวกลางระหว่างความรูแ้ ละการปฏิบตั ิ 2) การปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมทีเ่ กิด
จากความรูแ้ ละเจตค ติทม่ี คี วามสัมพันธ์ นันคื
่ อ ความรูก้ บั เจตคติมผี ลร่วมกันเกีย่ วข้องกันก่อให้เกิด
การปฏิบตั หิ รือพฤติกรรม 3) ความรูแ้ ละเจตคติต่างทําให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้โดยทีค่ วามรูแ้ ละเจตคติ
ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน และ 4) ความรูม้ ผี ลต่อการปฏิบตั ทิ งั ้ ทางตรงและทางอ้อม นันคื
่ อ เมือ่ มี
ความรูแ้ ล้วจะเกิดการปฏิบตั ติ ามความรูน้ นั ้ หรือความรูม้ ผี ลต่อเจตคติก่อนแล้วการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้
เป็ นไปตามเจตคตินนั ้ ไพบูลย์ อ่อนมัง่ (2541: 6) อธิบายว่า พฤติกรรมสุขภาพในด้าน ความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั ทิ างสุขภาพ มีความสัมพันธ์กนั ในหลายลักษณะ คือ 1. ความรู้นําไปสู่เจตคติแล้ว
ส่งผลไปสู่การปฏิบตั ิ 2. ความรูก้ บั เจตคติมปี ฏิสมั พันธ์กนั และมีผลทําให้เกิดการปฏิบตั ิ 3. ความรู้
และเจตคติต่างก็ทาํ ให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้ 4. ความรูม้ ผี ลต่อการปฏิบตั ทิ งั ้ ทางตรงและทางอ้อม โดย
ผ่านทางเจตคติ และ 5. ความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ติ ่างมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน รวมทัง้ จาก
การวิเคราะห์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของความรู้ เจตตคิ และพฤติกรรมของไอเวอร์สนั
และพอร์ทนอย (ไพบูลย์ อ่อนมัง.่ 2541) สรุปได้วา่ โปรแกรมการศึกษามีบทบาทโดยตรงในการเพิม่
ระดับความรู้ และมีบทบาททางอ้อมในการเปลีย่ นแปลงเจตคติและพฤติกรรม ความรูจ้ งึ มีผลโดยตรง
และทางอ้อม ในการกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของเจตคติและมีผลโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วความรูจ้ ะมีผลโดยตรงต่อเจตคติมากกว่ามีผลต่อพฤติกรรม ส่วน
เจตคติจะมีผลโดยตรงและทางอ้อมต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 จังหวัดนครนายก ในด้านการทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวทีแ่ สดงออกมานัน้ น่าจะได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก และเจตคติในการดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจ
(Knowledge)
จะหมายรวมถึง ความสามารถในการรับรูโ้ ดยใช้ทกั ษะและสติปญั ญาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและการ
นําไปใช้ สามารถใช้วจิ ารณญาณวิเคราะห์ถงึ ผลดีผลเสียของการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก ส่วน
ด้านเจตคติ (Attitide) จะหมายถึง การรูป้ ระโยชน์ (Cognitive domain) ความรูส้ กึ ชอบ (Affective
domain) และความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิ (Behavior domain) ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารทางวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความรู้ และ เจตคติ ได้ดงั ต่อไปนี้

35
4.1.1 ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
นักวิชาการหลายแขนงได้พยายามให้ความหมายของความรูข้ องมนุษย์ในมุมมอง
มากมาย ซึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ แนวคิดของ เบนจามิน บลูม(1979) ทีไ่ ด้จดั ระบบ
ความรูต้ ามจุดมุง่ หมายทางการศึกษาเป็น 3 ด้านคือ ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain) ด้านอารมณ์
ความรูส้ กึ นึก คิด (Affective domain) และด้านทักษะกลไก (Psycho-motor domain) ในการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สนใจองค์ประกอบด้านการรูค้ ดิ ซึง่ ประกอบด้วย ความสามารถในด้านก ารรู้ การคิด
การจดจํา ระลึกได้ ตลอดจนความสามารถทางสติปญั ญาในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย
6 ระดับ
เรียงลําดับจากง่ายไปยากดังนี้คอื 1) ความรู(Knowledge)
้
2) ความเข้าใจ(Comprehension) 3) การนําไปใช้
(Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมินผล
(Evaluation) ซึง่ ในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ (Bloom. 1979; Bloom; et al. 1971; อรพินทร์ ชูชม.
2545: 186-189)
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถทีจ่ ดจําระลึกได้ในสิง่ ทีเ่ คยเรียนรูห้ รือมี
ประสบการณ์มาแล้ว ซึง่ ก็คอื ความจํานันเอง
่
เป็ นระดับเบือ้ งต้นแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ความรูท้ ่ี
เฉพาะในเนื้อเรือ่ ง ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี าร และ ความรูร้ วบยอดและนามธรรม
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถเข้าใจเนื้อเรือ่ งได้ โดยแปล
ความหมาย ตีความ และขยายความเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ
3. การนําไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะนําเอาความรูห้ ลักการ
แนวคิด วิธกี าร ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ไปใช้สถานการณ์ใหม่และสร้างสรรค์
4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะจําแนกแยกแยะเรือ่ งราว
ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ใดๆ ออกเป็ นส่วนย่อยๆ ได้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และส่วนย่อยๆ นี้ม ี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็นผล และมีหลักการอะไรทีย่ ดึ ให้สว่ นย่อยเหล่านี้
เกีย่ วข้องกันเป็ นส่วนรวม
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงความสามารถทีจ่ ะรวบรวมผสมผสานส่วน
ย่อยๆ เข้าด้วยกันให้เป็ นส่วนรวมทีม่ แี บบหรือโครงสร้างใหม่ทด่ี ไี ปกว่าเดิม
6. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินให้คณ
ุ ค่ากับสิง่
ต่างๆหรือเรือ่ งราวต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ พฤติกรรมด้านการประเมินผลเป็นพฤติกรรมการรูค้ ดิ ที่
สูงทีส่ ุด
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความรู้ ด้านการรูค้ ดิ ในมุมมองของบลูมนัน้ ประกอบด้วย
6 ระดับ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในศึกษาปจั จัยเชิง
สาเหตุ และนําไปการพัฒนาโปรแกรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากเฉพาะในสาม
ระดับแรก คือ ระดับความรูค้ วามเข้าใจ และระดับการนําไปใช้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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ความรู้ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ดจํา ระลึกได้ในสิง่ ทีเ่ คยเรียนรูห้ รือมีประสบการณ์
มาแล้วเกีย่ วกับ เนื้อเรือ่ ง ข้อเท็จจริง รวมทัง้ ข้อสรุปของปจั จัยเสีย่ งของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
วิธกี ารป้องกันและการรักษาของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ ตลอดจนเนื้อหา ข้อเท็จจริง และข้อสรุป
ของการดูแลอนามัยช่องปากทีป่ ระกอบด้วยการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความ
สะอาดช่องปาก
ความเข้าใจ หมายถึง เป็นความสามารถเข้าใจเนื้อหา ของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
การดูแลอนามัยช่องปาก โดยสามารถอธิบายความห มาย สาเหตุ และความสัมพันธ์ของสาเหตุและ
การป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบได้ แยกแยะประเภทอาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพช่องปาก และ
แยกแยะประเภทของการทําความสะอาดช่องปากทีเ่ หมาะสมในแต่ละบริเวณได้
การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะนําเอาความรู้ หลักการ แนวคิด วิธกี าร
เกีย่ วกับโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาด
ช่องปากทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่และสร้างสรรค์ได้
สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้นําแนวคิดมาสามระดับ โดยนํามาสร้างเป็นตัวแปร
สังเกต 2 ตัวแปร คือ 1) ความรูค้ วามเข้าใจ และ 2) การนําไปใช้ เนื่องจากทัง้ สามระดับนี้เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีอายุระหว่าง 12-14 ปี นัน้ เป็นช่วงทีม่ สี ติปญั ญากว้างขวาง
ขึน้ สามารถคิดเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึน้ สามารถคิดและแก้ไขปญั หาได้มากขึน้ เริม่ เข้าใจแนวคิดเชิง
นามธรรมพืน้ ฐานง่ายๆ เริม่ สนใจอ่ านหนังสือต่างๆ เพื่อทีจ่ ะร่วมอภิปราย หรือพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้
ชอบแสดงออกทางความคิดและแสดงการมีส่วนร่วม และรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มีความคิดริเริม่
ทําสิง่ ใหม่ๆ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น เรียนรูแ้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ ได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ความสามารถ
ในการแยกแยะสาเ หตุและผลยังไม่ดเี ท่าวัยรุน่ ซึง่ มีพฒ
ั นาการด้านการคิดเป็นเหตุเป็นผลเต็มที่
สามารถใช้ตรรกะจากเงือ่ นไขทีก่ ําหนดได้ (ประณต เค้าฉิม. 2549: 565-566) ดังนัน้ เพื่อให้เหมาะสม
กับพัฒนาการทางสติปญั ญาตามช่วงวัยด้วย การพิจารณาในสามระดับแรกตามมุมมองของบลูม
น่ าจะมีความเหมาะ สมกับช่วงวัยนี้ ทัง้ นี้สามารถแสดงองค์ประกอบของความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัย
ช่องปาก ประกอบด้วย ความรูค้ วามเข้าใจ และ การนําไปใช้ ดังภาพแสดงความสัมพันธ์ดา้ นล่าง
ความรูค้ วามเข้าใจ
การนําไปใช้

ความรูเ้ รือ่ งโรคและ
อนามัยช่องปาก

ภาพประกอบ 8 องค์ประกอบของความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
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ทัง้ นี้ การทีน่ กั เรียนจะทําหรือไม่ทาํ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง
นัน้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ระดับความรูเ้ กีย่ วกับโรคในช่องปาก ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคฟนั ผุและเหงือก
อักเสบ ตลอดจนความรูใ้ นเรือ่ งการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง ซึง่ ถ้าแต่ละบุคคลมีความรูใ้ น
เนื้อหาทีถ่ กู ต้องบนพืน้ ฐานของความจริง มีความเข้าในเรือ่ งเกีย่ วกับโรคในช่องปากและการดูแล
อนามัยช่องปาก ก็ยอ่ มจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้อย่างถูกต้องและ
สมํ่าเสมอ อันจะนําไปสูก่ ารมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ไี ด้
โดยสรุปแล้ว ความรูเ้ กีย่ วกับโรคในช่องปากและอนามัยช่องปาก ในการศึกษาครัง้ นี้
หมายถึง ระดับของความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับโรคในช่องปากและอนามัยช่องปากอันประกอบด้วย
ความสามารถทีจ่ ดจํา ระลึกได้เกีย่ วกับปจั จัยเสีย่ งขอ งโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ ตลอดจนเนื้อหา
ข้อเท็จจริง และข้อสรุปของการดูแลอนามัยช่องปาก และความสามารถเข้าใจเนื้อหาของโรคฟนั ผุ และ
เหงือกอักเสบและการดูแลอนามัยช่องปาก โดยสามารถอธิบายความหมาย สาเหตุ และความสัมพัของ
นธ์
สาเหตุและการป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบได้
การวัดความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
การวัดความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูมนัน้ ต้องตัง้ คําถามให้สอดคล้องกับ
ระดับความรูท้ จ่ี ะวัด เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ดังนัน้
จําเป็นต้อง
เข้าใจลักษณะของความรูแ้ ต่ละระดับและพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรูน้ นั ้ ซึง่ ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั จะขอ
นําเสนอเพียง 2 ระดับ คือ ระดับความรูค้ วามจํา ความเข้าใจ โดยสามารถประมวลและสรุปถึงการวัด
พฤติกรรม 2 ระดับ ดังนี้ (อรพินทร์ ชูชม. 2545; อ้างอิงจาก Bloom. 1979; Bloom; et al. 1971)
การวัดพฤติกรรมในระดับความรูจ้ ะเกีย่ วข้องกับการจํานัน้ เนื่องจาก การเรียนรูใ้ น
ระดับนี้เป็ นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสามารถตอบได้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ ามีสาระอะไรบ้าง พฤติกรรมจะ
แสดงออกมาในรูปของการจําสาระสําคัญของความรูท้ ไ่ี ด้เรียนรูม้ าแล้ว ดังนัน้ คําถามทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบการเรียนรูใ้ นระดับนี้ จึงมักเป็ นคําถามทีถ่ ามถึงข้อมูลสาระ รายละเอียดของสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้แก่
ศัพท์หมวดหมูร่ ายละเอียด บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ เวลา วิธกี าร กระบวนการความสัมพันธ์
สาเหตุ หลักการ ทฤษฎี ความจริง องค์ประกอบ กฎ เกณฑ์ ระ บบ ระเบียบ แบบแผน โครงสร้าง
สัญลักษณ์ คุณลักษณะ โดยสามารถใช้คาํ กิรยิ าทีใ่ ช้ระบุพฤติกรรมเพือ่ ใช้ในการวัดระดับความรูไ้ ด้
เช่น กําหนด บรรยาย ระบุ บอก เล่า ชี้ ท่องแสดงรายการ จําแนก จัดลําดับรวบรวม ประมวล จับคู่
บอกชื่อ เลือก ชีบ้ ่ง ให้ความหมาย ให้นิยาม เป็ นต้น
ส่วนการวัดการเรียนรูใ้ นระดับความเข้าใจ (Comprehension) ซึง่ เป็นการเรียนรูใ้ น
ระดับทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสําคัญเบือ้ งต้นเกีย่ วกับทักษะ และความสามารถทางด้านสติปญั ญาในการ
ติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ่นื แล้วสามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยผูเ้ รียนจะเข้าใจ
ความหมาย ความสัมพันธ์และโครงสร้างของสิง่ ทีเ่ รียนและสามารถอธิบายสิง่ ทีเ่ รียนรูน้ นั ้ ได้ดว้ ย
คําพูดของตนเอง ผูเ้ รียนทีม่ คี วามเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งหลังจากทีไ่ ด้ความรูเ้ รือ่ งนัน้ มาแล้ว จะ
สามารถแสดงออกได้หลายทาง เช่น สามารถตีความได้ แปลความได้ เปรียบเทียบได้ บอกความ
แตกต่างได้ ขยายความของคํา ข้อความ ปญั หา เรือ่ งราวเหตุการณ์ ภาพ ตาราง และกราฟ เป็นต้น
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ดังนัน้ คําถามในระดับนี้ จึงมักเป็ นคําถามทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนแสดงพฤติกรรมทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ความเข้าใจของ
ตนในเรือ่ งนัน้ ๆ โดยถามถึง ศัพท์ ความหมาย คํานิยามสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม ผลทีจ่ ะเกิดขึ้
น
ผลกระทบ วิธกี าร กระบวนการ ทฤษฎี หลักการ แบบแผนโครงสร้าง ความสัมพันธ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ โดยสามารถใช้คาํ กิรยิ าทีใ่ ช้ระบุพฤติกรรมเพือ่ ใช้ในการวัดระดับความเข้าใจได้ เช่น
อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมาย ตีความหมาย สรุปความย่อความ บอกใจความสําคัญ ขยาย
ความ เขีย นใหม่ แปลง เปลีย่ นรูป บอกความแตกต่างเรียบเรียงใหม่ ลงความเห็น แสดงความ
คิดเห็น
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้วา่ นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางในการวัด
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามการจัดระบบความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูมอย่าง
ใกล้เคียงกัน ซึง่ แนวทางในกา รวัดนัน้ ประกอบด้วย 1) เนื้อหาทีต่ อ้ งการวัด 2) คํากิรยิ าทีใ่ ช้เป็ นข้อ
คําถาม และ 3) ตัวอย่างของคําถามในการจัดระบบความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูมในแต่
ละระดับ ซึง่ ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ขอนําเสนอเพียงสองระดับตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นเท่านัน้ สําหรับการวัด
พฤติกรรมการเรียน รูข้ องผูเ้ รียนในระดับความรูค้ วามจํา และความเข้าใจ นัน้ นักวิชาการได้นําไป
ศึกษาและทําการทดสอบสิง่ เหล่านี้กบั กลุ่มตัวอย่างโดยสร้างแบบวัดความรูใ้ นระดับต่างๆ โดย จาก
การทบทวนวรรณกรรมในอดีต มีการวัดความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากในหลายๆวิธ ี เช่น
การศึกษาของ นฤมล ศรีประโค (2550) ได้ใช้แบบวัด เป็นลักษณะแบบทดสอบวัดความรูแ้ บบจํากัด
คําตอบ คือ แบบถูก-ผิด จํานวน 13 ข้อ ในการวัดความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือการศึกษา
ของ ธัญญรัตน์ ศรีนาค (2552) ได้ใช้แบบวัด เป็นลักษณะแบบทดสอบวัดความรูแ้ บบจํากัดคําตอบ
คือ แบบถูก -ผิด จํานวน 20 ข้อในการวัดความรู้ ทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรคฟนั ผุของเด็กนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตําบลหัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุร ี โดยทัง้ สองการศึกษามีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าผูต้ อบ ตอบถูกจะได้คะแนน 1
คะแนน แต่ถา้ ตอบผิดจะได้คะแนนเป็ น 0 แล้วนําคะแนนผลการตอบนัน้ มารวมกัน เป็นคะแนนการ
ตอบของนักเรียนแต่ละคน หรือการศึกษาของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการควบคุมตนเอง และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพือ่ การปรับเปลีย่ นตัวแปร
ทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปรทางกายภาพในเด็กนักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคําแหง กรุงเทพมหานคร ได้สร้าง
แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิ ดที่ 2 เป็นแบบทดสอบความสามารถในการ
จดจําและเข้าใจข้อมูลสําคัญเกีย่ วกับโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่
2 ของเด็กนักเรียน เช่น
ลักษณะอาการ ปจั จัยเสีย่ ง การวินจิ ฉัย ความรุนแรง การป้องกัน และการรักษา ลักษณะคําถามเป็น
แบบให้เลือกตอบจากตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเท่ากับ 1 สําหรับข้อถูก
และ 0 สําหรับข้อผิด คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 15 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคอ้วนและเบาหวานสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่าเมือ่ ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือด้วยการ
วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายโดยหาสัดส่วนระหว่างจํา นวนผูท้ ต่ี อบถูกในแต่ละข้อกับจํานวนผูต้ อบ
ทัง้ หมด ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคําถามทัง้ 15 ข้อ มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.22–0.69 และ
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ต่อมาได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้แนวคิดการ
ควบคุมตนเอง การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการแป ลงเจตนาสูก่ ารกระทํา เพือ่ ปรับเปลีย่ น
ตัวแปรทางจิต พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกกําลัง และดัชนีมวลกาย ในเด็ก
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้สร้างแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วนและ
เบาหวาน เป็ นแบบทดสอบความสามารถในการจดจําและเข้าใจข้อมูลสําคัญเกี่ ยวกับโรคอ้วนและ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของเด็กนักเรียน เช่น ลักษณะอาการ ปจั จัยเสีย่ ง การวินจิ ฉัย ความรุนแรง
การป้องกัน และการรักษา ลักษณะคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบแบบถูก-ผิด จํานวน 15 ข้อแต่ละข้อ
มีคะแนนเท่ากับ 1 สําหรับข้อถูก และ 0 สําหรับข้อผิด คะแนนรวมมีคา่ ระหว่ าง 0 ถึง 15 ผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงแสดงว่ามีความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วนและเบาหวาน สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่าเมือ่ ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายโดยหาสัดส่วนระหว่างจํานวน
ผูท้ ต่ี อบถูกในแต่ละข้อกับจํานวนผูต้ อบทัง้ หมด ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคํา ถามทัง้ 15 ข้อมีคา่
ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.23–0.71 (Patcharee Duangchan. 2010)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค และอนามัยช่องปาก วัดได้ จากแบบ สอบถาม
ความรู้เรือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก ตอนที่ 3 ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยประยุกต์มาแนวคิดการจัดระบบ
ความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูม (Bloom’s taxonomy) ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain)
โดยเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความรูค้ วามเข้าใจและการนําไปใช้ เกีย่ วกับโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
และการดูแลอนามัยช่องปาก ชนิดจํา กัดตัวเลือกถูก ผิดจํานวน 10 ข้อ มีคาํ ตอบทีถ่ ูกเพียงข้อเดียว
ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนน
ตํ่ากว่า
ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก กับ พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก กับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก พบว่ามีความสัมพันธ์
กันในหลายๆ การศึกษา เช่นการศึกษา ภัทร์ธริ า บุญเสริมส่ง (2536) ในกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุร ี ซึง่ การศึกษาครัง้ ดังกล่าว พบว่า นักเรียนหญิมง ี
พฤติกรรมทันตสุขภาพทีด่ กี ว่านักเรียนชาย และพบว่าปจั จัยด้านการศึกษา รายได้และอาชีพของ
บิดามารดา มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน ส่วนความรู้ เรือ่ งทันตสุขภาพของนักเรียนมี
ผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษา ของ พรทิพย์ วงศ์พทิ กั ษ์ (2541)
พบว่า ความรูม้ คี วา มสัมพันธ์กบั การปฏิบตั เิ กีย่ วกับทันตสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95 % และ การศึกษาของ เย็นจิต ไชยฤกษ์ (2542) ทีพ่ บว่า เพศ การศึกษาของ
ผูป้ กครอง และอาชีพของผูป้ กครอง ไม่มผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมทันตสุขภาพ แต่ความรูม้ ี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ดิ า้ นทันตสุขภาพของนักเรียน
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ กฤษณา วุฒสิ นิ ธ์ (2546) เรือ่ งปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้ าน
ทันตสุขภาพของครอบครัวและการเกิดสภาวะโรคฟนั ผุ พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับทันตสุขภาพ เป็น
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพ
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จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงนําตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัย
ช่องปากเป็ นส่วนหนึ่งของปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน โดย
มีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบ 9
ความรูค้ วามเข้าใจ
การนําไปใช้

ความรูเ้ รือ่ งโรคและ
อนามัยช่องปาก

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก
การทําความสะอาดช่องปาก

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากกับ พฤติกรรมดูแลอนามัย
ช่องปาก
4.1.2 เจตคติ ท่ีดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
ความหมายของคําว่า เจตคติ หรือ ทัศนคติ (Attitude) นัน้ มีผใู้ ห้ความหมายอยู่
หลายท่านทีแ่ ตกต่างกันบ้าง เช่น เธอร์สโตน (Thurstone. 1970: 8) กล่าวว่า เจตคติเป็ นระดับ
ความมากน้อยของความรูส้ กึ ในด้านบวกหรือลบทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่ เป็นความรูส้ กึ ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในขณะที่ ไอเซนและฟิชไบน์ (Ajzen; & Fishbein.
1980) กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรม หมายถึง การประเมินทางบวก-ลบ ของบุคคลต่อการกระทํานัน้
หรือเป็นความรูส้ กึ โดยรวมของบุคคลทีเ่ ป็นทางบวก- ลบ หรือ สนับสนุ น- ต่อต้านการกระทํานัน้ ๆ
งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) กล่าวว่า เจตคติเป็ นจิตลักษณะทีเ่ กิดจากการรูค้ ดิ เชิงประเมินค่า
เกีย่ วกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทํานองประโยชน์หรือโทษของบุคคล ทําให้มคี วามรูส้ กึ โน้มเอียงไปทางชอบ
หรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิง่ นัน้ ๆ รวมทัง้ ความพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผ ล
สืบเนื่องจาก การเห็นประโยชน์หรือพอใจต่อสิง่ นัน้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2531: 125)
ให้ความหมายว่า เจตคติ เป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคล อยูใ่ นรูปของความรูส้ กึ พอใจหรือไม่
พอใจในสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ความรูส้ กึ นี้เกิดจากความรูเ้ ชิงประเมินค่าของบุคคลเกีย่ วกับสิง่ นัน้ คือ ความรู้
ว่าสิง่ นัน้ มีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อยเพียงใด เมือ่ เกิดความรูส้ กึ พอใจสิง่ นัน้ บุคคลนัน้ จะมีความ
พร้อมทีจ่ ะกระทําต่อสิง่ นัน้ ไปในทางทีส่ อดคล้องกับความชอบ หรือไม่ชอบของตนต่อสิง่ นัน้
นักวิชาการหลายท่านได้พยายามอธิบายถึงองค์ประกอบของเจตคติ เพือ่ ให้มคี วาม
ครอบคลุมมากทีส่ ดุ ซึง่ แมคไกวร์ (McGuire, W. J. 1985: 239) เป็ นอีกหนึ่งแนวคิดทีส่ าํ คัญซึง่ อธิบาย
ว่าองค์ประกอบของเจตคติ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบความรูเ้ ชิงประเมินค่า (Cognitive
component) หมายถึง บุคคลมีความรูส้ งิ่ หนึ่งสิง่ ใดทีเ่ ป็นประโยชน์หรือโทษ หรือด้านดีและเลว
ขึน้ อยูก่ บั ต้นกําเนิดของการทีบ่ ุคคลได้รบั ความรูส้ งิ่ หนึ่งสิง่ ใดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่
ความรูเ้ ชิงประเมินค่าจึงเป็ นต้นกําเนิดของเจตคติของบุคคล
2) องค์ประกอบด้านความรู้ สึก
(Affective component) หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ ไม่ชอบ พอใจไม่พอใจต่อสิง่ ต่างๆ เมือ่ บุคคลได้รบั
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ความรูถ้ งึ ประโยชน์หรือโทษ หรือสิง่ ทีด่ ี ไม่ด ี ความรูส้ กึ ของบุคคลจะเกิดขึน้ อัตโนมัตแิ ละสอดคล้อง
กับความรูเ้ ชิงประเมินค่าเกีย่ วกับสิ่งนัน้
3) องค์ประกอบด้านความพร้อ มกระทําหรือมุง่ กระทํา
(Behavioral component) หมายถึง บุคคลพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุ น ส่งเสริม สิง่ ทีเ่ ขาชอบ พอใจ
พร้อมทีจ่ ะทําลายหรือเพิกเฉยต่อสิง่ ทีเ่ ขาไม่พอใจ จะเกิดขึน้ ภายหลัง เมือ่ มีความรูเ้ ชิงประเมินค่า
และมีความรูส้ กึ ชอบ หรือไม่ชอบสิง่ ต่างๆ ซึง่ เป็นความโน้มเอียงหรือความพร้อมทีบ่ คุ คลจะแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ
องค์ประกอบนี้เป็นความรูส้ กึ ภายในจิตใจของบุคคลยังไม่
ปรากฏออกมาเป็ นพฤติกรรม หากจะเกิดเป็ นพฤติกรรมได้ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของตัวเองและ
ความสามารถในการควบคุมตนเองได้ตามเจตคติของตน
จากข้อมูลข้างต้นแม้วา่ นักวิชาการจะมีมมุ มองเกีย่ วกับเจตคติทห่ี ลากหลาย อย่างไร
ก็ตามสิง่ ทีน่ กั วิชาการมีความเห็นร่วมกันก็คอื เจตคติเป็ นคุณลักษณะทางจิต หรือคุณลักษณะภายใน
ตัวของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยมีความพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม หรือตอบสนองต่อสถานการณ์
นัน้ ออกมา ทัง้ นี้สามารถสรุปความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบของเจตคติ ได้ดงั ภาพความสัมพันธ์
การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

ความพร้อมทีจ่ ะกระทํา

ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบของเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
การวัดเจตคติ ท่ีดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
สําหรับการวัดเจตคตินนั ้ งามตา วนินทานนท์ (2535: 214-215) กล่าวว่า เจตคติ
เป็ นลักษณะทางจิตทีไ่ ม่สามารถสังเกตเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่อาจสังเกตจากการกระทําหรือ
คําบอกเล่าของบุคคลทีถ่ ูกศึกษาได้ ทัง้ นี้ การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสามารถกระทําได้ 2 วิธ ี คือ
การวัดเจตคติทางตรง และการวัดเจตคติทางอ้อม ทัง้ นี้ เจตคติทางตรง วัดได้โดยใช้มาตรจําแนก
ความหมายของออสกูดและคณะ (Ajzen; & Fishbein. 1980: 54) นอกจากนี้ อาจใช้มาตรวัดเจตคติ
มาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรประเมินค่าของลิเคิรต์ มาตรวัดของเธอร์สโตน หรือมาตรกัตต์แมน เป็ นต้น
ส่วนเจตคติทางอ้อมหรือเจตคติทว่ี ดั จากความเชือ่ ซึง่ เป็ นความเชื่อทีเ่ กีย่ วข้องกับผลของการกระทํา
คือ หากบุคคลมีความเชือ่ ว่าการทําพฤติกรรมนัน้ จะนําไปสูผ่ ลก รรมทางบวก เขาก็จะมีเจตคติต่อ
พฤติกรรมนัน้ ขณะทีบ่ คุ คลซึง่ เชือ่ ว่าการทําพฤติกรรมนัน้ จะนําไปสูผ่ ลกรรมทางลบเขาก็จะมีเจตคติ
ทีไ่ ม่ดตี ่อพฤติกรรมนัน้
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ทัง้ นี้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างเครือ่ งมือในการวัดเจตคติมดี ว้ ยกันหลายลักษณะ
เช่น การศึกษาของ ณัฐสิตางศุ์ ทัศบุตร (2539) ได้สร้างแบบสอบถามเจตคติในการบริโภคอาหาร
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ
คือ ไม่เห็นด้วย อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ เห็นด้วยอย่างยิง่ คล้ายกับการศึกษาของ
ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน (2543) ทีส่ ร้างแบบสอบถามเจตคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นแบบมาตรประเมินค่ามี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยยิง่ ยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ จํานวน 15 ข้อ โดยมีคา่ ความเชือ่ มันของแบบสอบถามเจตคติ
่
เท่ากับ 0.86 ใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ เกศแก้ว สอนดี (2548) ใช้แบบสอบถามเจตคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารและการ
ออกกําลังกายเพื่อลดนํ้าหนัก เป็ นคําถามแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s scale) มีลกั ษณะ
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) กําหนดให้ผตู้ อบเลือกประ เมินค่า 5 ระดับตัวเลือก คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ซึง่ ข้อความมีลกั ษณะด้านบวกและ
ด้านลบ (Positive or negative statement) มี 14 ข้อ โดยมีคา่ อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.21-0.68
และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ 0.89
สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบวัดเจตคติ ทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก โดยเป็น
แบบสอบถามทีป่ ระเมิน ความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของนักเรียน ต่อการทําพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก อันได้แก่ การเห็นคุณประโยชน์ของการดูแลอนามัยช่องปาก (Cognitive) ความรูส้ กึ พอใจ
(Affective) และความพร้อมทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก (Behavior) ทัง้ ในด้าน
การทําความสะอาดช่องปาก และการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคาํ ถาม
ทัง้ สิน้ จํานวน 12 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบวัดมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ
จาก “ไม่จริงมากทีส่ ดุ ” ให้ 1 คะแนน ไปถึง “จริงมากทีส่ ดุ ” ให้ 6 คะแนน ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง
แสดงว่า มีเจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทีด่ กี ว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
เจตคติ ท่ีดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก กับ พฤติ กรรมดูแลอนามัยช่องปาก
จากการประมวลผลงานวิจยั เกีย่ วข้องกับเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมสุขภาพ กับพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากนัน้ พบว่า มีหลายงานวิจยั ทีม่ กี ารวัดตัวแปรเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์สงู กับพฤติกรรมทันตสุขภาพทีว่ ดั เช่น การศึกษาของมาซาลูและแอสตรอม (Masalu;
& Astrom. 2001) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการรับประทานของว่างและเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้ําตาล
เป็นส่วนประกอบ ในกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาทานซาเนียจํานวน 1,123 คน อายุเฉลีย่ 26.4 ปี ผล
การศึกษา พบว่า เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการหลีกเลีย่ งการรับประทานของว่างและเครือ่ งดืมที
่ ่
มีน้ําตาลเป็ นส่วนประกอบได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β=0.25) สอดคล้องกับงานของคาสเซมและ
คณะ (Kassem; et al. 2003) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ โี ซดาเป็นส่วนประกอบ
ของนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 13 – 17 ปี ในโรงเรียนของรัฐลอสแองเจลิส จํานวน 707 คน พบว่า
เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ โี ซดาเป็นส่วนประกอบได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ คล้ายกับการศึกษาของ คอนเนอร์และคณะ (Conner; et al. 2002: 194-201) ศึกษา

43
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพของกลุม่ ตัวอย่างอายุระหว่าง 20 ถึง68 ปี ทีเ่ ข้ารับบริการ
ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือ เวลา 6 เดือน และ 6 ปี หลังจากรับ
บริการในคลินกิ ครัง้ แรก ผลการศึกษาพบว่า เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพือ่
สุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ปี หลังจากรับบริการในคลินกิ ครัง้ แรกได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยมีคา่ สัมประสิทธ์ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.31 และ 0.29 ตามลําดับ แบคแมนและคณะ
(Backman; et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคม ทีส่ ามารถทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหารเพือ่ สุขภาพในอีก 1 เดือนข้างหน้าของเด็กวัยรุน่ อายุ 17 – 19 ปี จํานวน 780 คน ใน
แคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาพบว่า เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β=0.39) สอดคล้องกับโบเกอร์และคณะ (Bogers; et al. 2004: 157-66)
ซึง่ ศึกษาตัวแปรทีท่ าํ นายเจตนาใ นการบริโภคผลไม้และผักของหญิงชาวดัชท์จาํ นวน 159 คน อายุ
ระหว่าง 29 – 30 ปี ผลการศึกษาพบว่า เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคผลไม้และผักได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์ถดถอยมาตรฐาน(β) เท่ากับ 0.31 และ 0.19 ตามลําดับ
นอกจากนี้ นีจาด์และคณะ (Nejad; et al. 2004) ซึง่ ศึกษาตัวแปรทํานายเจตนาในการควบคุมอาหาร
ของนักศึกษาหญิง จํานวน 256 คน พบว่า เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการควบคุมอาหารของ
นักศึกษาได้ดที ส่ี ดุ
ในขณะที่ การศึกษาวิจยั หลายเรือ่ งในประเทศไทย พบผลทีส่ อดคล้องกันว่าเจตคติ
ต่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์เป็ นตัวแปรสําคัญทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ได้ เช่น
การศึกษาของ เตือนใจ เทียนทอง (2546) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุน่ พบว่า วัยรุน่ ทีม่ เี จตคติทด่ี ตี ่อการส่งเสริ มสุขภาพสูง มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สูงกว่าวัยรุน่ ทีม่ เี จตคติทด่ี ตี ่อการส่งเสริมสุขภาพตํ่ากว่า ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ การเล่นกีฬา และการรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติก รรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพือ่ การเล่นกีฬา (ศิรวิ รรณ โพธิ ์วัน . 2546)
ซึง่ พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน การบริโภคอาหาร และการ
รับรูค้ วามสามารถในการค วบคุมพฤติกรรมการบริโภคอา หารร่วมกันอธิบายเจตนาในการบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปากได้รอ้ ยละ 14.4 และเจตนาใน การบ ริโภคอาหาร สามารถอธิบาย การ
บริโภคอาหาร ได้รอ้ ยละ 15.7 และเจตนาใน การบริโภคอาหาร และการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุ มพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ร่วมกัน อธิบายพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารได้รอ้ ยละ 21.1 ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิพย์ วงศ์พทิ กั ษ์ (2541) ได้ศกึ ษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง พบว่านักเรียนมีความรู้ เจตคติและการปฏิบตั เิ กีย่ วกับทันตสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั เิ กีย่ วกับทันตสุขภาพ และเจตคติม ี ความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับทันตสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่
95% สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กฤษณา วุฒสิ นิ ธ์ (2546) เรือ่ งปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้าน
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ทันตสุขภาพของครอบครัว และการเกิดสภาวะโรคฟนั ผุ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดูแลตนเองด้าน
ทันตสุขภาพ ประกอบด้ วย ความรูเ้ กีย่ วกับทันตสุขภาพ เจตคติเกีย่ วกับทันตสุขภาพ แรงจูงใจใน
การป้องกันตนเองด้านทันตสุขภาพ สอดคล้องกับอีกหลายการศึกษา ดังเช่น การศึกษาของ เย็นจิต
ไชยฤกษ์ (2542) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมทันตสุข ภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า เพศ การศึกษาของผูป้ กครอง และอาชีพของผูป้ กครอง
ไม่มผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมทันตสุขภาพ แต่ความรูแ้ ละเจตคติของนักเรียน มีความสัมพันธ์ต่อ
การปฏิบตั ดิ า้ นทันตสุขภาพของนักเรียน และเป็ นไ ปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ ภัทร์ธริ า
บุญเสริมส่ง (2536) ในกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ชลบุร ี ซึง่ การศึกษาครัง้ ดังกล่าว พบว่า นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมทันตสุขภาพทีด่ กี ว่านักเรียนชาย
และพบว่าความรูแ้ ละเจตคติต่อทันตสุขภาพของนักเรียนมีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเจตคติมอี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ มุง่ ศึกษาเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ซึง่ หมายถึง การทีน่ กั เรียนเห็นคุณประโยชน์ของการดูแลอนามัยช่องปาก มีความรูส้ กึ พอใจ
ในการดูแลอนามัยช่องปาก และมีความพร้อมทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่
หมายรวมถึง การทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก โดยสามารถ
เขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ ประกอบของเจตคติต่อการดูแลอนามัยช่องปาก ได้ดงั
ภาพประกอบ
การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ
ความพร้อมทีจ่ ะกระทํา

เจตคติทด่ี ตี ่อ
การดูแลอนามัย
ช่องปาก

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก
การทําความสะอาด
ช่องปาก

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธ์ของเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากกับพฤติกรรมดูแลอนามัย
ช่องปาก
อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั ของไพบูลย์อ่อนมัง่ (2541) ซึง่ ได้ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพ โดยการวิเคราะห์แบบเมต้า กับด้วยวิธกี าร
ของฮันเตอร์และสมิดต์ ซึง่ ทําการสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 34 เรือ่ ง ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ของ
ความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ิ ในระหว่างปี 2530-2541 ผลการสังเคราะห์พบว่า ผลรวมของขนาด
อิทธิพลระหว่างความรูก้ บั เจตคติเท่ากับ 0.3302 ความรูก้ บั การปฏิบตั เิ ท่ากับ 0.2344 และเจตคติกบั
การปฏิบตั เิ ท่ากับ 0.3068 และยังพบว่า พฤติกรรมด้านความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั เจตคติ และเจตคติ

45
มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั อิ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนความรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
ซึง่ ผลสรุปของการสังเคราะห์ แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ทิ าง
สุขภาพในแต่ละเรือ่ งจะแตกต่างกันและรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพสรุปได้ดงั
ภาพประกอบ 12
ความรู้

เจตคติ

การปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรมโดยตรงนัน้ สามารถ
อธิบายหรือทํานายพฤติกรรมได้อย่างตรงไปตรงมา ส่วนความสัมพันธ์ทางอ้อมนัน้ จะเห็นว่าเจตคติม ี
ความสัมพันธ์รว่ มกับตัวแปรอื่นๆ เพือ่ ทําการอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมได้เช่นกัน ดังนัน้ เจตคติ
จึงมีบทบาทสําคั ญต่อพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิ เพราะถ้าคนเรามีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมนัน้ ๆแล้ว
จะช่วยให้เกิดการปฏิบตั หิ รือเกิดพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมขึน้ ซึง่ จากการทบทวนแนวคิดความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั ิ (KAP Model) ของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2532) และแนวคิด จากการการสังเคราะห์
และการศึกษาทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ของไพบูลย์ อ่อนมัง่ (2541) ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุปโครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก เจตคติทด่ี ตี ่อ
การดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในการศึกษานี้ เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปากจะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในขณะทีค่ วามรูเ้ รือ่ งโรค
และอนามัยช่องปากจะส่งผลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากโดยผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อ
การดูแลอนามัยช่องปาก ความสัมพันธ์แสดงไว้ดงั ภาพประกอบ 13
ความรูค้ วามเข้าใจ
การนําไปใช้

ความรูเ้ รือ่ งโรค
และอนามัยช่อง
ปาก

การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก

การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจไม่พอใจ
ความพร้อมทีจ่ ะกระทํา

เจตคติทด่ี ตี ่อ
การดูแลอนามัย
ช่องปาก

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การทําความ
สะอาดช่องปาก

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ตามแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม (Social
cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) นัน้ จัดเป็นทฤษฎีทม่ี อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการ
พัฒนาแนวคิดการปรับพฤติกรรมในปจั จุบนั ทฤษฎีน้ไี ด้รบั การพัฒนามาจากนักจิตวิทยาชาว
แคนาดา คือ อัลเบิรต์ แบนดูรา ซึง่ เขาได้เสนอแนวคิดใหม่ทผ่ี สมผสานกันระหว่างแนวคิดของ
พฤติกรรมนิยมและแนวคิดวิทยาศาสตร์ทางปญั ญา โดยเขาเชือ่ ว่าบุคคลจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้
ต้องอาศัยปจั จัยภายในตัวบุคคลเอง ซึง่ ตามแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม
เชื่อว่า พฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากปจั จัยทางสภาพแวดล้อม
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ ต้องมีปจั จัยส่วนบุคคล (ปญั ญา ชีวภาพ สิง่ ภายในอื่นๆ ) ร่วมด้วย และ
การร่วมของปจั จัยส่วนบุคคลนัน้ จะต้องร่วมในลักษณะกําหนดซึง่ กันและกัน (Reciprocal determism)
กับปจั จัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต . 2540) ซึง่ อาจแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

ปจั จัยส่วนบุคคล
พฤติกรรม

สิง่ แวดล้อม

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์ของปจั จัยส่วนบุคคล พฤติกรรม และสิง่ แวดล้อมตามแนวคิดเรียนรู้
ทางปญั ญาสังคม
ทัง้ นี้ ปจั จัยส่วนบุคคลเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของตนเองได้ คือต้องเชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะทําพฤติกรรมทีต่ อ้ งการจะเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ
ได้ และสามารถควบคุมตนเองให้ทาํ พฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างสมํ่าเสมอ เขาผูน้ นั ้ จึงจะสามารถ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ดงั นัน้ แบนดูราจึงเชือ่ ว่าตัวแปรการควบคุมตนเอง (Self-control)
และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม (Behavioral modification) ซึง่ ในการศึกษานี้ หมายถึง พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ในกลุม่ วัยรุน่ ตอนต้นทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมายของการศึกษา และเพื่อให้มคี วามเข้าใจในตัวแปรทัง้ สองที่
น่าจะเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี าํ คัญต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ผูว้ จิ ยั จึงทบทวนเอกสาร
ทฤษฎีทส่ี นับสนุ น และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
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ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม (Social learning cognitive theory)
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม (Social learning cognitive theory) ของแบนดูรา
(Bandura. 1986) ประกอบด้วย3 แนวคิดหลัก ได้แก่แนวคิดของการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต(Observational
learning) แนวคิดของการควบคุมตนเอง (Self-control) และแนวคิดของการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึง่ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ได้นําเอาสองแนวคิดหลัก คือ การควบคุมตนเอง
(Self-control) และแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มาเป็นตัวแปรสังเกต
ของตัวแปรแฝงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สามารถแสดงความสัมพันธ์ดงั ภาพ
การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
การควบคุมตนเอง

ภาพประกอบ 22 องค์ประกอบของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทฤษฎีเรียนรูท้ างปญั ญาสังคมของแบนดูรา ได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์วา่ เกิดจากการ
ปฏิสมั พันธ์ทส่ี ง่ ผลซึง่ กันและกันขององค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม ปจั จัยส่วนบุคคล และปจั จัย
ทางสิง่ แวดล้อม โดยแบนดูราไม่เพียงแต่จะใช้ทฤษฎีน้ใี นการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเท่านัน้ แต่
ยังใช้เป็นกลวิธใี นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ บุคคลได้ดว้ ย ทัง้ นี้ แบนดูราได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ตามแนวทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) ซึง่ แบนดูรา (Bandura) สนใจในเรือ่ ง
ตัวแบบของมนุ ษย์โดยเขาได้ทาํ การศึกษาเกีย่ วกับความเชื่อของแต่ละบุคคล ในเรือ่ งความสามารถที่
จะกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งด้วยความสามา รถของตนเอง เรียกว่า ทฤษฎีความเชือ่ ในความสามารถของ
ตนเองของแบนดูรา (Bandura’s self – efficacy theory) ซึง่ มีหลักการว่า เมือ่ บุคคลมีทกั ษะทีจ่ ะ
ปฎิบตั ติ วั อย่างเหมาะสมและมีกาํ ลังใจอย่างเพียงพอแล้ว ความคาดหวังในความ สามารถจึงเป็น
สิง่ สําคัญ ทีต่ ดั สินว่าบุคคลจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและปฎิบตั ติ วั ตามคําแนะนําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้หรือไม่ โดยถ้าบุคคลใดมีความเชื่อในความสามารถของตนเองแล้ว ก็จะส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพในเรือ่ งนัน้ ๆได้
4.2.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
ระยะแรกของการพัฒนาทฤษฎีน้นี นั ้ แบนดูราเสนอแนวคิด การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ในรูปแบบของความคาดหวังความสามารถตนเองในลักษณะเฉพาะเจาะจง และความ
คาดหวังนี้เป็ นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura. 1977) ในเวลาต่อมาแบนดูรา
(Bandura. 1986) ได้ใช้คาํ ว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง (self – efficacy) แทนคําว่าการคาดหวัง
โดยให้คาํ จํากัดความการรับรูค้ วามสามารถของตนเองว่เป็า นการทีบ่ คุ คลตัดสินใจเกีย่ วกับความสามารถ
ของตนเอง ทีจ่ ะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ แบนดูรามี
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ความเชือ่ ว่าการรับรูค้ วามสามารถ ตนเองนัน้ มีผลต่อการกระทําของบุคคล ซึง่ อาจมีความสามารถ
ตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน แบนดูรายังกล่าวว่าความสามารถของคนนัน้ ยืดหยุน่ ได้
ตามสภาพการณ์นนั ้ นันคื
่ อถ้าบุคคลเชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร
ก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนัน้ ออกมา คนทีเ่ ชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย
และจะประสบความสําเร็จในทีส่ ดุ (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต . 2540: 58) ทัง้ นี้ แบนดูรา (Bandura.
1999: 2 - 3) ได้ให้ความหมาย การรับรูค้ วามสามารถของตนไว้วา่ เป็นความเชื่อของบุคคลทีม่ ตี ่อ
ความสามารถของตนในก ารเรียบเรียงสิง่ ทีต่ อ้ งทําและกระทําสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ เพือ่ ให้บรรลุถงึ
สถานการณ์ทค่ี าดหวัง ซึง่ ความเชือ่ เกีย่ วกับความสามารถของตนนี้จะมีผลกระทบต่อความคิด
ความรูส้ กึ และแรงจูงใจทีบ่ ุคคลจะมีต่อตนเองรวมไปถึงพฤติกรรมทีเ่ ขาจะทํทัาง้ นี้ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนมีสว่ นอย่างสําคัญต่อแรงจูงใจและการบรรลุเป้าหมายของบุคคล การทีบ่ คุ คลใดมีการรับรู้
ความสามารถของตนต่อการกระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะกระทํา
พฤติกรรมนัน้ สูงด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
กระทําพฤติกรรมนัน้ ตํ่า บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมนัน้ ตํ่า หรืออาจไม่ทาํ พฤติกรรมนัน้
เลยก็ได้ (Bandura. 2000: 43) โดยการรับรูค้ วามสามารถตนเองนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวัง
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ (Outcome expectation) ซึง่ แบนดูราได้เสนอภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการ
รับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถตนเอง และความคาดหวังทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังภาพประกอบ 16
บุคคล
(Person)
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
(Perceived self – efficacy)

พฤติกรรม
(Behavior)

ผลทีเ่ กิดขึน้
(Outcome)

ความคาดหวังในผลทีจ่ ะเกิดขึน้
(Outcome expectation)

ภาพประกอบ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถตนเองและความคาดหวัง
เกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้
ทีม่ า: (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2540: 58; อ้างอิงจาก Bandura. 1977)
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่าจะ
สามารถทํางานได้ในระดับใด ในขณะทีค่ วามคาดหวังเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใด
จะเกิดขึน้ จากการกระทําพฤติกรรมดังกล่าว การรับรูค้ วามสามารถตนเองและความคาดหวังผลทีจ่ ะ
เกิดขึน้ นัน้ มีความสัมพันธ์กนั มาก โดยทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองตัวนี้ มีผลต่อการ
ตัดสินใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่ จะเห็นได้จากภาพประกอบ 2
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การรับรูค้ วามสามารถ
ตนเอง

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิ ดขึ้น
สูง
ตํ่า
สูง
มีแนวโน้มทีจ่ ะทํา
มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทาํ
แน่นอน
ตํ่า มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทาํ
มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ทาํ
แน่นอน

ภาพประกอบ 17 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถตนเอง และความคาดหวังผล
ทีเ่ กิดขึน้
ทีม่ า: (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2540: 58; อ้างอิงจาก Bandura. 1977)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรูค้ วามสามารถตนเอง
แบนดูรา เสนอว่ามีดว้ ยกัน 4 ปจั จัย คือ
1. ประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึง่ แบนดูรา เชื่อว่า
เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถตนเอง เนื่องจากเป็น
ประสบการณ์โดยตรงความสําเร็จทําให้เพิม่ ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชือ่ ว่าเขาสามารถทําได้
ดังนัน้ ในการทีจ่ ะพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึกให้เขามีทกั ษะเพียง
พอทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้เขารับรูว้ า่ เขามีความสามารถทีจ่ ะกระทําเช่นนัน้
จะทําให้เขาใช้ทกั ษะทีไ่ ด้รบั การฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ บุดุ คคลทีร่ บั รูว้ า่ ตนเองมีความสามารถ
นัน้ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
2. การใช้ตวั แบบ (Modeling) การทีไ่ ด้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมทีม่ คี วาม
ซับซ้อนและได้รบั ผลกรรมทีพ่ งึ พอใจ ก็จะทําให้ผทู้ ส่ี งั เกตฝึกความรูส้ กึ ว่า เขาสามารถทีจ่ ะประสบ
ความสําเร็จ ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมของตัวแบบอย่างจริงจัง และไม่ยอ่ ท้อ
3. การใช้คาํ พูดชักจูง (Verbal persuation) เป็นการบอกว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถที่
จะประสบความสําเร็จได้ วิธกี ารดังกล่าวค่อนข้างใช้งา่ ยและใช้กนั ทัวไป
่
ซึง่ แบนดูราได้กล่าวไว้วา่
การใช้คาํ พูดชักจูงนัน้ ไม่คอ่ ยจะได้ผลนักในการทีจ่ ะทําให้สามารถพัฒนา การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ซึง่ ถ้าจะให้ได้ผลควรจะใช้ร่ วมกับการทําให้บคุ คลมีประสบการณ์ของความสําเร็จ ซึง่ อาจจะ
ต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคล อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เกิดความสําเร็จตามลําดับ
ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ การใช้คาํ พูดชักจูงร่วมกันก็ยอ่ มทีจ่ ะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน
4. การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotion arousal) การกระตุน้ ทางอารมณ์มผี ลต่อการ
รับรูค้ วามสามารถตนเองบุคคลทีถ่ กู กระตุน้ อารมณ์ทางลบจะทําให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด
นอกจากนี้อาจทําให้เกิดความกลัว และจะนําไปสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถของตนตํ่าลง ถ้าอารมณ์
ลักษณะดังกล่าวเกิดมากขึน้ ก็จะทําให้บุคคลไม่สามารถทีจ่ ะแสดงออกได้ด ี อันจะนําไปสูป่ ระสบการณ์
ของความล้มเหลว ซึง่ จะทําให้การรับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถของตนเองตํ่าลงไปอีกแต่ถา้ บุคคล
สามารถลดหรือระงับการถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ได้ จะทําให้การรับรูค้ วามสามารถตนเองดีขน้ึ อันจะ
ทําให้การแสดงออกถึงความสามารถดีขน้ึ ด้วย
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โดยสรุป ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตน (Self – efficacy theory) นัน้ มีหลักการ
มาจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม ซึง่ เชือ่ ว่าปจั จัยทางพฤติกรรม ปจั จัยสภาพแวดล้อม และ
ปจั จัยส่วนบุคคล จะมีความสัมพันธ์แบบกําหนดอาศัยซึง่ กันและกัน คือ เมือ่ บุค คลมีทกั ษะทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ วั ได้อย่างเหมาะสม และมีกําลังใจอย่างเพียงพอ การตระหนักในความสามารถจึงเป็นสิง่
สําคัญทีจ่ ะส่งผลหรือตัดสินใจว่า บุคคลจะกระทําพฤติกรรมนัน้ ๆ หรือไม่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัว
แปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นตัวแปรสังเกตตัวหนึ่งทีใ่ ช้อธิบาย
ตัวแปรแฝง คือ พฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัดนครนายก ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ โดยผูว้ จิ ยั ให้ความหมาย การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง
การทีน่ กั เรียนมีความเชือ่ มันว่
่ าตนเองสามารถทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมเกีย่ วกับการทําความสะอาดช่อง
ปากอย่างสมํ่าเสมอ และ เลือกรับประทานอาหารเฉพาะทีเ่ ป็นประโยชน์ไม่ทาํ อันตรายต่อฟนั และ
เหงือกได้ดว้ ยตนเองได้อย่างสมํ่าเสมอ
การวัดการรับรูค้ วามสามารถของตน
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรือ่ งชนิดเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง
พบว่า มีอยูห่ ลายการศึกษาทีม่ กี ารสร้างเครือ่ งมือวัดชนิดต่างๆ เช่น การศึกษาของ นฤมล ศรีประโค
(2550) วัดโดยแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ Likert ซึง่ เป็นข้อคําถามแบบวัด
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จากมากทีส่ ดุ ถึง น้อยทีส่ ดุ จํานวน 12 ข้อ โดยใน
แบบสอบถามทัง้ 2 ด้าน ให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยข้อความนัน้ มีความหมายทัง้
ทางบวกและทางลบคละกันผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากมาก และผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า แสดงว่ามีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การดูแลสุขภาพช่องปากน้อย
สําหรับในการศึกษาครัง้ นี้ การวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง วัดได้โดยการใช้
แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ตอนที่ 7 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน
10 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินรวมค่าแบบลิเขิต (Likert. 1932) มีมาตร 6 หน่วย
จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .36 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภ ายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .78 ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง
แสดงว่า มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากมาก และผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนน
ตํ่า แสดงว่ามีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากน้อย
4.2.2 การควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเอง (Self-control) นัน้ มีการเรียกชื่อหลายแบบด้วยกัน เช่น การ
เปลีย่ นตนเอง (Self-change) การจัดการตนเอง (Self-management) การปรับตัวเอง (Self-modification)
การกํากับตนเอง (Self-regulation) ทัง้ นี้ จรรจา สุวรรณทัต ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ และกมล สุดประเสริฐ
(2533: 7) ได้กล่าวว่า การให้นิยามแตกต่างกันไป ทําให้เกิดการสับสนในระยะแรก บางคนว่าเป็ น การ
ยับยัง้ ตนจากสิง่ ยั ่วยุ (Restraint) เป็ นการ จัดระเบียบตนเอง (Self-regulation) และเป็ นการจัดการกับ
ตนเอง (Self- management) ถือว่าเป็ นการควบคุมจากพลังความตัง้ ใจ และความสัมพันธ์ระหว่างการ
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ควบคุมตนกับสภาพแวดล้อม ซึง่ แม้ว่าจะมีช่อื เรียกแตกต่างกัน แต่กระบวนการทีส่ าํ คัญของเทคนิค
เหล่านี้คอื บุคคลจะเป็ นผูด้ าํ เนินการในการปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทัง้ หมด ทัง้ การเลือกเป้าหมาย
ตลอดจนวิธดี าํ เนินการ เพื่อทีจ่ ะให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ซึง่ การควบคุมตนเองนัน้ มีแนวคิดทฤษฏีท่ี
อธิบายในเรือ่ งดังกล่าวอยูห่ ลายกลุ่ม เช่น กลุ่มแนวคิดของลูเรีย (Luria) ไววอตสกี (Vyvotsky) และ
ลีออนเทียฟ (Leontief) เชือ่ ว่าการควบคุมตนเองหรือการกํากับตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการ
เป็ นมนุ ษย์และได้รบั อิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม โดยผ่านการเสริมสร้างคุณลักษณะของตนเอง
หรือกลุ่มแนวคิดของแคนเฟอร์และคณะ เสนอว่าการควบคุมตนเองหรือการกํากับตนเองมีองค์ประกอบ
3 ประการ คือ การติดตามตนเอง (Self-monitoring) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการ
เสริมแรงตนเอง (Self-reinforce) หรือกลุ่มแนวคิดของอาชและคูหล์ (Arch and Kuhl) ทีอ่ ธิบายว่า
เกีย่ วข้องกับความตัง้ ใจและกําลังใจ (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง . 2552) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้สนใจ
แนวคิดการควบคุมตนเอง ทีม่ ที ม่ี าจากแนวคิดทฤษฏีเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม (Social learning
cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ซึง่ เชื่อว่าพฤติกรรมมนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผลมาจาก
การเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์สามารถกระทําบางอย่าง
เพือ่ ควบคุมความคิด ความรูส้ กึ และการกระทําดังกล่าวเหล่านี้ คือการควบคุมตนเองหรือกา รกํากับ
ตนเอง (Self-regulation or Self-control)
มีการให้ความหมายของการควบคุมตนเองไว้หลายความหมายด้วยกัน ดังเช่น แบน
ดูรา (Bandura. 1977: 140) ได้ให้นยิ ามการควบคุมตนว่า หมายถึง ความสามารถในการกําหนด
ตนเองของบุคคลด้านความคิดอารมณ์ ความรูส้ กึ และการกระทําให้ไปในทิศทางทีบ่ คุ คลต้องการไม่
ว่าจะเผชิญปญั หาอุปสรรคหรืออยูใ่ นสถานการณ์ความขัดแย้งในใจ ซึง่ ซุงค์ (Schunk. 1991: 348)
ได้นยิ ามความหมายไว้วา่ คือ กระบวนการทีบ่ คุ คลปฏิบตั แิ ละสนับสนุนต่อพฤติกรรมความรูค้ วาม
เข้าใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ งุ่ ไ ปสู่เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างเป็ นระบบ หรือ ซิมเมอร์แมน
(Zimmerman. 1998: 1) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลตัง้ เป้าหมายไว้สาํ หรับตนเอง
และคิดหากลวิธใี ห้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง ในขณะที่ ศิรวิ รรณ โพธิ ์วัน (2546: 27-29) ได้ให้
ความหมายว่า การควบคุมพฤติกรรมตน หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะ
กระทําพฤติกรรมนัน้ ๆ เป็ นการสะท้อนจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดคะเนปจั จัยเอือ้ อํานวย
และอุปสรรค ทัง้ นี้ การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองเพือ่ ให้
ได้รบั ผลกรรมตามทีต่ นต้องการ และเป็ นการเปิดโอก าสให้บุคคลได้ควบคุมพฤติกรรมตนเอง โดยที่
บุคคลเป็นผูก้ าํ หนดพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ กระบวนการทีจ่ ะนําไปสูเ่ ป้าหมายและการควบคุมตัวแปร
ทัง้ ภายในและภายนอกของบุคคล ตลอดจนประเมินเป้าหมายด้วยตนเองเพือ่ เป็นการตอบสนองและ
แก้ไขปญั หาอย่างเป็ นระบบ อันจะมีผลต่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสง ค์นนั ้ ด้วยตนเอง และมีผลระยะยาว
ต่อพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ มีความคงทนถาวร
ซึง่ การกระทําดังกล่าวนี้เท่ากับเป็นการลด
ความสําคัญของอิทธิพลภายนอกลง และทําให้บคุ คลมีอสิ ระทีจ่ ะกําหนดพฤติกรรมของตนเองได้มาก
ขึน้ ส่วนโรเจอร์ (Rogers. 1966) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการเลือกตัดสินใจการกระทําพฤติกรรมใด

52
พฤติกรรมหนึ่งจากสองพฤติกรรมทีม่ กี ารขัดแย้งกัน เช่น การสูบบุหรีก่ บั ไม่สบู โดยการควบคุมตน
หมายถึง การควบคุมจากภายในเป็ นพลังภายในจิตใจของแต่ละคน ซึง่ มากน้อยต่างกัน ได้แก่ มี
ความสํานึกทีส่ ามารถยับยัง้ ควบคุ มตนเองได้ ความสํานึกทีด่ งี าม เคารพตนเอง ความอดกลัน้ ต่อ
ความคับข้องใจ ความสามารถในการต่อสูก้ บั อารมณ์ใฝต่ ่าํ ความสํานึกรับผิดชอบสูง ความมุง่ มันต่
่ อ
เป้าหมาย การหาความพึงพอใจอย่างอื่นชดเชย และการให้เหตุผลในการถ่ายโยงความเครียดได้
เหมาะสม ซึง่ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) ได้กล่าวสรุปความหมายของการควบคุมตนเองไว้วา่
คือ การแสดงออกถึงการกระทํา ในการสังเกตพฤติกรรมและการเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพของ
ตนเอง พร้อมทัง้ ตัง้ เป้าหมายและวางแผนตนเองให้มสี ุขภาพทีด่ ตี ามแผนทีว่ างไว้
กระบวนการควบคุมตนเอง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กระบวนการย่อย ซึง่ ได้เสนอไว้
โดย ชุงค์ และ ซิมเมอร์แมน (Schunk; & Zimmerman. 1994: 76-79) ได้แก่ การสังเกตตนเอง
(Self- observation) การตัดสินตนเอง (Self-judgement) และการแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเอง (Selfreaction) กระบวนการทีส่ าํ คัญของเทคนิคการควบคุมตนเองเหล่านี้คอื บุคคลจะเป็นผูด้ าํ เนินการใน
การปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทัง้ หมด ทัง้ การเลือกเป้าหมาย ตลอดจนวิธดี าํ เนินการ เพือ่ ทีจ่ ะให้
บรรลุเป้าหมายนัน้
อย่างไรก็ตามการควบคุมตนเองนัน้ ไม่ได้หมายความว่าผูท้ ม่ี ที กั ษะในการ
ควบคุมตนเองได้ดจี ะไม่ได้รบั อิทธิพลจากสิง่ เร้าภายนอกเลย หากแต่วา่ สิง่ เร้าภายนอกนัน้ มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลน้อยมาก ดังนัน้ แนวคิดของการควบคุมตนเองจึงอาจมองได้ในแง่ของระดับ
ของความเข้มข้นของอิทธิพลของสิง่ เร้าทีม่ ตี ่อพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีทกั ษะในการควบคุม
ตนเองได้ด ี สิง่ เร้าภายนอกก็ยอ่ มจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนัน้ น้อยมาก ในทางกลับกันถ้า
บุคคลใดมีทกั ษะในการควบคุมตนเองในระดับทีต่ ่ํา สิง่ เร้าภายนอกย่อมจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลนัน้ มากนันเอง
่
ั ย
ซึง่ จากการประมวลงานวิจยั หลายเรือ่ งในต่างประเทศพบความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง ซึง่ ในหลายๆการศึกษานํา
ตัวแปรการควบคุมตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของเจตนาในการทําพฤติกรรม ดังเช่น การศึกษา คอนเนอร์
และคณะ (Conner; et al. 2002: 194-201) ศึกษาการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปากเพื่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 20 – 68 ปี ทีเ่ ข้ารับบริการในคลินกิ ส่งเสริมสุขภาพ
จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือเวลา 6 เดือน และ 6 ปี หลังจากรับบริการในคลินกิ ครัง้ ผลการศึกษา
พบว่า การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่อง
ปากเพือ่ สุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ปี หลังจากรับบริการในคลินกิ ครัง้ แรกได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ .47และ .28 ตามลําดับ แบคแมนและ
คณะ (Backman; et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมทีส่ ามารถทํานายเจตนาในการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ สุขภาพในอีก 1 เดือนข้างหน้าของเด็กวัยรุน่ อายุ 17 – 19 ปี
จํานวน 780 คนในแคลิฟอร์เนีย พบว่า การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ สุขภาพได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β=.28) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ โบเกอร์และคณะ (Bogers; et al. 2004: 157-66) ซึง่ ศึกษาตัวแปรทีท่ าํ นายพฤติกรรม
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การบริโภคผลไม้และผักของหญิงชาวดัชท์จาํนวน 159 คน อายุระหว่าง 29 – 30 ปี ผลการศึกษาพบว่า
การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายทัง้ พฤติกรรมการบริโภคผลไม้และผักได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ .56 และ .71 ตามลําดับ
มีงานวิจยั หลายเรือ่ งในประเทศไทย ทีพ่ บว่าการควบคุมตนเองมีความเกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การศึกษาของ จี ระนันท์ พากเพียร (2540: 103) ศึกษาการ
ทํานายและอธิบายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ แบบครอบจักรวาลในคลินกิ ทันตกรรมของ
นักศึกษาทันตาภิบาล พบว่าเจตนาในการการะทําพฤติกรรมและ ความสามารถในการควบคุมตน
สามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ แบบครอบจักรวาลได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 2
ใน 6 พฤติกรรม คือ การใช้ปากคีบปลอกเข็มฉีดยาร้อยละ 11.4 และการทําความสะอาดด้ามกรอฟนั
อย่างถูก วิธ ี ร้อยละ 7.69 หรือพฤติกรรมการบริโภคด้วยปญั ญา (ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคณะ.
2547) ซึง่ พบว่า การควบคุมตนมีอทิ ธิพลสูงสุดในการทํานายพฤติกรรมบริโภคด้วยปญั ญาของนิสติ
ในมหาวิทยาลัย โดยพบว่า การฝึกควบคุมตนเองมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรม
บริโภคด้วยปญั ญา โดยกลุ่มทีไ่ ด้รบั การฝึกควบคุมตนมีคะแนนเฉลีย่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะก
ระทํา
พฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การฝึก สําหรับการศึกษาเรือ่ งการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับทันตสุขภาพนัน้ ก็มกี ารศึกษาอยูบ่ ้ าง เช่น การศึกษาของ จี ระนันท์ พากเพียร (2540:
103) พบว่า ความสามารถในการควบคุมตนสามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ แบบ
ครอบจักรวาลได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม
ตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพโดยทัวไป
่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าน่าจะมีความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากด้วย ดังนัน้ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรการควบคุมตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวแปรสังเกต เพื่อวัดตัวแปรแฝง คือ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยได้ให้ความหมาย
ของการควบคุมพฤติกรรมตน ในการดูแล สุขภาพช่องปาก หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมตนเองเพือ่ ให้ได้รบั ผลทีต่ นต้องการในด้านพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและการ
เปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพช่องปากของตนเอง พร้อมทัง้ ตัง้ เป้าหมายและวางแผนตนเองในด้านการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากทีด่ ตี ่อสุขภาพช่องปาก และทําความสะอา ดช่องปากของตนเองที่
เหมาะสม เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพช่องปากทีด่ ตี ามแผนทีว่ างไว้
การวัดการควบคุมตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
วัดได้โดยการใช้แบบสอบถาม การควบคุมตนเอง ในการดูแล สุขภาพช่องปา ก ซึง่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตอนที่ 8 โดยประยุกต์มาจาก แบบสอบถามของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) มีคาํ ถาม
ทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม มาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง
“ไม่จริง ทีส่ ดุ ” มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .30 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ด
ความสอดคล้องภ ายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .82 ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ามีการ
ควบคุมตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า
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การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม กับ พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการปรับพฤติกรรม พบว่า มีการนําตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง
มาร่วมด้วยกับโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ดังเช่น การศึกษาของ เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมทันต สุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความ สามารถของตนเองในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการรักษาฟนั ให้ แข็งแรงและแปรงฟนั อย่างถูกต้อง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
จังหวัดนนทบุร ี โดยกลุ่มทดลองจะได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี
ความสามารถของแบนดูรามาประยุกต์ เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ ทดลองเกิดความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง และเกิดความคาดหวังในผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ เพือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทางด้านทันตสุขภาพ
ผลการวิจยั ปรากฎว่า ภายหลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีความคาดหวังในผลของการปฏิบตั ติ วั สูงกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สําหรับความรู้
เรื่องทันตสุขภาพ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ในการปฏิบตั ติ วั เรือ่ งทันตสุขภาพ
ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ ส่วนความสะอาด
ในช่องปากของกลุ่มทดลอง มีความสะอาดในช่องปากดีขน้ึ กว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รําพึง ษรบัณฑิต
(2537: 112-113) ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาทีป่ ระยุกต์ทฤษฎีการรับรูค้ วาม
สามารถของตนเองในพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรูใ้ น
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันโรคฟนั ผุ และโรคเหงือก
อักเสบสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และความ
คาดหวังในผลการปฏิบตั ติ วั ในระดับสูงเพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลองและเพิม่ สูงขึน้ กว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
หรือการศึกษาของ ธงชัย ปรีชา (2540) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ3 รูปแบบ
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท6่ี อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มที1่ ได้โปรแกรมทันตสุขศึกษา
ทีท่ นั ตบุคลากรใช้เป็ นประจํา กลุม่ ที่ 2 ได้ใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง กลุม่ ที่ 3 ได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษา ทีป่ ระยุกต์ ใช้ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคมจากพ่อแม่ กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษา
ใดๆ ทัง้ สิน้ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ 3 มีการเปลีย่ นแปลง ความรู้ เจตคติ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ความคาดหวังผล การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้อง ปริมาณคราบจุ ลินทรีย์ สภาวะเหงือกอักเสบดี
ขึน้ กว่าก่อนทดลอง ดีกว่ากลุ่มที่ 1,2 และดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุม่ ที่ 3 มีการเปลีย่ นแปลงความถีใ่ นการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธแี ละความถีใ่ น
การใช้ไหมขัดฟนั ทีถ่ กู วิธ ี ดีขน้ึ กว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มที่ 2 ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวคล้าย
กับการศึกษาของ เยาวลักษณ์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์ (2538: 121-124) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการประยุกต์ทฤษฎี
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ความสามารถตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันด้านทันตสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 จํานวน 120 คน ทําการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มทดลอง จํานวน 60 คน และกลุม่ เปรียบเทียบ
จํานวน 60 คน กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษาจากผูว้ จิ ยั โดยมีกจิ กรรมคือ บรรยาย
ประกอบสไลด์การสาธิต ใช้วดิ โี อเทปเป็ นตัวแบบ การอภิปรายกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีการเปลีย่ นแปลงด้านความรู้ การรับรูใ้ น
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลของการป้องกันโรค และการปฏิบตั ติ วั ในการป้องกันโรค
ฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบดีขน้ึ กว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่า ความรู้ การรับรูใ้ นความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟนั ผุและ
โรคเหงือกอักเสบ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ วั ในการป้องกันโรคฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น สามารถ สรุปเป็น
ความสัมพันธ์ของ การปรั บเปลีย่ นพฤติกรรม กับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
แสดงดัง
ภาพประกอบ 18
การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
การควบคุมตนเอง

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

การบริโภคเพือ่ อนามัย
ช่องปาก
การทําความสะอาด
ช่องปาก

ภาพประกอบ 18 ความสัมพันธ์ของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม กับ พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก ในตาราง 3 ทีส่ รุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด จะเห็นว่า การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมอาจเป็ นปจั จัยคันกลางระหว่
่
างตัวแปรเชิงสาเหตุอ่นื ๆ เช่น ความรูแ้ ละเจตคติ โดยพบ
ความสัมพันธ์ทว่ี า่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปาก เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เจตคติท่ี
ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่านการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ี ต่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ซึง่
สามารถเขียนสรุปเป็ นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก เจตคติท่ี
ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก และ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากได้ ดังภาพประกอบ 19
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ความรูเ้ รือ่ งโรค
และอนามัย
ช่องปาก
พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

ภาพประกอบ 19 ความสัมพันธ์ของความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ตาราง 3 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ผูว้ ิ จยั (พ.ศ.)

ชื่อเรื่อง

วรวรรณ อัศวกุล และ
คณะ(2546)

ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วกับ
พฤติกรรมของมารดาในการดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

- ความรู้
- ความเชื่ออํานาจในตน
- ลักษณะมุง่ อนาคต
- สุขภาพจิต
- เจตคติตอ่ พฤติกรรม
- การสนับสนุนทางสังคม

เมธินี คุปพิทยานันท์
(2546)

ประสิทธิผลของโปรแกรม
ฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อปลูกฝงั
และพัฒนาพฤติกรรมทันต
สุขภาพ เด็กนักเรียน
ประถมศึกษา

- โปรแกรมการฝึกอบรมทาง
จิตพฤติกรรม
- ความรู้
- เจตคติ
- ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุม
ตน
- แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
- ความเชือ่ อํานาจในตน

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมการทํา
ความสะอาดช่องปาก
- พฤติกรรมการบริโภค
- พฤติกรรมการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ
- ดัชนีผุ ถอน อุด
- สภาวะอนามัยช่อง
ปากอย่างง่าย

ข้อค้นพบ

มารดาทีม่ เี จตคติต่อการดูแล
ทันตสุขภาพ มีความเชื่ออํานาจ
ภายในตน จะเป็ นผูท้ ส่ี ามารถดูแล
สุขภาพช่องปากบุตรได้ดมี าก
โดยทํานายได้ 42% ทัง้ นี้มารดาที่
มีการดูแลสุขภาพช่องปากบุตรไม่
ดี มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับ
การมีฐานะตํ่า การศึกษาตํ่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากสามีน้อย
และมีความรูท้ างด้านทันตสุขภาพ
น้อย
- พฤติกรรมการแปรง
จิตลักษณะเป็ นกลุ่มตัวแปรทีม่ ี
ั
ฟน
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมทันต
- พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพมากทีส่ ุด สามารถทํานาย
ทันตสุขภาพ
ได้ 30.3-32.4% โดยมีจติ ลักษณะ
- ความสะอาดของฟนั
3 ด้าน คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรม
- ภาวะสุขภาพของ
ทันตสุขภาพ ลักษณะมุง่ อนาคต
เหงือก
ควบคุมตน และ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ เป็ นตัวทํานายทีส่ ําคัญ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ผูว้ ิ จยั (พ.ศ.)
สนทยา มูฮมั หมัด
(2544)

เยาวลักษณ์ ศุภกรรม
(2540)

กฤษณา วุฒสิ นิ ธ์
(2546)

ศิราพร งามแสง
(2546)

ศิรวิ รรณ โพธิ ์วัน
(2546)

ชื่อเรื่อง

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต
ดุสติ กรุงเทพมหานคร

- ความรู้
- ค่านิยม
- ความเชื่อ
- การสนับสนุนทางสังคม
- อิทธิพลจากสื่อสาร มวลชน

- พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่ออนามัย
ช่องปาก

ข้อค้นพบ

ตัวแปรทีส่ ามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนทีด่ ที ส่ี ุดคือ การได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคม ค่านิยม
เกีย่ วกับการบริโภคอาหารและ
อิทธิพลจากสื่อสารมวลชน โดย
สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนได้
ร้อยละ 31.2
ความสั มพันธ์ระหว่างการรับรู้
- การรับรูด้ า้ นทันตสุขภาพ
- พฤติกรรมการ
การรับรูด้ า้ นสุขภาพและลักษณะ
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
- การรับรูค้ วามรุนแรงของ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ ทางชีวสังคม สามารถร่วมทํานาย
โรค
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันโรค
ป้องกันโรคฟนั ผุและ พฤติกรรมการปฏิบตั กิ ารดูแล
ั
ฟนผุและเหงือกอักเสบของเด็ก - การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั
เหงือกอักเสบ
สุขภาพช่องปากในภาพรวมได้
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จากการปฏิบตั ิ
และการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการ
- การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดโรค สามารถทํานาย
เกิดโรค
พฤติกรรม การดูแลอนามัยช่อง
ปากได้ดที ส่ี ดุ
ั
ปจจัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถ
- การรับรูป้ ระโยชน์ของการ
- พฤติกรรมการดูแล ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่
ในการดูแลตนเองด้านทันต
ป้องกันโรคในช่องปาก
ตนเองด้านทันต
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
สุขภาพของครอบครัวและการ
สุขภาพ
ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ของการ
- เจตคติเกีย่ วกับทันต
เกิดสภาวะโรคฟนั ผุ
ป้องกันโรคในช่องปาก เจตคติ
สุขภาพ
้
เกีย่ วกับทันตสุขภาพ แรงจูงใจใน
- แรงจูงใจในการปองกัน
การป้องกันตนเองด้านทันตสุขภาพ
ตนเองด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมในโปรแกรมสามารถ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
- โปรแกรมทันตสุขศึกษา
- ความรูเ้ รื่องทันต
เปลีย่ นแปลงความรู้ การรับรู้
ความสามารถตนเองร่วมกับแรง ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
สุขภาพ
ความส ามารถของนักเรียน และ
สนับสนุนทางสังคมในการ
ความสามารถตนเองร่วมกับ - การรับรู้
ป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือก
แรงสนับสนุนทางสังคม
ความสามารถตนเอง การคาดหวังผลลัพธ์ รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการ
อักเสบของนักเรียนชัน้
- ความคาดหวังใน
ป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1โรงเรียนสังกัด
ผลลัพธ์
ของนักเรียนได้
กรมสามัญศึกษา อําเภอบ้าน
- พฤติกรรมการ
้
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ปฏิบตั เิ พื่อปองกัน
โรคฟนั ผุและเหงือก
อักเสบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาใน - เจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
- เจตนาการบริโภค
เจตคติ การรับรูค้ วามสามารถใน
การกระทําพฤติกรรมการบริโภค บริโภคอาหาร
อาหาร
การควบคุมพฤติกรรม การคล้อย
อาหารเพื่อการเล่นกีฬาและการ - การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
- พฤติกรรมการ
ตามกลุ่มอ้างอิง สามารถร่วมกัน
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุม - การรับรูค้ วามสามารถใน
บริโภคอาหาร
อธิบายพฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมกับพฤติกรรมการ
การควบ คุมพฤติกรรมการ
อาหารได้ และ
บริโภคอาหารเพื่อการเล่นกีฬา
บริโภคอาหาร
เจตนาการบริโภคอาหารและการ
ของนักศึกษาระดับประกาศนัย
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
บัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง
พฤติกรรมสามารถร่วมกันทํานาย
วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาค
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้
กลาง ตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน.
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ตาราง 3 (ต่อ)
ผูว้ ิ จยั (พ.ศ.)

ชื่อเรื่อง

ภัทร์ธริ า บุญเสริมส่ง
(2536)

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
เกีย่ วกับทันตสุขภาพของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุร.ี
พฤติกรรมทันตสุขภาพของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี

การศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม ทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมทันตสุขภาพของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่5 โรงเรียนวัดจินดาราม
จังหวัดนครปฐม

เย็นจิต ไชยฤกษ์
(2542)

สุรวุฒ ิ แตงสาขา
(2551)

Ronis, David L et al Use fullness of Multiple
(1996)
Equations for Predicting
Preventive Oral Health
Behavior

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อค้นพบ

- เพศของนักเรียน
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร
- เพศของนักเรียน
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

- ความรู้
- เจตคติ
- การปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
- ความรู้
- เจตคติ
- การปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

- โปรแกรมทันตสุขศึกษา
ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม

- พฤติกรรมทันต
สุขภาพ

- เพศของนักเรียน
- การรับรูป้ ระโยชน์
- การเห็นคุณค่า
- การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง

- พฤติกรรมการ
ป้องกันสุขภาพช่อง
ปาก

แหล่งข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์
กับความรู้ และ ความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
ต่างมี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
เพศของนักเรียน และรายได้ของ
ผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
และพบว่า ความรู้ เจตคติ และ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
ต่างมี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
การทีน่ กั เรียนได้รบั การสนับสนุน
จากบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
ครู และเพื่อน คือ ได้รบั การ
สนับสนุนด้านเครื่องมือทําความ
สะอาดช่องปาก ข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์ และการประเมินจากครู
และผูป้ กครอง
ส่งผลให้ม ี
พฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เพศ การรับรูป้ ระโยชน์ การเห็น
คุณค่า และการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง สามารถร่วมกัน
ทํานายพฤติกรรมการป้องกัน
สุขภาพช่องปาก เช่น การแปรง
ฟนั และการใช้ไหมขัดฟนั ได้

4.3 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)
ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ทางด้านสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) เป็ นทฤษฎีทว่ี ่า
ด้วยแบบแผนความเชือ่ และการตัดสินใจเพือ่ กระทําพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับและมีการใช้
อย่างกว้างขวาง โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลจะไม่ตดั สินใจแสดงพฤติกรรมสุขภาพใดๆ จนกว่าบุคคล
นัน้ จะถูกเตรียมความพร้อมทางจิตใจจนเกิดสํานึกรูว้ า่ พฤติกรรมดังกล่าวนัน้ มีผ ลต่อสภาวะสุขภาพ
ของตน โดยสภาวะพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมนัน้ จะเกิดได้จาก บุคคลเกิดการรับรูว้ า่ เขานัน้ อยูใ่ น
กลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดโรคหรือสภาวะทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพ บุคคลนัน้ เกิดความเชือ่ ว่ามีมาตรการทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา หรือแก้ไขทําให้โอกาสเสีย่ งของการเกิดโรค ลดน้อยลง หรือสามารถ
ลดความรุนแรงของโรค และบุคคลนัน้ เกิดความเชือ่ ว่าคุณค่าหรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทํา
พฤติกรรมสุขภาพทีก่ าํ หนดนัน้ จะมากกว่าต้นทุนของการทีจ่ ะต้องไปใช้สาํ หรับการแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าว
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แนวคิดทฤษฎีน้ีได้รบั การพัฒนามาจากกลุม่ นักจิตวิทยาสังคมทีท่ าํ ง
านเกีย่ วกับการ
สาธารณสุขโดยเริม่ พัฒนามาตัง้ แต่ประมาณปี ค .ศ. 1950 ในช่วงระยะแรกแบบแผนความเชื่อ
ทางด้านสุขภาพ ได้รบั การพัฒนามาใช้เพือ่ อธิบายและทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกัน
โรค เนื่องจากในขณะนัน้ พบว่า การจัดบริการด้านสาธารณสุขเพือ่ ป้องกันโรคมักจะไม่คอ่
ยได้ผล
กล่าวคือ มีประชาชนจํานวนน้อยทีไ่ ปรับบริการ ทัง้ ๆ ทีก่ ารไปรับบริการนัน้ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
หรือเสียค่าใช้จา่ ยน้อยมาก และมีปจั จัยอะไรบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลทําให้ประชาชนปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ วั
เพื่อป้องกันโรค นักจิตวิทยาสังคมกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าจะเกิดจากควา มเชือ่ ของประชาชน จึงได้พฒ
ั นา
แบบแผนความเชือ่ ทางด้านสุขภาพขึน้ ทฤษฎีน้พี ฒ
ั นามาจากทฤษฎีการรับรู้ (Cognitive theory)
ในทางจิตวิทยาทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมของคนเกิดจากสองปจั จัยหลัก 1) คุณค่าของผลลัพธ์จากการ
ประกอบพฤติกรรมในความคิดของบุคคลนัน้ นันคื
่ อ บุคคลนัน้ จะแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ถ้าผลลัพธ์
ของพฤติกรรมมีคณ
ุ ค่าสูงในสายตาของบุคคลนัน้ และ 2) ความคาดหวังว่าการประกอบพฤติกรรม
จะนํามาซึง่ ผลลัพธ์นนั ้ ถ้าการปฏิบตั พิ ฤติกรรมมีโอกาสทําให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการแน่นอน บุคคลนัน้
ย่อมแสดงพฤติกรรมนัน้ ทัง้ นี้ แบบแผนความเชือ่ ทางด้านสุขภาพได้ รับการพัฒนาขึน้ ครัง้ แรกโดย
ฮอชบอม (Hochbaum) ซึง่ พัฒนาตามแนวความคิดของ เคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) โดยเชื่อว่า บุคคล
จะพยายามผลักดันตนเองไปสู่พน้ื ทีท่ ต่ี นเองให้ค่านิยมเชิงบวก และขณะเดียวกันจะหลีกเลีย่ งจาก
พืน้ ทีท่ ม่ี คี า่ นิยมเชิงลบ
ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ บุคคลจ ะแสวงหาแนวทางเพือ่ จะปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําเพือ่ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพของโรคนัน้ ๆ เมือ่ การปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันโรคนัน้
เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ เชิงบวกมากกว่าความยากลําบากทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ บุคคลจะปฏิบตั ติ ามคําแนะนําดังกล่าว
ก็ต่อเมือ่ บุคคลนัน้ มีความรูส้ กึ กลัวต่อโรค หรือรูส้ กึ ว่าโรคคุกคามตน และจะต้องมีความรูส้ กึ ว่าตนเอง
มีความสามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคได้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ. 2536) ทัง้ นี้ โรเซนสต็อค
(Rosenstock. 1974: 328-335) ได้สรุปองค์ประกอบพืน้ ฐานในระยะแรกของแบบแผนความเชือ่
ทางด้านสุขภาพไว้ คือ การรับรูข้ องบุคคลและแรงจูงใจ การทีบ่ ุคคลจะมีพฤติกรรมเสีย่ งจากการเป็ น
โรค จะต้องมีความเชือ่ หรือรับรูว้ า่ เขามีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค และโรคนัน้ มีความรุนแรงและมี
อิทธิพลผลกระทบต่อการดํารงชีวติ โดยการปฏิบตั นิ นั ้ จะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสีย่ งต่อการเป็น
โรคหรือช่วยลดความรุนแรงโ ดยไม่มอี ุปสรรคมาขัดขวางการปฏิบตั ิ ซึง่ โอดอนเนล (O’Donnell.
2002: 183) ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมจนพบว่านอกจากองค์ประกอบด้านความเชื่อหรือการรับรูแ้ ล้วยังมี
ปจั จัยอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ทางด้านสุขภาพ ซึง่ โรเซนสตอก เเละคณะ
(Rodenstock. 1988) ได้ปรับปรุงแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยได้เพิม่ ปจั จัยอื่นๆนอกเหนือจาก
การรับรูข้ องบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั ใิ นการป้องกันโรค ได้แก่ ปจั จัยร่วม และสิง่ ชักนําสูก่ าร
ปฏิบตั ิ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ หมดสามารถแสดงได้ดงั ภาพประกอบ 20
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ปจั จัยร่วม
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของโรค

การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรค
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค

พฤติกรรมสุขภาพ

การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 20 แบบแผนความเชือ่ ทางด้านสุขภาพสําหรับใช้ทาํ นายพฤติกรรมการป้องกันโรค
ทีม่ า: Rosenstock, Irwin M.; Strecher, Victor J.; Becker, Marshall H. (1988). "Social
learning theory and the health belief model". Health Education & Behavior. 15 (2): 175–183.
องค์ประกอบหลักของแบบความเชือ่ ทางด้านสุขภาพทีใ่ ช้อธิบายและทํานายพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันโรคมีดงั นี้
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึง ความเชือ่
หรือการคาดคะเนว่าตนมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคหรือมีปญั หาสุขภาพนัน้ มากน้อยเพียงใด
2. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค (Perceived Severity) หมายถึง ความเชื่อทีบ่ ุคคลเป็น
ผูป้ ระเมินเองในด้านความรุนแรงของโรค ทีม่ ตี ่อร่างกาย การก่อให้เกิดพิการ เสีย
ชีวติ ความ
ยากลําบาก และการต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซ้อน หรือ มีผลกระทบต่อ
บทบาททางสังคมของตน ซึง่ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคทีก่ ล่าวถึง อาจมีความแตกต่างจากความ
รุนแรงของโรคทีแ่ พทย์เป็ นผูป้ ระเมิน การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรค ร่วมกับการรับรู้ ความ
รุนแรงของโรค จะทําให้บคุ คลรับรูถ้ งึ ภาวะคุกคาม (Perceived threat) ของโรคว่ามีมากน้อยเพียงใด
ซึง่ ภาวะคุกคามนี้เป็ นส่วนหนึ่งทีบ่ คุ คลไม่ปรารถนา และมีความโน้มเอียงทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
3. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และค่าใช้จา่ ย/อุปสรรค (Perceived benefits and costs/
Barriers) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรคนัน้ เป็นการกระทําทีด่ ี มี
ประโยชน์และเหมาะสมทีจ่ ะทําให้หายหรือไม่เป็นโรคนัน้ ๆ รวมถึงการรับรูถ้ งึ อุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึในน้
การทําพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคนัน้ ๆ โดยบุคคลจะเลือกปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
4. สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ (Cues to actions) หมายถึง ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมหรือสังคมที่
สนับสนุ นหรือขัดขวางและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ เป็นปจั จัยกระตุน้ ด้านสุขภาพ (Health
motivation) ทีเ่ กิดจากการเห็นแบบอย่างจากกลุม่ อ้างอิ ง การได้รบั การสนับสนุนให้ทาํ พฤติกรรม
จากครอบรัว รวมถึงการได้รบั แรงกระตุน้ จากสิง่ เร้าภายนอก เช่น ข่าวสาร คําแนะนําของแพทย์ ซึง่
สามารถกระตุน้ แรงจูงใจด้าน สุขภาพของบุคคลได้
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5. ปจั จัยร่วม (Modifying factors) หมายถึง ปจั จัยอื่นๆทีม่ สี ่วนช่วยส่งเสริมหรือเป็น
อุปสรรค ต่อการทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรค หรือการปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในการรักษาโรค
ปจั จัยร่วมประกอบด้วยตัวแปรด้านประชากร เช่น อายุ เพศ เผ่าพันธุ์ ของบุคคล ตัวแปรด้านโครงสร้าง
เช่น ความซับซ้อน และผลข้างเคียงของการรักษา ตัวแปรด้านปฏิสมั พันธ์ เช่น คุณภาพ ความต่อเนือง่
เป็นต้น
6. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ได้มกี ารเพิม่ ตัวแปรนี้เข้ามาในทฤษฎี
เมือ่ ปี 1988 โดยทฤษฎีเริม่ แรกไม่มกี ารรวมตัวแปรตัวนี้ในทฤษฎี เพราะว่าทฤษฎีน้มี งุ่ อธิบาย
พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีน หรือเอกซเรย์ปอด ซึง่ ผูร้ บั บริการไม่จาํ เป็ นต้อง
มันใจว่
่ าสามารถทําพฤติกรรมนัน้ ได้ เพราะจะมีบคุ ลากรทางการแพทย์คอยบริการให้ เพียงแค่ไป
ขอรับบริการ แต่ต่อมาเมือ่ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้กี บั พฤติกรรมการกินอยูหรื
่ อการใช้ชวี ติ (Lifestyles)
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงชีวติ ประจําวัน บางอย่างโดยตัวบุคคลนัน้ เอง เช่น การงดเหล้า การ
งดบุหรี่ และการควบคุมอาหาร การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพชนิดนี้ทาํ ได้ยาก ไม่งา่ ยเหมือนกับการ
ไปรับการปลูกฝีฉีดวัคซีน ทําให้ปจั จัยเรือ่ งการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีผลมากต่อการทีจ่ ะ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
จากแนวคิดทฤษฎี แบบแผนความเชือ่ ทางด้านสุขภาพดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
นําเอาตัวแปรบางส่วนจากทฤษฎีดงั กล่าว ประกอบด้วย การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค และ
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ มาเป็ นใช้เป็ นตัวแปรแฝงในเชิงตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปาก สําหรับการรับรูป้ ระโ ยชน์ /อุปสรรคมีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบของเจตคติทด่ี ใี นการดูแล
อนามัยช่องปาก ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ทาํ การวัดตัวแปรดังกล่าวซํา้ สําหรับตัวแปรแฝงการรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค วัดได้จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ และตัวแปรแฝงสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพจากสือ่ มวลชน การ
สนับสนุนทางสังคม และแบบอย่างจากเพือ่ น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ดังกล่าวกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ดังนี้
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค หมายถึ ง การทีบ่ คุ คลมีความเชือ่ หรือรับรูว้ า่ เขามีโอกาส
เสีย่ งต่อการเป็ นโรคในช่องปาก และโรคนัน้ มีความรุนแรงและมีอทิ ธิพลผลกระทบต่อการดํารงชีวติ
ทัง้ นี้ ตัวแปรแฝงการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค วัดได้จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การรับรู้
โอกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคฟนั ผุและเ หงือกอักเสบ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือก
อักเสบ ดังภาพประกอบ 21
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การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรค
ฟนั ผและเหงือกอักเสบ
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ

การรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค

ภาพประกอบ 21 องค์ประกอบของการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
ทัง้ นี้ มีนยิ ามความหมายในการวัดและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ ดังต่อไปนี้
1. การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรค หมายถึง การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบ หมายถึง ความเชือ่ หรือการคาดคะเนของนักเรียน ว่าตนเองมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็น
โรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ รวมไปถึงการคาดคะเนถึงโอกาสการเกิดโรคซํา้ ของตนเองได้
2. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
การรั บรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนถึง
ความรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบทีจ่ ะมีผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจของตนเอง ความ
ยากลําบากในการดําเนินชีวติ และผลกระทบอื่นๆทีจ่ ะได้รบั จากการเป็ นโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การกินอาหาร การพูด การทําความสะอาดช่องปาก การพักผ่อน การรักษา
อารมณ์ การยิม้ หัวเราะ การเรียน และการเข้าสังคมของตนเองได้
การวัดการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
วัดโดย แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตอนที่ 6 วัดได้โดยการใช้ แบบสอบถาม การรับรู้
ภาวะคุกคามของโรคทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตอนที่ 5 มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 6 ข้อ โดยเป็ นแบบสอบถาม
แบบวัดมาตราส่วนปร ะเมินค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ จากไม่เป็ นจริงมากทีส่ ุดให้ 1 คะแนน ไป
ถึงเป็ นจริงมากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .29 - .41 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์
ความเชือ่ มัน่ ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .70 ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง
แสดงว่า มีการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคสูงกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค กับ การดูแลอนามัยช่องปาก
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคกับ พฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก พบว่า มีหลายงานวิจยั ทีเ่ คยมีการศึกษามาในอดีต เช่นเยาวลักษณ์ ศุภกรรม
(2540: 80-81) และ กฤษณา วุฒสิ นิ ธ์ (2546) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมอนามัยช่องปากเพือ่ การป้องกัน
โรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบนัน้ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคในระดับสูง
การรับรูป้ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการปฏิบตั ใิ นระดับสูง และ การรับรูด้ า้ นสุขภาพและลักษณะทางชีวสังคม
ซึง่ สามารถร่วมทํานายพฤติกรร มการดูแลอนามัยช่องปากในภาพรวมได้ และการรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
ของการเกิดโรค สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้
ทัง้ นี้ในหลายการศึกษา
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ดังกล่าว การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมักไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
โดยการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค นัน้ น่าจะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของวัยรุน่ ตอนต้นผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จาก
เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างเชิงเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรูต้ ่อ
ภาวะคุกคามของโรค เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก แสดงไว้ดงั ภาพประกอบ 22
การรับรูต้ ่อ
ภาวะคุกคาม
โ
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปาก

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
สิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ หมายถึง ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุนหรือขัดขวางและส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพจากสือ่ มวลชน การสนับสนุนทาง
สังคม และแบบอย่างจากเพื่อน ซึง่ ทัง้ สามปจั จัยดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับและเชื่อโดยทัวไปว่
่ าเป็นปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชน ในทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้าน
สุขภาพเชื่อว่า สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ (Cues to Actions) นัน้ จะเป็นส่ว นหนึ่งทีช่ กั จูงสูก่ ารปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี สามารถสรุปองค์ประกอบของสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ แสดงดังภาพประกอบ 23
การสนับสนุนทางสังคม

สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ

การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแล
อนามัยช่องปาก
แบบอย่างจากเพือ่ น

ภาพประกอบ 23 องค์ประกอบของสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
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ทัง้ นี้ ในการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ประมวลเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง กับองค์ประกอบ
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของตัวแปรสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การได้รบั ข่าวสารที่กระตุ้นการดูแลอนามัยช่องปาก
การได้รบั ข้อมูลจากสือ่ มวลชน เป็นส่วนหนึ่งของปจั จัยกระตุน้
ตามทฤษฎีแบบแผน
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างสูงต่อพฤติกรรมทางทันตสุขภาพทัง้ ในแง่บวกและลบ
โดยในแง่บวกนัน้ พบว่า ผลของการขยายตัวด้านสือ่ มวลชนในช่วงไม่กป่ี ีทผ่ี า่ นมา มีสว่ นช่วย
ส่งเสริมให้ ประชาชนเกิดความตระหนักในด้านสุขภาพช่องปากมากยิง่ ขึน้ เช่น การโฆษณาขาย
แปรงสีฟนั และยาสีฟนั ของบริษทั ผูผ้ ลิต มีบทบาทสําคัญทีท่ าํ ให้ประชาชนนิยมใช้ยาสีฟนั ฟลูออไรด์
เพือ่ ป้องกันฟนั ผุ แต่ในขณะเดียวกันการได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพจากสือ่ มวลชน ก็อาจทํา
ให้ได้รบั ผล กระทบทางลบต่อสุขภาพช่องปากได้ เช่น การโฆษณาอย่างมากของขนมหวานและ
นํ้าอัดลมทําให้มกี ารบริโภคนํ้าตาลเพิม่ ขึน้ อย่างมาก และมีผลทําให้เกิดความเสีย่ งต่อโรคฟนั ผุมาก
ขึน้ (เมธินี คุปพิทยานันท์ . 2546 ) ทัง้ นี้ พบว่า การได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพจาก
สื่อมวลชนมากย่อมทํา ให้บคุ คลมีแนวโน้มเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้
มาก (ณรงค์ สมพงษ์ . 2543: 42) ทัง้ นี้เนื่องจากสือ่ มวลชนมีศกั ยภาพสูงในกระบวนการเรียนรู้
เนื่องจากมีความกว้างขวางสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทกุ หนทุกแห่งทัวประเทศ
่
เป็นพลังมหาศาลที่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงพัฒนาได้ (วรรณะ บรรจง. 2546: 31) ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลได้รบั รูข้ อ้ มูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนี้ จะเป็นเหตุปจั จัยหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความรู้
ความคิด อารมณ์ความรูส้ กึ ไปจนถึงพฤติกรรมอันเกีย่ วเนื่องกับข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้
การศึกษาผลกระทบหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนทีม่ ตี ่อจิตใจ พฤติกรรม และสุขภาพของ
เยาวชนมีหลายการศึกษา เช่น การศึกษาของเตือนใจ เทียนทอง (2546) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทางจิตสังคม
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุน่ พบว่า วัยรุน่ ทีม่ กี ารรับรู้ ข่าวสารด้าน สุขภาพจาก
สือ่ มวลชนสูง จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าวัยรุน่ ทีม่ กี ารรับรูข้ า่ วสารด้านสุขภาพตํ่ากว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิธ ี แจ่มกระทึก (2541: 41) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนป ลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลของตัวแปรสือ่ โฆษณาเป็นตัวแปรพยากรณ์ทส่ี าํ คัญในการบริโภค
อาหารจานด่วนเป็ นอันดับแรกและสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนได้ถงึ ร้อยละ 30.80 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา ของ ภัทร์ธดิ า บุญเสริมส่ง (2536:
93-100) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมสุขภาพเกีย่ วกับทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุร ี นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 6 ที่
ได้รบั แหล่งข่าวสารด้านทันตสุขภาพแตกต่างกัน จะมีความรู้ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 แต่เจตคติ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับพฤติกรรมทันตสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของปิยะดา ประเสริฐสม (2546) ซึง่ พบว่า อิทธิพลของสื่อโฆษณาเป็นปจั จัยทีส่ าํ คัญและมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากว่าง และขนมขบเคีย้ วของเด็กเยาวชน โดยเฉพาะ
การโฆษณาทางสือ่ โทรทัศน์ โดยพบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิตขิ องเวลาทีใ่ ช้ในการดูโทรทัศน์กบั
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การบริโภคขนมกรุบกรอบ ซึง่ ขนมดังกล่ าวจะมีสว่ นประกอบของแป้ง และนํ้าตาล เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ งานวิจยั หลายเรือ่ งทีพ่ บผลการศึกษาสอดคล้องกันว่าเวลาทีใ่ ช้ในการดูโทรทัศน์มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เหมาะสมในเด็ก โดยความสัมพันธ์ทพ่ี บนี้อาจสามารถอธิบายได้ดว้ ย
เหตุผล 3 ประการ ได้แก่ (Office of Communications. 2007) การดูโทรทัศน์มคี วามสัมพันธ์กบั
ความถีใ่ นการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากว่าง ขนมขบเคีย้ วอาหารสําเร็จรูป หรือ อาหาร
ฟาสฟูดส์ และการดูโทรทัศน์ทาํ ให้เด็กมีโอกาสได้เห็นโฆษณาอาหารทีม่ ไี ขมัน เกลือ และนํ้าตาลสูง
ทัง้ นี้เนื่องจากอาหารเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งทีม่ กี ารโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์
เนื้อหาทีโ่ ฆษณาหลายเรือ่ ง พบว่า ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ กี ารโฆษณานี้ เป็นอาหารทีม่ ี
นํ้าตาลในปริมาณสูง การโฆษณาทางโทรทัศน์มผี ลต่อความชอบอาหารและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สําหรับผลกระทบทางตรง มี
งานวิจยั ทีพ่ บว่าเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 6 ปี สามารถทีจ่ ะร้องเพลงโฆษณาของสินค้าและระบุสญ
ั ลักษณ์
ทางการค้า เช่น logo และผูแ้ สดงในโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ความถีท่ เ่ี ด็กเรียกร้องทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑ์
ทีโ่ ฆษณาทางโทรทัศน์อาจเป็ นดัชนีหนึ่งทีจ่ ะบ่งชีอ้ ทิ ธิพลของข้อความทีม่ กี ารโฆษณาทางโทรทัศน์
ผลจากการศึกษาการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเป็นเวลา 28 วัน พบว่า เด็กทีอ่ ายุ 3-4 ปี
เรียกร้องทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์เฉลีย่ 24.9 ครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกกวาด และอาหารว่าง ขนมขบเคีย้ ว
ต่างๆ อีกงานวิจยั หนึ่งซึง่ ศึกษารูปแบบของการใช้สอ่ ื ในเด็กก่อนวัยเรียนชาว Latino American
พบว่า ร้อยละ 63 ของมารดาทีถ่ กู สัมภาษณ์ระบุวา่ ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา บุตรของพวกเขาเรียกร้องที่
จะซือ้ อาหารหรือเครือ่ งดื่ม และร้อยละ 67 เรียกร้องทีจ่ ะไปร้ านค้าหรือร้านอาหารทีโ่ ฆษณาใน
โทรทัศน์ เช่นเดียวกัน เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายทีด่ โู ฆษณาทางโทรทัศน์เกีย่ วกับ
ขนมหวานและของว่างทีม่ นี ้ําตาลสูง มีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกรับประทานลูกกวาดและเครือ่ งดื่มทีม่ รี ส
หวานมากกว่า แต่เลือกรับประทานผลไม้น้อยกว่า (Office of Communications. 2007; Borzekowski;
& Robinson. 2001: 42-6) โดยบอร์ซโี คสกีและโรบินสัน (Borzekowski; & Robinson. 2001: 42-6)
ทําการศึกษาอิทธิพลของการดูโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อความชอบอาหารในเด็กก่อนวัยเรียน
เนื่องจากเด็กวัยนี้อยูใ่ นช่วงทีก่ าํ ลังพัฒนาความชอบอาหารและใช้เวลาในการดูโทรทัศน์คอ่ นข้างมาก
รูปแบบการศึกษาเป็ น randomized controlled trial โดยให้เด็กได้ดวู ดี โี อเทปเกีย่ วกับการ์ตูนเด็กทีม่ ี
ชือ่ เสียง ซึง่ กลุ่มทดลองมีโฆษณาอาหาร และกลุ่มควบคุมไม่มโี ฆษณาอาหาร หลังจากนัน้ ถามเด็ก
ให้ระบุความชอบอาหารจากคูข่ องผลิ ตภัณฑ์อาหารทีค่ ล้ายกัน แต่อนั หนึ่งเป็นอาหารทีโ่ ฆษณาใน
วีดโี อเทปนอกจากนี้มกี ารสัมภาษณ์ผปู้ กครองของเด็กเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของเด็
่
กและรูปแบบการ
ใช้สอ่ ื กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กอายุ 2-6 ปี จาก Head Start program ใน Northern California ผล
การศึกษาพบว่า อาหารทีโ่ ฆษณาทางโทรทัศน์มผี ลทันทีต่อความชอบอาหารในระยะสัน้ ของเด็ก
โดยเด็กทีด่ วู ดี โี อเทปซึง่ มีการโฆษณาขายอาหาร มีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกอาหารทีโ่ ฆษณาในวีดโี อเทป
นัน้ มากกว่าเด็กทีไ่ ด้ดวู ดี โี อเทปซึง่ ไม่มโี ฆษณาขายอาหารอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) จาก
ผลการศึกษาที่ ได้น้ี ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ เสนอแนะว่า โภชนากรและบุคลากรทีใ่ ห้สขุ ศึกษาควรให้คาํ แนะนํา
กับผูป้ กครองในการจํากัดเวลาทีเ่ ด็กจะได้ดโู ฆษณาทางโทรทัศน์
นอกจากนี้ ควรผลักดันให้ม ี
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นโยบายทางสาธารณสุขเพือ่ ควบคุมดูแลการโฆษณาหรือปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมทางด้านสือ่ ทีจ่ ะมี
ผลต่อการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากของเด็ก สําหรับอิทธิพลทางอ้อมของการโฆษณาอาหาร
ทางโทรทัศน์ต่อเด็ก ยังไม่มกี ารศึกษามากนัก ซึง่ อิทธิพลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทัง้ ความชอบ
อาหาร การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากและการเลือกซือ้ อาหารของเด็ก ตลอดจนพฤติกรรม
การทําความสะอาดช่องปาก หรือการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดช่องปากต่างๆ เพื่อการดูแล
อนามัยช่องปากด้วย
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นําการได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพจากสือ่ มวลชนเข้าสู่
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยจะเป็ นปจั จัยสิง่ ชักจูงให้ปฏิบตั ิ (Cues to actions) ตามทฤษฏีแบบแผน
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Health belief model) ด้วยเชือ่ ว่าการได้รบั ข้อมูลกระตุน้ ทางทันตสุขภาพ
จากสือ่ มวลชนน่ าจะทําให้นกั เรียนมีแนวโน้มปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตน
ได้ โดยผูว้ จิ ยั ให้ความหมาย การได้รบั ข้อมูลจากสือ่ มวลชน หมายถึง การรับรู้ขอ้ มูลทีส่ ง่ เสริมหรือ
กระตุน้ ให้นกั เรียนมีความตระหนัก หรือ ต้องการทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ได้แก่
พฤติกรรมการบริโภคเพือ่ อน ามัยช่องปาก และพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากของนักเรียน
ผ่านสือ่ มวลชนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่ าง ๆ เช่น หนังสือ
นิตยสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดเรือ่ งการสนับสนุ นทางสังคม มีพน้ื ฐานมาจากการศึกษาทางด้านสังคม และ
จิตวิทยาซึง่ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาถึงผลกระทบของแรงสนับสนุนทางด้านสังคมในด้าน
ต่างๆ รวมทัง้ ต่อพฤติกรรมสุขภาพด้วย ซึง่ ถ้าแรงสนับสนุนทางสังคมช่วยให้มคี นมีการปฏิบตั ติ วั
ทาง ด้านสุขภาพ ก็จะทําให้สขุ ภาพของบุคคลนัน้ หรือกลุม่ นัน้ ดีไปด้วย จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ามีผใู้ ห้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้หลากหลายเช่น เป็นการทีบ่ คุ คลได้รบั ข้อมูลที่
ทําให้ตวั เขาเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า ยกย่อง รวมทัง้ ความรูส้ กึ ว่าตนเอง
เป็นส่ว นหนึ่งของสังคม (Cobb. 1976: 300-314) หรือเป็นปฏิสมั พันธ์อย่างมีจดุ หมายระหว่างบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึง่ มีผลทําให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน มีการยอมรับนั
บถือ และมีการ
ช่วยเหลือด้านวัตถุซง่ึ กันและกัน ยอมรับในพฤติกรรมซึง่ กันและกัน ซึง่ อาจเกิดขึน้ ทัง้ หมดหรือเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Kahn. 1979: 85) ซึง่ ความหมายโดยสรุปทีน่ ยิ มใช้กนั ในปจั จุบนั คือ ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผูท้ ใ่ี ห้ การสนับสนุนทางสังคมจะให้การ
สนับสนุน 3 ด้านคือ 1) การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็นห่วงเป็นใย เห็นใจ
แสดงความรักและการยอมรับ เป็ นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ขอ้ มูล
เกีย่ วข้องกับการทํางานข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลหรือลงโทษและการ กล่าวติชม และ 3) การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมทัง้ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริการเงิน สิง่ ของและ
เครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2548)
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ซึง่ แหล่งสนับสนุ นทางสังคมทีส่ าํ คัญสําหรับเด็กคือ ครอบครัวและเพือ่ น ซึง่ เป็นสถาบัน ที่
สําคัญทีส่ ดุ ทีม่ คี วามสําคัญต่อเด็กในเชิงความเชือ่ การดูแลตนเองและการปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื รวมถึง
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วย โดยเพนเดอร์ถอื ว่า ครอบครัว เป็นชนิดหนึ่งของแรง
สนับสนุนทางสังคมของกลุม่ ทีม่ คี วามผูกพันกันตามธรรมชาติ (Natural support systems) ได้แก่
ครอบครัว ซึ่ งเป็ นกลุ่มแรงสนับสนุ นทางสังคมระดับปฐมภูมมิ หี น้าทีค่ อยดูแลช่วยเหลือบุตรให้
กําลังใจและให้คาํ แนะนําแก่บตุ รหรือสมาชิกของครอบครัว และกลุ่มเพื่อน (Peer support systems)
มีอทิ ธิพลในฐานะเป็ นกลุ่มคนทีเ่ คยได้รบั ประสบการณ์บางอย่างมาก่อนทีใ่ กล้เคียงกัน จึงสามารถให้
คําแนะนําในการแก้ปญั หาในส่วนทีค่ ล้ายคลึงกับประสบการณ์ทเ่ี ขาเคยประสบพบมากับเพือ่ นได้
(Pender. 1996: 257-259) ทัง้ นี้การสนับสนุนทางสังคมอาจมีได้หลายลักษณะ เช่น แรงสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional support) แรงสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal support)
แรงสนับ สนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) และ แรงสนับสนุนด้านทรัพยากร
(Instrumental support) โดยอิทธิพลจากครอบครัวและเพือ่ นในด้านบวกได้ก่อให้เกิดสภาวะที่
อํานวยความสะดวกและสนับสนุ นให้เด็กได้มโี อกาสฝึกฝนปฏิบตั จิ นเกิดเป็นทักษะ สามารถกระทํา
พฤติกรรมทันตสุขภาพทีป่ รารถนา และช่วยคงพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ได้ เช่น ได้สร้างปจั จัยสนับสนุน
หรือปจั จัยเอือ้ ด้านทันตสุขศึกษา ข้อมูล ข่าวสาร การสนับสนุนให้มแี ละใช้อุปกรณ์ในการดูแล
อนามัยช่องปาก เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟนั เส้นใยไหมขัดฟนั รวมถึงสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้
ฝึกฝนจนเกิดเป็ นทักษะติดตัวไปในทีส่ ุด (เมธินี คุปพิทยานันท์. 2546)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีสว่ นช่วยให้ประชาชนเกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมปฏิบตั ติ ั วทางด้านสุขภาพดีขน้ึ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ เดียลแมน
และคณะ (Dielman; et al. 1982: 156-173) ทีไ่ ด้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเกีย่ วกับความเชื่อและ
พฤติกรรมทางสุขภาพของบิดามารดาและเด็กวัย6-17 ปี ในครอบครัวอเมริกนั จํานวน 250 ครอบครัว
พบว่า บิดามารดาทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง เด็กมีแนวโน้มจะแปรงฟนั มากขึน้ บิดามารดาทีม่ อี ายุน้อย
จะทําให้เด็กมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั อาหารว่างเพิม่ มากขึน้ บิดามารดาทีไ่ ปพบทันตแพทย์เพือ่ ตรวจ
สุขภาพฟนั บ่อย จะทําให้บตุ รมีแนวโน้มทีจ่ ะทําให้บตุ รตรวจสุขภาพฟนั บ่อยด้วยเช่น เดียว
กัน
นอกจากนี้เรือ่ งการรับรูด้ า้ นสุขภาพ และพฤติกรรมทางสุขภาพของบิดามารดา มีผลต่อพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพของเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ ความบ่อยในการรับประทานอาหารในช่วงเช้า การแปรงฟนั
แต่ไม่มผี ลต่อการรับรูด้ า้ นสุขภาพของเด็ก สอด คล้องกับ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคม ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม (สุรวุฒ ิ แตงสาขา. 2551) ทีพ่ บว่า การที่
นักเรียนได้รบั การสนับสนุ นจากบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง ครู และเพื่อนทีท่ าํ ให้ตนเองเชื่อว่าบุคคล
เหล่านี้ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่องตนเองว่าทําให้ตนเองรูส้ กึ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มทางสังคมนัน้ ๆ คือ ได้รบั การสนับสนุนด้านเครือ่ งมือทําความสะอาดช่องปาก ข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์ และการประเมินจากครูและผูป้ กครอง ส่งผลให้มพี ฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจา สุภสีมากุล (2544) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ซึง่ ผล
การทดลองพบว่า ภายหลังได้รบั โปรแกรมทันต สุขศึกษาโดยร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมกลุ่ม
ทดลอง มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเกีย่ วกับการป้องกันฟนั ผุและเหงือกอักเสบดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ก็คล้ายกับ การศึกษาของ สุดารัตน์ สุขเจริญ (2540) ทีศ่ กึ ษา
ประสิทธิผลการให้การศึกษาและการใช้แรงสนั บสนุนจากพ่อแม่ในการให้ทนั ตสุขศึกษา โดยพบว่า
การใช้แรงสนับสนุ นทางสังคมจากพ่อแม่ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมทางด้านทันตสุขภาพของนักเรียน
ซึง่ คล้ายกับการศึกษาของ ชุรพี ร เทียนธวัช (2547) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้การ
เสริมทักษะชีวติ ซึง่ เป็ นปจั จัยทางจิตวิทยา ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ ผลการทดลองพบว่า ภายหลังได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการเสริมสร้าง
ทักษะต่างๆ ชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า มีการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมเกีย่ วกับการป้องกันฟนั ผุและเหงือกอักเสบดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ
กล่าวโดยสรุป การสนับสนุ นทางสังคมในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียน
เกีย่ วกับการได้รบั การสนับสนุ นช่วยเหลือจากครอบครัวและเพือ่ นในด้านต่างๆ ได้แก่ ในด้านจิตใจ
อารมณ์ ข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ ในลักษณะการแสดงความเข้าใจและให้กําลังใจและพร้อมทีจ่ ะให้
คําแนะนําปรึกษาในการทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน อันประกอบด้วยการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากทีด่ ตี ่อสุขภาพช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปากที่
เหมาะสม
3. แบบอย่างจากเพื่อน
จากการเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคมของวัยรุน่ นัน้ จะพบการเปลีย่ นแปลงใน 2 ด้าน คือ
เด็กจะมีความสัมพันธ์กบั เพื่อนจนยึดเป็ นหลัก และเริม่ มีความสัมพันธ์กบั ต่างเพศ โดยการรวมกลุ่ม
ของเด็กจะเป็ นไปตามธรรมชาติ เด็กจะเลือกเป็ นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่มใี ครตัง้ เกณฑ์
ไว้ให้ตอ้ งทํา เช่น เป็ นกลุม่ ทีเ่ ข้าได้กบั แนวคิด แบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัวตน ทัง้ ความสนใจ ค่านิยม สติปญั ญา ความมุง่ หวังในชีวติ ทัง้ นี้ บุคคลต่างวัยและ
ครอบครัวจะมีอทิ ธิพลต่อเด็กลดลง เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะรูส้ กึ เป็ นสุข และสบายใจเมือ่ ได้เที่ ยว เล่น
เรียน ทํางานร่วมกับเพือ่ นร่วมวัย สูงกว่าการปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าวกับบุคคลต่างวัย เพือ่ นจะเป็นผู้
ประคับประคองจิตใจของวัยรุน่ ยามทุกข์รอ้ นและชีแ้ นะสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ เพือ่ นทําให้วยั รุน่ รูส้ กึ ว่าต่าง
คนต่างเป็ นเจ้าของชีวติ ซึง่ กันและกัน (ศรีเรือน แก้วกังว าล. 2536: 320) โดยกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มทีม่ ี
ความสําคัญสูงสุดสําหรับวัยรุน่ โดยเฉพาะสังคมปจั จุบนั บุคคลมักยึดเอาเพือ่ นเป็นแนวปฏิบตั ิ หรือ
การเห็นแบบอย่างจากเพือ่ น ทัง้ นี้ กลุม่ เพือ่ นมีอทิ ธิพลดังต่อไปนี้ 1) สอนให้เด็กวัยรุน่ รูจ้ กั อํานาจที่
ไม่ใช่เป็นแบบส่วนตัว ในกลุ่มเพื่อนเล่น เด็กวัยรุน่ จะเรียนรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆจากการมีสว่ นร่วมในการ
เล่นด้วย 2) กลุ่มเพื่อนช่วยให้เ ด็กวัยรุน่ ได้ทดลองข้อกําหนดหรือกฎ เกณฑ์ของผูใ้ หญ่ 3) กลุ่มเพื่อน
อาจจะถ่ายทอดระเบียบวิธแี ละคุณค่าทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งการหรืออาจจะเป็นไปในรูปแบบตรงกันข้าม
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กล่าวโดยสรุป ในระยะของเด็กวัยรุน่ ตอนต้น เป็นระยะทีเ่ พือ่ นมีอทิ ธิพลสูงสุดในชีวติ ใน
การเป็ นแบบอย่างให้เพื่อนในกลุ่มปฏิบตั ติ าม ซึง่ เพื่อนจะมีอทิ ธิพลต่อการเข้าสังคมและเจตคติ กลุ่ม
เพือ่ นจะกําหนดความรูส้ กึ นึกคิดของวัยรุน่ ให้ทาํ ตามมติและความนิยมของหมูค่ ณะเป็นส่วนให ญ่ ซึง่
รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพต่าง ซึง่ หมายรวมถึงพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากด้วย
การวัดสิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ
วัดโดย แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตอนที่ 6 โดยเป็นแบบวัดระดับการ การรับรู้ ของ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทีส่ ง่ เสริมหรือกระตุน้ ให้ทาํ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่านสือ่ ใน
รูปแบบต่างๆ การรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับการได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว โดยให้
ในด้านจิตใจอารมณ์ ข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ และการรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับ การได้รบั
แบบอย่างในการปฏิบตั จิ ากเพือ่ น ในพฤติกรรมการดูแ ลอนามัยช่องปาก และยอมรับอิทธิพลของ
เพือ่ นร่วมกลุม่ ทีส่ ามารถจะชักจูงให้ตนเองปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้ รวมทัง้ หมด
10 ข้อ โดยลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง
“ไม่จริง ทีส่ ดุ ” มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .21 - .52 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ด
ความสอดคล้องภ ายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .77 ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง กว่า แสดงว่ามี
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั สิ งู กว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
สิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ กับพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดนี้ แสดงให้เห็นว่า การได้รบั ข้อมูลกระตุน้
ทางทันตสุขภาพจากสือ่ มวลชน การสนับสนุนทางสังคม และแบบอย่างจากเพือ่ น ซึง่ เป็น
องค์ประกอบของตัวแปรปจั จัยชักจูงให้ปฏิบตั นิ นั ้ เป็นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของเด็กวัยรุน่ ตอนต้นได้ โดยจากงานวิจยั ต่างๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นจะพบว่า สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ ไม่ใช่ ปจั จัยทางตรงทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
แต่เป็ นปจั จัยที่ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นผ่านการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดังภาพ ประกอบ 24 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
สิง่ จูงใจให้
ปฏิบตั ิ

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

ภาพประกอบ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุ(Causal structure relationship model)
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุหรือโมเดลสมการโครงสร้าง เป็นเทคนิคทาง
สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบและประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยใช้การรวบรวมข้อมูลทางสถิตกิ บั
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึง่ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือ
โมเดลลิสเรล และโปรแกรมลิสเรลนับเป็นนวัตกรรมทางการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและกําลังเป็นที่
นิยมใช้กนั มากขึน้ ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติ กรรมศาสตร์ ซึง่ ในปจั จุบนั ถือว่าเป็น
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ ไ่ี ด้รบั การยอมรับจากนักสถิติ นักวิจยั และนักวัดผลทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทัง้ นี้ สถิตดิ งั กล่าวถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ เป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบือ้ งต้น
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจแบบเดิม ที่ ส่วนใหญ่ มกั อิงกับทฤษฎีการวัดแบบดัง้ เดิม คือ
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทุกตัวต้องมีการแจกแจงปกติทม่ี คี ่าเฉลีย่ เป็ นศูนย์ และความ
แปรปรวนเป็ นหนึ่ง ความคลาดเคลือ่ นของตัวแปรตัวหนึ่งจะสัมพันธ์กบั ความคลาดเคลือ่ นของ ตัว
แปรตัวอื่นไม่ได้ หรือความแปรปรวนร่วมระหว่างความค ลาดเคลือ่ นของตัวแปรเป็นศูนย์ ซึง่ ไม่
เป็นไปตามธรรมชาติการวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ จากปญั หาดังกล่าวจึงมีการบูรณาการการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) การวิเคราะห์อทิ ธิพล (Path analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในการวิเคราะห์ถดถอย สังเคราะห์เป็ นสถิตติ วั ให ม่ เรียกว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) ซึง่ การวิเคราะห์ใหม่มคี วามเหมาะสม ดังนี้
1. โมเดลการวิเคราะห์เป็ นโมเดลเดียวกับโมเดลการวิจยั สามารถวิเคราะห์เพือ่ ประมา ณ
ค่าพารา มิเตอร์ทกุ ค่าด้วยการวิเคราะห์เพียงครัง้ เดียว ทําให้โมเดลการวิเคราะห์คอื โมเดลการวิจยั
2. โมเดลการวิเคราะห์มตี วั แปรแฝงและเทอมความคลาดเคลือ่ นได้ ซึง่ เป็นการผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจแบบเดิม
3. เทอมความคลาดเคลือ่ นสัมพันธ์กนั ได้ เป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบือ้ งต้นของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจแบบเดิม
4. สามารถทดสอบความตรงของโมเดลว่าสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่
5. สามารถทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลเมือ่ กลุ่มตัวอย่างเปลีย่ นไปได้
ทัง้ นี้ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ หรือโมเดลสมการโครงสร้างจะใช้เพือ่ การ
วิเคราะห์เพือ่ ยืนยันโมเดลมากกว่าการใช้วเิ คราะห์เพือ่ สํารวจหรือระบุโมเดล เหมาะสมสําหรับการ
ทดสอบทฤษฎีมากกว่าการสร้างทฤษฎี การวิเคราะห์สมการโครงสร้างจะเริม่ จากสมมุตฐิ านการวิจยั
ที่แสดงในรูปแบบโมเดล โดยโมเดลนัน้ สามารถสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นโมเดลได้ แล้ว
ตรวจสอบว่าโมเดลเป็ นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั หรือไม่ ข้อตกลงเบือ้ งต้นในโมเดลบางอย่าง
สามารถผ่อนคลายได้ ในระหว่างการวิเคราะห์เพือ่ ยืนยันโมเดลอาจมีการปรับโมเดลเพือ่ ให้
สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูล ซึง่ จุดแข็งของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ สามารถสร้างตัวแปรแฝง
(Latent variables) ซึง่ เป็ นตัวแปรทีไ่ ม่สามารถวัดได้โดยตรง โดยการประมาณค่าจากโมเดลด้วย
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ตัวแปรสังเกต (Observed variables) ซึง่ เป็ นตัวแปรทีว่ ดั ค่าได้ และยังทราบความเทีย่ งของตัวแป ร
สังเกตทีว่ ดั ตัวแปรแฝงในโมเดลด้วย นอกจากนัน้ ยังสามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
แฝงได้ดว้ ย
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนัน้ แบบจําลองก าร
วิจยั จึงมีลกั ษณะเป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีสมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในแบบจําลอง ดังนัน้ จึงมีชอ่ ื เรียกว่า แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Linear
structure equation model) หรือแบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือเรียกสัน้ ๆ ว่ าโมเดล
ลิสเรล (Linear Structure RELationship model) บางครัง้ อาจเรียกว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิง
เส้น (Linear Structure equation modeling) และโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม (covariance
structure model) ผูท้ พ่ี ฒ
ั นาโปรแกรมลิสเรล (LInear Structure RELationship : LISREL model)
คือ K.G. Joreskog และ D. Sorbom ในช่วงปี ค .ศ.1967 – 1979 โปรมแกรมลิสเรลนี้ นับเป็น
โปรแกรมแรกทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ วิเคราะห์โมเดลลิสเรล (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 3-5)
การวิเคราะห์แบบจําลองลิสเรล เป็นการประยุกต์เพือ่ การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงโดยการประยุกต์หลักการของ
Path Analysis และ
Confirmatory Factor Model (CFM) โดยการวิเคราะห์แบบจําลองลิสเรล เป็นวิธกี ารประมาณค่า
สัมประสิทธิ ์ทีไ่ ม่รใู้ นชุดของสมการโครงสร้าง (นงลักษณ์ วิรชั ชัย . 2542) ตัวแปรในระบบของสมการ
อาจจะประกอบด้วยตัวแปรทีส่ งั เกตได้โดยตรง หรือตัวแปรแฝงทีส่ งั เกตไม่ได้ และตัวแปรทีไ่ ม่ได้
สังเกตแต่สมั พันธ์กบั ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ จะเป็นตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝง โดยวิธกี ารของการวิเคราะห์
แบบจําลองลิสเรลทีอ่ อกแบบให้เหมาะสมกับ ตัวแปรแฝง ความคลาดเคลือ่ นในการวัด ความเป็น
สาเหตุซง่ึ กันและกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เกีย่ วกับ
เศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมขององค์กร รวมทัง้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์
อิทธิพลหรือปจั จัย และตัวแบบโครงสร้างตัวแปรร่วม ทัง้ นี้ ลิสเรลเป็ นโปรแกรมทีไ่ ด้ออกแบบเพื่อใช้
กับตัวแปรแฝง และตัวแบบสมการโครงสร้างสําหรับตัวแปรทีส่ งั เกตได้ โดยสามารถใช้กบั วิธกี าร
ทางสถิตอิ ่นื ๆ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนสหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ความถดถอย เป็ นต้น และยังสามารถใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ของกลุม่ ตัวอย่างได้หลาย
กลุ่ม เช่น การทดสอบเปรียบเทียบ /ความเท่ากันของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วม ความเท่ากันของ
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ ความเท่ากันของสัมประสิทธิ ์ความถดถอย ความเท่ากันของนํ้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
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สัญลักษณ์ ของโมเดลเชิ งสาเหตุ
สัญลักษณ์
แทนตัวแปรสังเกต (Observe Variable)
สัญลักษณ์
แทนตัวแปรแฝง (Latent Variable)
สัญลักษณ์
ตัวแปรปลาย มีผลโดยตรงต่อตัวแปรหัว(ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ)
สัญลักษณ์
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
ทัง้ นี้ ตัวแปรทีใ่ ช้ในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ
1. ตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) หมายถึง ตัวแปรทีน่ กั วิจยั ไม่สนใจศึกษา
สาเหตุของตัวแปรเหล่านี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไม่ปรากฏในโมเดล
2. ตัวแปรภายใน (Endogenous variables) หมายถึง ตัวแปรทีน่ กั วิจยั สนใจศึกษาว่า
ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว้ในโมเดลอย่างชัดเจน
เมือ่ แบ่งประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ตามลักษณะการวัดตัวแปร จะแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือตัวแปรแฝง (Latent or Unobserved variables) เป็นตัวแปรสัง เกตกับเชิงสมมติฐาน
(Hypothesis variables) ทีไ่ ม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่มโี ครงสร้างตามทฤษฎีแสดงผลออกมาในรูป
ของพฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตได้ ตัวแปรแฝงเป็นตัวแปรทีป่ ลอดจากความคล าดเคลือ่ นในการวัด
นักวิจยั ศึกษาตัวแปรแฝงโดยการวัดตัวแปรพฤติกรรมทีส่ งั เกตได้แทน และประมาณค่าตัวแปรแฝง
ได้จากการนํากลุ่มตัวแปรสังเกตได้ทเ่ี ป็ นตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงนัน้ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor analysis) ตัวแปรสังเกตได้ (Observed or Manifest variables) เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถวัด
หรือสังเกตได้โดยใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้
การแบ่งประเภทของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุหรือโมเดลสมการโครงสร้าง
สามารถแบ่งลักษณะของโมเดลลิสเรลประกอบด้วย 2 โมเดล คือ โมเดลการวัด (Measurement
model) เป็ นโมเดลอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่ งั เกตได้กบั ตัวแปรแฝง และโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation model) เป็นโมเดลอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงด้วย ซึง่
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลทัง้ หมด สามารถแสดงตัวอย่างได้ตามภาพประกอบ 25 ดังนี้
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ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
โมเดลการวั ดตามภาพประกอบ 25 มีตวั แปรแฝงทีเ่ ป็นตัวแปรภายนอก 2 ตัวแปร และ
ตัวแปรแฝงทีเ่ ป็ นตัวแปรภายใน 2 ตัวแปร ตัวแปรแฝงแต่ละตัววัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร
ซึง่ การใช้สญ
ั ลักษณ์แทนเมตริกซ์พารามิเตอร์ทงั ้
8 เมตริกซ์ สัญลักษณ์แทนเวกเตอร์ตวั แปร
4 เวกเตอร์และสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อนอีก 3 เวกเตอร์ สัญลั กษณ์แต่ละตัวมี
ความหมายตามตาราง 4
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ตาราง 4 สัญลักษณ์ภาษากรีกและตัวย่อภาษาอังกฤษในโปรแกรมลิสเรล
(นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 27)
ภาษากรีก
ξ
η
Χ
Υ
δ
ε
ζ
λΧ
λΥ
γ
β
φ
Ψ
θδ
θε

คําอ่าน
Ksi
Eta
Eks
Wi
Delta

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
แทน
K
ซาย
เวคเตอร์ตวั แปรแฝงภายนอก
E
อีตา้
เวคเตอร์ตวั แปรแฝงภายใน
X
อีส
เวคเตอร์ตวั แปรภายนอกทีส่ งั เกตได้
Y
ไว
เวคเตอร์ตวั แปรภายในทีส่ งั เกตได้
d
เดลต้า เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน d ในการวัด
ตัวแปร X
Epsilon
e
เอพซะลอน เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวัด
ตัวแปร Y
Zeta
z
ซีตา้
เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ในการวัด
ตัวแปร η
Lamda – X
LX
แลมด้า-เอ็ก เมตริกซ์สมั ประสิทธิ ์การถดถอยของ
X
บน ξ
Lamda – Y
LY
แลมด้า- เมตริกซ์สมั ประสิทธิ ์การถดถอยของ
Y
วาย
บน η
Gamma
GA
แกมมา เมตริกซ์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ξ ต่อ η
Beta
BE
เบต้า
เมตริกซ์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
η
Phi
PH
ฟี
เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
ร่วมระหว่างตัวแปรภายนอกแฝง
Psi
PS
ไซ
เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
ร่วมระหว่างความคลาดเคลือ่ น z
Theta –
TD
ธีตา้ -เดลต้า เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
Delta
ร่วมระหว่างความคลาดเคลือ่ น d
Theta TE
ธีตา้ เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
Epsilon
เอพซะลอน ร่วมระหว่างความคลาดเคลือ่ น e
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ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้างมีขนั ้ ตอนการดําเนินการ (สุภมาศ อังศุโชติ.
2554) ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจยั และช่วยใน
การเลือกตัวแปรเข้ามาอยูใ่ นโมเดล
2. พัฒนาโมเดลการวิจยั โดยการนําตัวแปรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
การวิจยั และกําหนดให้เป็ นโมเดลการวิจยั
3. ระบุความเป็ นไปได้คา่ เดียวของ โมเดล (Model Identification) เป็ นการศึกษาลักษณะ
การกําหนดค่าพารามิเตอร์ทย่ี งั ไม่ทราบค่าในโมเดลการวิจยั ว่าเป็นไปตามเงือ่ นไขของการวิเคราะห์
หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบกับค่า n(n+2) กับจํานวนพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งการประมาณค่า
4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ เมือ่ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ค่าเดียวแล้ว โปรแกรมจะ
คํานวณ ค่าพารามิเตอร์ทกุ ค่าในโมเดล แล้วนําค่าพารามิเตอร์เหล่านัน้ คํานวณ กลับเป็นค่าความ
แปรปรวน- ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล แล้วแสดงออกในรูปเมทริกซ์ เรียก
เมทริกซ์น้ีวา่ เมทริกซ์ความแปรปรวน- ความแปรปรวนร่ วมจากการประมาณค่าตามโมเดล
(Compute covariance matrix)
5. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโปรแกรม
จะนําเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามโมเดล ลบจาก เมทริกซ์
ความแปรปรวน- ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลดิบ เรียกผลต่า งนี้วา่ เมทริกซ์สว่ นทีเ่ หลือ ซึง่
โปรแกรมจะใช้สถิตทิ ดสอบไคว์สแคร์เทส ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
จากการประมาณค่าตามโมเดลต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวน- ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลดิบ
หรือไม่ เพื่อแสดงความกลมกลืนของโมเดลการวิจยั
6. การปรับโมเดล ถ้าโ มเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ยงั ไม่สอดคล้องกัน ผูว้ จิ ยั
จะต้องปรับโมเดล แล้วดําเนินการวิเคราะห์ใหม่ จนกว่าจะสอดคล้องกัน
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ระยะที่ 1
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นข้างต้น สามารถสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นี้
ซึง่ โมเดลตาม
สมมติฐาน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัว ทีว่ ดั ค่ามาจากตัวแปรสังเกตได้ 15 ตัว ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต 2 ตัว คือ ความรูค้ วามเข้าใจ และ การนําไปใช้ และ 2) สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตการสนับสนุ นทางสังคม การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลอนามัยช่องปาก
และ
แบบอย่างจากเพื่อน และ 3) การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต การรับรู้
โอกาสเสีย่ งของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ 1) เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตการเห็นประโยชน์ของการดูแลอนามัยช่องปาก ความรูส้ กึ พอใจต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
และความพร้อมทีจ่ ะทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก 2) ปจั จัยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการดูแล อนามัยช่องปาก และการ
ควบคุมตนเอง ในการดู แลอนามัยช่องปาก 3) พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกต พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และ พฤติกรรมการทําความสะอาด
ช่องปาก และ 4) สภาวะอนามัยช่องปาก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ ดัชนีคราบอ่อน ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
คาดว่า ปจั จัยด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของวัยรุน่ ตอนต้น ส่วนความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากและการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
จะมีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ส่วน
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั จิ ะมีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านปจั จัยด้านการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดและ
รูปแบบ
โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก (ตามทฤษฎี) ของการวิจยั ในระยะที่ 1 นี้
ซึง่ ได้แสดงไว้ในภาพประกอบ 26 - 27
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กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั ระยะที่ 1
ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่อง
ปาก
- ความรูค้ วามเข้าใจ
- การนําไปใช้
เจตคติ ท่ีดีต่อการดูแลอนามัย
ช่องปาก
- การเห็นคุณประโยชน์
- ความรูส้ กึ พอใจ
- ความพร้อมทีจ่ ะกระทํา
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
- การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็น
โรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
- การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
ฟนั ผุและเหงือกอักเสบ

สิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ
- การสนับสนุนทางสังคม
- การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแล
อนามัยช่องปาก
- แบบอย่างจากเพื่อน
การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
- การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
- การควบคุมตนเอง
พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
- การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
- การทําความสะอาดช่องปาก
สภาวะอนามัยช่องปาก
- ดัชนีคราบอ่อน

ภาพประกอบ 26 กรอบแนวคิดของการวิจยั ในระยะที่ 1
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รูปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก (ตามทฤษฎี)
ความรูค้ วามเข้าใจ

การนําไปใช้

ความรูเ้ รื่องโรคและ
อนามัยช่องปาก
การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ
ความพร้อมทีจ่ ะทํา
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค
ฟนั ผและเหงือกอักเสบ
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ
การสนับสนุนทางสังคม
การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การ
ดูแลอนามัยช่องปาก

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

การรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การควบคุมตนเอง

การบริโภคอาหารเพือ่ อนามย
ช่องปาก
การทําความสะอาดช่องปาก

สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
สภาวะอนามัย
ช่องปาก

แบบอย่างจากเพือ่ น

ดัชนีคราบอ่อน

ภาพประกอบ 27 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ตามสมมติฐานการวิจยั ในระยะที่ 1
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สมมติ ฐานการวิ จยั ระยะที่ 1
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้น ตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี้
1.1 ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติ
1.2 ความรูเ้ รือ่ ง โรค และอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
1.3 ความรูเ้ รือ่ ง โรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.4 ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
1.5 สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.6 สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิ พลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่าน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.7 สิ่งจูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปากผ่านการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
1.8 การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย
ช่องปาก
1.9 การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทาง อ้อมต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
1.10 การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.11 การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
1.12 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.13 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1.14 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
1.15 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
1.16 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทาง อ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก ผ่าน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
1.17 พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
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4.4 ทฤษฎีและแนวคิ ดการปรับพฤติ กรรม (Behavior modification)
การประมวลเอกสารและงานวิจยั ในส่วนนี้จะเป็นการประมวลแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavioral modification) โดยเน้นในแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้
ปญั ญาสังคม (Social cognitive theory of learning) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) โดยเฉพาะในส่วน
ของการปรับเปลีย่ น พฤติกรรมโดยใช้แนวคิดการปรับเปลีย่ นจากปจั จัยภายใน อันประกอบด้วย การ
ควบคุมตนเอง (Self-control) และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ซึง่ ในการวิจยั ใน
ครัง้ นี้จะนํามาใช้เป็ นตัวแปร ทีเ่ กีย่ วกับ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavioral modification) การ
ดูแลอนามัยช่องปากของกลุม่ วัยรุน่ ตอนต้น
ความหมายของการปรับพฤติ กรรม (Behavior Modification)
การปรับพฤติกรรม คือ การนําเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ทางจิตวิทยาทีไ่ ด้ผา่ นการ
วิจยั ทดสอบแล้วมาใช้ในการศึกษาและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วยวิธกี ารอย่างเป็นระบบ และเป็น
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ช่ว ยเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ความเป็นตัวของตัวเองและเพิม่ ความสามารถใน
การควบคุมตนเองของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2540)
การปรับพฤติกรรมนัน้ สามารถทําได้ 2 ทางคือ บุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองและบุคคล
ถูกผูอ้ ่นื ปรับพฤติกรรมทัง้ 2 วิธนี ้ีใช้หลักและกระบวนการเดียวกันเพียงแต่วา่ วิธกี ารแรกนัน้ บุคคลจะ
เป็นผูด้ าํ เนินการตามขัน้ ตอนด้วยตนเองทัง้ หมด ในขณะทีว่ ธิ กี ารทีส่ อง บุคคลอื่นจะเป็นผูด้ าํ เนินการ
ตามขัน้ ตอนการปรับพฤติกรรมให้ แต่ถา้ กรณีทบ่ี คุ คลยังไม่สามารถดําเนินการปรับพฤติกรรมได้
ด้วยตนเองนัน้ อาจจะมีบคุ คลภายนอกมาช่วยได้ จนกระทังเขาสามารถดํ
่
าเนินการได้ดว้ ยตนเอง
โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรมซึง่ มีวธิ กี ารหลักๆ 4 วิธ ี คือ
1. การควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง
คือการทีบ่ คุ คลสามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการกระทําของตนเองได้
โดยทีเ่ ขา
สามารถเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการทีจ่ ะนําไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ด้วยตัวเขาเอง การ
ควบคุมตนเองและการบังคับตนเองถือว่า เป็นเป้าหมายสําคัญของการปรับพฤติกรรม เพราะการ
ปรับพฤติกรรมมุง่ หมายทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ให้เกิดเป็ นพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์โดยเขาสามารถบังคับและควบคุมตัวเขาเองได้ ให้ประพฤติปฏิบตั หิ รือกระทําแต่ในสิ่ งที่
ถูกต้องดีงาม จึงถือว่าได้บรรลุเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมโดยการพัฒนาการ
ควบคุมตนเองนัน้ เราสามารถนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ได้หลายประการ เช่น การควบคุมสิง่ เร้า
ไม่ให้มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม การสังเกต ตนเองในพฤติกรร มทีแ่ สดงออกต่างๆ
และหมันยั
่ บยัง้ การเสริมสร้างความเชือ่ มันในตนเองในเรื
่
อ่ งพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง และการพัฒนา
ความรับผิดชอบให้มากขึน้ หรือในระดับทีส่ งู ขึน้
การสร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นเทคนิคสําหรับใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่โดยการ
เสริมแรงต่อพฤติกรรมทีเ่ ราคาดหมายว่าจะนําไปสูพ่ ฤติกรรมทีต่ อ้ งการเช่นต้องการมาทํางานเช้า
กว่าเดิม หรือทํางานให้มคี วามผิดพลาดน้อยลง โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนคือ ขัน้ แรกเลือก
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พฤติกรรมเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ขัน้ ตอนทีส่ อง เลือกตัวเสริมแรงทางบวกทีเ่ หมาะสม ขัน้ ตอน
ทีส่ าม ลงมือปฏิบตั แิ ต่งพฤติกรรมพร้อมกับการให้การเสริมแรง คือการให้รางวัลในพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้การลงโทษในพฤติกรรมทีบ่ กพร่อง แต่ทงั ้ นี้มวี ธิ หี นึ่งทีน่ ่ าสนใจคือ
เทคนิคการเลียนแบบ ซึง่ เป็ นกระบวนการเรียนรูโ้ ดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ ซึง่
ได้แก่พฤติกรรมทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ี ซึง่ พฤติกรรมของตัวแบบ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่ตนเองหรือบุคคลทีเ่ ราต้องการสร้างพฤติกรรมได้
2. การลดพฤติ กรรม
การลดพฤติกรรมหมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ออกไปซึง่
พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างปญั หาและความเดือดร้อนให้ตวั เองและผูอ้ ่นื ได้ซง่ึ เราสามารถใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึง่ ผูล้ งโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ ดังนี้
- ถ้าจะลงโทษต้องลงโทษให้รุ นแรงทีส่ ดุ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลว่าเคยได้รบั โทษสถานใดมาแล้ว
- การลงโทษไม่ควรเพิม่ โทษอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน เพราะอาจทําให้ผถู้ กู ลงโทษค่อย ๆ
ปรับตัว และทนต่อการลงโทษได้ จนทําให้การลงโทษไม่ได้ผล
- ลงโทษทันทีและทุกครัง้ ทีพ่ ฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ปรากฏขึน้
- ควรให้แรงเสริมแก่พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ควบคูก่ นั ไปด้วย
- การเพิม่ พฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมไว้
เมื่อมีการสร้างพฤติกรรมให้กบั บุค คลแล้วสิ่งทีส่ าํ คัญยิง่ คือการธํารงรักษาพฤติกรรมให้คง
อยู่ถาวรหรือนานทีส่ ุ ด ซึง่ คงต้องอาศัยหลักการเสริมแรงในทางบวกเป็ นหลัก แต่หากจําเป็นอาจ
เสริมแรงในทางลบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3. การเสริ มแรงทางบวก
คือ สิง่ เร้าทีท่ าํ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมทีจ่ ะดํารงอยูก่ ล่าวคือ
เกิดการตอบสนองทีจ่ ะมีพฤติกรรมนัน้ ๆ บ่อยขึน้ ซึง่ หลักการเสริมแรงทางบวกมีดงั นี้
- ให้แรงเสริมทันทีทพ่ี ฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์เกิด
- ตัวเสริมแรงทีใ่ ห้ตอ้ งมีขนาดและมีปริมาณมากพอ
- ถ้าเป็ นแรงเสริมทางสังคมผูใ้ ห้ตอ้ งแสดงออกอย่างจริงใจ
- ต้องใช้การเสริมแรงไปตามขัน้ ตอนเริม่ ต้นจากพฤติกรรมย่อยทีเ่ ป็นพืน้ ฐานก่อน
4. แรงเสริ มทางลบ
คือ สิง่ เร้าหรือสถานการณ์ทบ่ี คุ คลไม่พงึ พอใจ ซึง่ บุคคลอาจหลบเลีย่ งหรือ หลีกหนีได้ดว้ ย
การทําพฤติกรรมบางอย่าง บุคคลจะกระทําพฤติกรรมนัน้ มากขึน้
ถ้าเขาเชือ่ ว่าจะช่วยให้เขา
หลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาได้ หลักของการเสริมแรงทางลบก็คอื การให้สงิ่ เร้าทีไ่ ม่พงึ พอใจ
ตลอดเวลาเพื่อจะได้แสดงพฤติกรรมหลีกหนีจากสิง่ เร้าทีไ่ ม่พงึ พอใจนัน้
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หลักในการวางเงื่อนไขและการสร้างโปรแกรมการปรับพฤติ กรรม
การดําเนินการปรับพฤติกรรมจะได้ผลดีนนั ้ น่าจะขึน้ อยูก่ บั การวางเงือ่ นไขและการสร้าง
โปรแกรมทีเ่ หมาะสม
ซึง่ ขัน้ ตอนในการวางเงือ่ นไขและการสร้างโปรแกรมทีเ่ หมาะสมทําได้
ดังต่อไปนี้
1. กําหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชดั เจนและให้เด็กมีส่วนรูด้ ว้ ย
2. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กเพือ่ จะทําเป็นข้อมูลพืน้ ฐานการวาง เงือ่ นไขการ
ปรับพฤติกรรมต่อไป
3. สร้างเงือ่ นไขกับเด็กนักเรียน โดยลักษณะเป็นการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปและจะต้องให้
เด็กมีส่วนร่วม โดยทีไ่ ม่บงั คับเด็กแต่จะต้องชักจูงเด็กให้รบั เงือ่ นไขนัน้ ด้วยความเต็มใจและถ้าเป็ นไป
ได้
4. กําหนดตัวเสริมแรง ลงโทษ ตลอดจนวิธกี ารเสริมแรงและลงโทษให้เด็กรู้
5. ขัน้ ปฏิบตั กิ าร โดยการสังเกตพฤติกรรม เด็กนักเรียนว่าทําตามเงือ่ นไขทีต่ กลงหรือไม่
จากนัน้ จึงให้การเสริมแรงและการลงโทษตามทีต่ กลงกันไว้
6. ในขณะทีด่ าํ เนินการปรับพฤติกรรมอยูน่ นั ้ ควรจะให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับเด็กตลอดเวลา
7. เมือ่ เด็กทําพฤติกรรมพึงประสงค์บ่อยครัง้ แล้ว ครูควรหาทางค่อยยืดการให้การเสริมแรง
ออกไป
8. การประเมินผล ให้เปรียบเทียบความถีห่ รือความยาวนานของพฤติกรรมในช่วงทีเ่ รา
ไม่ได้ดาํ เนินโปรแกรม กับความถีห่ รือความยาวนานของพฤติกรรมในช่วงทีด่ าํ เนินโปรแกรมแล้ว
ถ้าพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ แสดงว่าได้ผล
4.4.1 โปรแกรมการปรับพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
การสร้างโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในกลุม่ นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั จะสร้างโปรแกรมการอบรมโดยเป็นการสร้างโดย
การนําเอาหลักการจากทฤษฎี การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) และผลจากตัวแปรเชิง
สาเหตุบางตัวทีม่ อี ทิ ธิพลสูงในการวิจยั ระยะที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพือ่
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ได้กาํ หนดว่าพฤติกรรมทีจ่ ะ
นําไปสูพ่ ฤติกรรมเป้าหมาย คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปาก
เพือ่ อนามัยช่องปาก และพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก โดยผลของพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
นี้จะช่วยให้สภาวะอนามัยช่องปากอย่างง่ายของนักเรียนดีขน้ึ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้ เป็นพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงระยะยาวคงทนถาวร จึงได้
เลือกใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Behavior modification) โดยใช้หลักการพัฒนาการควบคุมตัวเอง
(Self-control) และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรม
ในครัง้ นี้ โดยได้แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม (Social cognitive learning theory)
ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ในการพัฒนาให้กลุม่ เป้าหมายมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
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และสามารถควบคุมพฤติกรรมทีด่ ขี องตนเองได้ อันจะนําไปสูก่ ารกระทําพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ แบนดูราได้เสนอแนะแหล่งของการสร้างให้เกิดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง 4 วิธดี งั ต่อไปนี้ (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2540: 59-60)
1. ประสบการณ์ ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึง่ แบนดูราเชือ่ ว่า
เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนื่องจากว่าเป็ น
ประสบการณ์โดยตรง ความสําเร็จทําให้เพิม่ ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชือ่ ว่าเขาสามารถที่
จะทําได้ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึกให้เขามี
ทักษะเพียงพอทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้เขารับรูว้ า่ เขามีความสามารถจะ
กระทําเช่นนัน้ จะทําให้เขาใช้ทกั ษะทีไ่ ด้รบั การฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ บุคคลทีร่ บั รูว้ า่
ตนเองมีความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุถงึ
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ ซึง่ รูปแบบในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น การเป็นแบบอย่างของบุคคล
ทีอ่ ยูร่ อบข้าง (Participant modeling) การเพิม่ ความสามารถแบบค่อยเป็นค่อยไป (Performance
desensitization) การเสนอประสบการณ์ทเ่ี คยประสบความสําเร็จ (Performance exposure) และ
การสอนการกระทําด้วยตนเอง (Self-instructed performance)
2. การใช้ตวั แบบ (Modeling) การทีไ่ ด้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมทีม่ คี วาม
ซับซ้อนและได้รบั ผลกรรมทีพ่ งึ พอใจ ก็จะทําให้ผทู้ ส่ี งั เกตฝึกความรูส้ กึ ว่า เขาก็จะสามารถทีจ่ ะ
ประสบความสําเร็จได้ถา้ เขาพยายามจริงและไม่ยอ่ ท้อ
ลักษณะของการใช้ตวั แบบทีส่ ่งผลต่อ
ความรูส้ กึ ว่าเขามีความสามารถทีจ่ ะทําได้นนั ้ ได้แก่ การแก้ปญั หาของบุคคลทีม่ คี วามกลัวต่อสิง่
ต่างๆ โดยทีใ่ ห้ดตู วั แบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับตนเอง ก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่างๆ เหล่านัน้ ได้
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ซึง่ รูปแบบในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น การได้เห็นตัวอย่าง
จริง (Live modeling) และการได้รบั ทราบประสบการณ์ของผูอ้ ่นื (Symbolic modeling)
3. การใช้คาํ พูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็นการบอกว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถที่
จะประสบความสําเร็จได้ วิธกี ารดังกล่าวนัน้ ค่อนข้างใช้งา่ ยและใช้กนั ทัวไป
่
ซึง่ แบนดูรา ได้กล่าวว่า
การใช้คาํ พูดชักจูงนัน้ ไม่คอ่ ยจะได้ผลนักในการทีจ่ ะทําให้คนเราสามารถพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ซึง่ ถ้าจะให้ได้ผลควรจะใช้รว่ มกับการทําให้บคุ คลมีประสบการณ์ของความสําเร็จ ซึง่
อาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และให้เกิดความสําเร็จ
ตามลําดับขัน้ ตอน พร้อมทัง้ การใช้คาํ พูดชักจูงร่วมกัน ก็ยอ่ มทีจ่ ะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตน ซึง่ รูปแบบในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น การได้รบั คําแนะนํา (Suggestion)
การได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม (Exhortation) การสอนตัวเอง (Self-instruction)
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) การกระตุน้ ทางอารมณ์มผี ลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตน บุคคลทีถ่ กู กระตุน้ อารมณ์ทางลบ เช่น การอยูใ่ นสภาพทีถ่ กู ข่มขูจ่ ะทํา
ให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด นอกจากนี้อาจทําให้เกิดความกลัว และจะนําไปสูก่ าร รับรู้
ความสามารถของตนเองตํ่าลง ถ้าอารมณ์ลกั ษณะดังกล่าวเกิดมากขึ้ นก็จะทําให้บคุ คลไม่สามารถที่
จะแสดงออกได้ด ี อันจะนําไปสูป่ ระสบการณ์ของความล้มเหลว
ซึง่ จะทําให้การรับรูเ้ กีย่ วกับ
ความสามารถของตนตํ่าลงไปอีก แต่ถา้ บุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ได้ จะ
ทําให้การรับรูค้ วามสามารถของตนดีขน้ึ อันจะทําให้การแสดงออกถึงความสา มารถดีขน้ึ ด้วย ซึง่
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รูปแบบในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น คุณลักษณะประจําตัว (Attribution) การผ่อนคลาย การ
เผชิญการกระตุน้ เร้าต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป (Symbolic desensitization) การกล้าทีจ่ ะเผชิญกับ
การกระตุน้ เร้า (Symbolic expose)
สําหรับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาทีเ่ กี่ ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในกลุม่
วัยรุน่ ตอนต้น พบว่า มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีน่ ําแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองไปพัฒนา
เป็นรูปแบบกิจกรรม โดยผูว้ จิ ยั ทํา การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วข้อง ซึง่ พบว่ารูปแบบกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพช่องปากทีม่ กี ารประยุกต์แนวคิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม กับ แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และควบคุมตนเองของแบนดูรามาใช้อย่าง
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาของเยาวรัตน์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์ (2538) ได้ศกึ ษาการประยุกต์
ทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการปรับพฤติกร รมการป้องกันด้านทันตสุขภาพของนักเรียน
ชัน้ มัธยมตอนต้น อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี โดยรูปแบบกึง่ ทดลอง กลุ่มตัวอย่าง 60 คน และ
กลุม่ เปรียบเทียบ 60 คน ให้โปรแกรมสุขศึกษาเฉพาะกลุม่ ทดลอง โดยใช้วธิ บี รรยายประกอบสไลด์
การสาธิตและการฝึกปฏิบตั ิ การใช้ตวั แบบและการอภิปร ายกลุ่ม หรือการศึกษาของ ธงชัย ปรีชา
(2540) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยโปรแกรมทันตสุขศึกษาทีส่ ร้างขึน้ ตามทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองร่วมกับ
การได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว โดยใช้กลวิธ ี บรรยายประกอบสือ่ อภิปรายกลุม่
การสาธิต และการฝึกปฏิบตั ิ การจัดนิทรรศการ โดยดําเนินการทัง้ สิน้ 11 สัปดาห์ หรือการศึกษา
ของ เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์ (2542) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัดนครปฐม โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และใช้เทคนิคการสาธิตและฝึกปฏิบตั กิ ารแปรง
ฟนั และการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเ อง การเสนอตัวแบบผ่านวีดที ศั น์ คล้ายกับการศึกษาของ
เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์
ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรักษาฟนั ให้แข็งแรง และแปรงฟนั
อย่างถูกต้องของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดนนทบุร ี โดยกลุ่มทดลองจะได้รบั โปรแกรม
ทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถตนเองมาประยุกต์ โดย การฝึกทักษะ
การดูแลทันตสุขภาพ การเสนอตัวแบบด้านทันตสุขภาพ การเสริมแรงโดยการให้รางวัลและคํา
ชมเชย เพื่อให้นกั เรียนกลุ่มทดลองเกิดความคาดหวังในความ สามารถของตนเอง และเกิดความ
คาดหวังในผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ เพือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ างด้านทันตสุขภาพ และคล้ายกับการศึกษา
ของ ศิราพร งามแสง (2546) ทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการป้องกันฟนั ผุและเหงือกอักเสบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 จังหวัดปราจีนบุร ี โดย
ใช้วธิ ี บรรยายประกอบสไลด์ การสาธิตและการฝึกปฏิบตั ิ การใช้ตวั แบบและการอภิปรายกลุม่ หรือ
การศึกษาของ จักรกฤษณ์ พลราชม (2550) เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่
ประยุกต์ทฤษฎีเรียนรูป้ ญั ญาสังคมของแบนดูรา โดยใช้แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ
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เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตอําเภอ
โคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมทันตสุขภาพศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทําขึน้ โดย
ประยุกต์ทฤษฎีปญั ญาสังคม แนวคิดการเรียนรูโดยการสั
้
งเกตจากตัวแบบ ประกอบด้วย ตัวแบบจากสื่อ
ตัวแบบจริงจากนักเรียน และ สมุดธนาคารฟนั ดี โดยการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นวิชาสุขศึกษาและ
ชัวโมงว่
่
างจํานวน 7 ครัง้ ครัง้ ละ 50 – 60 นาที หรือ การศึกษาของ อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา (2553)
ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน หมูบ่ า้ นโสก อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ โดยกลุม่ ทดลองจะได้รบั โปรแกรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพและทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคม เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทําได้โดยการสอน
ทันตสุขศึกษาซึง่ จะเป็ นลักษณะ การสาธิตและการฝึกปฏิบตั เิ รือ่ งการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธดี ว้ ยการขยับปดั
การย้อมสีฟนั การตรวจฟนั ด้วยตนเอง การใช้ไหมขัดฟนั ในการทําความสะอาดซอกฟนั ร่วมกับการ
ให้ลงบันทึกแบบบันทึกการดูแลสุขภาพช่องปากและการรับประทานอาหาร พร้อมกับการประชุม
กลุ่ มย่อยในหมูบ่ า้ น หรือ การศึกษาของ ปญั นี กิตติพงศ์พทิ ยา (2551) ทีศ่ กึ ษาการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึง่ ใช้หลายเทคนิ คผสมผสานกัน
ประกอบด้ วย การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การสังเกตจากตัวแบบในการ์ตนู
การสังเกตตัวแบบทีม่ ชี วี ติ การฝึกปฏิบตั โิ ดยการแปรงฟนั การอภิปรายกลุม่ การเสริมแรงโดยการ
ใช้เบีย้ อรรถกร และคําชมจากครูและผูป้ กครองเป็นการเสริมแรงทางบวกให้นกั เรียนทําพฤติกรรม
การดูแลอนามั ยช่องปากของตนเอง ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีการปฏิบตั ติ วั ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปากทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.001)
จากการทบทวนการศึกษาต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ มีการประยุกต์นําเอารูปแบบ
การสร้างกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้
ความ สามารถของตนเองของแบนดูราทัง้ 4 วิธมี าใช้ ซึง่ ได้แก่ ประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ
การใช้ตวั แบบ การใช้คาํ พูดชักจูง และการกระตุน้ ทางอารมณ์ ทัง้ นี้ กิจกรรมทีม่ กี ารประยุกต์ ใช้กบั
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากจากการศึกษาต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้
กิ จกรรมสร้างประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ
ตามแนวคิดของแบนดูราในการสร้างรูปแบบกิจกรรม เพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองดังกล่าวข้างต้น อาจพอสรุปได้วา่ มีการนําวิธกี ารนี้ไปใช้ในโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปาก ในส่วนรูปแบบของกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่มคี วามคล้ายคลึงกัน
โดยสามารถสรุปได้เป็ น2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการฝึกย้อมคราบจุลนิ ทรีย์ เพือ่ กระตุน้ การลดคราบจุลนิ ทรีย์
2. การฝึกทักษะด้านการแปรงฟนั การเลือกบริโภคอาหารทีไ่ ม่ทาํ อันตรายต่อฟนั
7
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กิ จกรรมการใช้ตวั แบบ
ตามแนวคิดของแบนดูราในการสร้างรูปแบบกิจกรรม เพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองดังกล่าวข้างต้น อาจพอสรุปได้ว่า มีการนําวิธกี ารนี้ไปใช้ในโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก ในส่วนรูปแบบของกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่มคี วามคล้ายคลึงกัน
โดยสามารถสรุปได้เป็ น 2 กิจกรรม ได้แก่
1. การใช้ตวั แบบจากเพือ่ นนักเรียนในชัน้
เป็ นลักษณะการใช้ตวั แบบจริง เป็นนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพทีด่ ี ได้รบั
การฟื้นฟูทกั ษะการดูแลทันต สุขภาพโดยผูว้ จิ ยั อย่างเข้มข้น เพือ่ ให้ สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่
นักเรียนในกลุ่มทดลองได้
2. การใช้ตวั แบบจากสือ่
เป็ นลักษณะการใช้ตวั แบบทางสัญลักษณ์ ทัง้ นี้ รูปแบบการใช้มกั เป็ นวีดที ศั น์ทต่ี วั ละคร
เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการดูแลสุขภาพช่องปาก หรือสือ่ สัญลักษณ์ทม่ี คี วามหมายชัดเจน เช่น มด
น้อยหน่อย
กิ จกรรมการใช้คาํ พูดชักจูง ตามแนวคิดของแบนดูราในการสร้างรูปแบบกิจกรรมเพือ่
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองดังกล่าวข้างต้น อาจพอสรุปได้ว่า มีการนําวิธกี ารนี้ไปใช้ใน
โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในส่วนรูปแบบของกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่
มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปได้เป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
1. การนําบุคคลสําคัญ คือ ครู หรือผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมในโปรแกรม
2. การให้กาํ ลังใจด้วยคําพูด
3. การให้การเสริมแรงโดยกล่าวชมเชยตามความสําเร็จ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็ นการประมวลเอกสารเกีย่ วกับแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ซึง่ เป็ นองค์ประกอบย่อยหนึ่งของการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม รวมทัง้ งานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้
แนวคิดนี้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในส่วน
ต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดการควบคุมตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปแบบกิ จกรรมจากการประยุกต์ใช้แนวคิ ดการควบคุมตนเอง
ในระยะแรกของการพัฒนาเทคนิคการควบคุมตนเองนัน้
ได้มกี ารเรียกชื่อการควบคุม
ตนเองไว้ในหลายลักษณะด้วยกันคือ การเปลีย่ นตนเอง (Self-change) การจัดการตนเอง (Selfmanagement) การปรับตัวเอง (Self-modification) การกํากับตนเอง (Self-regulation) และการ
บําบัดการบริหารพฤติกรรมตนเอง (Self-administered behavior therapy) ซึง่ แม้ว่าจะมีช่อื เรียก
แตกต่างกัน แต่กระบวนการทีส่ าํ คัญของเทคนิคเหล่านี้คอื บุคคลจะเป็นผูด้ าํ เนินการใน การปรับ
พฤติกรรมด้วยตนเองทัง้ หมด ทัง้ การเลือกเป้าหมาย ตลอดจนวิธดี าํ เนินการ เพือ่ ทีจ่ ะให้บรรลุ
เป้าหมายนัน้ อย่างไรก็ตามการควบคุมตนเองนัน้ ไม่ได้หมายความว่าผูท้ ม่ี ที กั ษะในการควบคุม
ตนเองได้ดจี ะไม่ได้รบั อิทธิพลจากสิง่ เร้าภายนอกเลย หากแต่ว่า สิง่ เร้าภายนอกนัน้ มีอทิ ธิพลต่อ
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พฤติกรรมของบุคคลน้อยมาก ดังนัน้ แนวคิดของการควบคุมตนเองจึงอาจมองได้ในแง่ของระดับของ
ความเข้มข้นของอิทธิพลของสิง่ เร้าทีม่ ตี ่อพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีทกั ษะในการควบคุม
ตนเองได้ด ี สิง่ เร้าภายนอกก็ยอ่ มจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุ คคลนัน้ น้อยมาก ในทางกลับกัน
ถ้าบุคคลใดมีทกั ษะในการควบคุมตนเองในระดับทีต่ ่าํ สิง่ เร้าภายนอกย่อมจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลนัน้ มากนันเอง
่
(สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2540: 329-357)
วิ ธีดาํ เนิ นการฝึ กการควบคุมตนเอง
วิธดี าํ เนินการฝึกการควบคุมตนเองนัน้ ในขัน้ ต้นก็ดาํ เนินการในลักษณะเดียวกันกับวิธกี าร
ปรับพฤติกรรมวิธกี ารอื่นๆ นันคื
่ อ จะเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์พฤติกรรม กําหนดพฤติกรรม
เป้าหมาย สํารวจตัวเสริมแรง และบันทึกพฤติกรรม เป็ นต้น จะต่างกันตรงทีว่ า่ ขัน้ ตอนเหล่านัน้ ผูท้ ่ี
ดําเนินการคือผูท้ เ่ี ข้ารับก ารบําบัด ส่วนผูบ้ าํ บัดจะเป็นผูส้ อนวิธกี ารต่างๆ เหล่านี้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการ
บําบัด จากนัน้ จึงค่อยสอนเทคนิคการควบคุมตนเองให้กบั ผูเ้ ข้ารับการบําบัด เพือ่ ทีว่ า่ ผูเ้ ข้ารับการ
บําบัดนัน้ จะสามารถใช้เทคนิคเหล่านัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
เทคนิ คการควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเองมีหลายเทคนิคด้วยกัน ซึง่ จะขอเสนอวิธกี ารฝึกการควบคุมตนเอง 4 วิธ ี
ได้แก่ การควบคุมสิง่ เร้า การเตือนตนเอง การเสริมแรงตนเองและการลงโทษ และการทําสัญญากับ
ตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การควบคุมสิ่ งเร้า (Stimulus control)
การควบคุมสิง่ เร้าเป็ นกระบวนการจัดเงือ่ นไขสภาพแวดล้อมเพือ่ ทีจ่ ะทําให้
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์นนั ้ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ซึง่ เทคนิคการจัดการกับสิง่ เร้าอาจทําได้ โดยใน
กรณีทพ่ี ฤติกรรมทีไ่ ม่พง่ึ ประสงค์เกิดขึน้ จากสิง่ เร้าหลายประเภทด้วยกันก็สามารถควบคุมได้โดย
การกําจัดสิง่ เร้าทีค่ วบคุมพฤติกรรมทีไ่ ม่พง่ึ ประสงค์นนั ้ เสีย หรือ ใช้วธิ กี ําหนดสิง่ เร้าทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ หรือเปลีย่ นสิง่ เร้าทีค่ วบคุมพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
การเตือนตนเอง (Self-monitoring)
การเตือนตนเอง จัดได้วา่ เป็นเทคนิคทีม่ คี วามสําคัญมากในการควบคุมตนเอง
การเตือนตนเองนี้สามารถทีจ่ ะใช้เป็ นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการควบคุมตนเองทัง้ หมดทีเ่ รียกว่าการจัดการตนเอง (Self-management) การเตือน
ตนเองประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่ว นคือ การสังเกตตนเอง (Self-observation) และการบันทึก
พฤติกรรมตนเอง (Self-recording)
การเสริ มแรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self-reinforcement and Selfpunishment)
การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเองจัดได้ว่าเป็ นอีกเทคนิคหนึ่งของการ
ควบคุมตนเองโดยทีบ่ คุ คลจะเป็ นผูใ้ ห้ผลกรรมด้วยตนเองต่อพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
ซึง่ หลักในการ
ดําเนินการนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ขัน้ ตอน คือ บุคคลจะต้องพิจารณาถึงการสนองตอบ ทีจ่ ะได้รบั การ
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เสริมแรงหรือการลงโท ษ โดยจะต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ในการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง ซึง่
เรียกว่าเป็ นการกําหนดตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษตนเองด้วย และบุคคลจะต้องให้การเสริมแรง
ตนเองเมือ่ การสนองตอบนัน้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้หรือให้การลงโทษเมือ่ การสนองตอบไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ ซึง่ เรียกว่าเป็ นการเสริมแรงหรือลงโทษด้วย
การทําสัญญากับตนเอง (Self-contracting)
การทําสัญญากับตนเองจัดได้วา่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง
เป็น
วิธกี ารทีบ่ คุ คลสัญญากับตนเองว่าจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองเช่นใดบ้าง แต่แทนทีจ่ ะเก็บ
สัญญากับตนเองเอาไว้ในใจ การทําสัญญากับตนเองในกระบวนการควบคุมตนเองจะทําให้เป็น
รูปธรรมมากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ตนเองหลีกเลีย่ งจากสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ตนเอง ดังนัน้
การทําสัญญากับตนเองจึงมีผอู้ ่นื เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ทัง้ นี้จะต้องมีการกําหนดหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลทีไ่ ด้ทาํ การตกลงกันไว้
สําหรับงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง มาใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากนัน้ มีไม่มากนัก จากการปร ะมวลงานวิจยั พบว่า
มีการนําเทคนิ คการควบคุมตนเองไปใช้ในหลายๆ กิจกรรม เช่น การควบคุมสิง่ เร้ า ดังการศึกษา
ของ เกศแก้ว สอนดี (2548) ใช้กจิ กรรมลักษณะการควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต 1 จังหวัด
สระบุร ี เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์แนวคิดการควบคุมตนเองในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากและการออกกําลัง
กายเพือ่ ลดนํ้าหนักของนักเรียนทีม่ นี ้ําหนักเกินมาตรฐาน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากหลังการทดลองดีขน้ึ กว่าช่วงก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ แซควิก และคณะ (Saksvig; et al. 2005: 2392–8) ได้ใช้
เทคนิคการควบคุมสิง่ เร้า คือ การห้ามขายอาหารหรือขนมทีม่ รี สหวานในโรงเรียน และการจัดอาหาร
กลางวันทีโ่ รงเรียน โดยทางโรงเรียนจัดอาหารและของว่างทีม่ นี ้ําตาลตํ่าให้แก่นกั เรียน ผลการศึก ษา
พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากหลังการทดลองดีขน้ึ กว่า
ช่วงก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นี้บางการศึกษาก็ใช้รปู แบบการเสริมแรงด้วย
ตนเองหรือการลงโทษตนเอง มาใช้ในการควบคุมตนเอง ดังงานวิจยั เชิงสังเคราะห์ของเบอร์เน็ตและ
คณะ (Bernet; et al. 2002: 791) ได้พบว่า มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีน่ ําการเสริมแรงตนเองและการ
ลงโทษตนเองไปใช้ในโปรแกรม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ ตัวอย่าง
วิธกี ารเสริมแรง เช่น การให้สง่ิ ตอบแทนและรางวัล การให้สง่ิ ของทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ (Logo) ของ
โปรแกรม การให้เงินรางวัล การจัดปาร์ตส้ี าํ หรับครอบครัว (Family fun night) การให้เงินตอบแทน
สําหรับเด็กและให้วุฒบิ ตั รสําหรับผูป้ กครอง การให้คปู องอาหารกลางวัน ตําราทําอาหาร หนังสือ
การ์ตูนทีเ่ ด็กชอบ การให้สติกเกอร์ แว่นขยาย หมวก และจับฉลากสําหรับการทัวร์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทีน่ ําเอารูปแบบการเตือนตนเองมาใช้เพือ่ ควบคุมตนเอง ดังเช่น
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การศึกษาของ จักรกฤษณ์ พลราชม (2550) ทีใ่ ช้การเตือนตนเองในรูปแบบของการบันทึกการทํา
ความสะอาดช่องปาก ลงในสมุดธนาคารฟนั ดี เพื่อเป็ นการเตือนตนเองของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม
ทันตสุขศึกษา ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎีเรียนรูป้ ญั ญาสังคมของแบนดูราของนักเรียนชัน้ ประถม ศึกษาปีท่ี 6
ในเขตอําเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร คล้ายกับการศึกษาของ ปญั นี กิตติพงศ์พทิ ยา (2551)
ทีใ่ ช้แบบบันทึกการปฏิบตั ติ วั ด้านทันตกร รมในการบันทึกพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี1 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนทีม่ กี ารประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถตนเองร่วมกับการ
ควบคุมตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา (2553) ทีศ่ กึ ษาผลของ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน หมูบ่ า้ นโสก อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ ซึง่ ใช้การเตือนตนเองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากโดยการบันทึกลงในแบบบันทึกการดูแลสุขภาพช่องปากทีส่ ร้างขึน้
จากการประมวลงานวิจยั เกีย่ วกับการนําแนวคิดการควบคุมตนเองไปใช้ในโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากดังกล่าวข้างต้น อาจพอสรุปได้วา่ การควบคุมตนเอง
ถูกนําไปใช้ในโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยเทคนิคของการ
ควบคุมตนเองทีม่ กี ารใช้มาก คือ การควบคุมสิง่ เร้า เช่น การควบคุมการแปรงฟนั การควบคุมการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ผ่านการสร้างสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนใหม่ หรือการเตือนตนเอง
ผ่านการใช้สมุดธนาคารฟนั ดี หรือสมุดบันทึกฟนั ดี เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีการใช้เทคนิคการทํา
สัญญากับตนเอง และการเสริมแรงและการลงโทษ โดยมีงานวิจยั บางเรือ่ งทีใ่ ช้หลายเทคนิคร่วมกัน
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างฝึกการควบคุมตนเอง ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การควบคุมตนเองสามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้
7

รูปแบบกิ จกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
จากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 จะทําให้ทราบตัวทํานายทางจิตลักษณะและสถานการณ์ท่ี
สําคัญบางประการทีอ่ าจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นได้ ซึง่
ผูว้ จิ ยั ต้องมีการปรับเปลีย่ นและผสมผสานกิจกรรมต่างๆเข้าไปในโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมดังกล่าว ภายหลังทราบผลการวิจยั ระยะที่ 1 แล้ว ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมตัวอย่างกิจกรรม
ทีอ่ าจนํามาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการวิจยั ระยะที่
2 เป็น
ตัวอย่างกิจกรรมเพือ่ ฝึกจิตลักษณะบางประการทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษา และนํามาใช้ในการปรับพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รูปแบบการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
หลักการการจัดกิจกรรมหรือการสอนเพือ่ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รียนนัน้ สามารถ
ทําได้ โดยผูส้ อนเป็ นผูด้ าํ เนินการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ ที่
แตกต่างกันไปซึง่ มีความเหมาะสมกับการพั ฒนาความรูใ้ นระดับต่างๆ ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ประมวล
วิธกี ารสอนแบบต่างๆ จากนักวิชาการหลายท่าน โดยขอนําเสนอลักษณะของวิธกี ารสอนทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับจุดประสงค์หรือจุดมุง่ หมายการศึกษาของ บลูม (Bloom’s taxonomy) เพียงสองระดับ
คือ ความรู้ และความเข้าใจ ดังนี้
1. การบรรยาย (Lecture) การสอนโดยวิธกี ารบรรยายเป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ ช่วยให้ผเู้ รียน
จํานวนมากได้เรียนรูเ้ นื้อหาสาระ หรือข้อความรูจ้ าํ นวนมากพร้อมๆ กันในเวลาทีจ่ าํ กัด โดยผูส้ อน
พูด บอกเล่า อธิบาย เนื้อหาหรือเรือ่ งราวต่างๆ ให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ มักเป็นการสือ่ ความหมายทางเดียว
คือจากผูส้ อนไปยังผูเ้ รียน จุดสําคัญของการบรรยายอยูท่ ค่ี วามสามารถของผูส้ อนและความสนใจ
ของผูเ้ รียน ดังนัน้ การบรรยายทีด่ ผี บู้ รรยายควรเตรียมเนื้อหาสาระมาเป็นอย่างดี และควรเร้าความ
สนใจของผูเ้ รียนและพยายามรักษาความสนใจนัน้ ให้คงอยู่ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ปญั ห าเป็น
สิง่ เร้า การใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การใช้สอ่ ื ประกอบ การยกตัวอย่างอธิบาย และการ
ใช้กจิ กรรมอื่นๆ ร่วมด้วย
2. การสาธิต (Demonstration) การสอนด้วยวิธกี ารนี้เป็นวิธกี ารช่วยให้ผเู้ รียนได้เห็นการ
ปฎิบตั จิ ริงด้วยตาตัวเอง ทําให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งหรือการปฏิบตั นิ นั ้ ชัดเจนขึน้ เกิด
ความคิดรวบยอดในเรือ่ งนัน้ ๆ จนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยในการสอนด้วยวิธกี ารนี้ผสู้ อนหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแสดงหรือกระทํา ให้ดเู ป็ นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย แสดงวิธที าํ อย่างชัดเจน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม
3. การทดลอง (Experiment) เป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ ช่วยให้ผเู้ รียนรายบุคคลหรือรายกลุม่ เกิด
การเรียนรูโ้ ดยการเห็นผลประจักษ์ชดั เจนจากการคิดและการกระทําของ ตนเอง ทําให้การเรียนรูน้ นั ้
ตรงกับความเป็ นจริง ได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการทดลอง มีความหมายสําหรับผูเ้ รียนและจําได้
นาน แล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
4. การนิรนัย (Deduction) เป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ทฤษฎีหลักการ กฎหรือข้อสรุปในเรือ่ งทีเ่ รียน แล้วจึงให้ตวั อย่างการใช้ทฤษฎี หลักการกฎ หรือ
ข้อสรุปนัน้ หลายๆ ตัวอย่าง หรืออาจให้ผเู้ รียนฝึกนําทฤษฎี หลักการ กฏ หรือข้อสรุปนัน้ ไปใน
สถานการณ์ใหม่ๆ ทีห่ ลากหลาย การสอนด้วยวิธนี ้มี งุ่ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ
กฎหรือข้อสรุปนัน้ อย่างลึกซึง้ ขึน้ และสามารถนําหลักดังกล่าวไปใช้ได้
5. การอุปนัย (Inductive) เป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ
จับหลักการ หรือประเด็นสําคัญ และสรุปเป็ นหลักการได้ดว้ ยตนเอง โดยนําตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์
สถานการณ์ ทีม่ หี ลักการหรือแนวคิด ทีต่ อ้ งการสอนให้แก่ผเู้ รียน ทําให้เกิดการเรียนรูห้ ลักการ
แนวคิดหรือความรูต้ ่างๆ อย่างเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์อ่นื ๆ ต่อไป

91
6. การอภิปราย (Discussion) เป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ ช่วยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างทัวถึ
่ ง ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับหัวข้อที่
กลุ่มให้ความสนใจร่วมกันเพื่อหาคําตอบหรือเพื่อแก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยการจัดผูเ้ รียนเป็นกลุ่มและ
ให้ผเู้ รียนในกลุ่ มพูดคุยแลกเปลีย่ นข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นทีก่ าํ หนด
วิธกี ารสอนแบบนี้เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ อันจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ รียนกว้างขวางขึน้
ซึง่ ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้
7. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้ผเู้ รียนสวมบทบาทในสถานการณ์
ซึง่ มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริง และแสดงออกตามความรูส้ กึ นึกคิดของตน โดยผูส้ อนสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมติขน้ึ หรือหยิบยกเอาเหตุการณ์ ประเด็น หรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้ผเู้ รียน
เข้าไปเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์นนั ้ ๆ
8. กรณีตวั อย่าง (Case) เป็ นวิธกี ารทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปญั หาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปญั หาจริง โดยให้ผเู้ รียนศึกษาเรือ่ งราวทีส่ มมติขน้ึ จากความเป็นจริงวิเคราะห์และตอบ
ประเด็นคําถามที่ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพือ่ สร้างความเข้าใจ วิธกี ารนี้
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรูค้ วามคิดของผูอ้ ่นื ช่วยให้ผเู้ รียนมีมมุ มองทีก่ ว้างขวางขึน้
9. การใช้เกม (Game) เป็ นวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ่างๆ อย่างสนุกสนานและ
ท้าทายความสามารถ โดยผูส้ อนจะสร้างสถานการณ์สมมติให้ผเู้ รียนเล่น ภายใต้ขอ้ ตกลงหรือกติกา
บางอย่างแล้วจึงนําเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธกี ารเล่น และผลการเล่นเกมของ
ผูเ้ รียนไปใช้ในการอภิปรายเพือ่ สรุปการเรียนรู้ เป็นวิธกี ารทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมสูง
ข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า วิธกี ารสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูห้ รือมีความรูน้ นั ้ มีหลากหลาย
วิธกี าร ตัง้ แต่การทีผ่ เู้ รียนไม่ได้มบี ทบาทมากนัก ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในบางขัน้ ตอนของการเรียน
การสอน ไปจนถึงการทีผ่ เู้ รียนได้ลงปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ซึง่ แต่ละวิธกี ารล้วนมีจดุ ประสงค์ในการให้เกิด
ความรูแ้ ต่ละระดับแตกต่างกันไป ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรเลือกวิธกี ารต่างๆ ให้เหมาะสมกับจุดมุง่ หมาย
ของการเรียนรูห้ รือความรู้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียน
มีการวิจยั ทีม่ กี ารสร้างกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูห้ ลายการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองและการ รับรูค้ วามสามารถของตนเองเพือ่ การปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิต
ตัวแปร
ทางพฤติกรรม และตัวแปรทางกายภาพในเด็กนักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคําแหง กรุงเทพมหานคร โดยนําเอาแนวคิดของการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และการควบคุมตนเอง (Self-control) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ของการรับรูก้ ารควบคุมพ ฤติกรรม (Perceived behavioral control : PBC) ตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน สร้างโปรแกรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
ออกกําลังของเด็กอ้วนทีเ่ สีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ มีการสอดแทรกแนวคิดเรือ่ งของ
ความรูเ้ ข้าไปในโปรแกรมด้ วย ซึง่ แนวคิดเกีย่ วกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 นัน้ ประกอบด้วย
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กิจกรรมในการบรรยาย การตัง้ คําถาม การนําเสนอกรณีศกึ ษา การเล่นเกม และการอภิปรายกลุม่
ย่อย รวมไปถึงกิจกรรมการฝึกซ้อมและลงมือปฏิบตั จิ ริงทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ การฝึกคิดเป็น
รายบุคคลและรายกลุม่
และการนําประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพือ่ ให้
นักเรียนสามารถจดจําและเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย ความเชือ่ มโยงระหว่างโรคอ้วนและเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ปจั จัยเสีย่ ง ผลเสีย แนวทางการป้องกัน และความสําคัญของการป้องกันโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ซึง่ แนวคิดนี้ถกู นํามาใ ช้ในการปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิตด้านความรู้ /การคิด ได้แก่ ความรู้
เกีย่ วกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ภายหลังการทดลอง พบว่า มีเพียงคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ แสดงว่าคะแนนความ รูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักเรียนในกลุ่มทดลองที่
ได้รบั โปรแกรมการควบคุมตนเองมีความแตกต่างจากเด็ก กลุ่มควบคุม และเมือ่ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ในกลุ่มทดลอง ตัวแปรทางจิตทุกตัว ได้แก่ ความรู้
เกีย่ วกับโรคอ้วนและเบาห วานชนิดที่ 2 การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
มีความแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าโปรแกรมการควบคุมตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองสามารถเพิม่ ระดับตัวแปรทางจิตได้ และต่อมาได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
การแปลงเจตนาสูก่ ารกระทํา เพือ่ ปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิต พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และดัชนีมวลกาย ในเด็กนักเรียนชั ้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และมี
การสอดแทรกแนวคิดเรือ่ งของความรูเ้ ข้าไปในโปรแกรมด้วยซึง่ แนวคิดเกีย่ วกับโรคอ้วนและการเล่น
เกม และการอภิปรายกลุม่ ย่อย รวมไปถึงกิจกรรมการฝึกซ้อมและลงมือปฏิบตั จิ ริงทัง้ รายบุคคลและ
รายกลุม่ การฝึกคิดเป็ นรายบุคคลและรายกลุม่ และการนํา ประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาเป็น
ข้อมูลย้อนกลับเช่นกัน พบข้อมูลทีส่ าํ คัญคือ ภายหลังได้รบั โปรแกรมกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
ของความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วน เพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตนิ อกจากนี้ยงั
พบว่าภายหลังได้รบั โปรแกรมป รับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริ โภคอาหา รตามด้วยโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน A มีคะแนนเฉลีย่ ความรู้
เกีย่ วกับโรคอ้วนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลีย่ ภายหลังได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบ ริโภคอาหารเพียงอย่างเดียว
ส่วนกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน B ซึง่ ได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ตามด้วยโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พบว่ามีเพียงคะแนนเฉลีย่ ความรู้
เกีย่ วกับโรคอ้วนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเที ยบกับคะแนนเฉลีย่ ภายหลังได้รบั
โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเพียงอย่างเดียว (Patcharee Duangchan.
2010)
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ามีวธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย เช่น การบรรยาย การระดมสมอง
การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การตัง้ คําถาม การนําเสนอกรณีศกึ ษ า การอภิปรายกลุม่ ย่อย
การฝึกคิด การนําประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ การฝึ กซ้อม และลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรม นันทนาการ และการเล่นเกม ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็นการ เสริมสร้างให้ผเู้ รียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และเกิดการนําไปใช้ในเนื้อหาทีผ่ สู้ อนต้องการจ ะให้ความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ เช่น โรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ การดูแลอนามัยช่องปาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุน้ ความจําและ
ความเข้าใจของเด็กได้ด ี ประกอบกับการสร้างบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย สนุกสนาน ไม่เครียด ใช้สอ่ ื ที่
น่าสนใจและกระตุน้ การรับรูข้ องนักเรียน เช่น รูปภาพโปสเตอร์ส ี ตัวอย่างจริงทีน่ กั เรียนไม่เคยทราบ
มาก่อน มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายสนุกสนาน ให้เล่นเกมทัง้ ในขัน้ นําสูก่ จิ กรรมและเกมการ
เรียนรู้ จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรูม้ ากขึน้ ทัง้ นี้การให้ความรูใ้ นแต่ละเรือ่ งนัน้ สามารถใช้วธิ กี ารสอน
ในหลายลักษณะคือ ผูส้ อนอาจจะใช้ เพียงวิธเี ดียวหรือใช้หลายวิธรี ว่ มกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผูเ้ รียน
รูปแบบกิ จกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ
การพัฒนาลักษณะทางจิตทีน่ ําไปสูพ่ ฤติกรรมทีด่ ไี ด้นนั ้ เจตคติถอื เป็ นลักษณะทางจิตที่
สําคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากหลักการแล้วเจตคติมผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ดังนัน้ เพื่อให้
เกิดผลในทางพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีด่ แี ละพฤติกรรมการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม การให้
ความรูจ้ งึ ต้องสร้างกิจกรรมทีจ่ ะต้องเป็ นไปเพือ่ สร้างเจตคติทด่ี ี ต่อพฤติกรรมดังกล่าว ซึง่ ในการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาเจตคติของบุคคลนัน้ นักวิชาการได้นําเสนอแนวทางในการพัฒนาไว้ดงั นี้
(McGuire,W. J. 1985: 239)
1. การพัฒนาความรูเ้ ชิงประเมินค่า เป็นการให้ขอ้ ความชักจูงทางด้านคุณหรือโทษของสิง่
ทีต่ อ้ งการจะเปลีย่ นเจตคติหรือทัง้ สอ งด้าน จะทําให้เกิดการเปลีย่ นความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจต่อ
สิง่ นัน้ และเปลีย่ นความพร้อมทีจ่ ะกระทําต่อสิง่ นัน้ ได้โดยทางอ้อมด้วย วิธนี ้มี สี ง่ิ สําคัญทีจ่ ะต้อง
พิจารณา 4 ประการคือ 1) ผูช้ กั จูงควรเป็นผูท้ ม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือสูง มีความรูค้ วามชํานาญในเรือ่ งที่
ชักจูง มีความน่ าไว้วางใจ มีช่อื เสียง และน่าดึงดูดใจ 2) เนื้อหาของสารชักจูงเป็นข้อความทีก่ ล่าวถึง
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดจากการยอมรับการชัก จูงหรือโทษของการทีบ่ ุคคลจะไม่ป ฏิบตั ติ ามการชักจูง
3) การชีป้ ระโยชน์ทต่ี รงกับความต้องการของผูร้ บั และ 4) กระบวนการเปลีย่ นเจตคติในจิตใจของ
ผูร้ บั การพัฒนาความรูเ้ ชิงประเมินค่านี้ เป็นวิธพี ฒ
ั นาเจตคติทน่ี ยิ มมากทีส่ ดุ เพราะสะดวกต่อการ
ดําเนินการและเหมาะสมกับผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละสติปญั ญาปานกลางถึงสูง การเปลีย่ นองค์ประกอบแรก
ของเจตคติน้จี ะนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบที่ สองและสามโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเพิม่
ความรูท้ างด้านคุณหรือโทษของสิง่ นัน้ หรือทัง้ สองด้าน จะทําให้เกิดการเปลีย่ นความรูส้ กึ พอใจ
หรือไม่พอใจต่อสิง่ นัน้ และเปลีย่ นความพร้อมทีจ่ ะกระทําต่อสิง่ นัน้ ได้โดยทางอ้อม
2. การพัฒนาอารมณ์เพือ่ เปลีย่ นเจตคติ เป็นการเปลีย่ นเจต
คติทอ่ี งค์ประกอบด้าน
ความรูส้ กึ โดยตรงอาจกระทําได้หลายวิธ ี และมักจะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติอยูเ่ สมออย่างไม่เป็น
ระบบระเบียบ ทําได้โดยการเสริมอารมณ์ทางบวกเข้าไปแทนอารมณ์ทางลบในขณะทีก่ ระทํา
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พฤติกรรมการเชือ่ มโยงสิง่ เร้าจะทําให้บคุ คลมีอารมณ์ด ี มีความสุข ความพอใจ ในขณะที่
บุคคล
กระทําพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสิง่ หนึ่ง อาจจะใช้ได้ทงั ้ ในกรณีทต่ี อ้ งการจะ
เปลีย่ นเจตคติของผูร้ บั ไปในทิศทางทีต่ รงกันข้ามกับเจตคติเดิม และในกรณีทต่ี อ้ งการเพิม่ ปริมาณ
ความพอใจต่อสิง่ นัน้ ซึง่ มีอยูใ่ นปริมาณน้อยมาแต่เดิมให้มากยิง่ ขึน้ วิธกี าร พัฒนาอารมณ์เพือ่ เปลีย่ น
เจตคติอาจใช้ประกอบกับวิธกี ารพัฒนาความรูเ้ ชิงประเมินค่าได้เป็นอย่างดี
3. การให้กระทําพฤติกรรมทีส่ นับสนุนเจตคติทต่ี อ้ งการจะพัฒนา บุคคลจะกระทํา
พฤติกรรมต่างๆ โดยความสมัครใจของตนเอง โดยการอาสาสมัครหรือยินยอมอย่างจริงใจ มีการ
ขวนขวายศึกษาหาข้ อดีขอ้ เสียเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งด้วยตนเอง ทําความเข้าใจกับรายละเอียดใน
เรือ่ งหนึ่งให้มากกว่าทีต่ นได้เคยปฎิบตั มิ า และเกิดความกระจ่างในข้อถกเถียงต่างๆ ในเรือ่ งนัน้ ด้วย
กิจกรรมทีผ่ รู้ บั การชักจูงจะเกีย่ วข้องอย่างเต็มทีน่ ้ี จะทําให้เกิดผลในการทีผ่ รู้ บั การชักจูงจ ะชักจูง
ตนเองให้เปลีย่ นเจตคติ และในบางกิจกรรมจะเป็นการอภิปรายหรือแสดงบทบาทร่วมกับผูอ้ ่นื ใน
กรณีเช่นนี้ กลุ่มจะมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นเจตคติของบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย การชักจูงในกลุ่มจะทํา
ให้เกิดการประกาศตนในทีส่ าธารณะ การเป็นตัวแบบและผูเ้ ลียนแบบเพราะความบีบคัน้ ขอ งกลุ่มทํา
ให้เกิดความสอดคล้องหรือเปลีย่ นตามกันเพื่อลดการขัดแย้งและการคล้อยตามหรือเลียนแบบกัน
ด้วยนอกจากนัน้ วิธกี ารนี้จะทําให้เกิดการเปลีย่ น เจตคติทใ่ี ห้ผลคงทน เพราะกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าอบรม
แสวงหาข้อดี ข้อเสียในเรือ่ งนัน้ ด้วยตนเอง ในการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้มพี
ฤติกรรมที่
สนับสนุนเจตคติทต่ี อ้ งการจะพัฒนานัน้ พฤติกรรมทีฝ่ ึกฝนอาจเป็นพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับเจตคติ
เดิมก็ได้ วิธนี ้ีจะช่วยเพิม่ ความเข้มข้นของเจตคติในทิศทางเดิมให้มากยิง่ ขึน้ แต่ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา เจตคติมกั จะใช้วธิ กี ารให้ผรู้ บั ได้แสดงบทบาททีข่ ดั กับเจตคติเดิมของตนโดยมีจดุ ประสงค์ท่ี
จะเปลีย่ นเจตคติของผูแ้ สดงบทบาทให้ไปอยูใ่ นทิศทางตรงข้ามกับเจตคติเดิม การเปิดโอกาสให้
บุคคลได้กระทําพฤติกรรมทีส่ นับสนุ นเจตคติทต่ี อ้ งการสนับสนุนนัน้ อาจจัดให้ผรู้ บั การชักจูงเขียน
บทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดต่อหน้ากลุ่ม ช่วยปิดโฆษณา พูดโต้วาที เป็นต้น
4. วิธกี ารต้านทานการเปลีย่ นเจตคติ เป็นวิธกี ารอนุรกั ษ์เจตคติทเ่ี หมาะสมอยูแ่ ล้ว หรือ
ได้เปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมแล้วของบุคคลให้อยูท่ นนาน ไม่เปลีย่ นไปทางด้านทีไ่ ม่ปรารถนานัน้
แมคไกวร์ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; และคณะ. 2531: 155-158; อ้างอิงจาก McGuire,W. J. 1969:
263-265) ได้เสนอวิธกี ารป้องกัน 2 ประเภทคือ การฝึกสนับสนุน และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน โดยการ
ฝึกสนับสนุ น หมายถึง การสร้างความแข็งแกร่งและความมันคงให้
่
แก่เจตคติเดิม
สําหรับกระบวนการเปลีย่ นเจตคตินนั ้ แมคไกว์ (McGuire,W. J. 1969: 101) ได้อธิบาย
ขัน้ ตอนของกระบวนการเปลีย่ นแปลงเจตคติซง่ึ ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ 5 ขัน้ ตอน ตามลําดับ
1. ขัน้ สร้างความสนใจ (Attention) การทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติของบุคคล
นัน้ ในขัน้ ต้นบุคคลจะต้องยอมให้ความสนใจและเอาใจใส่รบั รูข้ อ้ ความในการชักจูง ถ้าผูร้ บั การชักจูง
ขาดการเอาใจใส่สงิ่ ทีช่ กั จูง การชักจูงจะถูกชะงักงันเสียแต่เริม่ ต้น ฉะนัน้ การมีสมาธิไม่มสี งิ่ รบกวน
จิตใจ ความยินยอมทีจ่ ะรับฟงั จึงเป็ นปจั จัยสําคัญของการให้ความเอาใจใส่ในสารทีใ่ ช้ชกั จูงรวมถึง
การทีผ่ ชู้ กั จูงทีม่ คี วามน่ าสนใจ และเนื้อหาของสารชักจูงมีความยากง่ายตรงกับ สติปญั ญาผูร้ บั โดย
ปจั จัยทีจ่ ะเรียกร้องความสนใจ
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2. ขัน้ สร้างความเข้าใจ (Comprehension) ความเข้าใจจะเกิดขึน้ ได้ เมือ่ บุคคลเอาใจใส่รบั
ฟงั สารสือ่ นอกจากนัน้ องค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ ข้ามามีผลต่อความเข้าใจสารสือ่ ชักจูงทีส่ าํ คัญเช่น
องค์ประกอบเกีย่ วกับการสือ่ สาร สารสือ่ ควรใช้ขอ้ ความชักจูงทีท่ าํ ให้ผรู้ บั เกิดความเข้าใจได้งา่ ยมี
ความน่าเชือ่ ถือ มีวธิ กี ารชักจู งทีส่ อดคล้องกับลักษณะของผูร้ บั ไม่เร้าให้ผรู้ บั ใช้กลวิธานในการ
ป้องกันตนเอง และขึน้ อยูก่ บั ลักษณะและสภาพทางจิตใจของผูร้ บั สารด้วย นอกจากนี้สารจะต้องมี
การเรียบเรียงอย่างชัดเจนพอสมควร เนื้อหาจะต้องไม่ขดั แย้งกับเจตคติและความเชื่อเดิมอย่าง
รุนแรง จะทําให้ผรู้ บั ต่อต้านโดยไม่รตู้ วั และมีขอ้ สรุปให้เข้าใจประเด็นทีช่ กั จูง ให้เวลาแก่ผรู้ บั สารทํา
ความเข้าใจเนื้อความพอสมควร ให้โอกาสได้สอบถามข้อข้องใจหรือให้ผรู้ บั มีโอกาสได้พดู โต้ตอบกับ
ผูช้ กั จูง การทีจ่ ะทําให้ผรู้ บั เกิดความเข้าใจอาจทําได้โดยการอธิบาย ชีแ้ จงให้เห็นความสําคัญ
ประโยช น์ของเรือ่ งทีช่ กั จูง ยกตัวอย่างเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยสรุปแล้วความเข้าใจ
ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหนึ่งต่อไปนี้ สารมีลกั ษณะเหมาะสมกับผูอ้ ่าน มีการเรียบเรียงอย่างชัดเจน
สามารถโน้มน้าวจิตใจ เข้าใจง่าย ตรงกับความต้องการของผูร้ บั จะทําให้สารมีประสิทธิภาพมากขึน้
3. ขัน้ สร้างการยอมรับ (Acceptance) ขัน้ นี้เป็นขัน้ ทีม่ คี วามสําคัญและเป็นจุดมุง่ หมาย
ของการพัฒนาเจตคติทงั ้ หลาย แม้ผรู้ บั สารจะเข้าใจเนื้อความในสารอย่างชัดเจนว่าได้กล่าว
สนับสนุนในหนึ่งเรือ่ งใด แต่ถา้ จะเห็นด้วยกับเนื้อหาและการชักจูงนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั สิง่ อื่ นๆ อีก
หลายประการทีส่ าํ คัญคือ ลักษณะของผูท้ าํ การชักจูง และเนื้อหาของสารชักจูง นอกจากนี้สภาพใน
การชักจูง เช่นการประชุมกลุม่ หรือการจัดให้มกี ารอภิปรายกันระหว่างสมาชิกของกลุม่ การแสดง
ความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงกันภายในกลุม่ หรือต่อสาธารณชน จะช่วยบุคคลให้จดจําการเ ปลีย่ น
เจตคติ และผลักดันให้เกิดพฤติกรรมตามเจตคติทเ่ี ปลีย่ นไปด้วย นอกจากนัน้ การแสดงเจตคติใหม่
ของบุคคลต่อหน้าทีค่ นอื่นจะช่วยผูกมัดเจตคติกบั วาจาและการกระทําของบุคคลนัน้ อันจะเป็น
เครือ่ งช่วยต้านทานการเปลีย่ นแปลงเจตคตินนั ้ ด้วย สาเหตุทท่ี าํ ให้ผฟู้ งั ยอมรับข่าวสาร ได้แก่ ผูส้ อ่ื
ความทีม่ อี าํ นาจ สามารถให้คณ
ุ ให้โทษของการยอมรับ ผูส้ อ่ ื ความทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจเนื้อหา
ของสารสอดคล้องกับค่านิยมและความคิดของผูฟ้ งั
4. การจดจําการเปลีย่ นเจตคติ (Retention) เมือ่ เกิดการยอมรับแล้ว การเปลีย่ นเจตคติจะ
คงอยูท่ นทานสักเท่าไหร่ ขึน้ อยูก่ ั บความจําในเรือ่ งราวเกีย่ วกับเจตคตินนั ้ ๆ ถ้าเป็นเรือ่ งราวทีม่ ี
ความสําคัญต่อตัวบุคคล บุคคลจะจําได้นาน วิธกี ารสือ่ สารทีด่ งึ ดูดความสนใจแก่ผรู้ บั และการเสนอ
สารนัน้ บ่อยๆ จะช่วยทําให้ความจําในเนื้อหานัน้ ๆ ติดทนทาน
5. การกระทําตามการชักจูง (Action) เป็นกระบวนการขัน้ สุด ท้ายของการเปลีย่ นเจตคติ
คือ การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคตินนั ้ ๆ บุคคลทีจ่ ะกระทําตามการชักจูง นอกจากจะ
มีเจตคติท่ี เหมาะสมแล้วยังมีปจั จัยอื่นๆ
ทีจ่ ะสนับสนุนหรือขัดขวางการกระทําตามเจตคติ
เช่น ปจั จัยทางด้าน จิตลักษณะ ได้แก่ ลักษณะมุง่ อนาคต ความสามารถควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์
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การเปลีย่ นเจตคติจากขัน้ ความสนใจ ความเข้าใจ ถึงขัน้ การเห็นด้วยเป็นการเปลีย่ นแปลง
เจตคติ ในระดับจิตใจของผูร้ บั ส่วนความจําและการกระทําเป็นการเปลีย่ นพฤติกรรมของผูร้ บั ส่วน
ดวงเดือน พันธุนาวิน และคณะ (2531: 132-147) กล่าวไว้วา่ การจะพัฒนาเปลีย่ นแปลงเจตคติของ
บุคคลได้ คือการกระทําดังนี้
1. การพัฒนาความรูเ้ ชิงประเมินค่า กระทําได้โดยให้ขอ้ มูลทัง้ ด้านคุณประโยชน์หรือโทษ
ของสิง่ ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นเจตคติทงั ้ 2 ด้าน เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ พอใจ หรือไม่พอใจต่อสิง่ นัน้ โดยมีสงิ่
ทีต่ อ้ งคํานึงถึง 4 ประการ คือ 1) ผูช้ กั จูงต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ ความชํานาญในเรือ่ งนัน้
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํามาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ น 2) เนื้อหาต้องบอกถึงประโยชน์ของการปฏิบตั แิ ละโทษของ
การไม่ปฏิบตั ิ 3) ควรชีแ้ นะประโยชน์ทต่ี รงกับความต้องการของผูร้ บั และ 4) ต้องมีกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงภายใจจิตใจของผูร้ บั ด้วยกิจกรรมการทําตาม เช่นเลียนแบบคนทีน่ บั ถือการอภิปราย
กลุ่ม เพือ่ เสนอความคิดเห็นและหาข้อสรุปจากสมาชิกในกลุม่ ใช้สอ่ ื หรือสารต่างๆ โน้มน้าวให้คนอื่น
เปลีย่ นความคิดเห็นตามไปด้วย
2. การพัฒนาอารมณ์เพือ่ เปลีย่ นเจตคติ ให้ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติซง่ึ อาจทํา
ได้โดยสร้างอารมณ์ทางบวกเข้าแทนอารมณ์ทางลบขณะทีก่ ระทําพฤติกรรม เชื่อมโยงสิง่ เร้าทําให้
บุคคลมีความดี ความสุข ความพอใจในขณะกระทําพฤติกรรม
3. การกระทําพฤติกรรมตามเจตคติทต่ี อ้ งการพัฒนา ต้องเป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดจากความ
สมัครใจ อาสาสมัคร หรือยินยอมทํา กิจกรรมทีล่ งมือกระทําผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งรูถ้ งึ ผลของการเปลีย่ น
เจตคติ ด้วยกิจกรรมการอภิปราย การแสดงบทบาททีข่ ดั กับบทบาทเดิมเพือ่ ให้มเี จตคติทเ่ี กิดขึน้
ตรงกันข้าม เจตคติเดิมหรืออาจจัดกิจกรรมการเขียนบ ทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดต่อหน้ากลุ่ม
ช่วยปิดโฆษณาหรือพูดโต้วาที เป็ นต้น
นอกจากนี้คลาส์แมร์ (กัลยา สุขปะทิว . 2538: 34-42; อ้างอิงจาก Klausmeier. 1975) ได้
เสนอวิธกี ารปลูกฝงั และพัฒนาเจตคติของนักเรียนโดยสรุปได้ดงั นี้
1. การใช้กระบวนการกลุม่ เจตคตินนั ้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้งา่ ยมากถ้าหากครูกระทํา
โดยใช้กระบวนการกลุม่ นักเรียนเต็มใจทีจ่ ะน้อมรับเจตคติ ค่านิยมจากกลุม่ เพือ่ นมากกว่าครูผสู้ อน
กลวิธกี ารใช้กระบวนการกลุม่ 3 วิธคี อื
1.1 การอภิปรายร่วมกัน คือ การให้นกั เรียนรับรูร้ บั ฟงั ข้อมูลข่าวสารทัง้ โดยทาง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือจากบุคคล จะสามารถพัฒนาเจตคติของนักเรียนได้มากถ้ามีการกระทําร่วมกันเป็นกลุม่
นักเรียนจะเปลีย่ นเจตคติได้งา่ ยถ้าพบว่าบุคคลทีเ่ ขายกย่องนับถือซึง่ อาจเป็ นเพื่อนทีเ่ รียนเก่ง ครู
อาจารย์ทเ่ี ขาเคารพให้การสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารนัน้ ๆสําหรับการใช้อุปกรณ์ประเภทโสตทัศนศึกษาที่
จัดให้นกั เรียนได้ศกึ ษาร่วมกันเป็ นกลุ่มจะมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติมากเพราะถ้าหากเป็น
รายการทีช่ น่ื ชอบของนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุม่ สมาชิกทีเ่ หลือมักจะมีเจตคติคล้อยตามกลุ่มไปด้วย
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1.2 การใช้กลุม่ ร่วมกันตัดสินใจ เนื่องจากบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วมตัดสินใจต่อปญั หาของ
กลุ่มบุคคลนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามมติของกลุ่มมากกว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมดังนัน้ การ
เปิดโอกาสให้นกั เรียนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง หรือ สิง่ ใดสิง่ หนึ่งจะทําให้
นักเรียนปฏิบตั ติ ่อ เรือ่ งนัน้ สิง่ นัน้ ไปในทางทีพ่ งึ ปรารถนามากกว่าการทีใ่ ห้ครูเป็นผูต้ ดั สินใจเพียง
ลําพัง เพราะการให้นกั เรียนมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันต่อกันและต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้
1.3 การใช้บทบาทสมมุติ การใช้บทบาทสมมุตนิ นั ้ ควรใช้รว่ มกับการอภิปรายกลุม่
เกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปจั จุบนั โดยครูจะกําหนดให้นกั เรียนสวมบทบาทแสดงพฤติกรรม
ลักษณะอุปนิสยั ตามตัวละครทีถ่ กู สมมุตขิ น้ึ ซึง่ ตัวละครดังกล่าวครูสามารถนํามาจากหนังสือประเภท
ต่างๆ เช่น นวนิยาย เรือ่ งสัน้ หรือบทความในหนังสือพิมพ์ทส่ี มั พันธ์กบั เนื้อหาในบทเรียน นักเรียน
จะต้องแสดงพฤติกรรม อุปนิส ยั และอารมณ์ของบุคคลทีส่ วมบทบาทอยู่ ประกอบกับการดําเนินเรือ่ ง
ทีจ่ ดั เตรียมให้ขอ้ มูลความรู้ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ ทีค่ รูตอ้ งการจะปลูกฝงั หรือพัฒนาเจต
คติขน้ึ ในตัวนัก เรียน ความสําเร็จของการใช้กระบวนการกลุม่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ครูเป็นผูด้ าํ เนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้คอื
2. การฝึกทักษะการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยครูส่งเสริมให้นกั เรียน
รูจ้ กั คิดหาสาเหตุ และเหตุผลมาประกอบพฤติกรรมทีต่ นเองออกโดยถามว่า "ทําไม" แล้วจัดให้มกี าร
อภิปรายเป็ นรายบุคคล เกีย่ วกับผลทีค่ าดว่าน่าจะเป็นไปภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึง่
จะช่วยให้นกั เรียนเกิดการรูส้ กึ ตระหนัก ระมัดระวังพฤติกรรมทีเ่ คยแสดงออกและได้เสนอแนะ
ขัน้ ตอนการฝึกทักษะการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณดังนี้
2.1 ให้นกั เรียนระบุวา่ ตัวเขามีเจตคติหรือค่านิยมต่อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งหรือ ต่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่งทีค่ รูกาํ หนดขึน้ อย่างไร โดยการใช้ภาษาของตนเองพร้อมกับให้ยกตัวอย่างการกระทําทีค่ ดิ ว่า
สอดคล้องกับเจตคติหรือค่านิยมนัน้ ๆ
2.2 ให้นกั เรียนระบุวา่ เพราะสาเหตุใดจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้
2.3 ให้นกั เรียนระบุวา่ ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับตัวเขาหรือต่อบุคคลอื่นจากพฤติกรรม
ทัง้ ทีต่ วั เขาและบุคคลอื่นได้กระทําขึน้
2.4 ให้นกั เรียนระบุวา่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึน้
อันเป็นผลจากการ
กระทําในข้อ 2.3 แล้วตัวเขาและบุคคลอื่นๆ จะกระทําหรือแก้ปญั หาอย่างไร
2.5 ให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกันว่า สมควรจะแก้ปญั หาอย่างไรหรือการเข้าไปมีสว่ น
ร่วมในการแก้ปญั หานัน้ โดยตรงให้มากขึน้ จะกระทําหรือแก้ปญั หานัน้ อย่างไร ในการนี้ครูจะต้อง
คอยสนับสนุ นในการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยการตัง้ คําถามให้
หัดอภิปราย รวมทัง้ ช่วยสรุปความคิดเห็นคําตอบของนักเรียนแต่ละคน
3. การใช้ประสบการณ์ตรง การพัฒนาเจตคติทไ่ี ด้ผลดียง่ิ ก็คอื การให้นกั เรียนได้รบั
ประสบการณ์ตรงซึง่ ครูสามารถจัดกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้นาฏกรรม จินตลีลา การแสดง
ละคร ทัศนศึกษา การได้มโี อกาสพบปะบุคคลทีท่ รงคุณวุฒ ิ บุค คลทีม่ ชี อ่ื เสียง หรือ การใช้สอ่ ื การสอน
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ประกอบการเรียนการสอนในชัน้ เรียน เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าครูสามารถหาตัวแบบอย่างที่
เป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียน ซึง่ อาจจะเป็ นตัวแบบทีพ่ บเห็นได้งา่ ย เช่น รูปภาพ ภาพโฆษณาข้อมูล
ข่าวสารทางสือ่ สารมวลชน หรือบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ถ้าครูสามารถนํามาให้เป็นผูช้ กั นําก็จะ
บังเกิดผลต่อการปลูกฝงั และพัฒนาเจตคติของนักเรียนไปในทางทีพ่ งึ ปรารถนาได้อย่
างมากแต่
จะต้องไม่ลมื ว่า ตัวครูเองจะเป็ นตัวแบบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีส่ ดุ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของ
นักเรียน ฉะนัน้ ครูผสู้ อนจะต้องกระทําตนให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือ มีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน มีความสนใจเป็ นมิตรและเข้ากับนักเรียนได้ด ี มีอารมณ์รา่ เริงแจ่มใสมีความรูด้ ี กว้างขวาง
และรูจ้ กั ทํางานอย่างมีแบบแผน นอกจากนี้ครูยงั สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่ ฝึกปฏิบ ัตใิ ห้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียน โดยการใช้สภาพแวดล้อมเรือ่ งหนึ่ง หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนัน้
ต้องเริม่ ด้วยการฝึกปฏิบตั จิ นเคยชิน แม้ว่าเจตคติบางอย่างอาจฝงั ลึกยากทีจ่ ะแก้ไขเปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะการกระทําด้วยการบังคับ แต่ครูสามารถทําได้โดยการปลูกฝงั เจตคติทพ่ี ึ งปรารถนาขึน้
แทนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วยการเชือ่ มโยงเนื้อหาวิชา พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
และใช้วธิ กี ารสอนหลายๆ รูปแบบ รวมทัง้ ใช้กจิ กรรมหลักสูตรทีใ่ ห้ฝึกปฏิบตั จิ ริงในสิง่ ทีส่ อดคล้องกับ
เจตคติใหม่ทเ่ี ราต้องการปลูกฝงั
4. การจัดประสบการณ์ทส่ี ร้างความพึงพ อใจทางอารมณ์ ครูจะต้องแสดงความเป็นมิตร
แสดงความสนใจต่อนักเรียน สามารถสร้างความกระตือรือร้นใคร่อยากศึกษาเรียนรูแ้ ละรูจ้ กั หาทาง
ให้นกั เรียนแต่ละคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียน รูส้ กึ พอใจต่อบทเรียนสภาพแวดล้อม
บรรยากาศในชัน้ เรียน รวมถึงภายในบริเวณโรงเรียนทัง้ หมด
วิธกี ารพัฒนาเจตคติในวิธกี ารต่างๆ ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ มีผทู้ ไ่ี ด้นําวิธกี ารต่างๆ
ดังกล่าวมา พัฒนาเจตคติในการดูแลสุขภาพของตนเองเอง ดังเช่น การศึกษาของ พัชรี ดวงจันทร์
(2553) ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเอง แ ละการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองเพือ่ การปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปรทางกายภาพในเด็ก
นักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคําแหง
กรุงเทพมหานครโดยนําเอาแนวคิดของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และการ
ควบคุมตนเอง (Self-control) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของการรับรูก้ ารควบคุม พฤติกรรม (Perceived
behavioral control: PBC) ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สร้างโปรแกรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็กอ้วนทีเ่ สีย่ งต่อการ
เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีกจิ กรรม ประกอบด้วย การบรรยาย การตัง้ คําถาม การเล่นเกม การ
ฝึกซ้อมและลงมือปฏิบตั จิ ริงทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม การอภิปรายกลุม่ ย่อย การฝึกคิดเป็น
รายบุคคลและรายกลุม่ และการนําประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ การใช้ตวั แบบ
โดยการให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นตัวแบบทีป่ ระสบความสําเร็จจากการแสดงพฤติกรรม เช่น นักเรียนที่
ประสบความสําเร็จจากการลดนํ้าหนักแต่ละสัปดาห์ หรือ นักเรียนทีส่ ามารถแสดงพฤติกรรมได้
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ตามทีม่ อบหมาย ซึง่ จะทําให้กลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ ว่าเขาก็สามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้ถา้ เขา
พยายามจริงและไม่ยอ่ ท้อ รวมถึงการการสาธิตการออกกําลังกายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ จะช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดการเรียนรูพ้ ฤติกรรมหรือทักษะใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นผลจากการแสดงของตัวแบบ (ผูส้ าธิต ) การ
ให้กลุ่มตัวอย่างได้เห็นตัวแบบ (เพื่อนในกลุ่ม ) แสดงพฤติกรรมทางบวกแล้วได้รบั การเสริมแ รง ซึง่
จะช่วยกระตุน้ กลุม่ ตัวอย่างให้แสดงพฤติกรรมทางบวกหรือระงับพฤติกรรมทางลบ รวมทัง้ การให้
ผูป้ กครองเป็ นตัวแบบในการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกกําลัง นอกจากนี้ยงั ใช้แนวคิด
กระบวนการกลุม่ แนวคิดการสร้างความตระหนักโดยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การให้ชงและบั
ั่
นทึก
นํ้าหนักของตนเองทุกสัปดาห์ และการให้บนั ทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออก
กําลังประจําวัน และแนวคิดเกีย่ วกับการใช้เกมประกอบการเรียนการสอน โดยประเภทของเกมที่
นํามาใช้ในโปรแกรม ได้แก่ เกมละลายพฤติกรรมและ เกมเพือ่ ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึง่ สามารถ
สรุปผลว่า 1) โปรแกรมการควบคุมตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสามารถช่วยรักษา
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุม่ ทดลองให้คงอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่แตกต่าง จากก่อนการทดลอง
ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั โปรแกรมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีแ่ ย่ลง ทําให้พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทั ้งสองกลุม่ เกิดความแตกต่างกันเมือ่ ทําการวัดภายหลังการทดลอง 2) โปรแกรมการ
ควบคุมตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง สามารถเพิม่ ระดับพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
ออกกําลังในกลุ่มทดลองให้สงู กว่าก่อนการทดลอง แต่กย็ งั ไม่สงู พอทีจ่ ะทําให้เกิดความแตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั โปรแกรม
จากข้อมูลข้างต้นนักวิชาการหลายท่านได้ใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีห่ ลากหลาย มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเจตคติต่อพฤติกรรม เช่น การบรรยาย การตัง้ คําถาม การเล่นเกม การฝึกซ้อมและลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ การอภิปรายกลุม่ ย่อย การฝึกคิดเป็นรายบุคคลและราย กลุ่ม
และการนําประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ การใช้ตวั แบบโดยการให้กลุม่ ตัวอย่าง
เห็นตัวแบบทีป่ ระสบความสําเร็จจากการแสดงพฤติกรรม การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ การบรรยาย
การใช้บทบาทสมมติการทดลองประเมินนํ้าหนักของตนเอง การแสดงความคิดเห็น
การสํารวจ
อาหารทีข่ ายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง รวมทัง้ การจัดบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบทีส่ นุกสนาน ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ พบผลว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติทด่ี ขี น้ึ ในเรือ่ งนัน้ ๆ ดังนัน้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําประเด็นของการพัฒนาหรือเสริมสร้าง หรือปลูกฝงั เจตคติดงั กล่าว
มาข้างต้นเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ให้เด็กกลุม่ ตัวอย่างมีเจตคติทด่ี ี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากที่
เหมาะสมต่อไป
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รูปแบบการสร้างกิ จกรรมการศึกษาเชิ งหรรษา (Edutainment)
ในการสร้างกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จําเป็นต้องมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมทีค่ วามเหมาะสมกับกลุม่ ทดลองทีจ่ ะศึกษา โดยในการศึกษาครัง้ นี้เป็น
การศึกษาในกลุ่มวัยรุน่ ตอนต้นซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อจากวัยเด็ก ซึง่ กลุ่มวัยดังกล่าวยังต้องก ารการ
เรียนรูท้ ม่ี คี วามสนุ กสนาน จึงจะสามารถซึมซับบทเรียน หรือแนวคิดในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่
พยายามจะสอดแทรกต่างๆ ได้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ จากแนวคิดทางการจัดการศึกษาสมัยใหม่ ทพ่ี บว่านักเรียน
ในวัยนี้ตอ้ งการการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ เนื้อหาทีม่ คี วามทันสมัยภายใต้บรรยากาศทีม่ คี วามสนุกสนานใน
ขณะทีเ่ รียน ซึง่ พบว่า การกระทําดังกล่าว จะทําให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้รวดเร็วขึน้ ในบรรยากาศ
ทีม่ คี วามสนุ กสนาน จึงมีผนู้ ําแนวคิด "ความบันเทิง"มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม
คําว่า “Education” และ “Entertainment” เป็นคําว่า “Edutainment” ซึง่ แปลเป็ นไทยว่า “การศึกษาเชิง
หรรษา” ซึง่ สารานุ กรมวิกพิ เี ดียได้ให้ความหมายการศึกษาเชิงหรรษาว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของความ
บันเทิงซึง่ ออกแบบเพื่อใช้ในการศึกษา สอดคล้องกับบทความเรือ่ งThe Dynamics of Teaching-part
ทีใ่ ห้ความหมายการศึกษาเชิงหรรษาว่า เป็นวิธสี อนแบบหนึ่งทีด่ งึ ดูดความสนใจ ความตัง้ ใจของ
ผูเ้ รียน และมีความสนุ กสนานหรรษาในขณะจัดการเรียนการสอน ทัง้ นี้ ประวัตขิ องการศึกษาเชิง
หรรษานัน้ ได้มกี ารพัฒนามาจากวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้แนวคิดดังกล่าวมา
เป็นเวลานาน มากแล้วในเรือ่ งเกีย่ วกับรายการให้แก่เด็ก หรือรายการทีอ่ อกแบบเพื่อการเรียนการ
สอนอย่างสนุ กสนานมีความบันเทิง (White R. 1999) ต่อมา แนวคิดดังกล่าวนี้ได้รบั การยอมรับจาก
วงการอุตสาหกรรมบันเทิงด้านครอบครัว โดยพัฒนามาจากกิจกรรมทีบ่ ดิ ามารดาผูป้ กครองทํากัน
อยูเ่ ป็นประจําในการสอนบุตรหลาน โดยใช้การพักผ่อนหย่อนใจหรือหาความบันเทิงนอกบ้านกับ
บุตรหลาน เช่น การพาไปเทีย่ วสวนสัตว์ สวนสนุ ก การไปชมพิพธิ ภัณฑ์ สวนพฤษศาสตร์ สวนนํ้า
ท้องฟ้าจําลอง การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น โดยนักอุตสาหกรรมบันเทิงได้นํากิจกรรมเหล่านี้
มาจัดเป็นการเรียนรูท้ ย่ี งั คงความสนุ กสนานเพลิดเพลินและได้เรียนรูด้ ว้ ยเพือ่ เป็นแนวทางหนึ่งใน
การจัดการศึกษา ซึง่ เรดิก (Radick. 2004: 3-4) ได้กล่าวว่า การนําความบันเทิงเข้ามาใช้จดั การศึกษา
เริม่ มาตัง้ แต่ศตวรรษทีผ่ า่ นมา และได้รบั ความนิยมมากมาจนถึงปจั จุบนั ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือทาง
การศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ ทัง้ นี้ การศึกษาเชิงหร รษาจัดได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพยนต ร์
รายการโทรทัศน์ พิพธิ ภัณฑ์ เกมส์ เวบไซต์ เป็นต้น ทัง้ นี้แนวคิดการเรียนรูแ้ บบหรรษานี้ถอื เป็น
รูปแบบการเรียนยุ คใหม่ และมีประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนในด้านการช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ตรงทีป่ ระสบด้วยตนเอง ซึง่ ไรลีย์ (Riley. 2002: 1-3) ได้สรุปประโยชน์ของการศึกษา
แบบหรรษา ในการนํามาใช้กบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าํ หรับนักเรียนไว้วา่
เป็ นรูปแบบทีม่ ี
ประโยชน์และสามารถสร้างความสนใจแก่นกั เรียนเป็นอย่างมาก และทําให้นกั เรียนตระหนัก
ความสําคัญของกิจกรรมการศึกษา
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ทัง้ นี้ ปจั จัยทีท่ าํ ให้การศึกษาเชิงหรรษามีคณ
ุ ค่าประกอบด้วย
1. ผูส้ อนมีความรอบรูแ้ ละแตกฉานในเนื้อหาทีจ่ ะสอน
2. มีเอกสารประกอบการค้นคว้าอย่างพอเพียง
3. ผูส้ อนมีความสนุ กสนานในการสอน
4. ผูเ้ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
จากการทบทวนวรรณกรรม ในเรือ่ งการนําแนวความคิดการศึกษาเชิงหรรษามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ การเรียนรู้ ต่างพบว่า มีผลดีต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังรายงานวิจยั ของ
Edgens, Nickel, and Morey (2004) ทีร่ ายงานว่า กิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษาจูงใจผูเ้ รียนให้ม ี
ความคิดวิเคราะห์ ทบทวนความเชือ่ ความรู้ และการรับรูข้ องตนในเชิงการวิเคราะห์การวิจารณ์มาก
ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับคํากล่าวของ White (2004: 1) ผูผ้ ลิตรายการเทเลแทปบี้ ของ BBC โทรทัศน์
และวีดที ศั น์ เป็ นสือ่ ทีม่ พี ลังในการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี มีความสําคัญในการพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กยุคปจั จุบนั Kjos (2004: 1) ซึง่ อ้างถึงบทความ The Transformation of Distance
Learning to Distributed Learning ไว้วา่ เยาวชนมีธรรมชา ติของความอยากรูอ้ ยากเห็นและมี
จินตนาการให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รบั ความบันเทิงทีจ่ ดั โดยมืออาชีพในรูปความสนุก วิดโี อเกมส์ หรือ
ภาพยนต์รายการโทรทัศน์ซง่ึ สร้างจากจินตนาการของเด็กๆ เป็นการสร้างภาพเอือ้ ทีน่ ําความน่าตื่น
ตาตื่นใจ เสริมสร้างความอยากรูอ้ ยากเห็นซึง่ จะนําไปสูการรั
่ กการแสวงหา ความรูด้ ว้ ยตนเอง Antonieti
(2002)ได้รายงานว่าผูส้ อนและผูเ้ รียนเมือ่ ใช้ได้ multimedia แล้วต่างตระหนักถึงความสําคัญต่อ
กระบวนการเรียนรู้ Bannert (2002) แสดงแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับ Antoinette โดยรายงานว่า
การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนวางแผน ติดตามและประเมินผล เป็ นวิธหี นึ่งทีย่ กระดับทักษะการคิดซึง่ ทําให้ได้
เมือ่ มี hypermedia
ทัง้ นี้ในการจัดกิจกรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในเด็กนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 สังกัดเขตการศึกษา 7 จังหวัดนครนายกในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญของแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) โดยจะเอาแนวคิดการจัด
กิจกรรมทีม่ คี วามสนุ กสนานมาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากหวาน และการทําความสะอาดช่องปากของนักเรี ยน ผ่าน
รูปแบบสือ่ และกิจกรรมเกมส์ทม่ี คี วามสนุกสนาน อันจะนําไปสูก่ ารเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วและกระตุน้
ให้เปลีย่ นแปลงการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองจนเกิดพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากทีเ่ หมาะสมในทีส่ ดุ
จากการทบทวนเอกสารรูปแบบการจัดกิจกรรมข้างต้น ส ามารถสรุป รูปแบบการสร้าง
กิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของงานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องได้ดงั
ตาราง 5
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/

/ /

เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์
(2542)

ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง

/ / /

เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543)

ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองและ
การควบคุมตนเอง

/

/

ศิราพร งามแสง (2546)

ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม

/

/ / /

/

/ /

/

/ / /

ทฤษฎีเรียนรูป้ ญั ญาสังคม
จักรกฤษณ์ พลราชม และ
การรับรูค้ วามสามารถ
คณะ (2550)
ตนเอง ร่วมกับ การควบคุม
ตนเอง
ปญั นี กิตติพงศ์พทิ ยา
และคณะ (2551)

ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเอง

/

/
/ /

การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อม

ธงชัย ปรีชา (2540)

ทฤษฏีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
ร่วมกับการได้รบั แรง
สนับสนุนทางสังคม

บันทึกการดูแลสุขภาพช่องปาก

/

การเสริมแรงจากครูและผูว้ จิ ยั

/

การเสริมแรงโดยการให้รางวัล

ทฤษฏีการรับรู้
ความสามารถตนเอง

การอภิปรายกลุ่ม

เยาวรัตน์ ตรีธญ
ั ญา
ทรัพย์ (2538)

บรรยายประกอบสไลด์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/
เทคนิ กที่ใช้จดั กิ จกรรม

การเสนอตัวแบบ

ผูว้ ิ จยั

การสาธิตและฝึ กปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั

การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

ตาราง 5 สรุปรูปแบบการสร้างกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก

103

บันทึกการดูแลสุขภาพช่องปาก

การเสริมแรงจากครูและผูว้ จิ ยั

การเสริมแรงโดยการให้รางวัล

การอภิปรายกลุ่ม

บรรยายประกอบสไลด์

การเสนอตัวแบบ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/
เทคนิ กที่ใช้จดั กิ จกรรม

การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

ผูว้ ิ จยั

การสาธิตและฝึ กปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั

ตาราง 5 (ต่อ)

แซควิกและคณะ (2548) ทฤษฎีการควบคุมตนเอง
เทคนิกควบคุมสิง่ เร้า

/

เกศแก้ว สอนดี (2548)

ทฤษฎีการควบคุมตนเอง
เทคนิกควบคุมสิง่ เร้า

/

เบอร์เน็ตและคณะ
(2545)

ทฤษฎีการควบคุมตนเอง
เทคนิกการเสริมแรง
ตนเองและลงโทษตนเอง

อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา
(2553)

แบบแผนความเชือ่ ด้าน
สุขภาพและทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคม

/
/ /

/

/

ตัวแปรปฏิ สมั พันธ์ร่วมของปัจจัยทางจิ ตสังคมกับ พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นงานวิจยั ทีอ่ ยูบ่ นหลักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ทว่ี า่ ด้วย
พฤติกรรมของมนุ ษย์จะปรับเปลีย่ นได้ขน้ึ อยูก่ บั หลายปจั จัยทัง้ ปจั จัยภายในและภายนอก ประกอบ
กับมนุ ษย์นนั ้ มีความแตกต่างกันถึงแม้จะได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเดียวกัน
ใน
สภาพแวดล้อมและช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม ผลพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ก็จะไม่เท่ากัน ขึน้ กับเงือ่ นไข ของ
ความแตกต่างด้านปจั จัยทางจิตสังคมของแต่ละคนทีต่ ดิ ตัวมา ดังนัน้ ในการวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ จะ
ทําการศึกษาปฏิสมั พันธ์รว่ มของปจั จัยทางจิตสังคม ซึง่ จะได้มาจากการศึกษาปจั จัยอิทธิพลในการ
วิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ จะนํามาศึกษาร่วมกับโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ว่าคนประเภทใดเมือ่ เข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้วจะช่วยเสริมให้โปรแกรมนี้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เพือ่
เป็นประโยชน์ในการนําผลการวิจยั ไปอธิบายทีเ่ ฉพาะเจาะจง ลงไปเฉพาะกลุ่มหรือประเภทของ
บุคคลหรือกลุ่มเสีย่ งกลุ่มใดทีต่ อ้ งเข้ารับการฝึกด้วยโปรแกรมนี้ ถึงจะได้ผลช่วยพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากได้ดจี งึ ทําให้เห็นผลของโปรแกรมได้ชดั เจนขึน้
ซึง่ งานวิจยั เชิงทดลองแบบ
แฟคตอเรียลจึงเหมาะสําหรับงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
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จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากต่างๆ ข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่ามีหลายรูปแบบกิจกรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทีส่ ามารถส่งผลให้เกิดการเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้ และพบว่าตัวแ ปรต่างๆ ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทัง้ หมด มีลกั ษณะที่
ตัวแปรต้นใช้ตวั แปรหลายๆ ตัวเพือ่ ร่วมทํานายตัวแปรตาม ซึง่ สอดคล้องกับตัวแปรทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ทีม่ กั มีผลของปฏิสมั พันธ์รว่ มระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึง่ ทําให้งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องส่วนใหญ่ม ี
การออกแบบการทดลองเป็ นแบบ Factorial Design เนื่องจากผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสําหรับ
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ มักมีความเกีย่ วพันเชือ่ มโยงกับปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
สูงบางตัวเสมอ ด้วยเหตุน้ี จึงนํามาสูก่ รอบแน วคิดของการวิจยั ในระยะที่ 2 ทีม่ กี ารนําทฤษฎีและ
แนวคิดการปรับพฤติกรรมของแบนดูรา และ จิตลักษณะทีส่ าํ คัญบางประการในการวิจยั ระยะที่ 1
มาร่วมกันใช้เพือ่ สร้างโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง เป็นตัวแปรจัดกระทํา และ การรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และเจตคติท่ี ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปากเป็นตัวแปรจัด
ปฏิสมั พันธ์รว่ ม ทําให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ในระยะที่ 2 เป็นดังนี้
กรอบแนวคิ ด การวิ จยั ในระยะที่ 2
เป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั เชิงทดลอง (Experiment Study) โดยมุง่ ทีจ่ ะประเมินผลการ
ฝึกอบรม ในโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
โดย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 แสดงไว้ดงั ภาพประกอบ 28
ตัวแปรอิ สระ
-

การได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การไม่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ตัวแปรปฏิ สมั พันธ์ร่วม
ตัวแปรจิตและสถานการณ์ทส่ี าํ คัญในระยะที่ 1
- การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
- สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
- เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก

ตัวแปรตาม
ตัวแปรพฤติ กรรม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
- พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
- พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
ตัวแปรทางกายภาพ
สภาวะอนามัยช่องปาก
- ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index)

ภาพประกอบ 28 กรอบแนวคิดการดําเนินการวิจยั ในระยะที่ 2
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สมมติ ฐานการวิ จยั ระยะที่ 2
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุ่น ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร เพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะ
อนามัยช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
2. นักเรียนทีม่ ี ระดับของ ตัวแปรจิตสังคม ทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ ได้รบั โปรแกรมการ
ปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากแตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ใน ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ี (Sequential quantitative method)
สามารถแบ่งออกเป็ น2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็นการวิจยั การวิจยั เชิงสาเหตุ (Causal research)
เพื่อศึกษาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้น และการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ น การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) เพือ่
ทดสอบประสิทธิผลของ โปรแกรม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่
ตอนต้น ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทําวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัง้ นี้ มีรายละเอียดในวิธกี ารดําเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

การวิ จยั ในระยะที่ 1
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
1 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก จํานวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนเมืองนครนายก โรงเรียนปิยชาติพฒ
ั นา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย โรงเรียนปากพลีวทิ ยาคาร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา
กร" โรงเรียนเขาเพิม่ นารีผลวิทยา โรงเรียนเลขธรรมกิตติ ์วิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียน
ภัทรพิทยาจารย์ ซึง่ มีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิน้ 1,912 คน (ข้อมูลสํารวจจํานวนนักเรียนมัธยม สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2554)
1.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1
ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของ
โรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา ของ โรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักง านเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก จํานวน ขัน้ ตํ่า 300 คน โดยมีการกําหนดขนาดตัวอย่าง และ
วิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1) การกําหนดขนาดตัวอย่าง
คณะผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้กฎทีว่ า่ อัตราส่วนระหว่าง
หน่ วยตัวอย่าง ต่อ จํานวนตัวแปร สังเกต ควรจะเป็ น 20 หน่ วยตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปรสังเก ต
(นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 54) จึงจะเป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรได้และมีจาํ นวนพอเพียงทีจ่ ะทําให้
ผลการวิจยั เชื่อถือได้ ในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปร สังเกตทีใ่ ช้ในการวิจยั รวมจํานวน 15 ตัวแปร จึง
ประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามข้อกําหนดนี้อย่างน้อย 300 คน
2) วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุม่ แบบสองขัน้ ตอน (Two – stage sampling)
โดยประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย โดยขัน้ ที่ 1 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ (stratified random sampling)
โดยกําหนดขนาดของโรงเรียนเป็ นตัวแปรแบ่งชัน้ ภูมจิ าก 11 โรงเรียน ให้ทาํ การสุม่ โรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กอย่างละ 2 โรงเรียน รวมเป็น 4 โรงเรียน ต่อมาในขัน้ ที่ 2 จะทําการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling) โดยสุ่มเลือกนักเรียนมาโรงเรียนละ 2-3 ห้อง ห้องละประมาณ 40-50 คน
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นจํานวนทัง้ สิน้ 391 คน ทีไ่ ด้รบั แบบสอบถาม
กลับมาทีม่ คี วามสมบูรณ์ จากแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.75
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย แบบตรวจฟนั และแบบสอบถาม
โดยแบบตรวจฟนั จะประกอบด้วย 2 แบบตรวจ ประกอบด้วย
1. แบบตรวจประเมินสภาวะอนามัยช่องปาก
2. แบบตรวจประเมินทักษะการแปรงฟนั
และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 8 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค
ตอนที่ 6 แบบสอบถามปจั จัยสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ตอนที่ 8 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบตรวจฟัน
1.1 แบบตรวจประเมิ นสภาวะอนามัยช่องปาก
เป็ นแบบตรวจทีใ่ ช้ วัดสภาวะอนามัยช่องปาก โดยใช้แบบตรวจ ตามดัชนี คราบอ่อน
ของ กรีนและเวอมิลเลียน(Greene; & Vermillion. 1960) ตามเกณฑ์การให้คะแนนของดัชนี ซึง่ การตรวจ
จะใช้การดูดว้ ยกระจกส่องปากและทีต่ รวจ ตรวจหาคราบอ่อนบนตัวฟนั ก่อน โดยใช้ดา้ นข้างของ
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Explorer No.5 ลากไปตามด้านฟนั ทีต่ รวจ โดยฟนั ซีท่ ก่ี าํ หนด จะต้องเป็ นฟนั แท้ทข่ี น้ึ เต็มทีแ่ ล้วและ
ฟนั ด้านทีถ่ กู ตรวจนั ้ นจะต้องมีพน้ื ทีข่ องเนื้อฟนั ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่าง น้อยครึง่ หนึ่งของเส้นรอบตัวฟนั ซึง่
แบ่งช่องปากออกเป็ น 6 บริเวณ (Segment) ทีท่ าํ การตรวจ ประกอบด้วย บริเวณฟนั หลังบนข วา
บริเวณฟนั หน้าบน บริเวณฟนั หลังบนซ้าย บริเวณฟนั หลังล่างซ้าย บริเวณฟนั หน้าล่าง บริเวณฟนั
หลังล่างขวา
การบันทึกคะแนน บันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยตรวจฟนั ทุกซีใ่ น
แต่ละบริเวณทีท่ าํ การตรวจ (Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual) ของฟนั
และให้เลือกบันทึกเฉพาะค่าทีส่ งู ทีส่ ุดในแต่ละบริเวณ เป็ นค่าตัวแทนแต่ละบริเวณ (Segment) นัน้
เกณฑ์การให้คะแนนของ ดัชนี คราบอ่อน (Debris Index: DI)
คะแนน
เกณฑ์
0
1

2
3

ไม่มคี ราบอ่อนบนตัวฟนั หรือคราบสีบนด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกขึน้ มา
ไม่เกิน1/3 ของความยาวด้านฟนั หรือมีคราบสีบนตัวฟนั
โดยไม่จาํ กัดขอบเขตของผิวฟนั ทีต่ ดิ สี
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกเกิน
1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของความยาวด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิว ฟนั นับจากขอบเหงือกเกิน
2/3 ของความยาวด้านฟนั

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน ดัชนี คราบอ่อน (Debris Index)
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การคํานวณ
ให้คาํ นวณค่า ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) ด้วยเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index: DI) = คะแนนรวมทัง้ หมดทีว่ ดั ได้
DI = …………………………………………

1. รวมคะแนนทุก segment ทีต่ รวจ และบันทึกให้คะแนนไว้ ซึง่ จะมีคา่ ตัง้ แต่0-36 คะแนน
2. ค่าของดัชนีคราบ อ่อนของแต่ละคน จะมีคา่ เท่ากับผ ลรวมของ ดัชนีคราบ อ่อนจากทุก
บริเวณทีท่ าํ การตรวจ (Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual)
การแปลผล
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index) จะอยูร่ ะหว่าง 0-36 โดยคะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับที่
มาก หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีไ่ ม่ด ี คะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับทีน่ ้อย หมายถึง มีอนามัยช่องปากที่
ดีกว่า
1.2 แบบประเมินทักษะการแปรงฟันที่ถกู วิ ธี
เป็ นแบบประเมินทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี โดยมี ทีมทันตบุคลากร เป็ นผูส้ งั เกตและจด
บันทึก โดยผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงมาจากดัชนีวดั ทักษะด้านอนามัยช่องปาก
(Oral hygiene skill
achievement index: S.A.I.) ของ Niederman.R, Sullivans (1981: 143-156) โดยดัดแปรงให้
เหมาะสมกับคําแนะนําในการแปรงฟนั ของกรมอนามัย โดยจะวัดทักษะการแปรงฟนั ใน2 องค์ประกอบ
คือ แปรงฟนั ครบตําแหน่ ง (Placement) และแปรงฟนั ถูกวิธ ี (Motions) ทัง้ หมด 17 บริเวณ
ประกอบด้วยบริเวณผิวฟนั 16 ส่วน และลิน้ 1 ส่วน
สําหรับการประเมินแปรงฟนั ในด้านต่างๆ ของฟนั นัน้ จะเน้นทีก่ ารวางแปรงสีฟนั และ
วิธกี ารแปรงฟนั ซึง่ มีดงั ต่อไปนี้
ตําแหน่ งการวางแปรงสีฟัน
1. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 1-12 คือ ให้หน้าตัดขนแปรงชีไ้ ปทางด้านเหงือกและ
คอ ฟนั เอียงขนแปรงออกเล็กน้อย (ทํามุม 45 องศา กับคอฟนั ) ตรงจุดระหว่างรอยต่อของคอฟนั
และขอบเหงือก
2. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ วางหน้าตัดของขนแปรงบนหน้าตัดของ
ฟนั หรือด้านบดเคีย้ วของฟนั
3. การวางตําแหน่ งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 17 คือ ให้วางขนแปรงบนลิน้ โดยการตัง้ ขนแปรงตรง
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วิ ธีการแปรงฟัน
1. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 1-6 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ปดั แปรงลงล่าง
2. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 7-12 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆ ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ปดั แปรงขึน้
บน

3. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ ถูไป ถูมา ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ั่ ง
4. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 17 คือ กวาดขนแปรงออกมา 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ั่ ง
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีทกั ษะด้าน การแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี มี
เกณฑ์การให้คะแนน โดยพิจารณาจาก ตําแหน่งการวางแปรง และวิธกี ารแปรงฟนั ดังนี้
ตําแหน่ งการวางแปรงสีฟนั
คะแนน 0 คือ วางแปรงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้วางแปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วางแปรงได้ถูกต้อง
วิธกี ารแปรงฟนั
คะแนน 0 คือ วิธกี ารแปรงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วิธแี ปรงถูก ต้อง
ทัง้ นี้ มีการคิดคะแนนทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธขี องแต่ละคนดังนี้
คะแนนการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี = คะแนนรวม ตําแหน่งการแปรงฟนั +วิธกี ารแปรงฟนั
ค่าของคะแนนทักษะการแปรงฟนั ของแต่ละคนจะมีคา่ เท่ากับผลรวมของคะแนนทักษะการ
แปรงฟนั จากทุกบริเวณทีท่ าํ การตรวจ
ในการศึกษาครัง้ นี้ จะใช้เกณฑ์การประเมินทัง้ 17 บริเวณในช่องปาก ทัง้ นี้ ผูท้ ่ี เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีบริเวณทีท่ าํ การตรวจได้ครบ หากมีบริเวณทีต่ รวจไม่ได้ หรือฟนั สูญเสียในบริเวณ
นัน้ จะถูกคัดออก และให้คะแนนแต่ละบุคคล เป็นผลรวมคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้ ซึง่ จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง0-34
ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากแสดงว่ามีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
การปรับมาตรฐานการตรวจ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทําการตรวจสภาวะอนามัยช่องปากและประเมินทักษะการแปรงฟนั
ทีถ่ กู วิธขี องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 โดยใช้ดชั นีคราบอ่อนและดัชนี ประเมินทักษะการแปรง
ฟนั ทีถ่ กู วิธ ี โดยทีมทันตแพทย์ทผ่ี า่ นการฝึกตรวจและปรับมาตรฐานจํานวน 2 คน โดยจะมีการปรับ
มาตรฐาน (Calibration) ทัง้ ในระหว่างตัวผูต้ รวจเอง (Intra-calibration) และระหว่างผูต้ รวจด้วยกัน
(Inter-calibration) เพือ่ ลดการคลาดเคลือ่ น และอคติทเ่ี กิดขึน้ ในการแปลผล การตรวจ ทัง้ นี้ การปรับ
มาตรฐานต้องมีคา่ ความสอดคล้อง (Percent agreement) มากกว่าร้อยละ 70 และค่าสถิตแิ คปป้า
(Kappa statistic) มากกว่า 0.80 จึงจะสามารถยอมรับผลการตรวจได้ ทัง้ นี้ หากผลการตรวจมีความ
ผิดปกติ ต้องทําการปรับมาตรฐานการตรวจใหม่ระหว่างทันตแพทย์ผตู้ รวจทัง้ สอง
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นอกจากนี้แล้ ว เพือ่ ให้ควบคุมมาตรฐานการตรวจให้มคี วามเทีย่ งตรง จึงจึงกระบวนการ
ตรวจฟนั ในเงือ่ นไขสภาวะแวดล้อม โดยใช้ผตู้ รวจทีเ่ ป็นทันตแพทย์ทม่ี ปี ระสบการณ์ตรวจ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ผูต้ รวจ 2 รายมีค่าความสอดคล้อง (Percent agreement) ร้อยละ 92.86 และค่าสถิตแิ คปป้า
(Kappa statistic) เท่ากับ 0.86 โดยการตรวจฟนั ทําในเวลาเดิมทุกครัง้ คือ ช่วงหลังอาหารเช้า ก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน และไม่บอกกําหนดการตรวจฟนั ให้แก่นกั เรียนทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ถ้ามี
บริเวณทีต่ รวจไม่ได้ ให้คดั ออกจากการศึกษา
2. แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
เพือ่ วัดระดับการรับรูเ้ กีย่ วกับปจั จัยที่ เกีย่ วข้องกับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของ
วัยรุน่ ตอนต้น เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 8 ตอน มีดงั นี้
1) แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
จํานวน 8 ข้อ
2) แบบสอบถามการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
จํานวน 7 ข้อ
3) แบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
จํานวน 10 ข้อ
4) แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
จํานวน 8 ข้อ
5) แบบสอบถามการรับรู้ภาวะคุกคามของโรค
จํานวน 9 ข้อ
6) แบบสอบถามปจั จัยสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
จํานวน 15 ข้อ
7) แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเอง
จํานวน 10 ข้อ
8) แบบสอบถามการควบคุมตนเอง
จํานวน 10 ข้อ
เครือ่ งมือดังกล่าวมีรายละเอียดการสร้าง เกณฑ์การให้คะแนน และการหาคุณภาพ ของ
เครือ่ งมือ ดังต่อไปนี้
2.1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างเป็นปจั จัยชีวสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยคําถาม 8 ข้อ สอบถามในเรือ่ งเกีย่ วกับ เพศ ผลการเรียน ผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก ระดับ
การศึกษาของผูป้ กครอง เงินค่าขนม การไปพบทันตแพทย์ ปญั หาสุขภาพช่องปากในปจั จุบนั
2.2 แบบสอบถามพฤติ กรรมบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
เป็ นแบบสอบถามชนิดและความถีข่ องอาหารที่ นักเรียนรับประทานในช่วง 1 สัปดาห์ท่ี
ผ่านมา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้จากแบบสอบถามการบริโภคในงานวิจยั ทีเ่ คยทํามาในอดีต (พัชรี ดวงจันทร์.
2550: ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของแบบสอบถามเท่ากับ 0.735) โดยให้นกั เรียนระบุว่า ในรอบสัปดาห์
ทีผ่ า่ นมาตนเองได้รบั ประทานอาหารแต่ละชนิด ทัง้ ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อฟนั และอาจทําอันตรายต่อฟนั
บ่อยเพียงใด ตัง้ แต่ไม่เคยกินเลย จนถึง กินเป็นประจํา ทุก วัน มีคะแนนระหว่าง 0 ถึง 7 ตามลําดับ
จํานวนทัง้ หมด 7 ข้อ คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 0 – 49 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ี พฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปากดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่า มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง .45 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟา
ทัง้ ฉบับ เท่ากับ .78
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ตัวอย่างข้อคําถามเช่น
ในสัปดาห์ท่ีผา่ นมา นักเรียนกินอาหารต่อไปนี้บอ่ ยเพียงใดจาก “กินทุก วัน” ถึง “ไม่กนิ เลย”
กิ นทุก
วัน

ข้อ

อาหาร

1
2

ขนมหวาน เช่น นํ้าแข็งใสราดนํ้าหวาน
นํ้าอัดลมหรือนํ้าหวาน เช่น เป๊บซี่ โค้ก
แฟนต้า มิรนิ ด้า นํ้าแดง นํ้าเขียว ชาเย็น

6
วัน

5 วัน 4วัน 3 วัน

2
วัน

1 ไม่กิน
วัน เลย

2.3 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคและอนามัยช่องปาก
เป็ นแบบสอบถามเพือ่ วัดความรูค้ วามเข้าใจและการนําไปใช้เกีย่ วกับโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบและการดูแลอนามัยช่องปาก ประยุกต์มาจากแนวคิดการจัดระบบความรูต้ ามจุดมุง่ หมาย
การศึกษาของ บลูม (Bloom’s taxonomy) ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive domain) และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นแบบสอบถามชนิดจํากัดตัวเลือกถูกผิด มี คําตอบทีถ่ กู เพียงข้อเดียว จํานวน 10 ข้อ แต่ละข้อมี
คะแนนเท่ากับ 1 สําหรับข้อถูก และ 0 สําหรับข้อผิด คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 10 ซึง่ ผูต้ อบที่
ได้คะแนนสูง กว่าแสดงว่า มีความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า กว่า มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .17 - .33 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้อง
ภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .55
ตัวอย่างข้อคําถามเช่น
ข้อ

ข้อคําถาม

1
2

การใช้ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันการเกิดฟนั ผุได้
การแปรงฟนั แบบถูไป -ถูมาแรงๆ ทัง้ ฟนั บนและฟนั ล่าง ทําให้
ฟนั สะอาด

ถูก

ผิด

ไม่แน่ ใจ

2.4 แบบสอบถามเจตคติ ท่ีดีต่อพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยใช้แนวคิดของ
แมคไกวร์ (McGuire,W. J. 1985) และดวงเดือน พันธุมนาวินและคนอื่นๆ (2531) ลักษณะของ
ประโยคข้อคําถามจะเกีย่ วกับ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปาก ทัง้ 3 องค์ประกอบ เช่น การ
ประเมินค่าว่าการดูแลอนามัยช่องปากเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละมีประโยชน์เพียงใด มีความชอบมากน้อยเพียงใด
และมีความพร้อมทีจ่ ะ ทําพฤติกรรมทีด่ ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปากเพียงใด แบบสอบถามประกอบ
คําถามทัง้ สิน้ จํานวน 8 ข้อ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่
จริงทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีเจตคติทด่ี ตี ่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่
ดีกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .26 - .41 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .63
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ตัวอย่างข้อคําถามเช่น
ข้อ

ข้อความ

1

ฉันหมันแปรงฟ
่
นั เพราะเชือ่ ว่าจะช่วย ป้องกัน
โรคเหงือกอักเสบได้
ฉันเลือกใช้ ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์ เพราะเชือ่ ว่า
ช่วยป้องกันฟนั ผุได้

2

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ค่าระดับ
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

2.5 แบบสอบถามการรับรู้ต่อภาวะคุกคามของโรค
เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ วัดระดับความเชือ่ ของนักเรียนว่าตนเองมีความ
เสีย่ งในการเกิดโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบมากน้อยเพียงใด และ ความเชือ่ ของนักเรียนว่าโรคฟนั ผุ
และเหงือกอักเสบ มีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองใน ด้านต่างๆ ได้ มากน้อย
เพียงใด รวมทัง้ หมด 9 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) มี 6 ระดับ ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า มีการรับรู้ต่อภาวะคุกคามของโรค สูงกว่าผูต้ อบ
ทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .29 - .41 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .70
ตัวอย่างข้อคําถามเช่น
ข้อ

ข้อความ

1

ฉันรูว้ า่ ตัวฉันมีความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคฟนั ผุ
หากฉันปล่อยให้ฟนั ผุ จะทําให้ฉนั มีกลิน่ ปากได้

2

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ค่าระดับ
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

2.6 แบบวัดสิ่ งจูงใจให้ปฏิ บตั ิ
เป็ น แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยเป็นแบบวัดระดับการ การรับรู้ ของนักเรียนที่
ได้รบั ข้อมูลทีส่ ง่ เสริมหรือกระตุน้ ให้ทาํ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่านสือ่ ในรูปแบบต่างๆ
การรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับการได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว โดยให้ในด้านจิตใจ
อารมณ์ ข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ และการรับรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับ การได้รบั แบบอย่างในกา ร
ปฏิบตั จิ ากเพือ่ น ในพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และยอมรับอิทธิพลของเพื่อนร่วมกลุ่มที่
สามารถจะ ชักจูงให้ตนเองปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ได้ รวมทัง้ หมด 15 ข้อ โดย
ลักษณะ เป็ นลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ”
ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง กว่า แสดงว่ามีสงิ่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ สงู กว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนน
ตํ่ากว่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .21 - .52 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความ
สอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .77
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ตัวอย่างข้อคําถามเช่น
ข้อ
1
2
3

ข้อความ

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่จริง
ทีส่ ดุ

ฉันได้รบั ความรูด้ า้ นการดูแลอนามัยช่องปาก
จากสือ่ ต่างๆเสมอ
พ่อแม่หรือผูป้ กครองของฉัน มักจะคอยดูแลฉัน
ให้ไปแปรงฟนั ก่อนนอนเสมอ
ถ้าเพือ่ นแปรงฟนั ตอนกลางวัน ฉันก็จะแปรง
ฟนั ด้วยเพือ่ ไม่ให้แปลกแยกจากกลุม่

2.7 แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้วดั ระดับ ความเชือ่ มันในความสามารถของตนเองของนั
่
กเรียน
ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะ ทําพฤติกรรม การดูแลอนามัยช่องปากได้อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่
ประกอบด้วยการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และ การทําความสะอาดช่องปาก วัดได้โดยการ
ใช้แบบสอบถาม การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการดูแล อนามัย ช่องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดย
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ นฤมล ศรีประโค (2550) มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะ
เป็นลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่
จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง กว่า แสดงว่า มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพช่องปากมาก กว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนตํ่า กว่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .36 - .56
และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .78
ตัวอย่างคําถาม เช่น
ข้อ

ข้อความ

1

ฉันมันใจว่
่ า สามารถรับประทานผลไม้ทม่ี ปี ระโยชน์
ต่อฟนั เป็ นประจําทุก วันได้
ฉันสามารถดืม่ นํ้าเปล่าแทนนํ้าอัดลมได้ทกุ มือ้

2

ค่าระดับ
จริง จริง ค่อน ค่อนข้าง ไม่
ทีส่ ดุ
ข้าง ไม่จริง จริง
จริง

ไม่จริง
ทีส่ ดุ
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2.8 แบบสอบถามการควบคุมตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้วดั ระดับความเชือ่ มันของนั
่
กเรียน ว่าตนเองสามารถ ควบคุม
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเองตนเองได้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความสามารถ
สังเกตตัง้ เป้าหมาย และการวางแผนพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากของตนเองได้ วัดได้โดยการใช้
แบบสอบถาม การควบคุมตนเอง ในการดูแล สุขภาพช่องปา ก ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยประยุกต์มาจาก
แบบสอบถามของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) มีคาํ ถามทัง้ สิน้ จํานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม
เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ จาก “จริงทีส่ ดุ ” ถึง “ไม่จริง ทีส่ ดุ ” ซึง่
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการควบคุม ตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากมาก กว่าผูต้ อบที่
ได้คะแนนตํ่า กว่า มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .30 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .82
ตัวอย่างคําถาม เช่น
ข้อ

ข้อความ

1

ฉัน เตือนตนเองให้ กินผลไม้ท่ี มีเส้นใย เป็ น
อาหารว่างแทนขนมหวานได้ทกุ วัน
ฉันควบคุมตนเองให้ปฏิเสธการกินขนมหวาน
เหนียวติดฟนั เมือ่ เพื่อนชวนได้ทุกครัง้

2

ค่าระดับ
จริง จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่ ไม่จริง
ทีส่ ดุ
จริง
ไม่จริง จริง ทีส่ ดุ

3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธกี ารสร้างและตรวจสอบเพือ่ หาคุณภาพของเครือ่ งมือ
วัดแต่ละฉบับ ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) นําแบบสอบถามทีส่ ร้าง ขึน้ จาก
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบ หลังจากได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาแล้ว นําแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทาง
สาธารณสุขศาสตร์และ ทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน และด้านพฤติกรรมศาสตร์และ การสร้าง
เครือ่ งมือวัด จํานวน 2 ท่าน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 4 คน (ดังภาคผนวก จ.) เป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
ครอบคลุมของเนื้อหา และนิยามพฤติกรรมทีต่ อ้ งการศึกษา จากนัน้ นํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบความรู้ วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายโดยหาสัดส่วนระหว่างจํานวนผู้
ทีต่ อบถูกในแต่ละข้อกับจํานวนผูต้ อบทัง้ หมด
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2.2 แบบสอบถาม แบบสอบถาม พฤติกรรมบริโภค อาหาร และการทําความสะอาด
ช่องปาก แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปาก แบบสอบถามการ
ควบคุมตนเอง ในการดูแล สุขภาพช่องปาก แบบ สอบถาม เจตคติต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
แบบสอบถามการรับรูโ้ รคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ และแบบสอบถามปจั จัยกระตุน้ หาค่าความเชือ่ มัน่
ด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) และหาค่าอํานาจจําแนกโดย
หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทัง้ ฉบับ (r) แล้วทําการปรับปรุงข้อคําถามโดย
การตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ อํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.20 และข้อคําถามทีม่ คี วามหมายกํากวม ) แต่เพื่อให้
แบบวัดมีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตามทีก่ าํ หนดไว้ จึงยังต้องคงข้อคําถามบางข้อทีม่ คี า่ อํานาจ
จําแนกน้อยกว่า 0.20 และปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมสิง่ ทีว่ ดั
ทัง้ นี้ รายละเอียดความเชือ่ มันในต่
่ ละข้อคําถามแสดง ดังภาคผนวก ง. ทัง้ นี้ สามารถสรุป
คุณภาพเครือ่ งมือตัวตัวแปรสังเกตแต่ละตัว ในขัน้ ตอนการทดสอบเครือ่ งมือและแบบสอบถามทีใ่ ช้
จริง แสดงได้ดงั ตาราง 6
ตาราง 6 คุณภาพเครือ่ งมือตัวตัวแปรสังเกตในขัน้ ตอนการทดสอบและใช้จริง
Try out (N = 98)
ตัวแปร
1. ความรูค้ วามเข้าใจ
2. การนําไปใช้
3. การเห็นคุณประโยชน์
4. ความรูส้ กึ พอใจ
5. ความพร้อมทีจ่ ะทํา
6. การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลฯ
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. แบบอย่างจากเพือ่ น
9. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรค
10. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
11. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
12. การควบคุมตนเอง
13. การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก

Final (N=391)

ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ

Cronbach's
Alpha

ค่าอํานาจ Cronbach's
จําแนกรายข้อ
Alpha

.25 - .47

0.59

.11 - .19

0.33

.38 - .51
.24 - .32

0.66
0.49

.26 - .35
.26 - .35

0.52
0.54

.34 - .42
.11 - .40

0.58
0.44

.27 - .38
.20 - .34

0.50
0.45

.25 - .51
.40 - .50

0.57
0.74

.49 - .57
.37 -.53

0.75
0.64

.57 - .60
.32 - .56

0.75
0.61

.41 -.57
.46 - .54

0.67
0.69

.14 - .39
.35 - .56

0.47
0.80

.28 - .36
.37 - .50

0.53
0.78

.34 - .61
.43 - .60

0.82
0.78

.30 - .57
.45 - .56

0.81
0.78
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวและจดหมายขออนุ ญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแสดง ฐานะของ
ผูว้ จิ ยั ต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนทุกแห่ง และ แจกเอกสาร ขออนุ ญาตผูป้ กครองของนักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเก็บข้อมูลในการวิจยั
2. นําจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยและแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั
ไปให้นกั เรียน
โรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้ จิ ยั จะเป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามและตรวจช่องปากของนักเรียน
ด้วยตนเอง
3. ดําเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากอย่างง่ายของนักเรียน
และรอนักเรียนตอบแบบสอบถามจ ากโรงเรียนแต่ละโรงและทําการเก็บข้ อมูลเพิม่ เติมด้วยตนเองใน
กรณีทแ่ี บบสอบถามไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์
รวม
ทัง้ สิน้ 391 ฉบับ นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนกําหนดรหัสข้อมูล ลงรหัส
และตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามข้อตกลงของการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล
เพื่อเตรียมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากทีไ่ ด้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผูว้ จิ ยั ทําการตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถาม
และตรวจสอบคุณภาพของการตอบแบบสอบถาม แล้วทํา การแก้ไขในส่วนทีเ่ สียหายโดยการเก็บ
เพิม่ เติมด้วยตนเอง แล้วทําการลงรหัสข้อมูล และบันทึก ข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS หลังจากนัน้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
และค่าสถิตอิ ่นื ๆ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นด้วยโปรแกรม SPSS
2. ทําการทดสอบแบบจํา ลองเพื่อหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป LISREL ด้วยวิธกี ารต่อไปนี้
2.1 กําหนดข้อมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Specification of the Model) เพื่อศึกษาว่า
ตัวแปรใดส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก รูปแบบการวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างเชิงเส้นประกอบด้วยตัวแปรสังเกตทัง้ หมด (Observed Variables) โดยมี
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของแบบจําลองว่าความสัมพันธ์ของแบบจําลอ งทัง้ หมดเป็นเส้นตรง (Linear) เชิง
บวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์ทางเดี ยว (Recursive) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous
variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable) ทัง้ นี้เนื่องจากโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ไม่ซบั ซ้อน
และมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว(Recursive) จะทําให้โมเดลมีลกั ษณะเฉพาะ (Identified)
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2.2 ระบุความเป็ นไปได้ดว้ ยค่าเดียวของแบบจําลอง (Identification of the Model)
โดยใช้เงือ่ นไขกฎ T (t-rule) คือ จํานวนพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทร าบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํา นวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ กฎ T กล่าวว่า
แบบจําลองจะระบุค่าได้พอดีเมือ่ T น้อยกว่าหรือเท่ากับ (1/2) (p+q) (p+q+1) และใช้กฎความสัมพันธ์
ทางเดียว (Recursive Rule) คือ df ต้องมากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจํานวนทีร่ คู้ า่ มากกว่าจํานวนไม่รคู้ า่
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจํา ลอง (Parameter Estimation from the Model)
โดยวิธ ีประมาณค่า ไลค์ฮดู สูงสุด (Maximum Likelihod) ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจํา ลอง
(Goodness – for – fit Measures) เพือ่ ศึกษาภาพรวมของแบบจํา ลองว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพียงใด โดยใช้ดงั นีชว้ี ดั ความกลมกลืนต่อไปนี้พจิ ารณาร่วมกัน (Diamantopoulos; &
Judy. 2000; Joreskog; & Sorbom. 1993; Kelloway. 1998)
3.1 ดัชนีแสดงความกลมกลืน วัดความสอดคล้องของโมเดลมี 3 ชุดใหญ่ ได้แก่
3.1.1) ชุดดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute fit index) ประกอบด้วย
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)ดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ กําลังสองของส่วนทีเ่ หลือ RMR (Root Mean
Squared Residuals ค่ามาตรฐานรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ น (Standardized Root
Mean Squared Residual: SRMR) ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง
ของแบบจําลอง (Goodness of Fit Index: GFI) ซึง่ ในแต่ละค่ามีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : χ2) คือค่าทีใ่ ช้ทดสอบสมมติฐาน เป็น
การตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้ค่าไค สแควร์ (Chi-Square goodness of fit index) ถ้าค่าไค-สแควร์ไม่มนี ยั สํา คัญทางสถิติ หรือมีคา่ ความ
น่ าจะเป็ น (p) มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีความกลมกลืนระหว่างโม เดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แต่ถา้ ค่าไค-สแควร์มนี ยั สําคัญทางสถิติ หรือมีคา่ ความน่าจะเป็น (p) น้อยกว่า 0.05 ก็แสดง
ว่าโมเดลตามสมมติฐานไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่การทดสอบนัยสํา คัญด้วยไคสแควร์นนั ้ เป็ นเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดเกินไป เนื่องจากค่าไค -สแควร์จะไม่มนี ยั สํา คัญก็ต่อเมือ่ โมเดลนัน้ มี
ความกลมกลืนโดยสมบูรณ์แบบ (เมือ่ นํามาลบกันแล้วความแตกต่างก็คอื 0) ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว
ยากทีจ่ ะหาโมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ ค่าไค-สแควร์ยงั ได้รบั ผลกระทบ
จากความซับซ้อนของโมเดล กล่าวคือ ถ้าโมเดลมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จานวนมาก ก็ม ี
แนวโน้มทีจ่ ะมีนยั สําคัญ หรือผลกระทบจากขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คือถ้าโมเดลทีท่ ดสอบได้มาจาก
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์กย็ ่งิ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีนยั สํา คัญ หรือจะเป็ นผลกระทบจาก
การทีค่ า่ ไค-สแควร์มคี วามไวต่อการละเมิดข้ อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการแจกแจงแบบ Multivariate
Normality ทัง้ นี้ จึงอาจพิจารณาค่า χ2/df ซึง่ เป็นดัชนีความกลมกลืนในกลุม่ Parsimony fit index
(Bollen. 1989)
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2. ดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ กําลังสองของส่วนทีเ่ หลือ RMR (Root Mean
Squared Residuals) เป็ นดัชนีทใ่ี ช้เปรียบเทียบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสองโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการเปรียบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน ดัชนี RMR จะบอกขนาด
ของเศษทีเ่ หลือโดยเฉลีย่ จากการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และจะใช้ได้ดเี มือ่ ตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้เป็ นตัวแปรมาตรฐาน (Standardized
RMR) ค่า RMR ควรมีคา่ น้อยกว่า 0.05 จึงแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 46)
3. ค่ามาตรฐานรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ น (Standardized
Root Mean Squared Residual: SRMR) เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลือ่ นจากการเปรียบเทียบ
ความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี SRMR มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0-1 ถ้า
มีค่าน้อยกว่า 0.05 ก็แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกําลังสองของการประมาณ
ค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นดัชนีทม่ี คี วามคล้ายคลึงกับ
RMR และ SRMR ตรงทีค่ าํ นวณจากค่าความคลาดเคลือ่ น แต่แตกต่างกันตรงที่ RMSEA เป็นการ
คํานวณเพือ่ ประมาณค่าความคลาดเคลือ่ นของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนัน้ จึงมีนยั ถึงการอ้างอิงกลับไปยังประชากรด้วย นอกจากนี้ยงั ปรับค่า df ด้วย ดังนัน้ RMSEA จึง
เป็นค่าทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบในกรณีทโ่ี มเดลมีคา่ พารามิเตอร์จานวนมาก บราวน์ และคิวเดค (Brown;
& Cudeck. 1993: 136-162) ได้แนะนํา เกณฑ์การตัดสินความกลมกลืนของโมเดลโดยใช้ดชั นี
RMSEA ว่า ถ้ามีคา่ น้อยกว่า 0.05 ก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถ้ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.050.08 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดี ถ้ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน
แต่ไม่ค่อยดีมากนัก แต่ถา้ มีคา่ มากกว่า 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนตํ่า และ ไดแมนโทโพ
รอสและซิกควอร์ (Diamantopoulos; & Siguaw. 2000) เสนอว่า RMSEA ทีม่ คี า่ ระหว่าง .05-.08
หมายถึงโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of Fit Index) ซึง่ โจเรสค็อก
(Joreskog; & Sorbom. 1998: 121-122) เป็นผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ เป็นดัชนีทบ่ี ง่ บอกถึงร้อยละของ Observed
Covariance Matrix (S) ทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ย Implied Covariance Matrix (Σ ∧ θ) การตีความ
จึงคล้ายกับการตีความค่า R2 ในการวิเคราะห์ถดถอย ดังนัน้ จึงเกิดความสับสนและผิดพลาดในการ
ตีความดัชนี GFI ว่าเป็ นร้อยละความแปรปรวนของตัวแปรทีโ่ มเดลสามารถอธิบายได้ ค่า GFI มีคา่
อยูร่ ะหว่าง 0-1 ค่ายิง่ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน และค่าทีผ่ วู้ จิ ยั ส่วนใหญ่ ใช้ตดั สิน
ความกลมกลืนของโมเดลก็คอื ต้องมีค่ามากกว่า 0.90
3.1.2) ชุดดัชนีวดั ความสอดคล้อง Incremental fit index ประกอบด้วย ค่า NFI
(Normal fit Index) ค่า CFI (Comparative fit index) และค่าดัชนีท กั เคอร์ลอู สิ (TLI)
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1. ค่า NFI (Normal fit index) เป็นดัชนีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดย เบนท์เลอร์และ
โบแนท ซึง่ ค่า NFI อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่ ถ้าค่า NFI ตัง้ แต่ .90 ถือว่าแบบจําลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นี้ ค่า NFI มีคา่ เข้าใกล้ 1 จะบอกถึงความสอดคล้องของข้อมูล
กับโมเดลมากขึน้ เท่านัน้ (Hair JF & et al. 2006)
2. ค่า CFI (Comparative fit index) เป็นดัชนีทป่ี รับปรุงมาจาก NFI ซึง่
ค่า CFI อยู่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ความซับซ้อนของโมเดลไม่มผี ลต่อดัชนีน้ี เมือ่ ดัชนีน้มี คี า่ ตัง้ แต่ .90 ขึน้
ไป แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ค่าดัชนีท กั เคอร์ลอู สิ (TLI) เมือ่ ดัชนีน้มี คี า่ ตัง้ แต่ .90 ขึน้ ไป แสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.1.3) ดัชนีความกลมกลืนชุด Parsimony fit index ประกอบด้วย ค่าความสอดคล้อง
ทีป่ รับแล้ว (Adjust goodness of fit index: AGFI) ค่า PNFI (Parsimony normal fit index) และ
ดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio)
1. ค่าความสอดคล้องทีป่ รับแล้ว (Adjust goodness of fit index: AGFI)
เป็นค่าทีค่ าํ นวนจาก GFI แต่จะพิจารณาถึงตัวแปรทีว่ ดั ได้ และขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยเป็นดัชนี
ทีท่ าํ การปรับค่า GFI ด้วย df เนื่องจากโมเดลหากยิง่ เพิม่ เส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์กม็ แี นวโน้ม
ทีจ่ ะมีความกลมกลืนกับข้อมูลอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นการทํา ให้โมเดลนัน้ เข้าใกล้โมเดลแบบ JustIdentified ดังนัน้ ดัชนี AGFI จึงเป็ นดัชนีทพ่ี จิ ารณาถึงจํา นวนเส้นอิทธิพลทีอ่ ยูใ่ นโมเดลด้วย โดยมี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0-1 ยิง่ มีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล เกณฑ์ทใ่ี ช้ตดั สินความ
กลมกลืนของโมเดลก็คอื ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 แต่เนื่องจากค่า AGFI จะเป็ นค่าทีต่ ่ํา กว่าค่า GFI
ดังนัน้ จึงมีบางคนแนะนํา ให้ใช้เกณฑ์ 0.80 หรือ 0.85 แทน ถ้าโมเดลใด ค่า GFI และค่า AGFI
แตกต่างกันมาก แสดงว่าโมเดลนัน้ มีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์ทม่ี คี วามสําคัญต่อโมเดลน้อยอยู่
จํานวนมาก ทัง้ นี้ ค่า AGFI มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 เมือ่ ดัชนีน้มี คี า่ ตัง้ แต่ .90 ขึน้ ไป แสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ค่า PNFI (Parsimony normal fit index) เป็นค่าทีแ่ สดงถึง ปริมาณ
ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยโมเดลทีป่ รับแก้ดว้ ยความซับซ้อนของ
โมเดล ซึง่ ค่า PNFI ควรมีคา่ ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป
3. ดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio) เป็น
อัตราส่วนระหว่างค่าไค -สแควร์ กับระดับความเป็นอิสระ (df) ซึง่ ควรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 2-5 ซึง่ มูเลอร์
(เสรี ชัดแช้ม . 2547: 29; อ้างอิงจาก Mueller. 1996) เสนอว่า ควรมีคา่ น้อยกว่า 2 จึงจะแสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจําลองทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตาราง 7 ต่อไปนี้
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ตาราง 7 สรุปเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง (Hair JF; et al. 2006: 746-750)
ดัชนี ความสอดคล้อง
1. Absolute fit index
χ2
RMR
SRMR
RMSEA
GFI
2. Incremental fit index
NFI
TLI
CFI
3. Parsimony fit index
AGFI
PNFI
χ2/df

เกณฑ์ท่ีใช้ตดั สิ นว่าแบบจําลองมีความ
กลมกลืน
p > .05
0 < RMR < .05
0 < SRMR < .05
0 < RMSEA < .08
GFI > .90
NFI > .90
TLI > .90
CFI > .90
AGFI > .90
PNFI > .50
χ2/df < 5
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สรุปขัน้ ตอนการดําเนิ นงานวิ จยั ในระยะที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 1 เพือ่ ค้นหา
และทําความเข้าใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

เป็ นขัน้ เตรียมโดยการสัมภาษณ์เบือ้ งต้นกับผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เด็ก
นักเรียน เพือ่ พัฒนาความหมาย และให้ทราบองค์ความรูใ้ หม่ในการอธิบายพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากในกลุม่ วัยรุน่ ตอนต้นด้วยวิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยการประสานความรูท้ างด้านทันตแพทยศาสตร์ และความรูท้ างด้านจิตวิทยา และ
สาธารณสุขศาสตร์

ขัน้ ตอนที่ 2 จัดทําร่าง
ต้นแบบรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทํารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ตามสมมติฐาน
2.2 กําหนดตัวแปรปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
2.3 นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ในขัน้ ตอนที่ 1 มาปรับปรุงร่างรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในกลุม่ วัยรุน่ ตอนต้น
ให้เห็นตัวแปรปจั จัย ทีว่ ดั จากองค์ประกอบทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรมยิง่ ขึน้

ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การเกิดพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

3.1 เลือกประชากรเป้าหมายและสุม่ ตัวอย่าง พร้อมกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 สร้างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดปจั จัยทางจิตลักษณะและปจั จัยทางสังคม
และวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
3.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและตรวจสอบความตรงและความ
เชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือโดยการวิเคราะห์คา่ ความเทีย่ ง และปรับแก้ไข
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 7 จังหวัดนครนายก
3.5 ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นด้วยโปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป
และตรวจสอบรูปแบบด้วยโปรแกรมลิสเรล เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
รูปแบบความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
พร้อมปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ภาพประกอบ 29 สรุปขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั ในระยะที่ 1
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การวิ จยั ในระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เ พือ่ ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมกา รปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดูแลอนามัยช่องปาก ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในจังหวัดนครนายก ว่ามีผลอย่างไร ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของ
นักเรียน โดยคาดหวังว่า โปรแกรมการ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จะช่วยพัฒนา พฤติกรรมกา รดูแล
อนามัยช่องปากทําให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัด นครนายกมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและคง
พฤติกรรมนี้ไว้ได้ และส่งผลต่อการลด สภาวะอนามัยช่องปาก อย่างง่ายของวัยรุน่ ตอนต้น โดยมี
ขัน้ ตอนวิธวี จิ ยั ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของ
โรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการตัวอย่างในการ วิจยั ในระยะที่ 1 โดยสุ่มเลือกโรงเรียนจํานวน 1 โรงเรียน จาก
จํานวน 4 โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นการวิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย โรงเรียนนายกพิทยากร โรงเรียน
เขาเพิม่ นารีผล โรงเรียนเลขธรรม์กติ ติ ์วิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ จากนัน้ ทําการสุม่ เลือกห้อง โดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 2 ห้อง เข้าในกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้อง
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นวัยรุน่ ตอนต้นไทยที:่
ไม่เคยได้รบั การฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมาก่อน
สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมตลอดการฝึกอบรม ระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
มีจดหมายตอบรับยินยอมอนุญาตจากผูป้ กครองและครูประจําชัน้
ทัง้ นี้ ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั ได้คดั กรองนักเรียนชัน้ ชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ทุกห้องเรียน
โดยทําการขูดหินนํ้าลายให้นกั เรียนทุกคน ภายหลังจากการขูดหินนํ้าลายประมาณ 1 เดือน ผูว้ จิ ยั จะ
ทําการตรวจพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก ตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก และให้นกั เรียน
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ส่งจดหมาย
ถึงผูป้ กครองเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ ประโยชน์ และรายละเอียดขั ้ นตอนในการทํา
กิจกรรมตลอดการวิจยั รวมทัง้ หนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ มีนกั เรียนทีส่ มัครใจและได้รบั การ
ยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 98 คน และอยูจ่ นครบตลอดโปรแกรม จํานวน 94 คน
โดยอยูใ่ นกลุ่มทดลอง จํานวน 48 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 46 คน
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แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองทีใ่ ช้ใน การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้คอื pretest-posttest design เป็นการ
วิจยั เชิงการทดลอง ซึง่ เป็ นแบบ experimental study ทีก่ ลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
อยูใ่ นโรงเรียนเดียวกัน ทัง้ นี้ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เหมือนกันทัง้ สองกลุ่ม และ
ทํากิจกรรมได้ในช่วงเวลาเดียวกันของการเรียน โดยตัวแปรทีศ่ กึ ษามีดงั นี้
ตัวแปรในงานวิจยั ระยะนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การได้รบั /ไม่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
1.2 ตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม คือ ปจั จัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทส่ี าํ คัญซึง่ ได้จาก
การวิจยั ระยะที่ 1 จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่
1.2.1 การรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค
1.2.2 เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
1.2.3 สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ประกอบด้วย ตัวแปรพฤติกรรม 2 ตัว และตัวแปร
ทางกายภาพ 1 ตัว ได้แก่
ตัวแปรพฤติกรรม
1. พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตัวแปรทางกายภาพ
3. สภาวะอนามัยช่องปาก
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดตัวแปร
และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
2.1 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดตัวแปรในการวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วย แบบตรวจฟนั
และแบบสอบถาม โดยแบบตรวจฟนั จะประกอบด้วย 2 แบบตรวจ ประกอบด้วย
1. แบบตรวจประเมินสภาวะอนามัยช่องปาก
2. แบบตรวจประเมินทักษะการแปรงฟนั
และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
ตอนที่ 2
แบบสอบถามพฤติกรรมบริโภคอาหาร
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ตอนที่ 3
แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
ตอนที่ 4
แบบสอบถามการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค
ตอนที่ 5
แบบสอบถามสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
โดยเป็ นแบบสอบถามชุดเดียวกับ แบบสอบถามในการวิจยั ระยะที่ 1 ทีม่ กี ารสร้างและการ
หาคุณภาพเครือ่ งมือตามข้อมูลในการวิจยั ระยะที่ 1
2.2 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง
ลักษณะเครือ่ งมือหลักที่ใช้ในการทดลอง
เครือ่ งมือหลักทีใ่ ช้ในการทดลอง เป็นโปรแกรมปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยประยุกต์จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
(เยาวรัตน์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์. 2538; ธงชัย ปรีชา. 2540; เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์. 2542; เตือนใจ ภาคภูม ิ.
2543; ศิราพร งามแสง. 2546; จักรกฤษณ์ พลราชม. 2550; อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา . 2553) และนํา
หลักการจากทฤษฎี การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) การควบคุมตัวเอง (Self control)
และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง(Self efficacy) มีขนั ้ ตอนการดําเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ประกอบด้วย
1.1 การสร้างประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ ได้แก่ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรค และการป้องกัน /ควบคุมโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ การฝึกทักษะด้ านการแปรงฟนั การเลือก
บริโภคอาหารทีไ่ ม่ทาํ อันตรายต่อฟนั การให้กลุม่ ตัวอย่างตัง้ เป้าหมายของการปรับเปลีย่ น พฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากเพือ่ อนามัยช่องปาก และทําความสะอาดช่องปาก การนํา
ประสบการณ์เดิมของกลุม่ ตัวอย่างมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ
1.2 การใช้ตวั แบบ ได้แก่ การใช้ตวั แบบทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ โดยให้นกั เรียนทีป่ ระสบ
ความ สําเร็จในการ ควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์ หรือ ไม่มฟี นั ผุในช่องปากเลย มาเป็นตัวแบบ การสาธิต
และเล่าประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และการใช้ตวั แบบจากสือ่ โทรทัศน์
1.3 การใช้คาํ พูดชักจูง ได้แก่ การให้กาํ ลังใจด้วยคําพูด การให้การเสริมแรงโดย
กล่าวชมเชยตามความสําเร็จ โดยครูประจําชัน้ และวิทยากร
2. กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ประกอบด้วย
2.1 การเตือนตนเอง ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การกําหนดพฤติกรรม
เป้าหมาย ให้ชดั เจนและการฝึกแยกแยะ ว่าพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ 2) การฝึก
บันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย 3) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ว ยตนเอง และ 4) การประเมินผล
และให้การเสริมแรง
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นอกจากนี้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองยังประกอบไปด้วยวิทยากร
สือ่ การสอน และ
อุปกรณ์อ่นื ซึง่ ประกอบด้วย
- สมุดบันทึกฟนั ดี หรือแบบบันทึกสุขภาพฟนั
- อุปกรณ์เล่นเกมประกอบการบรรยายและกิจกรรมกลุม่
- โมเดลสอนแปรงฟนั
- อุปกรณ์ประเภทสือ่ การสอนทัตสุขศึกษา ได้แก่ แผ่นพลิก สไลด์ แผ่นพับ
- ของทีร่ ะลึกชุดอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดช่องปากสําหรับเด็ก ประกอบด้วย ยาสีฟนั
แปรงสีฟนั และนํ้ายาบ้วนปาก
3. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือหลักที่ใช้ในการทดลอง
ในการสร้างโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนผูว้ จิ ยั
ดําเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มากําหนดตัวแปรเป้าหมายที่
ต้องการปรับเปลีย่ น โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้ แนวคิด การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavioral modification)
ตามทฤษฎีแนวแนวคิดการเรียนรูป้ ญั ญาสังคม (Social cognitive learning theory) ของแบนดูรามา
เป็นแนวคิดหลักในการสร้างเป็ นรูปแบบกิจกรรม ในโปรแกรม การปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของนักเรียน โดยมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
การควบคุมตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัดนครนายก ใน ด้านการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก ซึง่ หากนักเรียนได้รบั การอบรม จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงไ ปในทางบวกของพฤติกรรมและ
ตัวแปรทางกายภาพ ได้แก่ สภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ จะส่งผลลดปจั จัยเสีย่ งต่อ โรคฟนั ผุและเหงือก
อักเสบในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ โปรแกรมดังกล่าว มีรายละเอียดต่อไปนี้
แนวคิ ดหลักที่ใช้ในการกําหนดเนื้ อหาและกิ จกรรมเพื่อ การปรับเปลี่ยนตัวแปรทาง
จิ ตและพฤติ กรรม
1) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างความรูเ้ รือ่ งโรคในช่องปากกับการดูแลอนามัยช่องปาก
เนื่องจากกลุม่ เป้าหมายเป็ นวัยรุน่ ตอนต้นทีเ่ ป็นวัยเข้าใกล้วยั ผูใ้ หญ่ แนวคิดในการจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูใ้ นกลุม่ นี้ จึงใช้แนวคิดการพัฒนาโดย ใช้แนวคิด “การเรียนรู้ ดว้ ยการนํา
ตนเอง (Self Directed learning)” ตามแนวคิดการเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ ของ Malcome S. Knowles
(1973) โดยกิจกรรมจะสนับสนุ นให้นกั เรียนได้มโี อกาสชีน้ ําด้วยตัวเอง (Self-direction) และจัด
กิจกรรมในลักษณะทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (Active Participation) จากประสบการณ์ตรงของ
นักเรียนเอง โดยวิทยากรจะเข้าไปมีสว่ นร่วมกับผูเ้ รียนในกระบวนการค้นหาความจริง หรือทีเ่ รียกว่า
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ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) โดยจะเป็นผูส้ ร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้วยการ
ยอมรับฟงั และยอมรับในการแสดงออก ทัศนคติและความรูส้ กึ นึกคิด เกีย่ วกับเนื้อหาสาระ และทํา
หน้าทีจ่ ดั หาและจัดการทรัพยากรในการเรียนรู้ หรืออาจเป็นแหล่งทรัพยากรเพือ่ การเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุน่
โดยในโปรแกรมนี้จะมีกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูผ้ า่ นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีน่ กั เรียนจะมี
ส่วนร่วม การนําเสนอกรณีศกึ ษา และการอภิปรายกลุม่ ย่อย เพื่อให้นกั เรียนสามารถจดจําและเข้าใจ
เกีย่ วกับความหมายและความเชือ่ มโยงระหว่างพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากกับการเกิดโรค
ฟนั ผุและเหงือกอักเสบ รวมถึงความสําคัญและแนวทางของการป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ
แนวคิดที ่ 1 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิตทีส่ าํ คัญ คือ
- ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
2) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านการดูแลอนามัยช่องปาก
ประกอบด้วย
2.1 การสร้างประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ประสบการณ์
โดยตรงจากการฝึกทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการแปรงฟนั รวมถึงการเลือกอาหารทีจ่ ะบริโภค
โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย การให้นกั เรียนนําขนมหรือของว่างและอาหารทีน่ กั เรียนกินประจํามาเรียนรู้
ร่วมกัน ฝึกการเลือกขนมและอาหารว่างทีเ่ หมาะสม รวมถึงการฝึกซ้อมและลงมือปฏิบตั แิ ปรงฟนั จริง
ทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ ซึง่ การทํากิจกรรมกลุม่ และเปิดโอกาสให้นกั เรียนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
โปรแกรม
2.2 การใช้ตวั แบบ โดยการใช้ตวั แบบทีเ่ ป็ นบุคคลและตัวแบบทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์
กิจกรรมตัวแบบทีเ่ ป็ นบุคคลจะให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นตัวแบบทีป่ ระสบความสําเร็จจากการแสดง
พฤติกรรม โดยกิจกรรมการเล่าประสบการณ์จากเพือ่ นนักเรียนทีม่ สี ภาวะอนามัยช่องปากทีด่ วี า่ ทํา
ได้อย่างไร ซึง่ จะทําให้กลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ ว่าเขาก็สามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้ถา้ เขาพยายา ม
จริงและไม่ยอ่ ท้อทําให้เกิดแรงจูงใจภายใน ให้นกั เรียนปฏิบตั ติ าม และกิจกรรมตัวแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
จะให้เห็นตัวแบบจากตัวการ์ตนู ในสือ่ วิดทิ ศั น์ “มาแปรงฟนั กันเถอะ” ของกองทันตสาธารณสุข
2.3 การใช้คาํ พูดชักจูง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้ครูประจําชัน้ และวิทยากรให้
กําลังใจด้วยคําพูด และ พูดคุยให้กําลังใจในระหว่างสัปดาห์
แนวคิดที ่ 2 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม คือ
- ด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
- ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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3) แนวคิดการฝึกควบคุมตนเอง
เพือ่ พัฒนาทักษะในการควบคุมตนเองในด้านการดูแลอนามัยช่องปากโดยใช้เทคนิคการ
เตือนตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
3.1 การตัง้ เป้าหมาย คือ การกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชดั เจน โดยในโปรแกรมนี้
จะใช้ “สมุดฟนั ดี”เป็ นเครือ่ งมือช่วย ในการ ตรวจสอบพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง
ซึง่ นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมจะได้มโี อกาสตัง้ เป้าหมายของตนเองในเรือ่ ง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก และการควบคุมสภาวะอนามัยช่องปากของตนเอง
ของตนเองเมือ่ ต้นสัปดาห์
3.2 การบันทึกพฤติกรรม นักเรียน จะได้ลงบันทึกพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากของ
ตนเอง ประกอบด้วย การบันทึกอาหารและของว่างทีร่ บั ประทานในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ การ
บันทึกการแปรงฟนั ในแต่ละวัน และฝึกการตรวจสอบความสะอาดของช่องปากด้วยตนเองในทุก
สัปดาห์ ลงในสมุดฟนั ดี
3.3 การสังเกตพฤติกรรม ภายหลังเสร็จสิน้ แต่ละสัปดาห์ วิทยากรจะเก็บสมุดฟนั ดี
และสังเกตพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนจากสมุดฟนั ดี
3.4 การประเมินพฤติกรรม นักเรียนจะได้ทาํ การประเมินพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของตนเองในแต่ละสัปดาห์วา่ บรรลุ ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้เมือ่ ต้นสัปดาห์หรือไม่ ทัง้ นี้ ข้อมูล
ทีน่ กั เรียนได้สงั เกตและบันทึกด้วยตนเอง จะถูกนํามาเป็ นข้อมูลย้อนกลับทีจ่ ะส่งผลต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของนักเรียนด้วย
3.5 การทําสัญญากับตน (Marking a self-contract) เพื่อให้ได้ขอ้ ตกลงกับตัวเองที่
ชัดเจน เกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะต้องทําให้เสร็จ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือ การทําสัญญากับตนเอง สัญญาดังกล่าว
จะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน ยุตธิ รรม และมีขอ้ ความในเชิงบวก
แนวคิดที ่ 3 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม คือ
- ด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การควบคุมตนเองในด้านการดูแลอนามัยช่องปาก
- ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
แนวคิ ด เสริ มที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมเพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิ จกรรมต่อเนื่ อง
เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิ ตและพฤติ กรรมที่เป็ นเป้ าหมายของโปรแกรมฯ
4) แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการกลุม่
การขับเคลือ่ นขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมนี้ จะใ ช้แนวคิดกระบวนการกลุม่ กับ
นักเรียน ดังนี้
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4.1 ขัน้ จัดตัง้ จุดมุง่ หมายของการเรียนการสอน
โดยนักเรียนจะได้ใบงานทีแ่ จ้ง
วัตถุประสงค์การศึกษาร่วมกัน ซึง่ นักเรียนจะได้เข้าใจจุดมุง่ หมายของแต่ละกิจกรรมร่วมกัน
4.2 ขัน้ กิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนักเรียนเป็ นผูล้ งมือหรือเสาะ
แสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยมีการแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้มสี ่วน
ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละทํางานต่างๆ ร่วมกัน
4.3 ขัน้ วิเคราะห์ โดยให้นกั เรียนได้รว่ มวิเคราะห์ประสบการณ์ การเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นถึงปญั หาเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ วั เองได้พบ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาความคิด เพราะนักเรียนจะ
เป็นผูค้ น้ พบสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4.4 การสรุปและนําหลักการไปประยุกต์ใช้
เมือ่ นักเรียนได้รบั แนวคิดทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสมแล้ว วิทยากรจะแนะแนวทางให้นกั เรียน อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปหลักการของสิง่ ทีไ่ ด้เรียน
มา เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีโอกาสคิดเพื่ อนําประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ให้เข้ากับตนเองในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตน รวมทัง้ นําไปใช้เพือ่ แก้ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต
4.5 ขัน้ ประเมินผล เพือ่ จะได้ทราบผลของกิจกรรมว่าตรงตามจุดมุง่ หมายทีก่ าํ หนดไว้
มากน้อยเพียงใด จะช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรี ยน ตลอดจนช่วยให้วทิ ยากรประเมินผล
กิจกรรมของตนว่าได้ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด
แนวคิดที ่ 4 เป็ นส่วนทีส่ อดแทรกอยูใ่ นขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาทีใ่ ห้กลุม่
ตัวอย่างใช้โปรแกรมฯ
5. แนวคิดกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษา (edutainment)
ในการสร้างกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จําเป็นต้องมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมทีค่ วา มเหมาะสมกับกลุม่ ทดลองทีจ่ ะศึกษา โดยในการศึกษาครัง้ นี้เป็น
การศึกษาในกลุม่ วัยรุน่ ตอน ต้นซึง่ เป็นช่วงรอยต่อจากวัยเด็กทีย่ งั ต้องการการเรียนรูท้ ม่ี คี วาม
สนุกสนาน จึงจะสามารถซึมซับบทเรียนหรือแนวคิดในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีพ่ ยายามจะ
สอดแทรกต่างๆ ได้ดขี น้ึ ทัง้ นี้แนวคิดการเรียนรูแ้ บบหรรษานี้ถอื เป็นรูปแบบการเรียนยุคใหม่ และมี
ประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนในด้านการช่วยให้ผเู้ รียนสามารถมีความสุขในการทํากิจกรรมและ
เข้าใจกิจกรรมต่างๆมากขึน้ โดยกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษา ทีน่ ํามาใช้ในโปรแกรมฯ ได้แก่ เกม
ละลายพฤติกรรม และ กิจกรรม Workshop ทําสียอ้ มฟนั เป็นต้น
แนวคิดที ่ 5 เป็ นส่วนทีส่ อดแทรกอยูใ่ นขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาทีใ่ ห้กลุม่
ตัวอย่างใช้โปรแกรมฯ
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ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ สร้างกรอบกิ จกรรมในโปรแกรม
กรอบในการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเตรียมการทดลอง โดยดําเนินการดังนี้
1.1 จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร และเอกสารทีใ่ ช้
1.2 ประกาศรับสมัครนักเรียนทีส่ มัครใจเข้าร่วมโปรแกรม
1.3 กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยาคม)
จํานวน 2 ห้องเรียน รวมกลุ่มตัวอย่าง 94 คน ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโปรแกรม ให้ทาํ แบบวัดความรูค้ วาม
เข้าใจ และแบบประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แบบประเมินการควบคุมตนเองก่อนการ
ทดลอง (Pretest) กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดเข้ารับบริการขูดหินนํ้าลายก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทุกคน
2. ระยะทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้การสุม่ อย่างง่าย (simple random
sampling) โดยการจับฉลากเลือกห้อง เข้ากลุ่มทดลองจํานวน 46 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 48 คน
2.1 กลุม่ ควบคุม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 ดําเนินการตามแนว
ปฏิบตั เิ ดิม โดยให้ทนั ตสุขศึกษาแบบกลุม่ ในห้องเรียนเป็นเวลา 2 ชัวโมง
่ จํานวน 3 ครัง้ ใช้เวลารวม
6 ชัวโมง
่
2.2 กลุม่ ทดลอง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 (และติดตามผลในเดือน
กรกฏาคม 2557) เข้าโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทัง้ หมด 7 ครัง้
ใช้เวลากิจกรรมทัง้ สิน้ 12 ชัวโมง
่
กิ จกรรมที่ 1 “โรคของฟันที่ฉันต้องรู้จกั ” อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา
ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากประกอบด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมกลุม่
ใน
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม (Active Participation) จากประสบการณ์ตรงของนักเรียนเอง เพือ่
สร้างความรูเ้ รือ่ งโรคและการดูแลอนามัยช่องปาก (2 ชัวโมง)
่
กิ จกรรมที่ 2 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (1)”เพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การดูแลอนามัยช่องปาก โดยการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งอาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพช่องปาก ฝึกการ
เลือกขนมและอาหารว่างทีเ่ หมาะสม การเล่าประสบการณ์การแปรงฟ นั ทีถ่ ูกต้องจากเพื่อนนักเรียนที่
มีสภาวะอนามัยช่องปากทีด่ ี และอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธผี า่ นการใช้ตวั แบบ
(2 ชัวโมง)
่
กิ จกรรมที่ 3 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (2)” เพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การดูแลอนามัยช่องปาก โดยกิจกรรมฝึกทําสียอ้ มฟนั เพือ่ ตรวจสอบอนามัยช่องปากด้วยตนเอง และ
ฝึกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั ในช่องปากจริง เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ (2 ชัวโมง)
่
กิ จกรรมที่ 4 “ฟันดี ต้องมีเป้ าหมาย (1)” เพือ่ พัฒนาการควบคุมตนเองด้วยกระบวนการ
เตือนตนเอง โดยฝึกให้นกั เรียนฝึกตัง้ เป้าหมาย ฝึกการสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรม
โดยการลงบันทึกในสมุดฟนั ดี ซึง่ ประกอบด้วย การบันทึกอาหารและของว่างทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน
การบันทึกการแปรงฟนั และ การบันทึกตรวจสอบความสะอาดของช่องปากด้วยตนเอง (2 ชัวโมง)
่
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กิ จกรรมที่ 5 “ฟันดี ต้องมีเป้ าหมาย (2)” เพือ่ ติดตามการควบคุมตนเอง การให้ผล
ประเมินย้อนกลับ (Feedback) แก่นกั เรียน และกิจกรรมกลุม่ การค้นหาปญั หาด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา
(1 ชัวโมง)
่
และให้นกั เรียนตัง้ เป้าหมายในสัปดาห์ต่อไป
กิ จกรรมที่ 6 “ฟันดี ต้องมีเป้ าหมาย(3)” เพือ่ ติดตามการควบคุมตนเอง การให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) แก่นกั เรียน และให้นกั เรียนตัง้ เป้าหมายในสัปดาห์ต่อไป (1 ชัวโมง)
่
กิ จกรรมที่ 7 “มาสัญญาด้วยกัน ”เพือ่ สรุปและประเมิ นในภาพรวม ให้นกั เรียนประเมิน
เป้าหมายตนเองพร้อมทัง้ กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้ นหาแนวทางการทําพฤติกรรมให้มคี วา มต่อเนื่อง และ
กิจกรรมการทําสัญญากับตนเองเพือ่ ความคงอยูพ่ ฤติกรรมในระยะยาวต่อไป (2 ชัวโมง)
่
โดยทัง้ สองกลุม่ มีการทําแบบประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แบบประเมินการ
ควบคุมตนเองหลังการทดลอง (Posttest) ในวันสุดท้ายของโปรแกรม และทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3. ระยะหลังทดลอง ติดตามและประเมินผลกลุ่มทดลอง อีกครัง้ หลังผ่านไป 3 เดือน
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557) จากสมุดฟนั ดี ว่ามีการบันทึกอย่างไร มีความต่อเนื่องหรือไม่ รวมถึง
มีการประเมินสภาวะอนามัยช่องปากของนักเรียนทัง้ หมดอีกครัง้
เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรม
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ สร้างกิ จกรรมในโปรแกรม
จากกรอบกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้ ข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นํามาเป็นแนวทางในกําหนดรูปแบบกิจกรรม
ทีใ่ ช้ในโปรแกรมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมโดยภาพรวม
รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละครัง้ เป็นส่วนผสมของ
หลากหลายวิธกี ารเรี ยนรู้ เช่น การบรรยาย กิจกรรมกลุม่ การฝึกประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบตั ิ
เช่น การฝึกแปรงฟนั การย้อมสีฟนั เป็นต้น ร่วมกับการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรูแ้ บบ
หรรษาทีม่ คี วามสนุ กสนานสําหรับนักเรียน โดยคงไว้ซง่ึ แนวคิดหลักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก ด้วยการฝึกการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองด้าน
การดูแลอนามัยช่องปาก ซึง่ รายละเอียดของกิจกรรมของโปรแกรมแต่ละครัง้ ประกอบไปด้วย ชือ่
กิจกรรม จุดมุง่ หมายของกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม เวลา สือ่ และอุปกรณ์ใบงานต่างๆ
และวิธกี ารประเมินผล สามารถสรุปเป็ นผังขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากและมีรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ดังภาพประกอบ 30
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กิ จกรรมที่ 1 เพือ่ ละลายพฤติกรรมให้ได้รจู้ กั
สมาชิกในทีม และเพือ่ ให้นกั เรียนได้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับโรคและการดูแลอนามัยช่องปาก
โดยใช้แนวคิดการสร้างความรูด้ ว้ ยการนําตนเอง
(2 ชัวโมง)
่

กิ จกรรมที่ 2 เพือ่ นักเรียนสามารถเลือกอาหาร
และของว่างทีเ่ หมาะสม และเรียนรูต้ วั แบบทีด่ ใี น
การแปรงฟนั และฝึกการแปรงฟนั ด้วยโมเดล ใช้
แนวคิดกิจกรรมเพือ่ เพิม่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (2 ชัวโมง)
่

กิ จกรรมที่ 4 ฝึกให้นกั เรียนฝึกตัง้ เป้าหมาย ฝึก
การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรม
โดยการลงบันทึกในสมุดฟนั ดี ใช้แนวคิด
พัฒนาการควบคุมตนเองด้วยกระบวนการเตือน
ตนเอง (2 ชัวโมง)
่

กิ จกรรมที่ 3 เพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก โดย
กิจกรรมฝึกทําสียอ้ มฟนั เพือ่ ตรวจสอบอนามัยช่อง
ปากด้วยตนเอง และฝึกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั ในช่อง
ปากจริง เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ทป่ี ระสบ
ความสําเร็จ ใช้แนวคิดกิจกรรมเพือ่ เพิม่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (2 ชัวโมง)
่

กิ จกรรมที่ 5-6 เพือ่ พัฒนา การควบคุมตนเอง
การให้ผลประเมินย้อนกลับ (Feedback) และ
กิจกรรมกลุม่ การค้นหาปญั หา และ
ฝึก
ตัง้ เป้าหมาย ใช้แนวคิดพัฒนาการควบคุม ตนเอง
ด้วยกระบวนการเตือนตนเอง (2 ชัวโมง)
่

กิ จกรรมที่ 7 สรุปและประเมินในภาพรวม และ
กิจกรรมการทําสัญญากับตนเอง ใช้แนวคิดการ
ทําสัญญากับตนเอง (2 ชัวโมง)
่

ภาพประกอบ 30 ผังขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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กิ จกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
(เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดที่ใช้ การสร้างความรูโ้ ดยกระบวนการเรียนรู้ ดว้ ยการนําตนเอง
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 1
“โรคของฟนั
ทีฉ่ นั ต้อง
รูจ้ กั ”

วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
1) เพือ่ ละลาย
พฤติกรรม ให้ได้
รูจ้ กั สมาชิกในทีม
และกล้าพูดคุย
ต่อ กัน

2) เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับโรค
และการดูแล
อนามัยช่องปาก

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นกั เรียนพร้อมทัง้
แบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็ น 3 กลุ่มจํานวน
เท่าๆกัน
3) เตรียมความพร้อมของนักเรียนและ
ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ากิจกรรมกลุม่ ด้วย
การเล่นเกมข้างๆฉันใครเอ่ย และ ร้องเพลง
แปรงฟนั
4) ให้นกั เรียนศึกษาใบงานแยกตามกลุม่
โดยมีวทิ ยากรช่วยอธิบายรายละเอียดในใบ
งาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบงานที่ 1 ซึง่ มีเนื้อหา
เกีย่ วกับโรคฟนั ผุ โดยกลุม่ ที่ 1 มีหน้าที่
อธิบายเกีย่ วกับโรคฟนั ผุ อธิบายโดยการใช้
การทําปฏิกริ ยิ าของโฟมรูปฟนั กับนํ้ามัน
เบนซินทีส่ มมติให้เป็ นกรดกัดทีต่ วั ฟนั
กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบงานที่ 2 โรคเหงือก
อักเสบ พร้อมกับการนําเสนอในรูปแบบที่
นักเรียนสนใจ เช่น การใช้แบบจําลอง
เหงือกอักเสบ
กลุ่มที่ 3 ศึกษาใบงานที่ 3 การดูแลอนามัย
ช่องปาก ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ใน
การทําความสะอาดช่องปาก อธิบายถึงการ
แบ่งกลุม่ การใช้งาน วิธกี ารใช้งาน การเลือก
ผลิตภัณฑ์ เช่น แปรงสีฟนั กระจก นํ้ายา
บ้วนปาก ไหมขัดฟนั
5) วิทยากรสรุปผลการเรียนรูร้ ว่ มกับ
นักเรียนในชัน้ เรียน
6) วิทยากร มอบหมายงาน ให้นกั เรียน
เตรียมของว่างและขนมทีก่ นิ เป็ นประจํามา
ในกิจกรรมครัง้ หน้า

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

30 1) ป้ายชื่อเปล่า
นาที จํานวน 45 แผ่น
2) เพลงแปรงฟนั

90 1) ใบงานที่ 1
นาที โรคฟนั ผุ
2) ใบงานที่ 2
โรคเหงือกอักเสบ
3) ใบงานที่ 3
การดูแลอนามัย
ช่องปาก
4) โฟมรูปฟนั ตาม
หน้าตัดแนวตัง้
5) นํ้ามันเบนซิน
6)แบบจําลอง
เหงือกและฟนั
7)ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาด
ช่องปาก
8) Powerpoint
เรือ่ ง “ฟนั ดีดเี ป็ น
อย่างไร”

การ
ประเมินผล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานเป็ น
กลุ่ม
- การตรวจ
ผลงาน
(ป้ายชื่อ)

- สังเกตการ
นําเสนอและ
การซักถาม
หน้าชัน้ เรียน
- การตรวจ
ผลงาน
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กิ จกรรมที่ 2 ฝึกการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ครัง้ ที่ 1 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ ใช้ กิจกรรมเพื่อเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 2 1) เพือ่ ให้
“ฟนั ดี ฉันทํา นักเรียน
อย่างไร (1)” สามารถเลือกขนม
และอาหารว่างที่
เหมาะสม
กิ จกรรม

2) เพือ่ ให้นกั เรียน
เรียนรูต้ วั แบบทีด่ ี
ในการแปรงฟนั

3) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถแปรงฟนั
แบบขยับปดั โดย
ปฏิบตั จิ ากโมเดล
ได้

การ
ประเมินผล
สังเกตการ
นําเสนอหน้า
ชัน้ เรียน

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรทบทวนองค์ความรูจ้ าก
กิจกรรมครัง้ ที่ 1
3) ให้นกั เรียนทํากิจกรรมในใบงาน
ที่ 4 เรื่อง อาหารทีด่ ตี ่ออนามัย
ช่องปากพร้อมนําเสนอกลุ่มละ
10 นาที
4) กิจกรรมการสังเกตและเรียนรู้
จากตัวแบบทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ จากตัว
การ์ตนู ในสือ่ วิดทิ ศั น์ “มาแปรงฟนั
กันเถอะ”
5) กิจกรรมการเล่าประสบการณ์การ
แปรงฟนั ทีถ่ กู ต้องจากเพือ่ นนักเรียน
ตัวอย่าง ทีส่ ามารถควบคุมสภาวะ
อนามัยช่องปากตนเองได้อย่างดี
(หมายเหตุ : นักเรียนตัวอย่างเป็ น
นักเรียนในโรงเรียนทีม่ ดี ชั นีคราบ
อ่อนตํา่ ซึง่ ไม่ใช่นกั เรียนในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม)
6) ฝึกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั โดยการ
ฝึกทักษะการแปรงฟนั แบบขยับปดั
จากตุ๊กตาสอนแปรงฟนั และโมเดล
สอนแปรงฟนั
6) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้
ร่วมกับนักเรียนในชัน้ เรียนเกีย่ วกับ
การดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง

30
นาที

1) ใบงานที่ 4
เรือ่ งอาหารทีด่ ตี อ่
อนามัยช่องปาก
2) ของว่างและขนมที่
นักเรียนกินเป็ นประจํา
(นักเรียนเตรียม)

45
นาที

1) สือ่ วิดทิ ศั น์ “มา
แปรงฟนั กันเถอะ”
2) นักเรียนตัวอย่าง

- สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
รายบุคคล

45
นาที

1) โมเดล และตุ๊กตา
สอนแปรงฟนั 3 ตัว
2) ชุดแปรงสีฟนั และ
ยาสีฟนั 45 ชุด

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
แปรงฟนั กับ
โมเดล
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กิ จกรรมที่ 3 ฝึกการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ครัง้ ที่ 2 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ใช้ กิจกรรมเพื่อเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 3 1) เพือ่ ให้นกั เรียน
“ฟนั ดี ฉันทํา สามารถทําสียอ้ มฟนั
อย่างไร (2)” ด้วยตนเองได้
กิ จกรรม

2) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถแปรงฟนั แบบ
ขยับปดั โดยปฏิบตั จิ ริง
ได้

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) วิทยากรแนะนําตัวและ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้
นักเรียนพร้อมทบทวนองค์
ความรูจ้ ากกิจกรรมครัง้ ที่ 2
3) ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เตรียม
นํ้ายาย้อมสีฟนั ตามใบงานที่ 5
4) วิทยากรสาธิตการย้อมสีฟนั
และให้นกั เรียนปฏิบตั ติ าม

60
นาที

1) ใบงานที่ 5
สียอ้ มฟนั
2) สีผสมอาหาร
3) ขวดทึบแสงสีชา
4) cotton bud

ผลงาน:สียอ้ มฟนั

5) ฝึกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั โดย
การฝึกทักษะการแปรงฟนั แบบ
ขยับปดั จากโดยปฏิบตั จิ ริงที่
บริเวณอ้างล่างหน้าของโรงเรียน
6) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้
ร่วมกับนักเรียนในชัน้ เรียน
เกีย่ วกับแปรงฟนั และการ
ตรวจสอบอนามัยช่องปากด้วย
ตนเอง

60
นาที

1) ชุดแปรงสีฟนั และ - คะแนนทักษะ
ยาสีฟนั 45 ชุด
การแปรงฟนั
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กิ จกรรมที่ 4 ฝึกการควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ใช้ กิจกรรมเพือ่ ฝึกการควบคุมตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 4 1) เพือ่ ให้นกั เรียน
“ฟนั ดี ถ้ามี สามารถตัง้ เป้าหมาย
เป้าหมาย ในการดูแลอนามัย
(1)”
ช่องปากของตนเองได้
กิ จกรรม

2) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก
ของตนเองได้

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นกั เรียน
พร้อมทบทวนองค์ความรูจ้ าก
กิจกรรมครัง้ ที่ 3 และแจก”สมุดฟนั ดี”
พร้อมอธิบายส่วนประกอบต่างๆใน
สมุดฟนั ดี
3) กิจกรรมฝึกการตัง้ เป้าหมาย โดย
ให้นกั เรียนตัง้ เป้าหมายของตนเอง
ในการบริโภคอาหาร ทําความ
สะอาดช่องปาก และ เป้าหมายการ
ลดคราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากให้ได้ ใน
1 สัปดาห์ โดยบันทึกลงในสมุดฟนั ดี
4) กิจกรรมกลุม่ เพือ่ ระดมสมองใน
การกําหนดรางวัลทีต่ นเองจะได้รบั
เมือ่ ทําได้ตามเป้าหมาย (รางวัลที่
เป็ นสิง่ ของ และไม่ใช่สงิ่ ของ) และ
นําเสนอแลกเปลีย่ นในชัน้ เรียน
3) นักเรียนฝึกปฏิบตั กิ ารบันทึก
อาหารและของว่างทีร่ บั ประทานใน
แต่ละวันในสมุดฟนั ดี
4) นักเรียนฝึกปฏิบตั กิ ารบันทึก
ความถีก่ ารแปรงฟนั ในแต่ละวันใน
สมุดฟนั ดี
5) วิทยากรสรุปผลการเรียนรูร้ ว่ มกับ
นักเรียนในชัน้ เรียนเกีย่ วกับการ
ตัง้ เป้าหมาย

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

30
นาที

1) สมุดฟนั ดี
2) ใบงานที่ 6
การตัง้ เป้าหมาย
3) กระดาษ Flip
Chart

ตรวจสอบ
เป้าหมายของ
นักเรียนแต่ละคน
ทีบ่ นั ทึกในสมุด
ฟนั ดี

30
นาที

1) สมุดฟนั ดี

1) ข้อมูลการ
บันทึกอาหารและ
ของว่างที่
รับประทานในแต่
ละวันในสมุดฟนั ดี
2) ข้อมูลการ
บันทึกความถีก่ าร
แปรงฟนั ในแต่ละ
วันในสมุดฟนั ดี
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กิ จกรรมที่ 5 ฝึกการควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ใช้ กิจกรรมเพือ่ ฝึกการควบคุมตนเอง
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 5
“ฟนั ดี ถ้ามี
เป้าหมาย
(2)”

วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
1) เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้รบั ผลประเมิน
ย้อนกลับ(Feedback)
การปฏิบตั ใิ นรอบ
สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
2) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถหาปญั หาและ
วิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง
พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม

เวลา

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง 60
นาที
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
้
2) วิทยากรแจกปายชื่อให้
นักเรียนพร้อมสมุดฟนั ดีทใ่ี ห้ผล
ประเมินย้อนกลับ (Feedback)
การปฏิบตั ใิ นรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
ให้กบั นักเรียนทุกคน
3) กิจกรรมกลุม่ เพือ่ ค้นหาปญั หา
และวิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
โดยการเขียนปญั หา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขทีต่ นเองพบมา
ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ลงบน
กระดาษของกลุ่มตนเอง พร้อมทัง้
แยกเป็ นหมวดหมูต่ ามปญั หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขลงใน
แผนภูมกิ า้ งปลา
4) นักเรียนนําเสนอปญั หา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของแต่
ละกลุม่ เพือ่ ให้ทงั ้ หมดได้เรียนรู้
ร่วมกัน
5) วิทยากรให้นกั เรียน
ตัง้ เป้าหมายของตนเองในการลด
คราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากให้ได้ใน
1 สัปดาห์ถดั ไป โดยบันทึกลงใน
สมุดฟนั ดี

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) สมุดฟนั ดี
2) ใบงานที่ 7
แผนภูมกิ า้ งปลา
3) กระดาษ Flip
chart
4) กระดาษPost-it

1) ตรวจสอบจาก
ข้อมูล เป้าหมาย
ของนักเรียนแต่
ละคนทีบ่ นั ทึกใน
สมุดฟนั ดี
2) สังเกตจาก
การนําเสนอ
ปญั หาและแนว
ทางแก้ไขหน้า
ชัน้ เรียนโดย
แผนภูมกิ า้ งปลา
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กิ จกรรมที่ 6 ฝึกการควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 3 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ใช้ กิจกรรมเพือ่ ฝึกการควบคุมตนเอง
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 6
“ฟนั ดี ถ้ามี
เป้าหมาย
(3)”

วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
1) เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้รบั ผลประเมิน
ย้อนกลับ(Feedback)
การปฏิบตั ใิ นรอบ
สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
2) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถหาปญั หาและ
วิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง
พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้
นักเรียนพร้อมสมุดฟนั ดีทใ่ี ห้ผล
ประเมินย้อนกลับ (Feedback)
การปฏิบตั ใิ นรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
ให้กบั นักเรียนทุกคน
3) กิจกรรมกลุม่ เพือ่ ค้นหาปญั หา
และวิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง
พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
โดยการเขียนปญั หา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขทีต่ นเองพบมา
ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ลงบน
กระดาษของกลุ่มตนเอง พร้อมทัง้
แยกเป็ นหมวดหมูต่ ามปญั หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขลงใน
แผนภูมกิ า้ งปลา
4) นักเรียนนําเสนอปญั หา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของ
แต่ละกลุม่ เพือ่ ให้ทงั ้ หมดได้เรียนรู้
ร่วมกัน
5) วิทยากรให้นกั เรียน
ตัง้ เป้าหมายของตนเองในการลด
คราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากให้ได้ใน
1 สัปดาห์ถดั ไป โดยบันทึกลงใน
สมุดฟนั ดี

60
นาที

1) สมุดฟนั ดี
2) ใบงานที่ 7
แผนภูมกิ า้ งปลา
3) กระดาษ Flip
chart

1) ตรวจสอบจาก
ข้อมูลเป้าหมาย
ของนักเรียนแต่
ละคนทีบ่ นั ทึกใน
สมุดฟนั ดี
2) สังเกตจาก
การนําเสนอ
ปญั หาและแนว
ทางแก้ไขหน้า
ชัน้ เรียนโดย
แผนภูมกิ า้ งปลา

139
กิ จกรรมที่ 7 สรุปประเมินผลในภาพรวมและสร้างพันธะสัญญา (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชัวโมง)
่
แนวคิ ดหลักที่ใช้ การทําสัญญากับตนเอง
กิ จกรรม
กิจกรรมที่ 7
“มาสัญญา
ด้วยกัน”

วัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม
1) สรุปและ
ประเมินผลใน
ภาพรวมของกิจกรรม

2) เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถทําสัญญากับ
ตนเอง และการ
เสริมแรงตนเอง
เพือ่ ให้ทาํ กิจกรรม
ต่อไป

ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้
นักเรียนพร้อมสมุดฟนั ดีทใ่ี ห้ผล
ประเมินย้อนกลับ (Feedback)
การปฏิบตั ใิ นรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
ให้กบั นักเรียนทุกคน
3) นักเรียนแยกเข้ากลุม่ เพือ่
ตรวจสอบสมุดฟนั ดีของตนเอง
ให้ประเมินตนเองและรับรางวัล
หากดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
1) วิทยากรให้นกั เรียนแยกเข้า
กลุม่ และ ทํากิจกรรมตามใบงาน
ที่ 8 เพือ่ ให้นกั เรียนทําสัญญา
ของตนเอง โดยระบุเป้าหมาย
วิธกี ํากับ ติดตาม ประเมิน และ
บันทึกพฤติกรรมตนเองระยะเวลา
ทีต่ อ้ งการให้สาํ เร็จ และรางวัลเมือ่
บรรลุเป้าหมาย
2) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้
ร่วมกับนักเรียนในชัน้ เรียนและ
สรุปบทเรียนพร้อมให้สมุดฟนั ดี
เล่มใหม่เพือ่ นําไปใช้ตอ่ ในช่วง
ปิ ดเทอม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

30
นาที

1) สมุดฟนั ดี
2) ของรางวัล

1) ตรวจสอบจาก
ข้อมูลจํานวน
นักเรียนทีบ่ รรลุ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

30
นาที

1.) ใบงานที่ 8
“สัญญาตนเอง”

2) ตรวจสอบจาก
สัญญาทีน่ กั เรียน
ทํากับตนเอง
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ตาราง 8 แสดงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของกิจกรรม 7 ครัง้ ในโปรแกรม
ครังที่
้
1
“โรคของฟนั
ทีฉ่ นั ต้อง
รูจ้ กั ”

เป้ าหมายของกิ จกรรม

1) เพือ่ ละลายพฤติกรรมให้ได้รจู้ กั
สมาชิกในทีมทีม่ ปี ญั หาเดียวกัน
กล้าพูดคุยต่อกัน
2) เพือ่ ให้นกั เรียนได้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับโรคและการดูแล
อนามัยช่องปาก
1) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถเลือก
2
“ฟนั ดี ฉันทํา ขนมและอาหารว่างทีเ่ หมาะสม
อย่างไร (1) ” 2) เพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นตัวแบบที่
ดีในการแปรงฟนั
3)เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถแปรงฟนั
แบบขยับปดั กับตัวแบบได้

3
ั
“ฟนดี ฉันทํา
อย่างไร (2)”

4
“ฟนั ดี ถ้ามี
เป้าหมาย
(1)”

5
ั
“ฟนดี ถ้ามี
เป้าหมาย
(2)”

แนวคิ ดที่ใช้ในการจัด
กิ จกรรม
1) แนวคิดเกีย่ วกับการใช้การ
เรียนรูแ้ บบหรรษา
2) แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา
ความรู้
3) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่

1) แนวคิดเกีย่ วกับแหล่งของ
การสร้างการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง:การใช้ตวั แบบ และ
ประสบการณ์ทป่ี ระสบ
ความสําเร็จ
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
3) แนวคิดเกีย่ วกับการใช้การ
เรียนรูแ้ บบหรรษา
1) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถทําสี
1) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
ั
ย้อมฟนด้วยตนเองได้
การรับรูค้ วามสามารถของ
2) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถแปรงฟนั ตนเอง:การสร้างประสบการณ์ท่ี
แบบขยับปดั จากการปฏิบตั จิ ริงได้ ประสบความสําเร็จ
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
3) แนวคิดเกีย่ วกับการใช้การ
เรียนรูแ้ บบหรรษา
1) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1) แนวคิดการควบคุมตนเอง:
ตัง้ เป้าหมาย ในการดูแลอนามัย
การเตือนตนเองการตัง้ เป้าหมาย
ช่องปากของตนเองได้
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
2) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถสังเกต 2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
และบันทึกพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของตนเองได้
1) เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ผลประเมิน 1) แนวคิดการควบคุมตนเอง:
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิ การเตือนตนเอง การประเมิน
ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
พฤติกรรม
2) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถหา
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
ปญั หาและวิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง 3) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง

ตัวแปรที่ต้องการ
เสริมสร้าง
1) ความรู้

1) เจตคติ
2) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
3) พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
4) สภาวะอนามัย
ช่องปาก
1) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
2) การควบคุมตนเอง
3) พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
4) สภาวะอนามัย
ช่องปาก
1) การควบคุมตนเอง
2) พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
3) สภาวะอนามัย
ช่องปาก
1) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
2) การควบคุมตนเอง
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ตาราง 8 (ต่อ)
แนวคิ ดที่ใช้ในการจัด
กิ จกรรม
6
1) เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ผลประเมิน 1) แนวคิดการควบคุมตนเอง:
“ฟนั ดี ถ้ามี ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิ การ
เป้าหมาย ในรอบสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
เตือนตนเอง การประเมิน
(3)”
2) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถหา
พฤติกรรม
ปญั หาและวิธแี ก้ปญั หาทีข่ ดั ขวาง 2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก 3) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง : การใช้คาํ พูดชักจูง
7
1) สรุปและประเมินผลในภาพรวม 1) แนวคิดการควบคุมตนเอง:
“มาสัญญา ของกิจกรรม
การ
ด้วยกัน” 2) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถทํา
เตือนตนเอง การทําสัญญากับ
สัญญากับตนเอง และการเสริมแรง ตนเอง (Self- Contract)
ตนเอง เพือ่ ให้ทาํ กิจกรรมต่อไป
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุม่
3) แนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง : การใช้คาํ พูดชักจูง
ครังที่
้

เป้ าหมายของกิ จกรรม

ตัวแปรที่ต้องการ
เสริมสร้าง
1) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง
2) การควบคุมตนเอง

1) การควบคุมตนเอง

ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุงคุณภาพเครือ่ งมือ ภายหลังการสร้างโปรแกรมการปรับเ ปลีย่ น
พฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปาก เสร็จแล้ว ได้ดาํ เนินการปรับปรุงคุณภาพของเครือ่ งมือทดลอง คือ
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดย ให้ผทู้ รงคุณวุฒริ วม 4 คน ตรวจ
แก้ไข พร้อมพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธกี ารดําเนินการ
และรูปแบบ มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขน้ึ และนําแผนการจัดกิจกรรมบางส่วน เป็นเวลา 2 วัน
โดยนํากิจกรรมที่ 1-3 ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กทีม่ คี วามใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ทําการศึกษา โดยใช้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมวัดธาตุทอง จํานวน 15 คน
ทดสอบความเข้าใจในเบือ้ งต้นและปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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4. การดําเนิ นการทดลอง
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์
1.1 ผูว้ จิ ยั ทําหนังสือขออนุญาตจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ติดต่อประสานงาน
และขอความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดนครนายก เพือ่ ขอความอนุ เคราะห์ในการทําวิจยั และขอใช้สถานที่ รวมทัง้ ดําเนินการเพือ่ ขอ
อนุญาตทําวิจยั ในมนุ ษย์โดยงานวิจยั ในครัง้ นี้ได้ผา่ นการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานวิจยั ในมนุ ษย์ ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั คณะ ทันตแพทยศาสตร์ ทวจ
เลขที่ 4/2556 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
1.2 ติดต่อประสานงานกับครูหรือผูป้ ระสานงานของโรงเรียน เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์
รายละเอียดขัน้ ตอนในการทําวิจยั
และขอความความร่วมมือในการดําเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1.3 ผูว้ จิ ยั ร่วมกับโรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 7 จังหวัดนครนายก คัดเลือกเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ เพื่อเป็นกลุม่ ตัวอย่างตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น
1.4 ส่งจดหมายให้ผปู้ กครองเด็กนักเรียนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
ของการวิจยั วัตถุประสงค์ กิจกรรมในโปรแกรม ความสําคัญและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั พร้อมทัง้ จัดส่ง
ใบยินยอมให้นกั เรียนในความปกครองเข้าร่วมโปรแกรม
1.5 จัดเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ต่างๆ
2. ระยะดําเนิ นการทดลอง ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน เป็นระยะทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามของกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ จะดําเนินการก่อนการใช้ โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ทัง้ นี้ ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ ทาํ การขูดหิน นํ้าลายให้นกั เรียนทุกคน ภายหลังจากการขูดหินนํ้าลาย
ประมาณ 1 เดือน ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลตัวแปรต่างๆ ก่อนการทดลอง ประกอบด้วย ตัวแปรการรับรูต้ ่อ
ภาวะคุกคามของโรค สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และตัวแปรตาม ซึง่ ประกอบด้วย การทําความสะอาดช่อง
ปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และ สภาวะอนามัยช่องปาก เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานก่อน
เริม่ การทดลอง ในระยะนี้ผวู้ จิ ยั เก็บข้อมูลทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2.2 ระยะดําเนินการปรับพฤติกรรม เป็นระยะที่ ผวู้ จิ ยั ให้นกั เรียนในกลุ่มทดลอ งเข้า
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดูแล อนามัย ช่องปาก เป็ น ระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดยการทํา
กิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละประมาณ 90-120 นาที เป็นเวลารวม 720 นาที ในวันพฤหัสหรือวัน
ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ระหว่าง ระหว่างเดือน มกราคม 2557 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2557
ในระยะนี้กลุม่ ทดลองจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก สําหรับกลุ่มควบคุม จะได้ทนั ตสุขศึกษาแบบกลุม่ โดยครูประจําชัน้ เป็นเวลา 6 ชัวโมง
่
และ
ในช่วงเวลาทีก่ ลุ่มทดลองทํากิจกรรมทีเ่ หลือในโปรแกรมก็จะเข้ากิจกรรมของทางโรงเรียนตามปกติ
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2.3 ระยะติดตามผล เป็นระยะทีใ่ ห้กลุม่ ตัวอย่างยุตกิ ารใช้ โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก และทําการวัดข้อมูลตัวแปร ประกอบด้วย พฤติกรรมการทําความ
สะอาดช่องปาก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ สภาวะอนามัยช่องปาก
ภาย หลังจากจบ
โปรแกรมแล้ว 3 เดือน ซึง่ ดําเนินการทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และสําหรับกลุ่มทดลอง
นอกจากการเก็บข้อมูลตัวแปรตามแล้ว ยังให้ทาํ แบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม
สัมภาษณ์เกีย่ วกับผลของโปรแกรมเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างใน
ชีวติ ประจําวันเพิ่มเติม โดยการประเมินผลการทดลองสามารถสรุปเป็นตาราง 9 ได้ดงั นี้
ตาราง 9 แผนผังการทดสอบวัดผลการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมและดัชนีทางกายภาพของ
ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมตามระยะการทดลอง
แบบแผนการวิจยั มีการวัดก่อน-หลัง (Pretest Posttest Design)
การทดสอบก่อน
โปรแกรมฝึก
การทดสอบหลังโปรแกรม
กลุ่มหลังการสุ่ม
(T1)
(Treatment)
3 เดือน(T2)
TRE, MOV, ATT,
X
กลุ่มทดลอง
EAT2,SAI2,DI2
EAT1,SAI1,DI1
TRE, MOV, ATT,
กลุ่มควบคุม
EAT2,SAI2,DI2
EAT1,SAI1,DI1
TRE
MOV
ATT
EAT1, EAT2
SAI1, SAI2
DI1, DI2

= การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
= สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
= เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
= การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ครัง้ ที่ 1,2
= การทําความสะอาดช่องปาก ครัง้ ที่ 1,2
= วัดสภาวะอนามัยช่องปาก ครัง้ ที่ 1,2
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5. การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปและลั
่
กษณะพืน้ ฐานของตัวแปร วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พิสยั และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2. ตรวจสอบการแจกแจงปกติ โดยใช้ ความเบ้ ความโด่ง และสถิติ Kolmogorov-Smirnov
Test
3. ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วมของตัวแปร โดยใช้
สถิตบิ อกซ์ (Box’s M) เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิติ และตรวจสอบความเท่ากัน
ของตัวแปรทุ กตัวด้วยวิธ ี Levene’s Test
4. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ร่วม (ANCOVA) และความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) และความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA)
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ และจรรยาบรรณในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากนักเรียน รวมถึงมีการทดลองในมนุษย์
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิและรั กษาจรรยาบรรณในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ ทาํ เรือ่ งขออนุ มตั ิ
โครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทําวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยงานวิจยั
ในครัง้ นี้ได้ผา่ นการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ในมนุษย์ ของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในการวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามหนังสือรับรอง เลขที่ 4/2556 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2557 รวมถึงการทําแบบยินยอมตน และคําอธิบายการวิจยั ให้นกั เรียนทุกคนรับทราบ
ทัง้ นี้ ประเด็นในการรักษาสิทธิของนักเรียน ประกอบด้วย
1. การวิจยั ในครัง้ นี้จะเริม่ ดําเนินการวิจยั ก็ต่อเมือ่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในการทําวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั จะได้รบั การอธิบายเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วิธกี ารวิจยั ประสิทธิภาพความปลอดภัย ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการวิจยั โดยละเอียด ข้าพเจ้าได้รบั
การอธิบายจากผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั ประสิทธิภาพความปลอดภัย
ประโยชน์ทผ่ี ยู้ นิ ยอมตนจะได้รบั จากการวิจยั โดยละเอียดจากผูว้ จิ ยั
3. นักเรียนทุกคน มีสทิ ธิ ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี้ และการบอกเลิกการร่ว ม
โครงการวิจยั จะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อตัวนักเรียน
4. ข้อมูลส่วนตัวของ นักเรียนทัง้ หมดจะเก็บ เป็ นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการ
วิจยั เท่า นัน้
5. ภายหลังสิน้ สุดการวิจยั นักเรียนในกลุม่ ควบคุมจะได้รบั โปรแก รมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากเช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง
รายละเอียด ดังดังเอกสารภาคผนวก ค
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สรุปขัน้ ตอนงานวิ จยั ระยะที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 ประสานงาน
และเตรียมการสํารวจ
หากลุม่ ตัวอย่าง

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ แนวคิดเกีย่ วกับ พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก ประกอบด้วย แนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Health
Modification) ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม (Social Cognitive learning theory)
ของแบนดูรา (Bandura. 1977)
2.1 ติดต่อกับผูบ้ ริหารโรงเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เขต 7 จังหวัดนครนายก
เพือ่ ขอความร่วมมือ
2.2 สร้างและพัฒนาแบบวัดตัวแปรตามให้มคี ุณภาพ
2.3 สุม่ โรงเรียนและสุม่ ห้อง เพือ่ นํานักเรียนเข้ากลุม่ ทดลอง จํานวน 46 คน และกลุ่ม
ควบคุม จํานวน 48 คน ทุกคนได้รบั การขูดหินนํ้าลายก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

ขัน้ ตอนที่ 3 สร้าง
โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมและทดลองใช้

สร้างโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และนําโปรแกรมทีส่ ร้าง
ขึน้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒริ วม 4 คนตรวจแก้ไข พร้อมพิจารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธกี ารดําเนินการและรูปแบบ มาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ขน้ึ และนําร่างโปรแกรมบางส่วนไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก
จํานวน 15 คน เป็ นเวลา 2 วัน พร้อมปรับปรุงแก้ไข

ขัน้ ตอนที่ 4 เก็บข้อมูล
ก่อนทดลอง

ก่อนทดลองวัดสภาพช่องปากโดยใช้ดชั นีคราบอ่อน (DI) และแบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากซึง่ ประกอบด้วย การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และ
การทําความสะอาดช่องปาก

ขัน้ ตอนที่ 5
อบรมตามโปรแกรม

ฝึกอบรมนักเรียนตามโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
โดยกลุม่ ทดลองจะได้โปรแกรมการปรับปลีย่ นพฤติกรรมซึง่ จะนําการรับรู้
ความสามารถของตนเองและการคุมคุมตนเองมาประยุกต์ใช้ เป็ นเวลา 7 สัปดาห์
ระยะเวลารวมประมาณ 12 ชัวโมง
่ หรือ 720 นาทีสว่ นกลุ่มควบคุม จะได้รบั โปรแกรม
สุขศึกษาทัวไป
่

ขัน้ ตอนที่ 6 เก็บข้อมูล
และ ติดตามเป็ นระยะ

เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง หลังสิน้ สุดโปรแกรม และวัดการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากภายหลัง
ภายหลังสิน้ สุดโปรแกรมฯ 3 เดือน

ภาพประกอบ 31 สรุปขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั ในระยะที่ 2
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ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั ทัง้ 2 ระยะ
การวิจยั ในครัง้ นี้ทม่ี กี ารวิจยั แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการวิจยั เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์โครงสร้าง เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ของวัยรุน่ ตอนต้น
และระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของวัยรุน่ ตอนต้น ซึง่ การดําเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ ต่างมีความสัมพันธ์และสนับสนุ น ซึง่ กัน
และกัน เพือ่ ให้การวิจยั ในแต่ละขัน้ ตอนมีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ และทําให้การอภิปรายผลสามารถ
กระทําได้โดยลดข้อจํากัดของการออกแบบการศึกษาในแต่ละระยะ
การวิจยั ในระยะที่ 1 จะทําให้ ทราบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุต่างๆ ที่
ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และทําให้ทราบขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ ข้อมูล
ทีไ่ ด้จะมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ในการสร้างและพัฒนา กิจกรรมในโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนสําหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 นอกจากนี้ ข้อมูลทีไ่ ด้ใน
การวิจยั ระยะที่ 1 ยังช่วยให้ทราบข นาดของตัวแปรแฝงทีอ่ าจมีอทิ ธิพลรบกวน (Confounding
factor) ต่อการจัดโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ดังนัน้ การวิจยั ระยะ
ที่ 1 จึงมีความสําคัญในการออกแบบกิจกรรมและวางแผนการควบคุมตัวแปรกวนในการวิจยั ระยะที
2่
ในขณะที่ การวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น การวิจยั ในระยะนี้กจ็ ะมีความสําคัญและสามารถ
ยืนยันผลของ ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นรูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง ดังนัน้ ในเงือ่ นไขของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในแง่ผลย่อมเกิดตามหลังจากเหตุ (Causal relationship) จึงมีความชัดเจนมากกว่า
การวิจยั ระยะที่ 1 ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการวิจยั เชิงภาคตัดขวางดังนัน้ การวิจยั ระยะที่ 2 จึงมีความสําคัญใน
การช่วยตรวจสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษาระยะที่ 1 และเป็ นการ
หาข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ในบางคูต่ วั แปรทีอ่ าจจะไม่พบ ในลักษณ ะการเก็บข้อมูล
แบบภาคตัดขวาง
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สรุปความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั ทัง้ 2 ระยะ

ตัวแปรอิ สระ
ปจั จัยทางจิตลักษณะ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

-

ปจั จัยทางสถานการณ์

ตัวแปรปฏิ สมั พันธ์รว่ ม
ตัวแปรจิตและสถานการณ์ทส่ี าํ คัญ
ในระยะที่ 1
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ

สภาวะอนามัยช่องปาก
การวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั สหสัมพันธ์

ตัวแปรจัดกระทํา
- การได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
- การไม่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ตัวแปรพฤติ กรรม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
- พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
- พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
ตัวแปรทางกายภาพ
สภาวะอนามัยช่องปาก
- ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index)

ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม
การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง

ภาพประกอบ 32 ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและ ประสิทธิผลของ โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากและสภาวะอนามัย ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ในครัง้ นี้ เป็นการ
วิจยั สองระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 มีจดุ มุง่ หมายเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้าง
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และ
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อ ง
ปากทีม่ ผี ลต่อ สภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ทัง้ นี้ ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การวิจยั แต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

ผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model, SEM) ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL Version 8.72 พร้อมกับได้ดาํ เนินการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น การนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนสําคัญ ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปลผลดังนี้
ตาราง 10 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัญลักษณ์
M
S.D.
Sk
Ku
R

ความหมาย
ค่าเฉลีย่ (Mean)
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)
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ตาราง 10 (ต่อ)
สัญลักษณ์
R2
χ2
Df
P
𝜃𝜃
λ
Beta
SE
E
T
F
MSE
GFI
AGFI
F
RMSEA
SRMR
RMR
TLI
CN
DE
IE
TE
Ρv
Ρc

ความหมาย
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสถิตไิ ค – สแควร์ (Chi – square)
องศาแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่ น
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
คะแนนมาตรฐานของความคลาดเคลือ่ นตัวบ่งชี้
ค่าอัตราส่วน t ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย
ค่าอัตราส่วน F ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องความสัมพันธ์รว่ มของการ
พยากรณ์
ค่าความคลาดเคลือ่ นกําลังสองเฉลีย่ (Mean square error)
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index)
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องทีป่ รับแล้ว (Adjusted goodness of fit index)
ค่าอัตราส่วน F ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องความสัมพันธ์รว่ มของการ
พยากรณ์
ค่าประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากกํา ลังสองเฉลีย่ (Root mean square error
of approximation)
ค่าดัชนีของรากกําลังสองเฉลีย่ มาตรฐานของส่วนทีเ่ หลือ (Standardized root
mean square residual)
ค่าดัชนีรากทีส่ องเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ น (Root mean square)
ค่าดัชนีท กั เคอร์ลอู สิ
ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ
อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
อิทธิพลรวม (Total effect)
ค่าความแปรปรวนเฉลีย่ ทีถ่ กู สกัดได้ (Average variable extracted)
ค่าความเชือ่ มันเชิ
่ งโครงสร้างของมาตรวัด (Construct reliability)
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ตาราง 11 สัญลักษณ์ของตัวแปรทีท่ าํ การศึกษา
ตัวแปรแฝง
1.ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
(knowledge)
2.เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
(attitude)

3. สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ (motivate)

4.การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค (treated)
5. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (modify)
6. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก (care)

7. สภาวะอนามัยช่องปาก (ohi)

ตัวแปรสังเกต
1.1 ความรูค้ วามเข้าใจ (k1)
1.2 การนําไปใช้ (k2)
2.1 การเห็นคุณประโยชน์ (a1)
2.2 ความรูส้ กึ พอใจ (a2)
2.3 ความพร้อมทีจ่ ะทํา (a3)
4.1 การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก (m1)
4.2 การสนับสนุนทางสังคม (m2)
4.3 แบบอย่างจากเพือ่ น (m3)
3.1 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค (t1)
3.2 การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค (t2)
5.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (se)
5.2 การควบคุมตนเอง (sc)
6.1 การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
(food)
6.2 การทําความสะอาดช่องปาก (brush)
7.1 ดัชนีคราบอ่อน (di)

ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
เก็บ ข้อมูลจากนักเรียนจํานวน 391 คน เป็นชาย 220 คน (ร้อยละ 56.3) หญิง 171 คน
(ร้อยละ 43.7) ผลการเรียนส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี คือได้เกรดเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.0-4.0 ร้อยละ
46.0 ส่วนใหญ่ผทู้ ท่ี าํ หน้าทีด่ แู ลเรือ่ งอาหารของนักเรียน คือ คุณพ่อคุณแม่ (ร้อยละ 73.1) ส่วนใน
ด้านการจัดหาอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดช่องปาก พบว่า พ่อแม่ยงั เป็นกลุม่ ทีม่ บี ทบาทสําคัญ (ร้อยละ
48.3) แต่จะพบว่านักเรียนก็มสี ว่ นในการซือ้ อุปกรณ์ม าใช้เอง (ร้อยละ 39.1) ทัง้ นี้ ผูป้ กครองมี
การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 58.3) นักเรียนได้รบั เงินค่าขนมมาโรงเรียนส่วน
ใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20-50 บาท (ร้อยละ 57.5) และนักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.8) เคยได้รบั การรักษา
ฟนั ทีค่ ลินกิ และโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 12
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ตาราง 12 ความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีท่ าํ การศึกษา (n = 391)
คุณลักษณะ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

220
171

56.3
43.7

ตํ่ากว่า 2.0
2.0-2.9
3.0-4.0

26
185
180

6.6
47.3
46.0

286
79
3
9
14

73.1
20.2
0.8
2.3
3.6

189
26
9
14
153

48.3
6.6
2.3
3.6
39.1

116
228
34
13

29.7
58.3
8.7
3.3

เพศ

ผลการเรียน

ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีด่ แู ลเรือ่ งอาหาร
คุณพ่อคุณแม่
ปู่ ย่า ตา ยาย
คุณครู
อื่นๆ เช่น ญาติ
ดูแลด้วยตนเอง
ผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดช่องปาก
คุณพ่อคุณแม่
ปู่ ย่า ตา ยาย
คุณครู
อื่นๆ เช่น ญาติ
ดูแลด้วยตนเอง
การศึกษาของผูป้ กครอง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
อื่นๆ
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ตาราง 12 (ต่อ)
คุณลักษณะ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

4
225
162

1.0
57.5
41.4

79
128
78
106

20.2
32.7
19.9
27.1

เงินค่าขนมมาโรงเรียน
น้อยกว่า 20 บาท
20-50 บาท
มากกว่า 50 บาท
ความถีก่ ารได้รบั บริการตรวจหรือรักษาฟนั
ไม่เคยไปเลย
1 ครัง้
2 ครัง้
มากกว่า 2 ครัง้

ปัญหาสุขภาพช่องปาก
นักเรียนส่วนใหญ่มปี ญั หาสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 อย่าง (ร้อยละ 75.2) โดยปญั หาที่
พบมากเรียงลําดับจากความถีม่ ากไปน้อยของการพบปญั หา ได้แก่ เสียวฟนั (ร้อยละ 33.0) รองลงมา
คือฟนั ผุ (ร้อยละ 27.9) และ มีหนิ ปูน (ร้อยละ 25.1) ปวดฟนั (ร้อยละ 21.0) สําหรับอาการอื่นๆ ที่
พบได้แก่ ฟนั เรียงตัวไม่ด ี(ร้อยละ 12.5) เลือดออกจากเหงือก (ร้อยละ 12.5) มีกลิน่ ปาก (ร้อยละ 11.3)
มีแผลในปาก (ร้อยละ 5.1) ฟนั บิน่ หัก (ร้อยละ 5.4) สีฟนั ผิดปกติ (ร้อยละ 3.6) ฟนั โยก (ร้อยละ 3.1)
ฟนั หลอ (ร้อยละ 2.0)
พฤติ กรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนส่วนใหญ่มปี ญั หา บริโภคอาหารทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพช่องปาก โดยพบว่า นักเรียนกิน
ขนมกรอบถุงสําเร็จรูปเป็ นประจําทุกวันมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 35.5) รองลงมา คือ นํ้าอัดลม (ร้อยละ 33.5)
และขนมหวาน (ร้อยละ 17.1) และ ขนมทีม่ สี ่วนผสมของช้อกโกแลต (ร้อยละ 16.6) ตามลําดับ ข้อมูล
แสดงไว้ดงั ตาราง 13
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ตาราง 13 ความถี่ และร้อยละ ของการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง (n = 391)
ประเภทของอาหาร
1
2

ขนมกรอบถุงสําเร็จรูปหรือแผ่นมันฝรัง่ เช่น คอนเน่
ปาร์ต้ี เลย์
นํ้าอัดลมหรือนํ้าหวาน เช่น เป๊บซี่ โค้ก แฟนต้า
มิรนิ ด้า นํ้าแดง นํ้าเขียว ชาเย็น

จํานวนนักเรียนทีก่ นิ
เป็นประจําทุกวัน

ร้อยละ

139

35.5

131

33.5

3
4

ขนมหวาน เช่น นํ้าแข็งใสราดนํ้าหวาน
ขนมทีม่ สี ่วนผสมของช็อคโกแลต เช่น เวเฟอร์
เคลือบ ขนมปงั กรอบเคลือบ

67

17.1

65

16.6

5
6

ลูกอมหรือทอฟฟี่ เช่น ซูกสั ฮอลล์ โอเล่ ฮาร์ทบีท
อาหารหรือขนมเหนียวติดฟนั เช่น กล้วยกวน
สับปะรดกวน คาราเมล กาลาแม

46

11.8

25

6.4

7

ขนมไทยรสหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง

20

5.1

โดยเมือ่ ให้คะแนนความถีใ่ นการบริโภคอาหารซึง่ จะมีตงั ้ แต่ รับประทานทุกวัน จนถึงไม่
รับประทานเลย กับชนิดอาหารทีบ่ ริโภคในอาหารทัง้ 7 กลุม่ นัน้ จะสามารถให้คะแนนพฤติ กรรมการ
บริโภคอาหารได้คะแนน 0-49 คะแนน ซึง่ คะแนนทีม่ คี า่ มาก หมายถึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพือ่ อนามัยช่องปากทีด่ ี จากการเก็บข้อมูล พบว่า นักเรียนในกลุม่ ทีท่ าํ การศึกษาใ
นครัง้ นี้มคี า่
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 2-49 คะแนน มีคา่ เฉลีย่ คะแนนอยูท่ ่ี 22.7 คะแนน
พฤติ กรรมการทําความสะอาดช่องปาก
พฤติกรรมการแปรงฟนั พบว่า มีนกั เรียนแปรงฟนั ครบทัง้ 17 ด้าน เพียงร้อยละ 1.5 ทัง้ นี้
พบว่าส่วนใหญ่จะลืมแปรงทีบ่ ริเวณด้านในใกล้เพดานปากข้างบน ทัง้ ในส่วนฟนั หลังด้านขวาและ
ซ้าย รวมถึง ฟนั หน้าบนด้านใกล้เพดานด้วย (ร้อยละ 87.7 ร้อยละ 90.0 และ ร้อยละ 80.3
ตามลําดับ ) และลืมแปรงฟนั ด้านในใกล้ลน้ิ ข้างล่างทัง้ ในส่วนฟนั หลังด้านขวาและซ้าย รวมถึงฟนั
หน้าล่างด้านใกล้ลน้ิ ด้วย (ร้อยละ 79.5 ร้อยละ 81.1 และ ร้อยละ 72.1 ตามลําดับ ) แต่ในบริเวณด้าน
นอกทัง้ ในฟนั บนและฟนั ล่างรวมถึงด้านบดเคีย้ ว พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะมีการแปรงฟนั ใน
บริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่านักเรียนมีการแปรงลิน้ เพียงร้อยละ 14.6 สําหรับวิธกี ารแปรง
ฟนั ทีถ่ กู ต้องนัน้ พบว่ า นักเรียนมีการแปรงฟนั ทีถ่ กู ต้องด้วยวิธขี ยับ- ปดั (Modify bass technique)

154
แปรงถูกวิธคี รบทัง้ 17 ด้าน เพียงร้อยละ 0.3 ซึง่ ถือว่าน้อยมาก โดยบริเวณทีม่ กี ารแปรงถูกวิธสี งู คือ
ด้านบดเคีย้ ว โดยแปรงฟนั ถูกวิธอี ยูร่ อ้ ยละ 54.2-83.6 ส่วนบริเวณอื่นๆในช่องปาก ส่วนใหญ่
นักเรียนยังแปรงผิดวิธ ี โดยส่วนใหญ่จะเพียงแค่ถูไป- มาแต่ไม่มกี ารขยับขนแปรง สามารถแสดง
ข้อมูลดังตาราง 14
ตาราง 14 ร้อยละของจํานวนนักเรียนทีแ่ ปรงฟนั ถูกตําแหน่ งและถู กวิธใี นบริเวณต่างๆในช่องปาก
ส่วนที่
2
8
7
1
3
9
16
15
13
14
11
12
5
10
4
6

บริเวณในช่องปาก
ฟนั บนหน้า ด้านริมฝีปาก
ฟนั หน้าล่าง ด้านริมฝีปาก
ฟนั ล่างขวา ด้านแก้ม
ฟนั บนขวาทาง ด้านแก้ม
ฟนั บนซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั ล่างซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั ล่างซ้าย ด้านบดเคียว
ฟนั ล่างขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั บนขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั บนซ้ายด้านบดเคีย้ ว
ฟนั หน้าล่าง ด้านลิน้
ฟนั ล่างขวา ด้านลิน้
ฟนั บนหน้า ด้านเพดานปาก
ฟนั ล่างซ้าย ด้านลิน้
ฟนั บนซ้าย ด้านเพดานปาก
ฟนั บนขวา ด้านเพดานปาก

ร้อยละของนักเรียนที่
แปรงฟนั ถูกตําแหน่ ง

ร้อยละของนักเรียนที่
แปรงฟนั ถู กวิธ ี

98.0

7.9

95.7

8.4

95.1

2.0

94.9
93.9
93.9
87.5
86.4
56.8
56.0
27.9
20.5
19.7
18.9
12.3
10.0

5.1
4.3
7.2
83.9
83.6
55.2
54.2
4.1
2.0
2.3
2.0
0.8
0.3

จากการวัดด้วยดัชนีทกั ษะการแปรงฟนั ซึง่ คะแนนจะอยูร่ ะหว่าง 0-34 นัน้ พบว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนในนักเรียนกลุม่ นี้อยูท่ 13.24
่ี
คะแนนน้อยสุดในนักเรียนกลุม่ นีเท่
้ ากับ 2 และมากสุดเท่ากับ 34
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การวัดดัชนี คราบอ่อน (Debris Index)
จากการตรวจหาคราบอ่อนบนตัวฟนั ในช่องปากออกเป็น 6 บริเวณ (Segment) ทีท่ าํ การ
ตรวจ ประกอบด้วย บริเวณฟนั หลังบนขวา บริเวณฟนั หน้าบน บริเวณฟนั หลังบนซ้าย บริเวณฟนั
หลังล่างซ้ายบริเวณฟนั หน้าล่าง บริเวณฟนั หลังล่างขวา โดยจะตรวจทัง้ ด้านแก้ม /ริมฝีปาก และด้าน
ลิน้ /เพดานปาก รวมทัง้ สิน้ 12 บริเวณ คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) จะอยูร่ ะหว่าง 0-36
โดยคะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับทีม่ าก หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีไ่ ม่ด ี คะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับทีน่ ้อย
หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีด่ กี ว่า
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนในกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ คะแนนดัชนีคราบอ่อน
(Debris
Index) อยูท่ ่ี 2.02 คะแนน โดยเมือ่ พิจารณาในรายละเอี ยด จะพบว่าบริเวณทีน่ กั เรียนทําความ
สะอาดได้ด ี คือมีคราบอ่อนระดับ 0 คือ ฟนั บนหน้า ด้านเพดานปาก ร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ ฟนั
บนขวา ด้านเพดานปาก ฟนั หน้าล่าง ด้านลิน้ คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ 30.2 ตามลําดับ
สําหรับบริเวณทีน่ กั เรียนยังมีปญั หาด้านอนามัยช่องปาก โดยพิจารณาดูจากบริเวณที่ มีคา่
คราบอ่อนระดับ 3 ซึง่ ถือว่ามีคราบอ่อนสูงกว่า 2/3 ของตัวฟนั ซึง่ แสดงว่าทําความสะอาดไม่ดอี ย่างมาก
จะพบว่าบริเวณทีม่ คี ราบอ่อนสูงสุดในช่องปาก คือ ฟนั บนขวาทางด้านแก้ม มีคราบอ่อนระดับ 3 สูง
ถึงร้อยละ 11.0 และบริเวณบริเวณฟนั บนซ้ายด้านแก้ม มีคราบอ่อนระดับ 3 สูงถึงร้อยละ 11.8 ทัง้ นี้
ร้อยละของนักเรียนจําแนกตามคะแนนคราบอ่อนแต่ละบริเวณ สามารถแสดงข้อมูลดังตาราง 15
ตาราง 15 ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามคะแนนคราบอ่อนในแต่ละบริเวณในช่องปาก (n = 391)

ส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริเวณในช่องปาก
ฟนั บนขวาทาง ด้านแก้ม
ฟนั บนหน้า ด้านริมฝีปาก
ฟนั บนซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั บนซ้าย ด้านเพดานปาก
ฟนั บนหน้า ด้านเพดานปาก
ฟนั บนขวา ด้านเพดานปาก
ฟนั ล่างขวา ด้านแก้ม
ฟนั หน้าล่าง ด้านริมฝีปาก
ฟนั ล่างซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั ล่างซ้าย ด้านลิน้

ร้อยละของนักเรียนทีม่ ดี ชั นีคราบอ่อน
DI-0

DI-1

DI-2

DI-3

7.7
22.0

51.9
49.9

29.4
19.4

11.0
8.7

8.4
27.9
62.7
36.8
24.8
26.3
29.2
4.9

52.7
65.0
34.8
55.5
60.9
56.8
56.8
63.2

27.1
6.1
1.5
6.1
12.5
14.6
10.7
26.6

11.8
1.0
0.8
1.5
1.8
2.3
3.3
5.4
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ส่วนที่
11
12

บริเวณในช่องปาก
ฟนั หน้าล่าง ด้านลิน้
ฟนั ล่างขวา ด้านลิน้

ร้อยละของนักเรียนทีม่ ดี ชั นีคราบอ่อน
DI-0

DI-1

DI-2

DI-3

30.2
6.9

55.0
63.9

12.5
24.0

2.3
5.1

ส่วนที่ 2 การวิ เคราะห์สถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
การศึกษาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตทีท่ าํ การศึกษาในแบบจําลอง โครงสร้างเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาโดยการ
คํานวณค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku)
ค่าสถิตทิ ดสอบไค -สแควร์ (Chi-square) โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับคะแนนตัวแปรสังเกตให้อยูใ่ นรูปคะแนน
มาตรฐานพิสยั อยูร่ ะหว่าง 1-6 และทําการทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ โดยพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องทัง้ ความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมี
การแจกแจงเป็ นโค้งป กติ ผลการทดสอบปรากฏว่า ตัวแปรสังเกต ส่วนใหญ่ มกี ารแจกแจงเป็ นโค้ง
ปกติ มีเพียงบางตัวทีม่ กี ารกระจายไม่ปกติ ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจ การนําไปใช้ การรับรูค้ วาม
รุนแรงของโรค ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 16
ตาราง 16 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกต (n = 391)
ตัวแปรสังเกต
1. ความรูค้ วามเข้าใจ
2. การนําไปใช้
3. การเห็นคุณประโยชน์
4. ความรูส้ กึ พอใจ
5. ความพร้อมทีจ่ ะทํา
6. การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลฯ
7. การสนับสนุ นทางสังคม

Mean S.D
2.931
3.581
4.641
4.026
3.851
3.272
2.544

1.752
1.987
0.894
0.748
0.717
1.291
1.031

Sk
0.013
-0.211
-0.091
-0.003
-0.009
-0.004
0.068

Ku

p-value

-0.559 0.008*
-0.934 0.001*
-0.269 0.385
-0.016 0.999
-0.046 0.994
-0.291 0.435
-0.257 0.468

157
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ตัวแปรสังเกต
8. แบบอย่างจากเพือ่ น
9. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรค
10. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
11. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
12. การควบคุมตนเอง
13. การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
14. การทําความสะอาดช่องปาก
15. ดัชนีคราบอ่อน
พิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 1-6

Mean S.D
3.366
4.612
4.748
4.733
4.448
3.871
2.345
2.022

1.338
0.791
0.982
0.780
0.949
1.014
0.780
0.892

Sk
-0.015
-0.034
-0.206
-0.047
-0.054
-0.001
0.029
0.006

Ku

p-value

-0.414 0.126
-0.158 0.807
-0.512 0.006*
-0.166 0.760
-0.187 0.690
-0.021 1.000
-0.019 0.971
-0.018 0.998

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ข้อมูลจากตาราง 17 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของตัวแปร สังเกตทีท่ าํ การศึกษา พบว่ามีคา่ อยู่
ระหว่าง 2.022 – 4.748 การกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานพบว่า มีคา่
อยูร่ ะหว่าง 0.717 – 1.987 สําหรับตัวแปรทีม่ กี ารกระจายน้อยทีส่ ดุ คือ ความพร้อมทีจ่ ะทํา มีคา่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.717 สําหรับตัวแปรทีม่ กี ารกระจายตัวมากทีส่ ดุ คือ การนําไปใช้ มี
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.987
การตรวจสอบค่าความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มคี า่
ความเบ้ตดิ ลบซึง่ แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลีย่ มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมี
ค่าอยูร่ ะหว่าง -0.001 ถึง -0.211 โดยมีตวั แปรสังเกตบางตัวทีม่ คี า่ ความเบ้เป็ นบวกซึง่ แสดงว่าข้อมูล
ค่อนข้างเบ้ไปทางขวา หรือค่าเฉลีย่ มีคา่ มากกว่าค่ามัธยฐาน มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.006 – 0.068
การตรวจสอบค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรทุก ตัวมีค่าความโด่ง
ติดลบซึง่ แสดงว่าข้อมูลโด่งน้อยกว่าปกติ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง -0.018 ถึง -0.559 ตัวแปรทีม่ คี ่าความโด่ง
ติดลบน้อยทีส่ ดุ คือ ดัชนีคราบอ่อน ตัวแปรทีม่ คี ่าความโด่งติดลบมากทีส่ ุด คือ ความรูค้ วามเข้าใจ
การทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ(Normal Distribution) ของตัวแปรสังเกต โดย
Chi-square Test โดยพิจารณาจากค่านัยสํา คัญทางสถิติ หากตัวแปรใดมีนยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบพบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ม ี
การกระจายปกติ โดยพบว่า ค่า Chi-square ไม่มนี ยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าตัวแปร
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ดังกล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ตัวแปรสังเกตบางตัว ก็ยงั คงมีการแจกแจง
ไม่ปกติ เช่น ความรูค้ วามเข้าใจ การนําไปใช้ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค ซึง่ เมือ่ พิจารณาใน
ภาพรวมแล้ว ตัวแปร สังเกต ส่วนใหญ่มกี ารกระจายแบบปกติ จึง ยังคงเหมาะสมกับการวิเคราะห์
แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นได้
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ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร
1. ความรูค้ วามเข้าใจ (k1)
2. การนําไปใช้ (k2)
3. การเห็นคุณประโยชน์ (a1)
4. ความรูส้ กึ พอใจ (a2)
5. ความพร้อมทีจ่ ะทํา (a3)
6. การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ ฯ (m1)
7. การสนับสนุนทางสังคม (m2)
8. แบบอย่างจากเพือ่ น (m3)
9. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค (t1)
10. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค (t2)
11. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (se)
12. การควบคุมตนเอง (sc)
13. การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก (food)
14. การทําความสะอาดช่องปาก (brush)
15. ดัชนีคราบอ่อน (di)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.000
0.254**
0.129*
0.087
0.041
0.086
0.129*
0.128*
-0.028
0.127*
0.101*
0.175
0.067
0.094
0.006

1.000
0.157**
0.063
0.130*
0.055
0.227**
0.209**
-0.082
0.212**
0.217**
0.147**
0.091
0.074
0.074

1.000
0.153**
0.134**
0.149**
0.129*
0.004
-0.164**
-0.085
0.260**
0.185**
0.082
0.061
0.093

1.000
0.099
0.080
0.000
0.060
-0.127*
0.115*
0.159**
0.123*
0.050
0.004
-0.058

1.000
0.005
-0.041
0.082
-0.108*
0.109*
0.235**
0.182**
0.286**
0.038
0.088

1.000
0.330**
-0.036
-0.104*
-0.185*
0.252**
0.168**
0.048
0.018
0.089

1.000
0.089
-0.140**
-0.015
0.264**
0.205**
0.049
0.114**
0.059

1.000
-0.011
0.523**
-0.015
0.006
0.122*
0.112*
0.112*

1.000
0.123*
-0.441**
-0.431**
-0.034
-0.019
-0.074

1.000
-0.094
-0.155**
0.156**
0.041
0.031

1.000
0.646**
0.070
0.070
0.133**

12

13

14

15

1.000
0.059 1.000
0.131** 0.075
0.075 0.039

1.000
0.045

1.000

*มีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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หลังจากทีไ่ ด้ดาํ เนินการตรวจสอบการแจกแจงการเป็ นโค้งปกติของตัวแปรสังเกตแล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson product
moment correlation coefficient) เพือ่ เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าํ การศึกษาในแบบจําลอง
จะไม่ มคี วามสัมพันธ์กนั สูงจนเกิดปญั ห าภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษา รายละเอียดดังตาราง 17
ผลการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีท่ าํ การศึกษาพบว่า มีทงั ้ ค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวก และค่าความสัมพันธ์เชิงลบ มีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่าง - .441 ถึง 0.523 โดยที่
ตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกสูงสุด คือ การรับรู้ ความรุนแรงของโรค กับ แบบอย่าง
จากเพือ่ น (r = 0.523, p-value <.01) รองลงมาคือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง กับ แบบอย่าง
จากเพือ่ น (r = 0.264, p-value <.01) ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงลบมากทีส่ ดุ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง กับ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค
(r = -0.441, p-value <.01)
รองลงมาคือ การควบคุมตนเอง กับ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค (r = -0.431, p-value <.01)
เมือ่ พิจารณาค่าสหสัมพันธ์สมั ประสิทธิของตัวแปร พบว่า ในภาพรวมแล้วคูค่ วามสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตทุก ตัวไม่มคี ใู่ ดทีม่ คี า่ ความสัมพันธ์เกิน .85 ซึง่ จะเกิดปญั หาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity)
ซึง่ ไคลน์ กล่าวว่า หากมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคูต่ วั แปรเกิด .85 อาจจะเกิดปญั หาภาวะร่วมเส้นตรง
ได้ (Kline. 2005) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มคี า่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรไม่เกิน .85 จึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรทีท่ าํ การศึกษาไม่มปี ญั หาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ ซึง่ ถือว่า
เป็นข้อมูลทีเ่ หมาะสมสํา หรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้ และยังไม่ละเมิดข้อตกลง
เบือ้ งต้น
ส่วนที่ 3 การวิ เคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลริสเรล
เป็นการตรวจสอบแบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ทีไ่ ด้พฒ
ั นาจากพืน้ ฐานทางทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ จากนัน้ จึงทําการพิจารณา
ถึงขนาดอิทธิพลทีป่ รากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น สําหรับการวิจยั ในระยะที่
1 นี้ ซึง่
เกีย่ วข้องกับแบบจําลองตามสมมุตฐิ านของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัย รุน่ ตอนต้น ถ้าพบว่าแบบจําลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการแก้แบบจําลองให้มคี วามกลมกลืนมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาจากรายงานค่าดัชนี
ปรับแก้ (Modification Index) และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร สังเกตในแบบจํา ลอง
สมการโครงสร้างบางคูม่ คี วา มสัมพันธ์กนั ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทาง
แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและความเป็นไปได้ในการอภิปรายผลการวิจยั
หลังจากการแก้ไขแบบจําลองด้วย ผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังนี้
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ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ
308.13, df = 82, p-value = 0.001, SRMR = 0.080, RMSEA = 0.086, GFI = 0.90 ดัชนีว ดั ความ
สอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.71, TLI = 0.69, CFI = 0.76 และดัชนีว ดั
ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony Fit index พบว่า AGFI = 0.86, PNFI = 0.55, χ2/ df = 3.76 เมือ่
พิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้กบั เกณฑ์ทบ่ี ง่ บอกว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ยังพบว่า แบบจําลองตามสมมติฐานยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เพราะว่า ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit index ค่าไค-สแควร์ (χ2) ยังมีนยั สําคัญทางสถิติ
SRMR = 0.080 ยังมากกว่า .05 RMSEA ยังมากกว่า .08 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่มParsimony
Fit index พบว่า AGFI ยังน้อยกว่า .90
ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการปรับแก้แบบจําลองโดยการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางทฤษฎี
และการอภิปรายผล ประกอบกับรายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) โดยได้ทาํ การยอมให้
ความคลาดเคลือ่ นในการวัดตัวแปรสังเกตบางคูใ่ ห้มคี วามสัมพันธ์กนั ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นคุณประโยชน์ (a1) กับ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก (food)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการนําไปใช้ (k2) กับ แบบอย่างจากเพือ่ น (m3)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก (food) กับ การรับรูค้ วาม
รุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ (t2)
4. ความสัมพันธ์ ระหว่างการนําไปใช้ (k2) กับ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและ
เหงือกอักเสบ (t2)
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม (m1) กับ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
ฟนั ผุและเหงือกอักเสบ (t2)
6. ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ (t2) กับ
แบบอย่างจากเพือ่ น (m3)
7. ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบ (t2) กับ
ความรูส้ กึ พอใจ (a2)
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองภายหลังการปรับแก้แบบจําลองกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องมีค่าดีขน้ึ โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ 132.00, df = 75, p-value = 0.001, SRMR = 0.053, RMSEA = 0.044,
GFI = 0.96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.87, TLI = 0.91,
CFI = 0.94 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.93, PNFI = 0.62,
χ2/ df = 1.77
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ตาราง 18 ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เกณฑ์และผลการพิจารณา (ก่อนและหลังปรับ)
ดัชนี
χ2 ,df, p
SRMR
RMSEA
GFI
NFI
TLI
CFI
AGFI
PNFI
χ2/df

เกณฑ์
p > .05
< .08
< .08
> .90
เข้าใกล้ 1
> .90
> .90
> .90
> .50
< 5.00

ค่าดัชนีก่อนปรับ
317.31,82, 0.00
0.08
0.086
0.90
0.71
0.69
0.76
0.86
0.55
3.76

ค่าดัชนีหลังปรับ
132.00,75, 0.00
0.053
0.044
0.96
0.87
0.91
0.94
0.93
0.62
1.77

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

เมือ่ พิจารณาค่าเหล่านี้กบั เกณฑ์ความกลมกลืนข องแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์และผลการพิจารณาดัชนีแสดงความกลมกลืนแสดงไว้ดงั ตาราง
18 พบว่า ดัชนีวดั ความ
2
สอดคล้องกลุ่ม Absolute fit index ยังพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ ) ถึงแม้จะยังมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่
ค่าสถิตดิ งั กล่าวขึน้ กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ หากขนาดกลุ่มตัวอย่างยิง่ ใหญ่ ค่าไค -สแควร์จะยิง่
สูงมากจนอาจทําให้สรุปผลได้ไม่ถกู ต้อง ดังนัน้ จึงแก้ไขโดยพิจารณาค่า
χ2/ df ซึง่ เป็นค่าดัชนี
สอดคล้องในกลุ่ม Parsimony fit index เมื่อพิจารณาค่า SRMR มีคา่ น้อยกว่า .08 ถือว่าอยูใ่ นระดับ
ทีย่ อมรับได้ และ GFI มีคา่ มากกว่า .90 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้อง
ในกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = .87 ถือว่ามีคา่ เข้าใกล้ 1 มาก อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
สําหรับดัชนีวดั ความสอดคล้องในกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI มีคา่ มากกว่า .90 ถือว่า
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ค่า PNFI มีคา่ มากกว่า .50 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และค่า χ2/ df มี
ค่าน้อยกว่า 5 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึงสรุปได้ว่า แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นทีป่ รับแก้ มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจําลองดังกล่าวเป็นที่
ยอมรับได้ ตามกลุ่ม Absolute fit index, Incremental fit index และ Parsimony fit index ถือว่าเป็น
การยอมรับตามสมมติ ฐานที่ 1
ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 19 และภาพประกอบ 32
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ตาราง 19 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปร
เชิงอิสระ กับตัวแปรตาม
ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรตาม

R2

ความ ความรูเ้ รือ่ ง
โรคและ
สัมพันธ์
อนามัย
ช่องปาก

สิง่ จูงใจให้
ปฏิบตั ิ

การรับรูต้ ่อ
ภาวะ
คุกคามของ
โรค

เจตคติทด่ี ี
ต่อการดูแล
อนามัย
ช่องปาก

การ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

DE
0.29*
-0.70*
0.64
IE
TE
0.29*
-0.70*
DE
0.19*
0.83*
การปรับเปลีย่ น
0.83
IE
0.24*
-0.58*
พฤติกรรม
TE
0.24*
0.19*
-0.58*
0.83*
DE
0.54*
พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
0.30
IE
0.13
0.10
-0.32
0.45*
ช่องปาก
TE
0.13
0.10
-0.32
0.45*
0.54*
DE
0.25
สภาวะอนามัย
0.24
IE
0.03
0.03
-0.08*
0.11*
0.13*
ช่องปาก
TE
0.03
0.03
-0.08*
0.11*
0.13*
0.25
2
χ = 132.00, df = 75, p-value = 0.001, SRMR=0.053, RMSEA = 0.044, GFI = 0.96, NFI = 0.87,
TLI = 0.91, CFI = 0.94, AGFI = 0.93, PNFI = 0.62, χ2/ df = 1.77

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

DI = อิทธิพลทางตรง (Direct effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect); TE = อิทธิพลโดยรวม
(Total effect)
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ความรูค้ วามเข้าใจ

0.36*
การนําไปใช้

0.62*

การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ

ความรูเ้ รื่องโรคและ
อนามัยช่องปาก
R2 = 0.64

0.34*

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

0.22*

ความพร้อมทีจ่ ะทํา

0.29*

การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค

0.77*

การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค

การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การ
ดูแลอนามัยช่องปาก

0.47*
0.71*
0.08

0.83*

การรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค

0.54*

0.19*

0.86*

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

-0.70*

0.16*
การสนับสนุนทางสังคม

R2 = 0.83

0.29*

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
ช่องปาก

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

การควบคุมตนเอง

0.75*
R2 = 0.30
0.20* การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก

0.23

0.22 R2 = 0.24

สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ

สภาวะอนามัย
ช่องปาก

แบบอย่างจากเพือ่ น

1.00*
ดัชนีคราบอ่อน

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี P< .05
ภาพประกอบ 33 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น

การทําความสะอาดช่องปาก
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จากตาราง 19 และภาพประกอบ 32 อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล
รายละเอียดดังนี้
อิทธิพลของตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ การรับรูต้ ่อ ภาวะ
คุกคามของโรค เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลโดยรวม
(Total effect) ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
และเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากโดยตัวแปรที่
มีอทิ ธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิ ทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และตัวแปร
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ การรับรู้
ต่อภาวะคุกคามของโรค เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามั ยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีม่ ผี ลต่อ
สภาวะอนามัยช่องปาก จากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลโดยรวม (Total effect)
ต่อสภาวะอนามัยช่องปาก มากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
.13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .11 และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีคา่ สัมประสิทธิ ์ อิทธิพลเท่ากับ
-.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก สิง่ จูงใจ
ให้ปฏิบตั ิ และเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ไม่มผี ลต่อสภาวะอนามัยช่องปาก โดยตัวแปรที่
มีอทิ ธิพลมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อสภาวะอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .11 และการรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรคมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการทดสอบโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เบือ้ งต้น ทีพ่ บว่า ไม่มคี วามสัมธ์พัน
ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากกับตัวแปรสภาวะอนามัยช่องปาก และมีองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตบางตัวไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตกิ บั ตัวแปรแฝง โดยตัวแปรแบบอย่างจากเพื่อน ไม่
เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก กับการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากไม่สามารถรวมเพือ่ เป็นองค์ประกอบของตัวแปรพฤติ กรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากได้ จึงมีการวิเคราะห์โมเดลทางเลือกเพิม่ เติม โดยแยกพฤติกรรมการทําความ
สะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากออกจากกันและวิเคราะห์ใหม่ เพือ่ ให้
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดงั กล่าวมีความถูกต้องในเชิงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลให้มา กทีส่ ดุ
ผลการวิเคราะห์แบบ จําลองโครงสร้างเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้นสําหรับโมเดลทางเลือก แสดงข้อมูลดังภาพประกอบ 34
การวิ เคราะห์เพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากสมมติ ฐาน

ความรูค้ วามเข้าใจ

0.37*
การนําไปใช้

0.62*

การเห็นคุณประโยชน์
ความรูส้ กึ พอใจ

ความรูเ้ รื่องโรคและ
อนามัยช่องปาก
R2 = 0.64

0.34*

ความพร้อมทีจ่ ะทํา

0.28*

การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค

0.74*

การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค

0.17*
การสนับสนุนทางสังคม
การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การ
ดูแลอนามัยช่องปาก

0.48*

0.83*

การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

-0.73*
การรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค

0.12*

0.10

2

R = 0.01
0.20*

การทําความสะอาดช่องปาก

1.00*

การควบคุมตนเอง

0.75*
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก

0.88* R2 = 0.01
การบริโภค
อาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก

การทําความ
สะอาดช่องปาก

สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ

0.69*

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

R2 = 0.83

0.29*

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

0.22*

0.86*

0.02

0.04
สภาวะอนามัย
ช่องปาก

1.00*
ดัชนีคราบอ่อน

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี P< .05
ภาพประกอบ 34 ผลการวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของแบบจําลองโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
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ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองทางเลือก พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง
มีค่าดีขน้ึ โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ 100.77, df = 64,
p-value = 0.002, SRMR = 0.050, RMSEA = 0.038, GFI = 0.96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม
Incremental fit index พบว่า NFI = 0.89, TLI = 0.93, CFI = 0.95 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม
Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.94, PNFI = 0.59, χ2/ df = 1.57 ซึง่ ดีกว่าโมเดลตาม
สมมติฐานทุกดัชนี ทัง้ นี้ ข้อมูล ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่าง
โมเดลตามสมมติฐานและโมเดลทางเลือกแสดงดังตารางที่ 20
ตาราง 20 ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ เกณฑ์และผลการพิจารณา (โมเดลตาม
สมมติฐานและโมเดลทางเลือก)
ดัชนี

เกณฑ์

χ2 ,df, p

p > .05

SRMR
RMSEA
GFI
NFI
TLI
CFI
AGFI
PNFI
χ2/df

< .08
< .08
> .90
เข้าใกล้ 1
> .90
> .90
> .90
> .50
< 5.00

โมเดลตาม
สมมติฐาน
132.00,75,
0.001
0.053
0.044
0.96
0.87
0.91
0.94
0.93
0.62
1.77

โมเดลทางเลือก

ผลการพิจารณา

100.77,64,
0.002
0.050
0.038
0.96
0.89
0.93
0.95
0.94
0.59
1.57

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 21 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปร
เชิงอิสระ กับตัวแปรตามของโมเดลทางเลือก
ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรตาม

R

2

ความ ความรูเ้ รือ่ ง
โรคและ
สัมพันธ์

อนามัยช่อง
ปาก

สิง่ จูงใจให้
ปฏิบตั ิ

การรับรูต้ ่อ
ภาวะ
คุกคามของ
โรค

เจตคติทด่ี ี
ต่อการดูแล
อนามัยช่อง
ปาก

การ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

DE
0.27*
-0.73*
0.67
IE
TE
0.27*
-0.73*
DE
0.20*
0.83*
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 0.83
IE
0.23*
-0.61*
TE
0.23*
0.20*
-0.61*
0.83*
DE
0.09
พฤติกรรมการบริโภค
0.01
IE
0.02
0.02
-0.05
0.07
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
TE
0.02
0.02
-0.05
0.07
0.09
DE
0.09*
พฤติกรรมการทําความ
0.01
IE
0.02
0.02
-0.06
0.08
สะอาดช่องปาก
TE
0.02
0.02
-0.06
0.08
0.09*
DE
สภาวะอนามัยช่องปาก
0.00
IE
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
TE
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
χ2 = 100.77, df = 64, p-value = 0.002, SRMR=0.050, RMSEA = 0.038, GFI = 0.96, NFI = 0.89,
TLI = 0.93, CFI = 0.95, AGFI = 0.94, PNFI = 0.59, χ2/ df = 1.57
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปาก

DI = อิทธิพลทางตรง (Direct effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect); TE = อิทธิพลโดยรวม
(Total effect)
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อย่างไรก็ตาม เมือ่ แยกวิเคราะห์ โดยตัดตัวแปรแบบอย่างจากเพื่อนออกจากตัวแปรแฝง
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และแยกพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารออกจากกัน
พบว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทําความสะอา ดช่องปากแต่
เพียงองค์ประกอบเดียว โดยไม่พบอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพือ่ อนามัยช่องปาก นอกจากนี้แล้ว ยังไม่พบความสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปร
สภาวะอนามัยช่องปาก
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สําหรับโมเดลทางเลือกทีม่ กี ารวิเคราะห์เพิม่ เติม โดยแยกองค์ประกอ บของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก ออกเป็ นการทําความสะอาดช่องปากและ การบริโภคเพือ่ อนามัยช่องปากนัน้
เมือ่ แยกวิเคราะห์แล้ว แม้วา่ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้ โดยมีค่า χ2 =
100.77, df = 64, p-value = 0.002, SRMR=0.050, RMSEA = 0.038, GFI = 0.96, NFI = 0.89,
TLI = 0.93, CFI = 0.95, AGFI = 0.94, PNFI = 0.59, χ2/ df = 1.57 แต่อย่างไรก็ตาม กลับ พบว่า
ค่าความสัมพันธ์ อทิ ธิพลของตัวแปรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
และสภาวะอนามัยช่องปากกลับมีคา่ น้ อยลง โดยพบว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เป็ นเพียงปจั จัย
เดียวที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทําความสะอา ดช่องปาก ไม่มตี วั แปรใดส่งผล อิทธิพลทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเ พือ่ อนามัยช่องปาก นอกจากนี้แล้ว ยังไม่พบ
ความสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงและทาง อ้อมต่อตัวแ ปรสภาวะอนามัยช่องปากอีกด้วย ดังนัน้ ในการสรุป
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ซึง่
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงทฤษฏีได้เหมาะสมกว่า
เป็นโมเดลในการสรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 ได้วา่ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุตามสมมติฐานมี
ความกลมกลื นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า χ2 = 132.00, df = 75, p-value = 0.001,
SRMR=0.053, RMSEA = 0.044, GFI = 0.96, NFI = 0.87, TLI = 0.91, CFI = 0.94, AGFI =
0.93, PNFI = 0.62, χ2/ df = 1.77 ทัง้ นี้ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .54 ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก คือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก โดยมีคา่ อิทธิพล
เท่ากับ .45 สําหรับ ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพล ทางอ้อม ต่อ สภาวะอนามัยช่องปาก มากทีส่ ดุ คือ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .13 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิ ทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .11 และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีคา่
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.08

ผลการวิ จยั ระยะที่ 2

งานวิจยั ระยะที่ 2 เรือ่ ง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแล ะประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ในการ
วิจยั ระยะที่ 2 นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของ โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น โดยเปรียบเทียบผลการเปลีย่ น แปลงพฤติกรรมการทําความ
สะอาดช่องปาก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะอนามัยช่องปาก ระหว่างนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การฝึกอบรมและไม่ได้รบั การฝึกอบรม และศึกษาผลของ ตัวแปรปฏิสมั พันธ์ต่างๆทีเ่ ป็นตัวแปรเชิง
สาเหตุ ซึง่ ได้มาจากการวิจยั ระยะที่ 1 ว่า มีผลต่อ พฤติกรรมการดูแลอนา มัยช่องปากและสภาวะ
อนามัยช่องปาก ระหว่างนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมและไม่ได้รบั การฝึกอบรม หรือไม่ ซึง่ มีการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
1.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้น จะมีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะ
อนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
2. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรจิตสังคมกับรูปแบบการฝึกอบรมทีม่ ตี ่อ พฤติกรรม
การทําความสะอาดช่องปาก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะอนามัยช่องปาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติมนอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณ์ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
X̅
หมายถึง
ค่าเฉลีย่
SD หมายถึง
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F หมายถึง
ค่าสถิติ F ทีไ่ ด้จากการคํานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
Sig หมายถึง
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
N หมายถึง
จํานวนนักเรียนในกลุม่ ทดลอง และกลุ่มควบคุม
*
หมายถึง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
TC หมายถึง
การได้รบั /ไม่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
TRE หมายถึง
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
MOV หมายถึง
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
EAT หมายถึง
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
SAI หมายถึง
การทําความสะอาดช่องปาก
DI หมายถึง
สภาวะอนามัยช่องปาก

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ มีการนําเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะ
ทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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่มตัวอย่างและค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปร
ส่วนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีเป็้ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ทีม่ อี ายุระหว่าง 12-13 ปี
ของโรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จํานวน 94 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ
มีความสมัครใจและได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่วมการวิจยั
ไม่มโี รคประจําตัวทีเ่ ป็ น
อุปสรรคต่อการวิจยั และไม่เคยได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากใดๆ
มาก่อน ทัง้ นี้ ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั ได้คดั กรองนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ทุกห้องเรียน โดย
ทําการขูดหินนํ้าลายให้นกั เรียนทุกคน ภายหลังจากการขูดหินนํ้าลาย ประมาณ 1 เดือน ผูว้ จิ ยั จะทํา
การตรวจทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี ตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก และให้นกั เรียนตอบแบบสอบถาม
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะส่งจดหมายถึงผูป้ กครองเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ความสําคัญ ประโยชน์ และรายละเอียดขัน้ ตอนในการทํากิจกรรมตลอดการวิจยั รวมทัง้ หนังสือแสดง
ความยินยอม ซึง่ มีนกั เรียนทีส่ มัครใจและได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด
โปรแกรม จํานวน 98 คน และอยูร่ ว่ มจนครบโปรแกรม 94 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้สมุ่ กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
การอย่างง่ายโดยการจับฉลากเพื่อจัดเข้ากลุ่มทดลองจํานวน 48 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 46 คน
ข้อมูลรายละเอียดลักษณะทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรแสดงในตาราง 22
ตาราง 22 จํานวน ร้อยละ ของลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง
(N=48)
จํานวน ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
(N=46)
จํานวน ร้อยละ

รวม (N=94)
จํานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
เกรดเฉลีย่ นักเรียน
น้อยกว่า 2.0
2.0-2.9
3.0-4.0
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
อื่นๆ

31
17

64.6
35.4

28
18

60.9
39.1

59
35

62.8
37.2

1
16
31

2.1
33.3
64.6

4
12
30

8.7
26.1
65.2

5
28
61

5.3
29.8
64.9

11
26
4
2

33.3
54.2
8.2
4.2

17
28
1
6

23.9
60.9
2.2
13

27
54
5
8

28.7
57.5
5.3
8.5
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ตาราง 22 (ต่อ)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เงินค่าขนมมาโรงเรียน
น้อยกว่า 20 บาท
20-50 บาท
มากกว่า 50 บาท
การรับบริการตรวจหรือรักษาฟนั
ไม่เคยไปเลย
1 ครัง้
2 ครัง้
มากกว่า 2 ครัง้

กลุ่มทดลอง
(N=48)
จํานวน ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
(N=46)
จํานวน ร้อยละ

รวม (N=94)
จํานวน

ร้อยละ

1
18
29

2.1
37.5
60.4

1
25
20

2.2
54.3
43.5

2
43
49

2.2
45.7
52.1

13
8
11
16

27.1
16.7
22.9
33.3

11
14
13
8

23.9
30.4
28.3
17.4

24
22
24
24

25.5
23.5
25.5
25.5

จากตาราง 20 สรุปได้วา่ จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 94 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน
และกลุ่มควบคุม 46 คน ทัง้ สองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (62.8%) เรียนได้เกรดเฉลีย่ ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 3.0-4.0 (64.9%) ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา (57.4%)
ส่วนใหญ่ได้รบั เงินค่าขนมมากกว่า 50 บาทต่อวัน (52.1%) และส่วนใหญ่เคยได้รบั การบริการตรวจ
และรักษาฟนั อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี (74.5%) ซึง่ ลักษณะดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตริ ะหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สําหรับ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั ของตัวแปรตามในการศึกษาครัง้ นี้
ซึง่ ได้แก่ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัย
ช่องปาก จําแนกตามกลุม่ การทดลอง คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และระยะเวลาของการวัด คือ
ก่อนการทดลองและหลังการ ทดลอง ซึง่ เมือ่ พิจารณาโดยภาพรวมสรุปได้วา่ คะแนนเฉลีย่ ของการ
บริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากมีค่าสูงขึน้ ทัง้ ในกลุ่มทดลอง (X̅ = 27.45, 30.44) และกลุ่มควบคุม
(X̅ = 28.62, 29.7) แต่กลุ่มทดลองเปลีย่ นแปลงมากกว่ากลุ่มควบคุม คะแนนเฉลีย่ ของการทําความ
สะอาดช่องปากมีค่าสูงขึน้ ทัง้ ในกลุ่มทดลอง (X̅ = 8.42, 12.63) และกลุ่มควบคุม (X̅ = 8.89, 9.50)
แต่ กลุ่มทดลองเปลีย่ นแปลงมากกว่ากลุ่มควบคุม สําหรับตัวแปรทางกายภาพ คือ สภาวะอนามัย
ช่องปาก พบว่า ภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลองค่าเฉลีย่ ลดลงกว่าก่อนการทดลอง
(X̅ = 11.71, 4.29)
แต่กลุ่มควบคุมค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนทดลอง (X̅ = 10.28, 10.67) ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 23
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ตาราง 23 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และพิสยั ของตัวแปรการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก การทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก จําแนกตามกลุม่ การทดลอง
และช่วงเวลาของการวัด

ตัวแปร
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก
(ช่วงคะแนน 0-49)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การทําความสะอาดช่องปาก
(ช่วงคะแนน 0-34)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
สภาวะอนามัยช่องปาก
(ช่วงคะแนน 0-36)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

(N=48)
X̅
SE

(N=46)
X̅
SE

รวม
(N=94)
X̅
SE

27.45 0.69 28.62 1.09 28.0
30.44 0.81 28.84 1.06 29.7

พิสยั

0.64
0.67

13-46
13-46

8.42 0.37 8.89 0.46 8.65 0.29
12.63 0.64 9.50 0.49 11.10 0.44

4-19
4-28

11.71 0.64 10.28 0.78 11.01 4.91
4.29 0.56 10.67 0.72 7.41 5.43

1-25
0-24

อย่างไรก็ตาม จากตารางข้างต้น ผูว้ จิ ยั ยังไม่สามารถสรุปได้วา่ การเปลีย่ นแปลงของ
คะแนนเฉลีย่ การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัย
ช่องปาก ดังกล่า วข้างต้นมีนยั สําคัญหรือไม่ และตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม คือ ปจั จัยจิตลักษณะและ
สถานการณ์ทส่ี าํ คัญซึง่ ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ภาวะคุกคามของ
โรค และสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความ
สะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก หรือไม่ ดังนัน้ จึงต้องทําการทดสอบ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ดังรายละเอียดทีจ่ ะนําเสนอต่อไปในส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตทิ ดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และความแปรปรวน
ร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การแจกแจงของตัวแปรเป็ นปกติ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้มจี าํ นวน กลุม่ ทดลอง 48 คน
และกลุ่มควบคุม 46 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล จึงใช้การตรวจสอบความเบ้และ
ความโด่งของตัวแปร ตามแต่ละตัว ควบคู่ไปกับการใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความสะอาด
ช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (P-value> .05) ดังนัน้ จึงถือได้ว่าตัวแปร
ในแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงเป็ นปกติ ซึง่ เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
2. ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วม จากการตรวจสอบโดยใช้
Box’s M Test พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (p > .05) และเมือ่ ตรวจสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวด้วยวิธ ี Levene’s Test ของทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ไม่มนี ยั สําคัญ แสดงว่าความแปรปรวน- แปรปรวนร่วมของตัวแปร
ตามมีความเท่ากันทุกกลุ่ม
ซึง่ ถือว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นเรือ่ งการเท่ากันของคว าม
แปรปรวน-แปรปรวนร่วม
3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม(Linearity) ซึง่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จะมีความเหมาะสมเมือ่ ตัวแปรตามทีน่ ํามาพิจารณามีความสัมพันธ์กนั
ว่าควรจะใช้สถิตวิ เิ คราะห์
ประเภทใด ก็ขน้ึ อยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิจยั ครัง้ นี้ใช้สถิตทิ ดสอบ ความสัมพันธ์ ของ
เพียร์สนั พบว่า ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก มีความสัมพันธ์กบั สภาวะอนามัยช่องปาก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = -.355, p-value < 0.001) ในขณะที่ ตัวแปรการบริโภคเพือ่ อนามัย
ช่อ งปาก ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก และ สภาวะอนามัยช่องปาก
ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) ดังตาราง 24
ตาราง 24 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตาม
ตัวแปร
1.การทําความสะอาดช่องปาก
2.การบริโภคเพือ่ อนามัยช่องปาก

1
1.000
0.115

** มีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ .01

2
1.000

3
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จากความสัมพั นธ์ระหว่าตัวแปรตามข้างต้น ในการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
จึงควรแยกวิเคราะห์ โดย แปรการทําความสะอาดช่องปาก ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั สภาวะอนามัย
ช่องปาก จึงควรใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) ในขณะทีก่ ารบริโภค
เพือ่ อนามัยช่องปาก ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก และ สภาวะอนามัย
ช่องปาก จึงควรวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

การทดสอบสมมุติฐาน

สมมุติฐานที่ 1 นักเรียนที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร และ
สภาวะอนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รบั โปรแกรม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวน ร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
สําหรับการเปลีย่ นแปลงคะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้ นี้ เมือ่ กําหนดให้ คะแนนการทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัย
ช่องปากทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเริม่ ต้นเท่ากัน (การทําความสะอาดช่องปาก = 8.45
และสภาวะอนามัยช่องปาก = 11.01) จะพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากจะมีการทําความสะอาดช่องปากดีกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ ทีป่ รับตามตัวแปรร่วม
ในกลุ่มทดลอง = 12.76 กลุ่มควบคุม = 9.36) และนักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก จะมี สภาวะอนามัยช่องปาก ดีขน้ึ กว่ากลุ่มทดลอง โดยจะพบว่า ค่าดัชนี
คราบอ่อนในกลุ่มทดลองจะลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ ทีป่ รับตามตัวแปรร่วม กลุ่มทดลอง
= 3.91 กลุ่มควบคุม = 11.36) ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 25
ตาราง 25 ค่าเฉลีย่ ทีป่ รับตามตัวแปรร่วมและส่วนเบีย่ งเบนมาตฐาน ของการทําความสะอาด
ช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตัวแปร
การทําความสะอาดช่องปาก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

12.76
9.36

.54
.56

95% CI
Lower
Upper
Bound Bound
11.68
8.26

13.84
10.47
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ตาราง 25 (ต่อ)

ตัวแปร
สภาวะอนามัยช่องปาก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

3.91
11.06

.51
.52

95% CI
Lower
Upper
Bound Bound
2.89
10.02

4.93
12.11

สําหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) ของการทําความ
สะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม โดยใช้คะแนนการทําความ
สะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากก่อนการทดลองเป็นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม พบว่า
อิทธิพลหลักของการทดลองคือ รูปแบบการฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง - กลุ่มควบคุม ) มีผลต่อการทํา
ความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากอย่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ
.01
(Wilks’ Lambda = 0.471, F = 50.01, p< 0.001) แสดงว่า โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก มีประสิทธิผลต่อ ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก และ สภาวะอนามัย
ช่องปาก ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 26
ตาราง 26 เปรียบเทียบคะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้คะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก
ก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร
(MANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
รูปแบบการฝึกอบรม
(กลุ่มทดลอง - กลุ่มควบคุม)

ค่าสถิติ
Multivariate
Wilks’ Lambda
F-test
0.471
50.01*
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

df

p-value

2

<0.001
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สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากทีม่ ตี ่อ การบริโภค อาหาร เพือ่ อนามัยช่องปาก สามารถวิเคราะห์ดว้ ยการ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) ทัง้ นี้ เมือ่ กําหนดให้ คะแนนการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ทัง้ ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเริม่ ต้นเท่ากัน (28.02) จะพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จะมีการบริโภค อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ดีกว่า
กลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ ทีป่ รับตามตัวแปรร่วม กลุ่มทดลอง = 30.87 กลุ่มควบคุม = 28.39) ข้อมูล
แสดงไว้ดงั ตาราง 27
ตาราง 27 ค่าเฉลีย่ ทีป่ รับตามตัวแปรร่วม และส่วนเบีย่ งเบนมาตฐานของคะแนนการบริโภคอาหาร
เพือ่ อนามัยช่องปาก หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตัวแปร
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

30.87
28.39

.64
.65

95% CI
Lower
Upper
Bound Bound
29.60
27.08

32.14
29.69

และเมือ่ วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ของคะแนน การบริโภค อาหารเพือ่
อนามัยช่องปากของนักเรียนภายหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม โดยใช้ คะแนนการบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ก่อนการทดลองเป็นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม พบว่า คะแนนการบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปากของนักเรียนมีคา่ แตกต่างกันตาม รูปแบบการฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม ) อย่างมีนยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (F=7.31, df=1, p=0.008) แสดงว่าผลของ
โปรแกรม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทีม่ ตี ่อ การบริโภค อาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก เปลีย่ นไปตามรูปแบบการฝึกอบรม ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 28
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบคะแนนการบริโภคอาหารของนักเรียนภายหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้คะแนนการบริโภคอาหารก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม
ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
ตัวแปรร่วม
รูปแบบการฝึกอบรม
ความคลาดเคลื่อน
รวม

SS
2017.98
143.55
1787.96
3865.95

df
1
1
91
94

MS
2017.98
143.55
19.65

F
102.70*
7.31*

p-value
<.001
.008

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากผลการทดลองดังกล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภค
อาหารเพือ่ อนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
สอดคล้องตามสมมติ ฐานที่ 1
สมมุติฐานที่ 2 นักเรียนที่มรี ะดับของ ตัวแปรจิ ตสังคม ที่แตกต่างกัน เมือ่ ได้รบั
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น จะมีการทํา
ความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร เพือ่ ทดสอบว่าตัวแปรจิตลักษณะทีอ่ ยู่
ในการวิจยั ระยะที่ 1 อันประกอบด้วย สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค และ
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก จะเป็นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ มทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง ของ
คะแนนการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัยช่อง
ปากของนักเรียนหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนน สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการรับรูต้ ่อภาวะ
คุกคามของโรค และเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ก่อนการทดลอง ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อ
คะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ของนักเรียนหลังการทดลอง ข้อมูล
แสดงไว้ดงั ตาราง 29
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ตาราง 29 เปรียบเทียบคะแนนการบริโภคอาหารของนักเรียน การทําความสะอาดช่องปากและ
สภาวะอนามัยช่องปาก โดยใช้คะแนนสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
รูปแบบการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรม x
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
รูปแบบการฝึกอบรม x
การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค
รูปแบบการฝึกอบรม x
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก

ค่าสถิติ
Multivariate
Wilks’ Lambda
F-test
0.649
14.047*

df

p-value

3

<0.001

0.973

0.352

6

0.908

0.904

1.351

6

0.238

0.877

1.770

6

0.109

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากผลการทดลองดังกล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ ระดับของ ตัวแปรจิตสังคม ทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่ม ี ปฏิสมั พันธ์ ต่อการเปลีย่ นแปลงคะแนน การทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากหลังการทดลองให้แตกต่างกัน รูปแบบการฝึกอบรมที่
แตกต่างกันเป็ นเพียงปจั จัยเดียวทีท่ าํ ให้คะแนน การบริโภคอาหารของนักเรียน การทําความสะอาด
ช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากแตกต่างกัน จึงถือเป็นการ ปฏิ เสธสมมติ ฐานที่ 2
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทีโ่ ปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
มีการนําแน วคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเองไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมในโปรแกรม ดังนั ้ น การวิเคราะห์เพิม่ เติมเพือ่ ยื นยันว่าตั วแปรการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเอง มีอทิ ธิพลสามารถทํานายผลการเปลีย่ นแปลงของ คะแนนการทําความ
สะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากได้ สามารถทําได้
โดยการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองก่อนทดลอง สามารถทํานายการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
ในกลุ่มทดลองได้ (β = .0386, p -value = 0.006) แต่ไม่สามารถทํานายในกลุม่ ควบคุมได้ ในขณะที่
ตัวแปร การควบคุมตนเอง ก่อนทดลองสามารถทํานายสภาวะอนามัยช่องปากในกลุม่ ทดลองได้

180
(β = .0378, p-value = 0.008) แต่ไม่สามารถทํานายในกลุม่ ควบคุมได้เช่นกัน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองนัน้ ส่งผลเฉพาะในกลุม่ ทดลองเท่านัน้
ซึง่ ก็เป็นเพราะในกลุม่ ทดลองเป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของวัยรุน่ ตอนต้น ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพือ่ พัฒนาแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการ
ควบคุมตนเอง ในขณะทีก่ ลุ่มควบคุมจะไม่ได้รบั การกิจกรรมดังกล่าว ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและการควบคุมตนเองจึงไม่ส่งผลใดๆในกลุ่มควบคุม ข้อมูลดังตาราง 30
ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ ์เบต้าของสมการทํานายระหว่างตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การควบคุมตนเอง ต่อตัวแปรการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก การทําความสะอาด
ช่องปาก สภาวะอนามัยช่องปาก ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
p-value
β

ตัวแปร
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การควบคุมตนเอง
การทําความสะอาดช่องปาก
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การควบคุมตนเอง
สภาวะอนามัยช่องปาก
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การควบคุมตนเอง

กลุม่ เปรียบเทียบ
p-value
β

0.386*
0.239

0.006
0.078

0.071
0.203

0.647
0.840

0.147
0.277

0.304
0.056

0.106
0.128

0.489
0.405

0.154
0.378*

0.264
0.008

0.140
0.133

0.360
0.382

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

ผลการประเมิ นความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรม ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ภายหลังจากจัดกิจกรรมโครงการในครัง้ สุดท้าย ได้ทาํ การแจกแบบประเมินกิจกรรมให้
นักเรียนกลุ่มทดลองทุกคนเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ซึง่ มีระดับการให้คะแนนอยูร่ ะหว่าง 1-5 สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจรายด้าน มีคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
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ตาราง 31 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
รายการ

1. กิจกรรมมีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจน
2. เนื้อหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. เนื้อหาของกิจกรรมสามารถนําไปใช้จริงได้
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมในโปรแกรมฯ ทําให้นกั เรียนได้มโี อกาสคิดเป็น และวิเคราะห์ได้
6. สือ่ การสอนทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมทีจ่ ะทํา
7. เอกสาร/ใบงาน เขียนเข้าใจง่าย สอดคล้องกับกิจกรรมทีท่ าํ
8. วิทยากรเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
9. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการทํากิจกรรมในครัง้ นี้ เป็นไปตามคาดหวังของนักเรียน
10. โดยภาพรวม นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรมในโปรแกรมฯนี้

คะแนนเฉลี่ย

4.3
4.3
4.3
4.5
4.2
4.1
4.4
4.4
4.1
4.1

*** คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 10 องค์ประกอบ เท่ากับ 4.3
สรุปความพึงพอใจเฉลีย่ เท่ากับ 4.3 คะแนน ความพึงพอใจในภาพรวม เฉลีย่ 4.1 คะแนน
ซึง่ ถือว่าโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นนี้ได้รบั ความ
พึงพอใจในระดับค่อนข้างดีมาก โดยทุกองค์ประกอบอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่า 4 คะแนน ซึง่ เป็ นเกณฑ์
“ดี” โดยองค์ประกอบทีม่ คี วามพึงพอใจสูงสุดคือ องค์ประกอบที่ 4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทํา กิจกรรมมี
ความเหมาะสม โดยได้คะแนนเฉลีย่ 4.5 คะแนน รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 7 เอกสาร/ใบงาน
เขียนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับกิจกรรมทีท่ าํ และ องค์ประกอบที่ 8 วิทยากรเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
เหมาะสมโดย ได้คะแนนเฉลีย่ 4.5 คะแนน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการวิจยั ในระยะที่ 2 สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่
ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร เพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัย
ช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม สอดคล้องตามสมมติ ฐานที่ 1
2. ระดับของตัวแปรจิตสังคมทีแ่ ตกต่างกันไม่มปี ฏิสมั พันธ์ต่อการเปลีย่ นแปลงคะแนน การ
ทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากหลังการ
ทดลองให้แตกต่างกัน จึงถือเป็ นการ ปฏิ เสธสมมติ ฐานที่ 2
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ ง รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและ ประสิทธิผลของ โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากและสภาวะอนามัย ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น มีจดุ มุง่ หมายของ
การวิจยั เพื่อศึกษา แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ ดูแล
อนามัยช่องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะของการวิจยั เป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
ระยะที่ 2 เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้น
โดยมีสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 คือ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นตามสมมติฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี้ 1) ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติ
2) ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผ่านเจต คติท่ี
ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก 3) ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4) ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ี
ต่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
5) สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 6) สิ่งจูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 7) สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ ี
อิทธิพลทาง อ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก ผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก 8) การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปาก 9) การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทาง อ้อมต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก 10) การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม 11) การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดู แลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก 12) เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม 13) เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนา มัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 14) เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก ผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก 15) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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16) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทาง อ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก ผ่านพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก และ17) พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อสภาวะอนามัย
ช่องปาก
สมมุตฐิ านของการวิจยั ระยะที่ 2 คือ 1) นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของ วัยรุ่น ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม และ 2) นักเรียนทีม่ ี
ระดับของ ตัวแปรจิตสังคม ทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ ได้รบั โปรแกรมการ ปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัย
ช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากแตกต่างกัน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ทาํ การศึกษากับ นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ของโรงเรียนมัธยมสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก โดย
ระยะที่ 1 ใช้การสุม่ แบบสองขัน้ ตอน (Two - Stage Sampling) เริม่ จากขนาดโรงเรียนและสุ่ม ห้อง
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 391 คน สําหรับการวิจยั ระยะที่ 2 ใช้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการตัวอย่างใน
การวิจยั ในระยะที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน
94 คน
ในระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
สําหรับวัดตัวแปรต่างๆ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ และแบบตรวจฟนั
สําหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 8 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูล ทัวไป
่ ตอนที่ 2
แบบสอบถามพฤติกรรมบริโภคอาหาร มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .45 - .56 และมีคา่
สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ
.78 ตอนที่ 3
แบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .17 - .33
และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .55 ตอนที่ 4
แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย ช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .26 - .41
และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .63 ตอนที่ 5
แบบสอบถามการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .29 - .41 และมีค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .70 ตอนที่ 6
แบบสอบถาม ปจั จัย สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .21 - .52 และมีคา่
สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ
.77 ตอนที่ 7
แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .36 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภ ายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .78 ตอนที่ 8 แบบสอบถาม การควบคุมตนเอง ในการดูแล อนามัย ช่องปาก มีคา่ อํานาจ
จําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .30 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันชนิ
่ ดความสอดคล้องภ ายใน
แบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .82
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ในการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือในการวัดตัวแปร เป็นเครือ่ งมือชนิดเดียวกันกับการ
วิจยั ระยะที่ 1 โดยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบตรวจฟนั และเครือ่ งมือในการทดลอง เป็ น
โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ โดยประยุก ต์จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (เยาวรัตน์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์ . 2538; ธงชัย ปรีชา .
2540; เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์ . 2542; เตือนใจ ภาคภูม ิ . 2543; ศิราพร งามแสง. 2546; จักรกฤษณ์
พลราชม. 2550; อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา . 2553) และนําหลักการจากทฤษฎี การปรับพฤติกรรม
(Behavior modification) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) มาใช้ในการศึกษาและเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากร่วมกับการควบคุมตัวเอง (Self control) และการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (Self efficacy) โดยฝึกอบรมด้วยการทํากิจกรรม ทัง้ หมด 7 ครัง้ ใช้เวลากิจกรรมทัง้ สิน้
12 ชัวโมง
่

สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1
จากการวิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. จากวัตถุประสงค์การวิ จยั ข้อที่ 1 ผลการวิ จยั ประกอบด้วย
1.1 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า แบบจําลองโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มาจากแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ภายหลัง
การแก้ไขแบบจําลอง โดยการปรับแก้ให้มคี วามคลาดเคลือ่ นในตัวแปรสังเกตบางตัว ซึง่ เป็ นไปตาม
ภาพธรรมชาติของตัวแปรต่างๆ ทีม่ คี วามสัม พันธ์กนั ได้ พบว่า แบบจําลองภายหลังการปรับแก้ม ี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องมีค่าดีขน้ึ โดยกลุ่ม Absolute fit
index พบว่าค่า ไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ 132.00, df = 75, p-value = 0.001, SRMR = 0.053,
RMSEA = 0.044, GFI = 0.96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.87,
TLI = 0.91, CFI = 0.94 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.93,
PNFI = 0.62, χ2/ df = 1.77
ทัง้ นี้ แม้จะพบว่า ค่าสถิตไิ ค-สแควร์มนี ยั สําคัญทางสถิติ(χ2 = 132.00, df = 75, p-value =
0.001) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยการทีค่ า่ ไค -สแควร์มนี ยั สําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการ
ได้รบั ผลกระทบจากความซับซ้อนของโมเดล กล่าวคือ ถ้าโมเดลมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์
จํานวนมากก็มแี นวโน้มทีจ่ ะมีนยั สําคัญ หรือผลกระทบจากขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คือ ถ้าโมเดลที่
ทดสอบได้มาจากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่คา่ ไค -สแควร์กย็ ่งิ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีนยั สําคัญ หรืออาจ
เป็นผลกระทบจากการทีค่ า่ ไค-สแควร์มคี วามไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการแจกแจง
แบบปกติพหุตวั แปร (Multivariate Normality) (Joreskog; & Sorbom. 1996) ดังนัน้ จึงแก้ไขโดย
พิจารณาค่า χ2/ df ซึง่ เป็ นค่าดัชนีสอดคล้องในกลุ่ม Parsimony fit index เมือ่ พิจารณาค่า SRMR มี
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ค่าน้อยกว่า .08 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และ GFI มีคา่ มากกว่า .90 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้องในกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = .87 ถือว่ามีคา่ เข้าใกล้ 1
มาก อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ สําหรับดัชนีวดั ความสอดคล้องในกลุม่ Parsimony fit index พบว่า
AGFI มีคา่ มากกว่า .90 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ค่า PNFI มีคา่ มากกว่า .50 ถือว่าอยูใ่ นระดับ
ทีย่ อมรับได้ และค่า χ2/ df มีคา่ น้อยกว่า 5 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึง
สรุปได้วา่ แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้นทีป่ รับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพล
ในแบบจําลองดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับได้ ตามกลุ่ม Absolute fit index, Incremental fit index และ
Parsimony fit index ถือว่าเป็ นการยอมรับตามสมมติ ฐานที่ 1
1.2 ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุท่ีส่งผลต่อตัวแปรผลใน
แบบจําลอง ตามที่ได้กาํ หนดเป็ นสมมติ ฐานการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติ มีคา่ สัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .29 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง สนับสนุน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.1
2. ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผ่าน
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากพบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .24 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.2
3. ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .13 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.3
4. ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่า กับ .03 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.4
5. สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าว จึงสนับสนุนสมมติ ฐาน
การวิ จยั ข้อที่ 1.5

186
6. สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากผ่าน การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
.10 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าว จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.6
7. สิ่งจูงใจให้ปฏิบตั มิ อี ทิ ธิพลทาง อ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก ผ่านการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .03 อย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.7
8. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล อนามัย
ช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั
ดังกล่า วจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.8
9. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทาง อ้อมต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.58 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.9
10. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ -.32 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.10
11. การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.11
12. เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม มีคา่ สัมประสิท ธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .83 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั
ดังกล่า วจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.12
13. เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.13
14. เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อสภาวะอนามัยช่องปาก
ผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .11 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง สนับสนุนสมมติ ฐาน
การวิ จยั ข้อที่ 1.14
15. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.15
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16. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทาง อ้อม ต่อสภาวะอนามั ยช่องปาก ผ่าน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1.16
17. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อสภาวะอนามัยช่องปากมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .22 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ
ที่ 1.17
จากผลการวิเคราะห์ทงั ้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่
ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพล
โดยรวม (Total effect) ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อ
การดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรค สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
และเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยตัวแปรท่ี
มีอทิ ธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และตัวแปร
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .45 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อสภาวะอนามัยช่องปาก จากการวิเคราะห์พบว่า
ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลโดยรวม (Total effect) ต่อสภาวะอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .11 และการรับรู้
ต่อภาวะคุกคามของโรคมีคา่ สัมประสิ ทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนตัวแปรความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัย
ช่องปาก ไม่มผี ลต่อสภาวะอนามัยช่องปาก โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลมีอทิ ธิพลทางอ้อม
(Indirect
effect) ต่อสภาวะอนามัยช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่อง
ปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .11 และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีคา่ สัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ -.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ทัง้ นี้เมือ่ ทําการวิเคราะห์เพิม่ เติม โดยการวิเคราะห์โมเดลทางเลือกเพิม่ เติม โดยแยก
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากออกจากกันและ
วิเคราะห์ใหม่ เพื่อให้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังกล่าวมีความถูกต้องในเชิงความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลให้มากทีส่ ุด ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นสําหรับโมเดลทางเลือก ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจําลองทางเลือก พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องมีค่าดีข้นึ โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า
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ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ 100.77, df = 64, p-value = 0.002, SRMR = 0.050, RMSEA =
0.038, GFI = 0.96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.89, TLI =
0.93, CFI = 0.95 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.94,
PNFI = 0.59, χ2/ df = 1.57 ซึง่ ดีกว่าโมเดลตามสมมติฐานทุกดัชนี แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าค่า
ความสัมพันธ์อทิ ธิพลของตัวแปรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและ
สภาวะอนามัยช่องปากกลับมีค่าน้อยลง โดยพบว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นเพียงปจั จัยเดียวที่
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก ไม่มตี วั แปรใดส่งผลอิทธิพลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก นอกจากนี้แล้วยังไม่พบ
ความสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงและ ทางอ้อมต่อตัวแปรสภาวะอนามัยช่องปากอีกด้วย ดังนัน้ ในการสรุป
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ซึง่
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงทฤษฏีได้เหมาะสมกว่า
เป็นโมเดลในการสรุปผลการวิจยั
2. อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ข้อค้นพบจากการวิจยั ในครัง้ นี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ในการอธิบาย
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องป ากของวัยรุน่ ตอนต้น จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นตามสมมติฐาน มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นได้รบั
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความรูเ้ รือ่ งโรค
และอนามัยช่องปาก สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ การรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคและเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแล
อนามัยช่องปาก โดยผ่านตัวแปร เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ทัง้ นี้ ตัวแปร
ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก การรับรูต้ ่อภาวะคุกคาม
ของโรค และสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ได้รอ้ ยละ 30 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นอิทธิพลของตัวแปรอื่นทีไ่ ม่ได้ถูก
เลือกเข้ามา โดยสามารถแยกอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1 แบบจําลองสมมติ ฐานที่ผว้ ู ิ จัยพัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
วัยรุน่ ตอนต้นตามสมมติฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการวิเคราะห์ความ
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแ ลอนามัยช่องปากของวัยรุน่
ตอนต้น พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานก่อนทําการปรับโมเดล ยังไม่มคี วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงทําการปรับแก้โมเดลโดยปรับให้ความคลาดเคลื่อนของ
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ตัวแปรสังเกตได้มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ เป็นไปตามภาพธรรมชาติของตัวแปรต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กันได้ ทําให้ได้โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับ พบว่า ค่า ดัชนีว ดั
ความสอดคล้องมีค่าดีขน้ึ โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ
132.00, df = 75, p-value = 0.001, SRMR = 0.053, RMSEA = 0.044, GFI = 0.96 ดัชนีว ดั ความ
สอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.87, TLI = 0.91, CFI = 0.94 และดัชนีว ดั
ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.93, PNFI = 0.62, χ2/ df = 1.77
โมเดลทีไ่ ด้จงึ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากทีส่ ุด ดังนัน้ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ตามสมมติฐานทีไ่ ด้หลังการแก้ปรับมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นระดับดี อย่างไรก็ตาม จากการทีไ่ ด้ทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน
โดยแยกพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากออกจาก
กันและวิเคราะห์ใหม่ เพื่อให้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดงั กล่าวมีความถูกต้องในเชิง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลให้มากทีส่ ุด ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างเชิงเ หตุและผลของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นสําหรับโมเดลทางเลือก ผลการตรวจสอบความ
กลมกลืนของแบบจําลองทางเลือก พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องมีค่าดีขน้ึ โดยกลุ่ม Absolute fit
index พบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีคา่ เท่ากับ 100.77, df = 64, p-value = 0.002, SRMR = 0.050,
RMSEA = 0.038, GFI = 0.96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit index พบว่า NFI = 0.89,
TLI = 0.93, CFI = 0.95 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit index พบว่า AGFI = 0.94,
PNFI = 0.59, χ2/ df = 1.57 ซึง่ ดีกว่าโมเดลตามสมมติฐานทุกดัชนี การทีเ่ ป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจากว่า
ตัวแปรสังเกตบางตัวตามโมเดลตามสมมติฐานไม่ได้เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงนัน้ ๆอย่างแท้จริง
โดยสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น ตัวแปรแบบอย่างจากเพื่อน
ซึง่ โมเดลตามทฤษฎีเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ ตัวแปรแฝงสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบด้วย
การสนับสนุ นทางสังคม การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลอนามัยช่องปาก และแบบอย่างจากเพื่อน
แต่เมือ่ พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรจะพบว่า การสนับสนุนทางสังคม จะมีความสัมพัน ธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ตัวแปร การได้รบั ข่าวสารทีก่ ระตุน้ การดูแลอนามัยช่องปาก (r = 0.330)
แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรแบบอย่างจากเพือ่ น ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ แท้จริงแล้วตัวแปร
แบบอย่างจากเพือ่ นอาจเป็ นตัวแปรแฝงอีกหนึ่งตัวทีไ่ ม่สามารถรวมเป็น ตัวแปรแฝงสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
ได้ ดังนัน้ ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรแยกวิเคราะห์ตวั แปรแบบอย่างจากเพื่อน เป็ น
ตัวแปรแฝงต่างหากอีกหนึ่งตัวแปร
สําหรับตัวแปร การทําความสะอาดช่องปากและการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
พบว่า ทัง้ สองตัวแปรเป็ นองค์ประกอบร่วมของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก แต่คา่
ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรกลับมีคา่ ตํ่า และไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.045) ซึง่ สามารถ
อธิบาย ได้วา่ ทัง้ สองพฤติกรรมนัน้ อาจไม่มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันนัก ซึง่ ก็สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ บุคคลทีท่ าํ ความสะอาดช่ องปากดี ไม่จาํ เป็นต้องมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีด่ ี
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ต่อสุขภาพช่องปากก็ได้ ถ้าบุคคลนัน้ เชือ่ ว่าพวกเขาสามารถขจัดคราบอาหารได้มปี ระสิทธิภาพก็จะ
เป็นการดูแลอนามัยช่องปากทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
เป็นพฤติกรรมทีต่ วั บุคคลเองสามารถดูแ ลได้ชดั เจนมากกว่า การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
ทีใ่ นบางครัง้ นักเรียนไม่สามารถควบคุมการบริโภคมือ้ อาหารได้เอง โดยจะสังเกตได้จากข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ทีพ่ บว่า นักเรียนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเรือ่ งการแปรงฟนั เอง
ถึงร้อยละ 39.1 ในขณะทีน่ ั กเรียนเป็ นผูด้ แู ลเรือ่ งการบริโภคอาหารเองเพียงร้อยละ 3.6 ซึง่ เห็นได้
ชัดเจนว่า การบริโภคอาหารเป็ นตัวแปรทีธ่ รรมชาติสามารถถูกรบกวนได้จากปจั จัยทางสิง่ แวดล้อม
และข้อจํากัดในการกระทําด้วยตนเองมากกว่าการทําความสะอาดช่องปาก ทัง้ นี้ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์โมเดลทางเลือกโดยแยกตัวแปรทัง้ สองออกจากกันก็ได้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว
โดยจากโมเดลทางเลือกทีว่ เิ คราะห์เพิม่ เติมนี้ จะเห็นได้ว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมยังมีอทิ ธิพลต่อ
ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก ในขณะทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดๆเลยกับตัวแปร
การบริโภคอา หารเพือ่ อนามัยช่องปาก นันแสดงให้
่
เห็นว่า ในโมเดลตามสมมติฐานทีพ่ บ
ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากนัน้
อาจเกิดจากอิทธิพลหลักข องตัวแปรการทําความสะอาดช่องปากเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้เมือ่ แยก
วิเคราะห์แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากกับตัวแปรอื่นๆ จึงไม่
ปรากฏความสัมพันธ์ ดังนัน้ ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ก็ควรแยกวิเคราะห์ตวั แปรการทํา
ความสะอาดช่องปาก และการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากออก จากกัน เนื่องจาก พฤติกรรม
การแปรงฟนั ถือเป็ น พฤติกรรมทีน่ กั เรียนสามา รถกําหนดการปฏิบตั ไิ ด้เองมาก กว่า และเป็น
พฤติกรรมทีไ่ ด้ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวางในทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย จึงเป็ น
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและชัดเจนทีส่ ดุ ทีจ่ ะใช้เป็นตัวแปรวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
นักเรียน ส่วนพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากมีความสําคัญรองลงมา เนื่องจาก
นักเรียนสามารถกําหนดการปฏิบตั ขิ องพฤติกรรมได้บางส่วน
สําหรับ การวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก สามารถอภิปราย ได้ดงั นี้
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล (β) เท่ากับ 0.54 ดังภาพประกอบ 35
การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

ภาพประกอบ 35 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
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จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก นัน้ สอดคล้องกับหลายการศึกษา
เช่น การศึกษาของ เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543) ทีพ่ บว่า นักเรียนทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
สูงจะมีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากดีกว่าเด็กทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองตํ่ากว่า
หรือ รําพึง ษรบัณฑิต (2536) และการศึกษาของ ธงชัย ปรีชา (2540) เยาวลักษณ์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์
(2538) ทีต่ ่างพบว่า การรับรูใ้ นคว ามสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟนั ผุและโรคเหงือก
อักเสบ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ วั ในการป้องกันโรคฟนั ผุและโรคเหงือกอักเสบ
อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 สําหรับการควบคุมตนเองนัน้ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากหลายการศึกษา เช่น การศึกษาของ พวงทอง เล็กเฟื่องฟู (2539) และ
สมศักดิ ์ เลิศจีระจรัส (2554) ทีพ่ บว่า การควบคุมตนเองโดยการใช้เม็ดสียอ้ มฟนั ทําให้เด็กนักเรียน
มีพฤติกรรมการแปรงฟนั ดีขน้ึ และมีคา่ เฉลีย่ คราบจุลนิ ทรียท์ ล่ี ดลง แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูป้ ญั ญาสังคมของ
แบนดูรา (Bandura,1997; 2000) ทีเ่ ชือ่ ว่าการควบคุมตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองได้ โดยบุคคลนัน้ ต้อง
เชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะทําพฤติกรรมนัน้ ๆได้และสามารถควบคุมตนเองให้ทาํ พฤติกรรม
ดังกล่าวได้อย่างสมํ่าเสมอ บุคคลผูน้ นั ้ จึงจะสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองได้
เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล (β) เท่ากับ
0.45 ดังภาพประกอบ 36
1

เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ดูแลอนามัยช่อง
ปาก

พฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 36 เส้นทางอิทธิพลของเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก โดยส่งผ่านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
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จากผลการวิจยั แสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของ เจตคติ ทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากกับ
พฤติกรรม การดูแลอนามัยช่องปาก ทัง้ นี้ เจตคติ ไม่ใช่ปจั จัยโดยตรงทีจ่ ะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
แต่เป็ นปจั จัยโดยอ้อมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากโดยส่งผ่าน การปรับเปลีย่ น
พฤติ กรรม โดยเมือ่ นักเรียนมีการเห็นคุณประโยชน์ มีความรูส้ กึ พอใจ และมีความพร้อมทีจ่ ะทํา
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ก็ยอ่ มส่งผล ให้เกิดการรับรูค้ วามสามารถและกา รควบคุมตนเอง
ดีขน้ึ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากดีขน้ึ ซึง่ จาก การศึกษาในอดีตพบว่าเจตคติ
เป็นปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ล ทางอ้อมต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพ เช่น การศึกษาของมาซาลูและแอสตรอม
(Masalu; & Astrom. 2001) และ คาสเซมและคณะ (Kassem; et al. 2003) คอนเนอร์และคณะ
(Conner; et al.2002) และ แบคแมนและคณะ (Backman; et al. 2002) โบเกอร์และคณะ (Bogers;
et al. 2004) ซึง่ สอดคล้องกับวิจยั หลายเรือ่ งในประเทศไทย เช่น การศึกษาของ เตือนใจ เทียนทอง
(2546) ทัง้ นี้ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากอาจจะมีผลร่วมกันกับตัวแปรอื่นโดยเฉพาะ
ตัวแปรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
เช่น การศึกษาของ ธงชัย ปรีชา (2540) ทีศ่ กึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
6
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทีพ่ บว่า กา รเปลีย่ นแปลงตัวแปร เปลี่ยนแปลงความรูแ้ ละเจตคติทด่ี ี
และจ ากโปรแกรมทีม่ กี ารพัฒนาการ รับรูค้ ว ามสามารถของตนเองมีผลทําให้ การปฏิบตั ติ น ด้าน
ทันตสุขภาพ ทีถ่ กู ต้อง ของนักเรียนดีขน้ึ โดยจะมีการเปลีย่ นแปลงความถีใ่ นการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธ ี
และความถีใ่ นการใช้ไหมขัดฟนั ที่ ถูกวิธดี ขี น้ึ ซึง่ แสดงว่า เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นผ่านตัวแปรการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อสภาวะอนามัยช่องปาก จากการวิเคราะห์ ที่ พบว่า
ไม่มตี วั แปรสาเหตุใดมีอทิ ธิพลทางตรงต่อสภาวะอนามัยช่องปาก มีแต่เพียงอิทธิพลทางอ้อมเท่านัน้
ทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อสภาวะอนามัย
ช่องปากมากทีส่ ดุ คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ.13 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .11 และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคามของโรคมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -.08 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่อย่างใดก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
และสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ ควรจะเป็นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางตรงตามสมมติฐาน ซึง่ การ
ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า ดัชนีคราบอ่อนทีเ่ ป็นตัวแทนของตัวแปรสภาวะอนามัยช่องปากนัน้
เป็นตัวแปรทางกายภาพซึง่ มีปจั จัยทีเ่ กีย่ ว ข้องในการเกิดคราบอ่อนหลายประการ โดยสาเหตุสาํ คัญ
ทีท่ าํ ให้คราบอ่อนเกาะติดได้งา่ ย และไม่สามารถกําจัดออกได้ดว้ ยการทําความสะอาดช่องปากโดย
ปกติ คือ การทีม่ คี ราบหินนํ้าลายในช่องปาก ซึง่ จากการทีก่ ารวิจยั ระยะที่ 1 นัน้ ไม่ได้กําหนดให้ม ี
การขูดหินนํ้าลายในนักเรียนทุกคนทีเ่ ป็ นตัวอย่างในการศึกษา จึงทําให้ผลการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากอาจไม่สะท้อนความสัมพันธ์
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อันแท้จริงได้ โดยนักเรียนทีม่ หี นิ นํ้าลายสูงอยูก่ ่อนย่อมจะมีคราบอ่อนสูงตามไปด้วย ถึงแม้จะมี
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากหรือการบริโภคอาหารทีด่ เี พียงใด ทัง้ นี้ เนื่องจากการศึกษา
ระยะที่ 1 เป็ นลักษณะการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) จึงมีขอ้ จํากัดในการ
อธิบายความเป็ นสาเหตุ (Causal relationship) ของตัวแปรสภาวะอนามัยช่องปากทีเ่ ป็นดัชนี ทาง
กายภาพในการวิจยั ระยะที่ 1 นี้ ซึง่ สามารถแก้ไขได้ โดยในการวิจยั ระยะที่ 2 ทีม่ กี ารควบคุมการ
ทดลองด้วยการขูดหินนํ้าลายทุกคนก่อนทําการศึกษาและทําการวัดผลไปข้างหน้า (Prospective
study) จะทําให้เห็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทช่ี ดั เจนขึน้

สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2
จากการวิจยั ระยะที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่
ตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากและสภาวะอนามัย
ช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม สอดคล้องตามสมมติ ฐานที่ 1
2. ระดับของตัวแปรจิตสังคมทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคะแนน การทํา
ความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากหลังการ
ทดลองให้แตกต่างกัน จึงถือเป็ นการ ปฏิ เสธสมมติ ฐานที่ 2

อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 2 ตามสมมติ ฐานการวิ จยั

สมมุติฐานที่ 1 นักเรียนที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น จะมี การทําความสะอาดช่องปาก การบริ โภคอาหาร
เพื่ออนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รบั โปรแกรม
จากผลการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่ นตอนต้น จะมีการทําความสะอาดช่องปาก
การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ดีกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 ซึง่ สนับสนุ นสมมติฐานที่ 1 โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวน ร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) สําหรับการเปลีย่ นแปลงคะแนนการ
ทําความสะอาดช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้ นี้ เมือ่
กําหนดให้คะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ เริม่ ต้นเท่ากัน (การทําความสะอาดช่องปาก = 8.45 และสภาวะอนามัยช่องปาก =
11.01) จะพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จะมีการ
ทําความสะอาดช่องปากดีกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ กลุ่มทดลอง = 12.76 กลุ่มควบคุม = 9.36) และ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จะมีสภาวะอนามัยช่องปาก
ดีขน้ึ กว่ากลุ่มทดลอง โดยจะพบว่า ค่าดัชนีคราบอ่อนในกลุ่มทดลองจะลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
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(ค่าเฉลีย่ กลุ่มทดลอง = 3.91 กลุ่มควบคุม = 11.36) สําหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
หลายตัวแปร (MANCOVA) ของการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ ได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้
รับโปรแกรม โดยใช้คะแนนการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากก่อนการทดลอง
เป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม พบว่า อิทธิพลหลักของการทดลองคือ
รูปแบบการฝึกอบรม (กลุ่ม
ทดลอง - กลุ่มควบคุม ) มีผลต่อการทําความสะอาดช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากอย่ามี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญ .01 (Wilks’ Lambda = 0.471, F = 50.01, p< 0.001) แสดงว่า
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก มีประสิทธิผลต่อ ตัวแปรการทําความ
สะอาดช่องปาก และ สภาวะอนามัยช่องปาก
สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากทีม่ ตี ่อ การบริโภค อาหาร เพือ่ อนามัยช่องปาก สามารถวิเคราะห์ดว้ ยการ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) ทัง้ นี้ เมือ่ กําหนดให้ คะแนนการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ทัง้ ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเริม่ ต้นเท่ากัน (28.02) จะพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จะมีการบริโภค อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ดีกว่า
กลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ กลุ่มทดลอง = 30.87 กลุ่มควบคุม = 28.39) และเมือ่ วิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม (ANCOVA) ของคะแนน การบริโภค อาหาร เพือ่ อนามัยช่องปาก ของนักเรียนภายหลังการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก กับ
กลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม โดยใช้ คะแนนการบริโภค อาหารเพือ่ อนามัยช่ องปาก ก่อนการ
ทดลองเป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ ม พบว่า คะแนนการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปากของ
นักเรียนมีคา่ แตกต่างกันตาม รูปแบบการฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง - กลุ่มควบคุม ) อย่างมีนยั สํา คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (F=7.31, df=1, p=0.008) แสดงว่าผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก ทีม่ ตี ่อ การบริโภค อาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก เปลีย่ นไปตาม รูปแบบการ
ฝึกอบรม
ซึง่ แสดงว่าโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยประยุกต์จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (เยาวรัตน์ ตรี ธญ
ั ญาทรัพย์ . 2538; ธงชัย
ปรีชา. 2540; เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์ . 2542; เตือนใจ ภาคภูม ิ . 2543; ศิราพร งามแสง . 2546;
จักรกฤษณ์ พลราชม . 2550; อิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา . 2553) และนําหลักการจากทฤษฎี การปรับ
พฤติกรรม (Behavior modification) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) มาใช้ในการศึกษาและ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ร่วมกับการควบคุมตัวเอง (Self control) และการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) มีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของนักเรียน อันประกอบด้วย การบริโภคเพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความ
สะอาดช่องปาก และส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงดัชนีทางกายภาย คือ ดัชนีคราบอ่อน ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ กว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแก รมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ทัง้ นี้เนื่องมาจาก ในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ น

195
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นจะได้รบั เพียงทันตสุขศึกษาแบบกลุม่ จํานวน
3 ครัง้ ซึง่ เป็ นเพียงการให้ความรูแ้ ต่อย่างเดียว ซึง่ ไม่เพียงพอทีจ่ ะให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียนได้ โดยเมือ่ พิจารณาจากการวิจยั ระยะที่ 1 จะเห็นได้ชดั ว่า ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัย
ช่องปากเป็ นเพียงปจั จัยทีส่ ง่ ผลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัย
ช่องปาก โดยต้องส่งผลผ่านเจต คติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปากและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ซึง่ ปจั จัยทีม่ ผี ลโดยตรงในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม คือการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการ
ควบคุมตนเองของนักเรียน ดังจะเห็นว่าในชุดฝึกอบรมในโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก จะให้ความสําคัญใ นกิจกรรมเพือ่ พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและ
การควบคุมตนเองค่อนข้างสูง โดยมีสดั ส่วนในการพัฒนาในเรือ่ งดังกล่าวถึงร้อยละ 80 ของโปรแกรม
ทําให้ผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน อันประกอบด้วย การบริโภค
เพือ่ อนามัยช่องปาก และการทําความสะอาดช่องปาก และส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงดัชนีทาง
กายภาย คือ ดัชนีคราบอ่อน มีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ กว่านักเรียนในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั เพียงชุด
ความรูท้ นั ตสุขศึกษาเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ลักษณะของกิจกรรมทีม่ กี ารสอดประสานลักษณะ
การทํากิจกรรมกลุม่ และการเรียนรูเ้ ชิงหรรษา ทําให้นกั เรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบตั คิ อ่ นข้างสูง
ซึง่ ทําให้ผลของการได้รบั โปรแกรมทําให้พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนดีขน้ึ และมี
คราบอ่อนในช่องปากน้อยลงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจน
สมมุติฐานที่ 2 ระดับของตัวแปรจิ ตสังคมที่แตกต่างกันไม่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลง
คะแนน การทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะ
อนามัยช่องปากหลังการทดลองให้แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการทําความสะอาดช่อง
ปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก
จะแปรเปลีย่ นไปตาม
รูปแบบการฝึกอบรม และนักเรียนทีม่ คี ุณลักษณะทางจิตสังคม (ได้แก่ สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการรับรู้
ต่อภาวะคุกคามของโรค ) จะแตกต่างกัน เท่าใดก็ตาม เมือ่ เข้าโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปาก จะได้ผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะ
อนามัยช่องปากเช่นเดียวกัน ซึง่ ไม่สนับสนุ นสมมติฐานที่ 2 ซึง่ แสดงว่า รูปแบบการฝึกอบรม คือ
การได้รบั หรือ ไม่ได้รบั โปรแกรม เป็ นปจั จัยเพียงตัวเดีย วทีม่ ผี ลให้เกิดความแตกต่างต่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ หมายความว่า โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้สามารถนําไปใช้ได้กบั นักเรียนทุกกลุม่ ทีม่ รี ะดับ
สิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ และการรับรูต้ ่อภาวะคุกคา มของโรคทีแ่ ตกต่างกันได้ ซึง่ จะยังคงมีประสิทธิผลต่อ
การเปลีย่ นแปลง ผลพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
และสภาวะอนามัยช่องปาก ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นี้ เป็นไปตามการศึกษาทีผ่ า่ นมาในอดีตหลาย
การศึกษา เช่น การศึกษาของเยาวรัตน์ ตรีธญ
ั ญาทรัพย์ (2538) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการประยุกต์ทฤษฏี การ
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รับรู้ ความสามารถตนเองในการปรับพฤติกรรมการป้องกันด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้
มัธยมตอนต้น อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี หรือการศึกษาของ ธงชัย ปรีชา (2540) ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั
ผุและเหงือกอักเสบในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาทีส่ ร้างขึน้ ตามทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองร่วมกับการได้รบั แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว หรือการศึกษาของ เตือนใจ กิจทวีสมบูรณ์ (2542) ทีท่ าํ การศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัดนครปฐม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง และใช้เทคนิคการสาธิตและฝึกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนั และการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
การศึกษาของ เตือนใจ ภาคภูม ิ (2543) ทีท่ าํ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย
การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรักษาฟนั ให้ แข็งแรง
และแปรงฟนั อย่างถูกต้อง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดนนทบุร ี โดยกลุ่มทดลองจะ
ได้รบั โปรแกร มทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี การรับรู้ ความสามารถ ตนเองมาประยุกต์
การศึกษา ของ ศิราพร งามแสง (2546) ทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมใ นการป้องกันฟนั ผุแ ละเหงือกอักเสบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัด
ปราจีนบุร ี หรือ การศึกษาของ จักรกฤษณ์ พลราชม (2550) ที่ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาทีป่ ระยุกต์ทฤษฎี เรียนรู้ ปญั ญาสังคมของแบนดูรา โดยใช้แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยการ
สังเกตจากตัวแบบ เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
ในเขตอําเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร หรือ การศึกษาของปญั นี กิตติพงศ์พทิ ยา และคณะ
(2551) ทีศ่ กึ ษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึง่ ใช้
หลายเทคนิกผสมผสานกัน ซึง่ ผลการศึกษาทัง้ หมดทุกการศึกษา สนับสนุนความสําคัญของโปรแกรม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีม่ ปี ระยุกต์เอาการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิด
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองมาใช้เพือ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของนักเรียน ดังนัน้ ข้อค้นพบทีน่ ่าสนใจในการวิจยั
ครัง้ นี้จงึ ช่วยสนับสนุ นผลการศึกษาทีเ่ คยทํามาในอดีตข้างต้น
ข้อน่ าสังเกตทีน่ ่ าสนใจในการวิจยั ระยะที่ 2 ทีพ่ บว่า ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก มี
ความสัมพันธ์กบั สภาวะอนามัยช่องปาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = -.355, p-value < 0.001)
ในขณะที่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่พบในการวิจยั ในระยะที่ 1 ทัง้ นี้ เนื่องมาจากในการวิจยั ระยะที่ 2
ได้มกี ารออกแบบให้มกี ารควบคุมตัวแปรกวนต่างๆ โดยกําหนดให้มกี ารขูดหินนํ้าลายให้แก่กลุม่
ตัวอย่างทุกคนก่อนการทดลอง ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก กับ
สภาวะอนามัยช่องปากทีไ่ ด้ในการวิจยั ระยะที่ 2 นี้ จึงเป็นความสัมพันธ์ทท่ี จ่ี ริงของคูต่ วั แปร เพราะมี
ความสอดคล้องในแง่เงือ่ นไขของเวลาซึง่ ผลย่อมเกิดตามหลังเหตุ เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ในแง่
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ทีม่ คี วามชัดเจนกว่าการวิจยั ในระยะที่ 1 และการที่
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ตัวแปรการบริโภคเพือ่ อนามัยช่อ งปากไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรการทําความสะอาดช่องปาก และ
สภาวะอนามัยช่องปาก ในการวิจยั ระยะที่ 2 ก็เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุตามโมเดลทางเลือกทีไ่ ด้เสนอแนะไป ก่อนหน้านี้แล้วว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็น
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องการสาเหตุหลายปจั จัยและอาจไม่เป็ นสาเหตุโดยตรงให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
คราบอ่อน ดังนัน้ ในการศึกษาต่อไปในอนาคตควรแยกวิเคราะห์ระหว่างการบริโภคอาหารเพือ่
อนามัยช่องปากและการทําความสะอาดช่องปากออกจากกันจะมีความเหมาะสมมากกว่า

ข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิ
ผลจากการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุปการอภิปรายในเชิงการนําไปใช้งานได้วา่
การจะ
แก้ปญั หาและลดผลกระทบทางสุขภาพสําหรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่
ตอนต้นให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ติ ่อหน่วยงานต่างๆ มี ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ทีพ่ บว่า พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นมี
สาเหตุมาจากปจั จัยทางจิตสังคมหลายปจั จัย ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก ดังนัน้ ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน อัน
ประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผูช้ ่วยทันตแพทย์ ทีม่ หี น้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบในการจัด
โครงการและกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรนําผลการศึกษาในครัง้ นี้ไปประยุกต์ใช้ ด้วยการ
ออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทันตสุขภาพของนักเรียนด้วยการพยายาม ลดอิทธิผลของปจั จัยเชิง
สาเหตุทข่ี ดั ขวางพฤติกรรมและเพิม่ ความเข้มแข็งให้ปจั จัยทางจิตบางประการ กล่าวคือควรให้
ความสําคัญกับตัวแปรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ซึง่ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเอง ทีเ่ ป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงในการศึกษาครัง้ นี้ โดยการจัดโปรแกรมเพือ่
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและควบคุมตนเองในการดูแลอนามัยช่องปากร่วมกับตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลทา งอ้อมตัวอื่นๆ เช่น การ ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปากสอดแทรกไปใน
รายวิชาปกติ ในชัน้ เรียน การปรับเปลีย่ นเจตคติ ของนักเรียนให้มคี วามรูส้ กึ ชอบเห็นคุณค่าของการ
ดูแลอนามัยช่องปาก
2. จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทีพ่ บว่ารูปแบบโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นทีผ่ วู้ จิ ยั คิดค้นขึน้ เป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้เองโดย
กระบวนการกลุม่ และกิจกรรมในชัน้ เรียนทีค่ รูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถดําเนินการได้เอง โดย
ไม่จาํ เป็นต้องใช้ทนั ตบุค ลากรเป็ นผูด้ าํ เนินโครงการ ซึง่ จากประสิทธิผลของโปรแกรมฯทีส่ ามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนให้ดขี น้ึ และสามารถลดคราบจุลนิ ทรียใ์ น
ช่องปากของนักเรียนได้ดขี น้ึ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีอ่ ่นื ๆ ควรนํารูปแบบของ
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น นี้ ไปขยายผลเพือ่ ทํา
กิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนแห่งอื่น เพือ่ ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
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3. ควรนําผลการวิจยั ทีไ่ ด้นําเสนอต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพือ่ ประสานงานกับกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือกองทันตสาธารณสุข
สํานักอนามัย ก รุงเทพมหานคร เพื่อจัดตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวอย่างด้านทันตสาธารณสุข
เพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้ในโรงเรียน หรือใช้ เป็นสถานทีด่ งู านเพือ่ กระตุน้ โรงเรียนอื่น โดยกําหนดให้
โรงเรียนทีเ่ ป็ นสถานทีท่ าํ การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นโรงเรียนพีเ่ ลีย้ งให้โรงเรียนอื่น นอกจาก นี้ยงั ควร
สนับสนุนให้เป็ นสถานที่ ฝึกปฏิบตั งิ านของนิสติ ทันตแพทย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ใน
วงกว้างต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ในระยะที่ 1 ทําให้ทราบถึงค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลของตัวแปรทีท่ าํ การศึกษา
ในแบบจํา ลอง และผลการวิจยั ระยะที่ 2 ทําให้ทราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น ดังทีไ่ ด้สรุปและอภิปรายข้างต้นแล้ว อย่างไรก็
ตาม เพือ่ ประโยชน์ในการวิจยั ต่อยอดในอนาคต ผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อๆไป ดังนี้
1. ควรนํา เทคนิคการวิจยั ในเชิงคุณภาพเข้ามาใช้เพือ่ ค้นหาคํา ตอบเกีย่ วกับ สาเหตุหรือ
เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทีผ่ ลการวิจยั ในระยะที่ 1 ยังแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางตัวไม่ชดั เจน
เช่นตัวแปรการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรคกับ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
2. เนื่องจากในบริบทของการเรียนและกิจกรรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนใน
เขตเมือง ดังเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกต่างไปจากโรงเรียนในต่างจังหวัด
แบบจํา ลองดังกล่าวจึงอาจจะนํา ไปใช้อธิบายปราก ฏการณ์ได้มขี อ้ จํา กัด ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความสามารถของแบบจํา ลองทีจ่ ะใช้ในการอธิบายปราก ฏการณ์น้ใี นก ลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในต่างจังหวัดได้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะทํา การตรวจสอบความไม่แปรเปลีย่ น
ของแบบจําลองในกลุ่มนักเรียนในเขตเมืองและต่างจังหวัดด้วย
3. ควรมีการวิจยั เ พิม่ เติมเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้นในกลุม่ ตัวอย่างในเขตชนบท ซึง่ เป็ นบริบททีแ่ ตกต่างจาก
การวิจยั ในครัง้ นี้ อันจะทําให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น และสามารถนําไปใช้เป็นวิธกี ารป้องกันและควบคุมโรค
ฟนั ผุและเหงือกอักเสบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยังยื
่ น เพื่อเกิดประโยชน์ในงานด้านทันตสาธารณสุขของ
ประเทศในวงกว้างต่อไป
4. ควรมีการศึกษาแบบติดตามระยะสัน้ และระยะยาว ภายหลังจากการจัดโปรแกรมการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น เพือ่ พิจารณาความ
ยังยื
่ นของ
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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5. ควรมีการพัฒนาแนวทางดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มคี วาม
ชัดเจนเหมือนทีด่ าํ เนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา โดยขยายผลการวิจยั ให้มกี ารนําไปใช้อย่าง
กว้างขวาง โดยการจูงใจให้โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ เห็นความสําคัญของโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่ องปากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้ ในลักษณะเป็นนวัตกรรมทีส่ ามารถปรับ
พฤติกรรมของนักเรียนได้ในระยะยาว และการประเมินผลการเปลีย่ นแปลง ครูสามารถทําได้เองโดย
ใช้เวลาไม่มาก โดยเมือ่ นําไปใช้สามารถพัฒนาทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนทีค่ รูรบั ผิดชอบ
เพือ่ พัฒนานําไปสูก่ ารเป็ น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ของกองทันตสาธารณสุขใน
ปี 2558 มาตรฐานที่ 4 นักเรียนไทยสุขภาพดี เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟนั ดี และโรงเรียนปลอด
อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพ
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แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จังหวัดนครนายก

ชื่อ-สกุล........................................................ห้อง.............เลขที่...................

223

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ถึง นักเรียนอันเป็ นทีร่ กั ทุกคน
พีเ่ ป็ นอาจารย์ทนั ตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกําลังทําการวิจยั เรื่อง
“รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะ
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น” ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ น้องๆ นักเรียนได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นตัวแทนของวัยรุ่นไทย
ตอนต้นในการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามย่อย จํานวน 8 ตอน มีดงั นี้
1) แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไป
จํานวน 8 ข้อ
2) แบบสอบถามการบริโภคเพือ่ อนามัยช่องปาก
จํานวน 7 ข้อ
3) แบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
จํานวน 10 ข้อ
จํานวน 8 ข้อ
4) แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก
5) แบบสอบถามการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค
จํานวน 9 ข้อ
6) แบบสอบถามปจั จัยสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ
จํานวน 15 ข้อ
7) แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
จํานวน 10 ข้อ
8) แบบสอบถามการควบคุมตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
จํานวน 10 ข้อ
ขอให้นักเรียนอ่ านทีละข้อ อย่างระมัดระวังและขอให้นัก เรีย นตอบคํา ถามทุก ข้อ ทัง้ นี้ นัก เรีย นมีอิส ระในการ
เลือกตอบด้วยความคิดเห็นและประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน เพือ่ ให้ขอ้ มูลได้รบั ตรงความเป็ นจริง จึงอยากขอให้นกั เรียนตอบ
ตามความเป็ นจริงตามทีน่ ึกได้ให้มากทีส่ ดุ โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็ นความลับ นักเรียนไม่ตอ้ งเขียนชื่อ
และทีอ่ ยู่ ซึง่ ทางโรงเรียนจะไม่ทราบข้อมูลทีน่ กั เรียนตอบอย่างเด็ดขาด ดังนัน้ ขอให้นกั เรียนตอบคําถามด้วยความสบายใจ
ตามความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ และครบทุกข้อ ทัง้ นี้คาํ ตอบทัง้ หมดไม่มผี ลลบต่อตัวนักเรียน ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามครัง้ นี้
หมอมั ่นใจมากว่า ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์เพือ่ การพัฒนาและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยรุ่นไทย และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือ และตอบแบบสอบถามด้วยความ
ตัง้ ใจ และหากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับแบบสอบถามนี้ ท่านสามารถสอบถามได้จากผูแ้ จกแบบสอบถาม หรือติดต่อหมอได้
โดยตรงทีเ่ บอร์ 085-163-8780

อาจารย์ทนั ตแพทย์ณฐั วุธ แก้วสุทธา
นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมายเลขแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
คําชีแ้ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงใน

หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงมากทีส่ ดุ

1. เพศนักเรียน?
ชาย
หญิง
2. ผลการเรียนของนักเรียนในเทอมทีผ่ า่ นมา ได้เกรดเฉลีย่ เท่าใด?
น้อยกว่า 2.0
2.0-2.9
3.0-4.0
3. ใครเป็ นผูท้ ท่ี าํ หน้าที่ ดูแลเรือ่ งอาหารของนักเรียนมากทีส่ ดุ ?
พ่อ แม่
ปู่ ย่า ตา ยาย
คุณครู
อื่นๆ ระบุ...............
ไม่ม ี ดูแลด้วยตนเองทัง้ หมด
4. ใครเป็ นผูท้ ท่ี าํ หน้าที่ ดูแลจัดหาอุปกรณ์การทําความสะอาดช่องปากของนักเรียนมากทีส่ ดุ ?
พ่อ แม่
ปู่ ย่า ตา ยาย
คุณครู
อื่นๆ ระบุ...............
ไม่ม ี ดูแลด้วยตนเองทัง้ หมด
5. ระดับการศึกษาสูงสุดของผูป้ กครองของนักเรียนคือ?
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
อื่นๆ ระบุ.....................
6. นักเรียนได้รบั เงินค่าขนมมาโรงเรียน เฉลีย่ วันละกีบ่ าท?
น้อยกว่า 20 บาท
20-50 บาท
มากกว่า 50 บาท
7. นักเรียนไปรับบริการตรวจหรือรักษาฟนั ทีค่ ลินิกหรือโรงพยาบาล ในช่วงปีทผ่ี า่ นมากีค่ รัง้ ?
ไม่เคยไปเลย
1 ครัง้
2 ครัง้
มากกว่า 2 ครัง้
ั
8. ปจั จุบนั นี้นกั เรียนมีปญหาอะไรบ้
างเกีย่ วกับฟนั หรือโรคในช่องปาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ั
ไม่มปี ญั หา
มีปญั หา เป็นปญหาอะไรบ้
าง (กรุณาตอบด้านล่าง)
ปวดฟนั
ฟนั เรียงไม่ด ี
เหงือกอักเสบ
ฟนั แท้โยก

เสียวฟนั
ฟนั ผุ,ฟนั เป็ นรู
ฟนั แท้หกั บิน่
สีฟนั ผิดปกติ
เลือดออกจากเหงือก มีกลิน่ ปาก
มีปญั หาอื่นๆ (ระบุ)............................

ฟนั หลอ
มีแผลในปาก
มีหนิ ปูน
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2. แบบสอบถามการบริโภคเพื่ออนามัยช่องปาก
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ของนักเรียนในการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก
คําสัง่ โปรดขีดเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องว่าง ทีต่ รงกับการปฏิบตั ติ นเป็ นประจําของนักเรียน
ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา นักเรียนกินอาหารต่อไปนี้บอ่ ยเพียงใดจาก “กินทุกวัน” ถึง “ไม่กนิ เลย”
ข้อ

อาหาร

1
2

ขนมหวาน เช่น นํ้าแข็งใสราดนํ้าหวาน
นํ้าอัดลมหรือนํ้าหวาน เช่น เป๊บซี่ โค้ก
แฟนต้า มิรนิ ด้า นํ้าแดง นํ้าเขียว ชาเย็น
ลู ก อมหรือ ทอฟฟี่ เช่ น ซู ก ัส ฮอลล์ โอเล่
ฮาร์ทบีท
อาหารหรือ ขนมเหนี ย วติด ฟ นั เช่ น กล้ว ย
กวน สับปะรดกวน คาราเมล กาลาแม
ขนมไทยรสหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง ซาหริม่
ขนมกรอบถุงสําเร็จรูป หรือแผ่นมันฝรัง่ เช่น
เลย์ คอนเน่ ปาร์ต้ี
ขนมทีม่ สี ว่ นผสมของช็อคโกแลต เช่น
ั
เวเฟอร์เคลือบ ขนมปงกรอบเคลื
อบ

3
4
5
6
7

กิ นทุก
วัน

6
วัน

5
วัน

4
วัน

3 2 1 ไม่กิน
วัน วัน วัน เลย
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3. แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก
คําชี้แจง แบบสอบถามต่อไปนี้ สอบถามเกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก
ขอให้ให้นกั เรียนตอบตามความรูค้ วามเข้าใจของตนเองเกีย่ วกับโรคและอนามัยช่องปากดังต่อไปนี้
คําสัง่ โปรดทําเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องคําตอบทีก่ าํ หนดไว้ดา้ นท้ายข้อความ
ถูก
ข้อ

ข้อคําถาม

การใช้ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันการเกิดฟนั ผุได้
การแปรงฟ นั แบบถู ไ ป-ถู ม าแรงๆทัง้ ฟ นั บนและฟ นั ล่ า ง ทํา ให้ฟ นั
สะอาด
3 อาหารทีม่ ลี กั ษณะเหนียวติดฟนั ทําให้เกิดโรคฟนั ผุได้งา่ ย
4 การแปรงฟนั ด้วยวิธขี ยับปดั เป็ นการกําจัดคราบจุลนิ ทรียท์ ต่ี ดิ บนฟนั
ได้ดที ส่ี ดุ
5 การแปรงลิน้ หลังแปรงฟนั จะไม่จาํ เป็ น ถ้าแปรงฟนั สะอาดทุกซีแ่ ล้ว
6 การวางขนแปรงทีถ่ ูกต้อง จะต้องวางแปรงอยู่บริเวณขอบเหงือกและ
คอฟนั เวลาเริม่ แปรงฟนั เสมอ
7 เราควรจะดืม่ นํ้าเปล่าเวลาหิวนํ้าเพราะไม่ทาํ อันตรายต่อผิวเคลือบฟนั
8 เราควรจะเลือกกินผลไม้เป็ นอาหารว่างเพราะรูว้ า่ ทําให้เหงือกและฟนั
แข็งแรง
9 เราควรหลีกเลีย่ งอาหารรสหวานระหว่างมือ้ อาหารเพราะเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคฟนั ผุ
10 เราควรเลือกซือ้ นมรสจืดเพราะไม่ทาํ ให้ฟนั ผุ
1
2

ผิด

ไม่แน่ ใจ
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4.แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
คําชี้แจง : โปรดอ่านข้อความทีใ่ ห้ไว้ทลี ะข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรูส้ กึ ความคิด
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยกา √ ลงในช่องว่างและโปรดทําให้ครบทุกข้อ
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อความ
การแปรงฟนั จะช่วยป้องกันฉันจากโรคเหงือก
ฉันเลือกใช้ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์เพราะเห็นว่าช่วย
ป้องกันฟนั ผุได้
ฉันคิดว่าการใช้ไหมขัดซอกฟนั เป็ นประจํา ทําให้ลด
การเกิดฟนั ผุได้
ฉันไม่ชอบกินอาหารเหนียวเนื่องจากจะติดฟนั
ฉันชอบทีจ่ ะแปรงฟนั ทุกครัง้ หลังมือ้ อาหาร เพราะทํา
ให้ฉนั ปากสดชืน่
ฉันยินดีทจ่ี ะแปรงฟนั ทุก เช้า กลางวัน และก่อนนอน
ฉันยินดีทจ่ี ะใช้ไหมขัดฟนั ก่อนเข้านอนทุกวันได้
ฉันพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นไปกินผักผลไม้แทนขนมซอง

จริ ง จริง
ที่สดุ

ค่าระดับ
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริ ง
ไม่จริ ง

ไม่
จริ ง

ไม่จริ ง
ที่สดุ
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5.แบบสอบถามการรับรู้ภาวะคุกคามของโรค
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความทีใ่ ห้ไว้ทลี ะข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรูส้ กึ ความคิด
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยกา √ ลงในช่องว่างและโปรดทําให้ครบทุกข้อ

ข้อที่

ข้อความ

1
2

ฉันรูว้ า่ ตัวฉันมีความเสีย่ งต่อการเป็นโรคฟนั ผุ
ฉันรูว้ ่าตัวฉันมีความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคเหงือก
อักเสบ
ตราบใดทีฉ่ ันเป็ นวัยรุ่น ฉันก็มคี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคฟนั ผุและเหงือกอักเสบสูง
ถ้าฉันไม่แปรงฟนั หรือแปรงฟนั ไม่สะอาด ฉันเชือ่
ว่าจะเกิดโรคในปากได้
ถ้า ฉัน กิน แต่ ท๊ อ ฟฟี่ ฉัน อาจจะเกิด โรคฟ นั ผุ ไ ด้
ง่าย
ถ้าฉัน เริม่ เสีย วฟ นั แสดงว่าฉันเริ่มมีอ าการของ
โรคฟนั ผุแล้ว
ฉันไม่ปล่อยให้ฟนั ผุ เพราะกลัวว่าจะลุกลามไปที่
อื่นในร่างกายได้
ถ้าฉันปล่อยให้ฟนั ผุจนต้องถอนทิ้ง จะทําให้ฉัน
ฟนั ไม่สวย
หากฉันปล่อยให้ฟนั ผุ จะทําให้ฉนั มีกลิน่ ปากได้

3
4
5
6
7
8
9

ค่าระดับ
จริง จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่ ไม่จริง
ทีส่ ดุ
จริง
ไม่จริง จริง ทีส่ ดุ
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6. แบบสอบถามปัจจัยสิ่งจูงใจให้ปฏิบตั ิ
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความทีใ่ ห้ไว้ทลี ะข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรูส้ กึ ความคิด
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยกา √ ลงในช่องว่างและโปรดทําให้ครบทุกข้อ

ข้อที่

ข้อความ

1

ฉันได้รบั ความรูด้ า้ นการดูแลอนามัยช่องปากจาก
สือ่ ต่างๆเสมอ
เมื่อ ฉันได้ร บั แจกเอกสารเผยแพร่เ กี่ยวกับ การ
ดูแลอนามัยช่องปากฉันมักจะไม่สนใจอ่าน
ฉั น ไม่ เ คยทนดู ร ายการโทรทัศ น์ ท่ี ใ ห้ ค วามรู้
เกีย่ วกับอนามัยช่องปากจนจบรายการเลย
ฉันอยากกินขนมกรุบกรอบ เพราะเห็นในโฆษณา
จากสือ่ โทรทัศน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพ์
ฉันอยากใช้แปรงสีฟนั และไหมขัดฟนั เพราะเห็น
โฆษณาจากสือ่ โทรทัศน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพ์
พ่อแม่หรือผู้ปกครองของฉัน มักซื้ออุ ปกรณ์ ทํา
ความสะอาดช่องปากเตรียมให้ฉนั
พ่อแม่หรือผู้ปกครองของฉัน มักจะคอยดูแลฉัน
ให้ไปแปรงฟนั ก่อนนอนเสมอ
ฉันได้รบั คําชมเชยเสมอจากพ่อแม่หรือผูป้ กครอง
ของฉัน เมื่อฉันกินข้าวเสร็จแล้วไปแปรงฟนั ด้วย
ตนเอง
พ่อ แม่ห รือ ผู้ป กครองของฉั น มัก ให้คํา แนะนํ า
เรือ่ งการแปรงฟนั ให้ถกู วิธกี บั ฉัน
พ่อแม่หรือผูป้ กครองของฉัน มักชวนฉันไปแปรง
ฟนั หลังกินอาหารเป็ นประจํา

2
3
4
5
6
7
8

9
10

ค่าระดับ
จริง จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่ ไม่จริง
ทีส่ ดุ
จริง
ไม่จริง จริง ทีส่ ดุ
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11
12
13
14
15

อาหารหรือ ขนมที่ฉั น ชอบกิน เป็ น อาหารหรือ
ขนมทีเ่ พือ่ นในกลุ่มของฉันชอบกินด้วย
การดื่มนํ้ าอัดลมกับเพื่อนๆ ทําให้รู้สกึ เป็ นพวก
เดียวกับกลุม่ เพือ่ น
ถ้าเพื่อนแปรงฟนั ตอนกลางวัน ฉันก็จะแปรงฟนั
ด้วยเพือ่ ไม่ให้แปลกแยกจากกลุม่
เมื่อ เพื่อ นในกลุ่ ม กิน ผัก ผลไม้ ฉั น ก็จ ะกิน ตาม
เพือ่ ให้เข้ากับเพือ่ นในกลุ่มได้
ในกลุ่มเพื่อนฉัน ถ้าใครแปรงฟนั ตอนกลางวันจะ
ถูกมองว่าตลกและอาจถูกเพือ่ นล้อ

ยังมีต่อนะครับ.....อีกนิ ด ใกล้จะหมดแล้ว ^_^
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7. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความทีใ่ ห้ไว้ทลี ะข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรูส้ กึ ความคิด
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยกา √ ลงในช่องว่างและโปรดทําให้ครบทุกข้อ
ค่าระดับ
ข้อ

ข้อความ

ฉันมันใจว่
่ าสามารถรับประทานผลไม้ทม่ี ปี ระโยชน์
ต่อฟนั เป็ นประจําทุกวันได้
2 ฉันสามารถดืม่ นํ้าเปล่าแทนนํ้าอัดลมได้ทุกมือ้
3 ฉันมันใจว่
่ าสามารถเลิกรับประทานขนมเหนียวติด
ฟนั ได้
4 ฉันสามารถเลิกกินขนมกรุบกรอบได้อย่างเด็ดขาด
5 ฉันสามารถกินนมจืดได้เป็ นประจําทุกวัน โดยไม่
สนใจความอร่อย
6 ฉันสามารถทําความสะอาดช่องปากทุกครัง้ หลัง
รับประทานอาหารหรือของขบเคีย้ ว
7 ฉันสามารถแปรงฟนั ได้อย่างถูกวิธอี ย่างน้อยวันละ
2 ครัง้
8 ถึงแม้จะง่วงนอนสักเพียงใด ฉันก็สามารถพยายาม
แปรงฟนั ก่อนนอนทุกคืน
9 ฉันสามารถแปรงฟนั ต่อเนื่องอย่างน้อย 4-5 นาที
เพือ่ ทําให้แน่ใจว่าฟนั สะอาด
10 ฉันมันใจว่
่ าสามารถใช้ไหมขัดฟนั หรืออุปกรณ์ทํา
ความสะอาดซอกฟนั อื่นๆอย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้
ทุกวัน
1

จริง จริง ค่อน ค่อนข้าง ไม่
ทีส่ ดุ
ข้าง ไม่จริง จริง
จริง

ไม่จริง
ทีส่ ดุ
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8.แบบสอบถามการควบคุมตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความทีใ่ ห้ไว้ทลี ะข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรูส้ กึ ความคิด
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยกา √ ลงในช่องว่างและโปรดทําให้ครบทุกข้อ

ข้อ

ข้อความ

ฉั น เตื อ นตนเองให้ กิ น ผลไม้ ท่ีม ีเ ส้ น ใยเป็ น
อาหารว่างแทนขนมหวานได้ทุกวัน
2 ฉันควบคุมตนเองให้ปฏิเสธการกินขนมหวาน
เหนียวติดฟนั เมือ่ เพือ่ นชวนได้ทกุ ครัง้
3 ฉันควบคุมตนเองให้เลิกกินนํ้าอัดลมในระหว่าง
วันได้
4 ฉั น ควบคุ ม ตนเองให้ด่ืม นํ้ า เปล่ า ระหว่ า งมื้อ
อาหารทุกมือ้
5 ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการกินขนมซองได้ทุก
ครัง้ แม้วา่ เพื่อนๆ จะพูดคุยกันถึงรสชาติทด่ี ี
ของมัน
6 ฉันจะตรวจความสะอาดของการแปรงฟนั ด้วย
ตนเองหลังแปรงฟนั เสร็จ
7 แม้ว่าจะยุ่งยากแค่ไหน ฉันก็สามารถควบคุม
ตนเองให้ใช้ไหมขัดฟนั ได้ทุกวัน
8 ฉัน ควบคุมตนเองให้แปรงฟ นั ครบ 4-5 นาที
ได้สมํ่าเสมอ
9 แม้ว่ า จะง่ว งแค่ ไ หน ฉั น ก็บ อกกับ ตนเองให้
แปรงฟนั ก่อนนอนได้
10 ฉันควบคุมตนเองให้แปรงฟนั ตอนเช้าก่อนมา
โรงเรียนได้ทกุ วัน
1

ค่าระดับ
จริง จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่ ไม่จริง
ทีส่ ดุ
จริง
ไม่จริง จริง ทีส่ ดุ
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คู่มือและแบบตรวจฟัน
แบบประเมิ นทักษะการแปรงฟันที่ถกู วิ ธี (Oral Hygiene Skill Achievement Index :S.A.I)
เป็ นแบบประเมินทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ ูกวิธี โดยมีผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ งั เกตและจดบันทึก โดยผู้วจิ ยั ได้
ดัดแปลงมาจากดัชนีดชั นีวดั ทักษะด้านอนามัยช่องปาก (Oral Hygiene Skill Achievement Index : S.A.I)
ของ Niederman.R, Sullivans (1981: 143-156) ทัง้ นี้ การใช้ดชั นีดงั กล่าว เป็ นดัชนีทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากใน
การประเมินทักษะการแปรงฟนั ของนักเรียน โดยดัชนีดงั กล่าว จะวัดทักษะการแปรงฟนั ใน 2 องค์ประกอบ
คือ แปรงฟนั ครบตําแหน่ง (Placement) และแปรงฟนั ถูกวิธี (Motions) ทัง้ หมด 17 บริเวณ ประกอบด้วย
บริเวณผิวฟนั 16 ส่วน และลิน้ 1 ส่วน รายละเอียดของบริเวณต่างๆทีใ่ ช้ในการประเมินทักษะการแปรงฟนั
แสดงไว้ดงั ตารางด้านล่างนี้
ตาราง 1 ส่วนและบริเวณของการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธี
ส่วนที่ บริเวณทีแ่ ปรง
ส่วนที่ บริเวณทีแ่ ปรง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฟนั บนขวาทาง ด้านแก้ม
ฟนั บนหน้า ด้านริมฝีปาก
ฟนั บนซ้าย ด้านแก้ม
ฟนั บนซ้าย ด้านเพดานปาก
ฟนั บนหน้า ด้านเพดานปาก
ฟนั บนขวา ด้านเพดานปาก
ฟนั ล่างขวา ด้านแก้ม
ฟนั หน้าล่าง ด้านริมฝีปาก
ฟนั ล่างซ้าย ด้านแก้ม

10
11
12
13
14
15
16

ฟนั ล่างซ้าย ด้านลิน้
ฟนั หน้าล่าง ด้านลิน้
ฟนั ล่างขวา ด้านลิน้
ฟนั บนขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั บนซ้ายด้านบดเคีย้ ว
ฟนั ล่างขวา ด้านบดเคีย้ ว
ฟนั ล่างซ้าย ด้านบดเคียว

17

ลิน้

สําหรับการประเมินแปรงฟนั ในด้านต่างๆของฟนั นัน้ จะเน้นทีก่ ารวางแปรงสีฟนั และวิธกี ารแปรงฟนั
ซึง่ มีดงั ต่อไปนี้
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ตําแหน่ งการวางแปรงสีฟัน
1. การวางตําแหน่งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 1-12 คือ ให้หน้าตัดขนแปรงชีไ้ ปทางด้านเหงือกและคอ
ฟนั เอียงขนแปรงออกเล็กน้อย (ทํามุม 45 องศา กับคอฟนั ) ตรงจุดระหว่างรอยต่อของคอฟนั และขอบ
เหงือก
2. การวางตําแหน่งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ วางหน้าตัดของขนแปรงบนหน้าตัดของฟนั
หรือด้านบดเคีย้ วของฟนั
3. การวางตําแหน่งแปรงสีฟนั ส่วนที่ 17 คือ ให้วางขนแปรงบนลิน้ โดยการตัง้ ขนแปรงตรง
วิ ธีการแปรงฟัน
1. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 1-6 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ปดั แปรงลงล่าง
2. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 7-12 คือ ขยับแปรงสัน้ ๆ ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ปดั แปรงขึน้ บน
3. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 13-16 คือ ถูไป ถูมา ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ั่ ง
ั่ ง
4. วิธกี ารแปรงฟนั ส่วนที่ 17 คือ กวาดขนแปรงออกมา 4-5 ครัง้ ให้ทวถึ
ซึง่ มีภาพประกอบ ดังนี้

ภาพประกอบ 1 ตําแหน่งการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธี (กองทันตสาธารณสุข.การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสุขภาพช่องปาก. 2547: 140)
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เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนของดัชนี Oral Hygiene Skill Achievement Index (S.A.I) มี
เกณฑ์การให้คะแนน โดยพิจารณาจาก ตําแหน่งการวางแปรง และวิธกี ารแปรงฟนั ดังนี้
ตําแหน่งการวางแปรงสีฟนั
คะแนน 0 คือ วางแปรงไม่ถกู ต้องหรือไม่ได้วางแปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วางแปรงได้ถกู ต้อง
วิธกี ารแปรงฟนั
คะแนน 0 คือ วิธกี ารแปรงไม่ถกู ต้องหรือไม่ได้แปรงในส่วนนัน้
คะแนน 1 คือ วิธแี ปรงถูกต้อง
ทัง้ นี้ มีการคิดคะแนนทักษะการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธขี องแต่ละคนดังนี้
คะแนนการแปรงฟนั ทีถ่ กู วิธี = คะแนนตําแหน่งการแปรงฟนั +วิธกี ารแปรงฟนั
ในการศึกษาครัง้ นี้ จะใช้เกณฑ์การประเมินทัง้ 17 บริเวณในช่องปาก และให้คะแนนแต่ละบุคคล
เป็ นผลรวมคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้ ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-34 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากแสดงว่ามีพฤติกรรมการทํา
ความสะอาดช่องปากทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนตํ่ากว่า
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แบบประเมินทักษะการแปรงฟั นที่ถูกวิธี (Oral Hygiene Skill Achievement Index)
ชื่อ-สกุลนักเรียน...................................................................เลขที่.................ชั้น.......................
โรงเรียน............................................................วันที่ทาํ การประเมิน........................ครั้งที่..........

R

1

2

3

4

5

6

L

13

ฟันบน

14

15

17

16

ฟันล่าง
12

7

11

10

8

9

ตําแหน่งการวางแปรงสีฟนั
คะแนนการแปรงฟนั ทีถ่ ูกวิธี = ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้
= …………………………………………

วิธกี ารแปรงฟนั
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การวัดดัชนี คราบอ่อน (Debris Index)
วัดโดยการตรวจช่องปาก ตามเกณฑ์การให้คะแนนของดัชนี ซึง่ รายละเอียดของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจ
เกณฑ์การให้คะแนน และวิธกี ารคํานวน มีดงั ต่อไปนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจ ได้แก่
- กระจกส่องปาก(mouth mirror)
- ทีต่ รวจ(Explorer No.5)
2. การตรวจใช้ดดู ว้ ยกระจกส่องปากและทีต่ รวจ เวลาทีต่ รวจตรวจในทีท่ ม่ี แี สงสว่างเพียงพอ
3. การตรวจ ตรวจทุกซีแ่ ละทุกด้านของฟนั ถาวร
4. ตรวจหาคราบอ่อนบนตัวฟนั ก่อน โดยใช้ดา้ นข้างของ Explorer No.5 ลากไปตามด้านฟนั ที่
ตรวจ โดย ฟนั ซี่ท่กี ําหนด จะต้องเป็ นฟนั ถาวรที่ข้นึ เต็มที่แล้ว และฟนั ด้านที่ถูกตรวจนัน้
จะต้อ งมีพ้ืนที่ของเนื้อ ฟนั ที่เหลือ อยู่อ ย่างน้ อยครึ่งหนึ่ง ของเส้นรอบตัวฟ นั นัน่ คือจะต้องมี
บริเวณ Buccal half ร่วมกับ Lingual half ของตัวฟนั และบริเวณทัง้ หมดของตัวฟนั ระหว่าง
Incisal หรือ occlusal edge กับ crest of the gingival
5. แบ่งช่องปากออกเป็น 6 บริเวณ (Segment) ทีท่ าํ การตรวจ ประกอบด้วย
5.1 บริเวณฟนั หลังบนขวา
5.2 บริเวณฟนั หน้าบน
5.3 บริเวณฟนั หลังบนซ้าย
5.4 บริเวณฟนั หลังล่างซ้าย
5.5 บริเวณฟนั หน้าล่าง
5.6 บริเวณฟนั หลังล่างขวา
ดังภาพประกอบ 2 แสดงการตรวจตามดัชนีคราบอ่อน (Debris index) (Greene & Vermillion.1964)
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6. การบันทึกคะแนน บันทึกให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยตรวจฟนั ทุกซี่ในแต่ละ
บริเวณทีท่ าํ การตรวจ(Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual) ของฟนั
และให้เลือกบันทึกเฉพาะค่าทีส่ งู ทีส่ ุดในแต่ละบริเวณ เป็ นค่าตัวแทนแต่ละบริเวณ (Segment)
นัน้ ๆ
เกณฑ์การให้คะแนนของ ดัชนี คราบอ่อน (Debris Index:DI)

ภาพประกอบ 3 เกณฑ์การให้คะแนนของ ดัชนีคราบอ่อน

คะแนน
0
1

-

2

-

3

-

เกณฑ์
ไม่มคี ราบอ่อนบนตัวฟนั หรือคราบสีบนด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกขึน้ มา
ไม่เกิน1/3 ของความยาวด้านฟนั หรือมีคราบสีบนตัวฟนั
โดยไม่จาํ กัดขอบเขตของผิวฟนั ทีต่ ดิ สี
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวฟนั นับจากขอบเหงือกเกิน
1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของความยาวด้านฟนั
มีคราบอ่อนบนตัวฟนั คลุมพืน้ ผิวนับจากขอบเหงือกเกิน 2/3
ของความยาวด้านฟนั
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การคํานวณ
ให้คาํ นวณค่า ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) ด้วยเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index:DI) =
DI

=

ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้
…………………………………………

1. รวมคะแนนทุก segment ทีต่ รวจ และบันทึกให้คะแนนไว้ ซึง่ จะมีคา่ ตัง้ แต่ 0-36 คะแนน
2. ค่าของดัชนีคราบอ่อนของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับผลรวมของดัชนีคราบอ่อนจากทุกบริเวณทีท่ ํา
การตรวจ(Segment) ทัง้ ทางด้านใกล้แก้ม (Buccal) และใกล้ลน้ิ (Lingual)
การแปลผล
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris Index) จะอยู่ระหว่าง 0-36 โดยคะแนนดัชนีอยู่ในระดับทีม่ าก
หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีไ่ ม่ดี คะแนนดัชนีอยูใ่ นระดับทีน่ ้อย หมายถึง มีอนามัยช่องปากทีด่ กี ว่า
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แบบตรวจฟั น
แบบตรวจฟั นนักเรียนโรงเรียน……………………………………….
วันที่ตรวจ …..…/..……/2555
เวลา ..........................

ผูต้ รวจ.................................

ชื่อ ………………....... นามสกุล…………………............

ชั้น …… เลขที่ ……………

อายุ ……… ปี

แบบบันทึกคะแนน ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index:DI)
ฟันบน

R

Post.

Ant.

Post.

Post.

Ant.

Post.

B

L

L
B
L

ฟันล่าง

คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index:DI)

= ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดทีไ่ ด้
= …………………………………………
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ภาคผนวก ข
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
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โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ของวัยรุ่นตอนต้น

ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความเป็นมาของโปรแกรม
ปัญหาทางสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสาธารณสุขสําคัญ ที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและทําลาย
สุขภาพของประชาชน โรคในช่องปากที่พบมากและสําคัญในวัยรุ่นตอนต้น คือ โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ โรค
ในช่องปากที่มีจะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับบุคคล และยังทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับประเทศ ทั้งที่สาเหตุของปัญหาทางสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่นั้น เป็นสาเหตุที่สามารถ
ป้องกันและปรับเปลี่ยนได้ นั่นคือการมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากส่วนบุคคลที่ยังไม่ดี ซึ่งการแก้ปัญหา
สุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของเด็ก
ด้วยการดูแลตัวเองของเด็กเป็นหลัก
สําหรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
จังหวัดนครนายกในครั้งนี้ ใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification) ของแบนดูรา
(Bandura. 1986) มาสร้างกรอบในการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก โดยการ
ประยุกต์แนวคิดหลักสองด้าน คือ การรับรู้ความสามารถในการปรับพฤติกรรมของตนเอง (Self-efficacy) และ
การควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง (Self-control) เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากที่ดีขึ้น
โดยเริ่มจากการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับโรคและ
อนามัยช่องปาก การได้ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองในเรื่องการเลือกอาหารและ
การทําความสะอาดช่องปาก และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการฝึกการ
ตั้งเป้าหมายของตนเอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีการเสริมแรง ได้แก่ การชมเชย
การได้รับของรางวัล และการทราบข้อมูลย้อนกลับของตนเอง โดยชุดของกิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของเด็กในวัยดังกล่าวให้ดีขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลอนามัยช่องปาก
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้
1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในช่องปากและการดูแลอนามัยช่องปากเพิ่มขึ้น
2) เพื่อให้นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปากเพิ่มขึ้น
3) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการควบคุมตนเองเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปากเพิ่มขึ้น
4) เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเองทีด่ ีขึ้น
2. เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางกายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้
เพื่อให้นักเรียนมีสภาวะอนามัยช่องปาก โดยใช้ดชั นีคราบอ่อน (Debris Index) ซึ่งเป็นตัววัดอนามัย
ช่องปากของนักเรียนให้ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม คือ เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 12-13 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ของโรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก และมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ

หลักการและแนวคิดที่ใช้ในการปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 สามารถประมวลแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมซึ่งเป็น
เป้าหมายของโปรแกรมฯ และแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมซึ่งเป็น
เป้าหมายของโปรแกรมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม
1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้เรื่องโรคในช่องปากกับการดูแลอนามัยช่องปาก
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นตอนต้นที่เป็นวัยเข้าใกล้วัยผู้ใหญ่ แนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในกลุ่มนี้ จึงใช้แนวคิดการพัฒนาโดยใช้แนวคิด “การเรียนรู้ของผู้ใหญ่” ของ Malcome S. Knowles
(1973) โดยกิจกรรมจะสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสชี้นําด้วยตัวเอง (Self-direction) และจัดกิจกรรมใน
ลักษณะที่มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Participation) จากประสบการณ์ตรงของนักเรียนเอง โดยวิทยากร
จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในกระบวนการค้นหาความจริง หรือที่เรียกว่าผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
(Facilitator) โดยจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้วยการยอมรับฟังและยอมรับในการแสดงออก ทัศนคติ
และความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และทําหน้าที่จัดหาและจัดการทรัพยากรในการเรียนรู้ หรืออาจเป็น
แหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น โดยในโปรแกรมนี้จะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่นักเรียนจะมีส่วนร่วม การนําเสนอกรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนสามารถจดจํา
และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากกับการเกิดโรคฟันผุ
และเหงือกอักเสบ รวมถึงความสําคัญและแนวทางของการป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
แนวคิดที่ 1 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตทีส่ ําคัญ คือ
- ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก
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2) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการดูแลอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย
2.1 การสร้างประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแปรงฟันรวมถึงการเลือกอาหารที่จะบริโภค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การ
ให้นักเรียนนําขนมหรือของว่างและอาหารที่นักเรียนกินประจํามาเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการเลือกขนมและอาหารว่างที่
เหมาะสม รวมถึงการฝึกซ้อมและลงมือปฏิบัติแปรงฟันจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งการทํากิจกรรมกลุ่มและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรม
2.2 การใช้ตัวแบบ โดยการใช้ตัวแบบที่เป็นบุคคลและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ กิจกรรมตัวแบบที่เป็น
โดยกิจกรรมการเล่า
บุคคลจะให้กลุ่มตัวอย่างเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จจากการแสดงพฤติกรรม
ประสบการณ์จากเพื่อนนักเรียนที่มีสภาวะอนามัยช่องปากที่ดีว่าทําได้อย่างไร ซึ่งจะทําให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าเขาก็
สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อทําให้เกิดแรงจูงใจภายใน ให้นักเรียนปฏิบัติตาม
และกิจกรรมตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ จะให้เห็นตัวแบบจากตัวการ์ตูนในสื่อวิดิทัศน์ “มาแปรงฟันกันเถอะ” ของ
กองทันตสาธารณสุข
2.3 การใช้คําพูดชักจูง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้ครูประจําชั้นและวิทยากรให้กําลังใจด้วยคําพูด
และ พูดคุยให้กําลังใจในระหว่างสัปดาห์
แนวคิดที่ 2 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม คือ
- ด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก
- ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
3) แนวคิดการฝึกควบคุมตนเอง
เพื่อพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเองในด้านการดูแลอนามัยช่องปากโดยใช้เทคนิคการเตือนตนเอง โดยมี
ขั้นตอนเป็น 4 ระยะ ดังนี้
3.1 การตั้งเป้าหมาย คือ การกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน โดยในโปรแกรมนี้จะใช้ “สมุดฟันดี”
เป็นเครื่องมือช่วย ในการตรวจสอบพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม
จะได้มีโอกาสตั้งเป้าหมายของตนเองในเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
และการควบคุมสภาวะอนามัยช่องปากของตนเอง ของตนเองเมื่อต้นสัปดาห์
3.2 การบันทึกพฤติกรรม นักเรียนจะได้ลงบันทึกพฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง ประกอบด้วย
การบันทึกอาหารและของว่างที่รับประทานในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ การบันทึกการแปรงฟันในแต่ละวัน และฝึก
การตรวจสอบความสะอาดของช่องปากด้วยตนเองในทุกสัปดาห์ ลงในสมุดฟันดี
3.3 การสังเกตพฤติกรรม ภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละสัปดาห์ วิทยากรจะเก็บสมุดฟันดี และสังเกตพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนจากสมุดฟันดี
3.4 การประเมินพฤติกรรม นักเรียนจะได้ทําการประเมินพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเองใน
แต่ละสัปดาห์ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อต้นสัปดาห์หรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลที่นักเรียนได้สังเกตและบันทึกด้วย
ตนเอง จะถูกนํามาเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนด้วย
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3.5. การทําสัญญากับตน (Marking a self-contract) เพื่อให้ได้ข้อตกลงกับตัวเองที่ชัดเจน เกี่ยวกับสิ่งที่
จะต้องทําให้เสร็จ วิธีที่ดีที่สุด คือ การทําสัญญากับตนเอง สัญญาดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ยุติธรรม และมีข้อความในเชิงบวก
แนวคิดที่ 3 ถูกนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม คือ
- ด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การควบคุมตนเองในด้านการดูแลอนามัยช่องปาก
- ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก

แนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมทีเ่ ป็นเป้าหมายของ
โปรแกรมฯ (แต่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม)
4) แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
การขับเคลื่อนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมนี้ จะในแนวคิดกระบวนการกลุ่มกับนักเรียน ดังนี้
4.1 ขั้นจัดตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน โดยนักเรียนจะได้ใบงานที่แจ้งวัตถุประสงค์การศึกษา
ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรมร่วมกัน
4.2 ขั้นกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือหรือเสาะแสวงหาสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้และทํางานต่างๆ ร่วมกัน
4.3 ขั้นวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนได้ร่วมวิเคราะห์ประสบการณ์ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้พบ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาความคิด เพราะนักเรียนจะเป็นผู้ค้นพบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
4.4 การสรุปและนําหลักการไปประยุกต์ใช้ เมื่อนักเรียนได้รับแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว วิทยากรจะ
แนะแนวทางให้นักเรียน อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปหลักการของสิ่งที่ได้เรียนมา เพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสคิดเพื่อนํา
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เข้ากับตนเองในการปรับปรุงพฤติกรรมของตน รวมทั้งนําไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
4.5 ขั้นประเมินผล เพื่อจะได้ทราบผลของกิจกรรมว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด จะ
ช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน ตลอดจนช่วยให้วิทยากรประเมินผลกิจกรรมของตนว่าได้ประสบผลสําเร็จ
มากน้อยเพียงใด
แนวคิดที่ 4 เป็นส่วนที่สอดแทรกอยูใ่ นขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างใช้โปรแกรมฯ
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5. แนวคิดกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษา (edutainment)
ในการสร้างกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก จําเป็นต้องมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ความเหมาะสมกับกลุ่มทดลองที่จะศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นซึ่ง
เป็นช่วงรอยต่อจากวัยเด็กที่ยังต้องการการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน จึงจะสามารถซึมซับบทเรียนหรือแนวคิดใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พยายามจะสอดแทรกต่างๆได้ดีขึ้น ทั้งนี้แนวคิดการเรียนรู้แบบหรรษานี้ถือเป็นรูปแบบ
การเรียนยุคใหม่ และมีประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนในด้านการช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีความสุขในการทํา
กิจกรรมและเข้าใจกิจกรรมต่างๆมากขึ้น โดยกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษาที่นํามาใช้ในโปรแกรมฯ ได้แก่ เกม
ละลายพฤติกรรม และ กิจกรรม Workshop ทําสีย้อมฟัน เป็นต้น
แนวคิดที่ 5 เป็นส่วนที่สอดแทรกอยูใ่ นขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างใช้โปรแกรมฯ
การสร้างกรอบกิจกรรมในโปรแกรม
กรอบในการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเตรียมการทดลอง โดยดําเนินการดังนี้
1.1 จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร และเอกสารที่ใช้
1.2 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม
1.3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยาคม) ที่มีค่าสภาวะ
อนามัยช่องปากต่ํากว่าเกณฑ์ที่เปอร์เซนไทล์ 50 ที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม ให้ทําแบบวัดความรู้
ความเข้าใจ และแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบประเมินการควบคุมตนเอง
ก่อนการทดลอง (Pretest) รวมกลุ่มตัวอย่าง 90 คน
1.4 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเข้ารับบริการขูดหินน้ําลายก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทุกคน
2. ระยะทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
โดยการจับฉลาก เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 45 คน
2.1 กลุ่มควบคุม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม โดยให้
ทันตสุขศึกษาแบบกลุ่มในห้องเรียนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จํานวน 3 ครั้ง ใช้เวลารวม 6 ชั่วโมง
2.2 กลุ่มทดลอง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 (และติดตามผลในเดือน กรกฏาคม
2557) เข้าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ทั้งหมด 7 ครั้ง ใช้เวลา
กิจกรรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1 “โรคของฟันที่ฉันต้องรู้จัก” อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้
เรื่ อ งโรคและอนามั ย ช่ อ งปากประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมละลายพฤติกรรม และกิ จ กรรมกลุ่ ม ใน
ลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Participation) จากประสบการณ์ตรงของนักเรียน
เอง เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคและการดูแลอนามัยช่องปาก (2 ชั่วโมง)
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กิจกรรมที่ 2 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (1)”เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแล
อนามัยช่องปาก โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก ฝึกการเลือกขนม
และอาหารว่างที่เหมาะสม การเล่าประสบการณ์การแปรงฟันที่ถูกต้องจากเพื่อนนักเรียนที่มี
สภาวะอนามัยช่องปากที่ดี และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีผ่านการใช้ตัวแบบ
(2 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 3 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (2)” เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ดูแลอนามัยช่องปาก โดยกิจกรรมฝึกทําสีย้อมฟันเพื่อตรวจสอบอนามัยช่องปากด้วยตนเอง และ
ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในช่องปากจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ (2 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 4 “ฟันดี ต้องมีเป้าหมาย (1)” เพื่อพัฒนาการควบคุมตนเองด้วยกระบวนการเตือน
ตนเอง โดยฝึกให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมาย ฝึกการสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรมโดย
การลงบันทึกในสมุดฟันดี ซึ่งประกอบด้วย การบันทึกอาหารและของว่างที่รับประทานในแต่ละ
วัน การบันทึกการแปรงฟัน และ การบันทึกตรวจสอบความสะอาดของช่องปากด้วยตนเอง
(2 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 5 “ฟันดี ต้องมีเป้าหมาย (2)” เพื่อติดตามการควบคุมตนเอง การให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) แก่นักเรียน และกิจกรรมกลุ่มการค้นหาปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา
(1 ชั่วโมง) และให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในสัปดาห์ต่อไป
กิจกรรมที่ 6 “ฟันดี ต้องมีเป้าหมาย (3)” เพื่อติดตามการควบคุมตนเอง การให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) แก่นักเรียน และให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในสัปดาห์ต่อไป (1 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 7 “มาสัญญาด้วยกัน”เพื่อสรุปและประเมินในภาพรวม ให้นักเรียนประเมิน
เป้าหมายตนเองพร้อมทั้งกิจกรรมกลุม่ เพื่อค้นหาแนวทางการทําพฤติกรรมให้มคี วามต่อเนื่อง
และ กิจกรรมการทําสัญญากับตนเองเพื่อความคงอยู่พฤติกรรมในระยะยาวต่อไป (2 ชั่วโมง)
โดยทั้ ง สองกลุ่ ม มี ก ารทํ า แบบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และแบบประเมิ น การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง แบบประเมินการควบคุมตนเองหลังการทดลอง (Posttest) ในวัน
สุดท้ายของโปรแกรม และทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ระยะหลังทดลอง ติดตามและประเมินผลกลุ่มทดลอง อีกครั้งหลังผ่านไป 3 เดือน จากสมุดฟันดี ว่ามี
การบันทึกอย่างไร มีความต่อเนื่องหรือไม่ รวมถึงมีการประเมินสภาวะอนามัยช่องปากของนักเรียน
ทั้งหมดอีกครั้ง
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การสร้างกิจกรรมในโปรแกรม
จากกรอบกิจกรรมที่สร้างขึ้นข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาเป็นแนวทางในกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ใน
โปรแกรมแต่ละครั้ง เพื่อให้เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
โดยภาพรวม รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นส่วนผสมของหลากหลายวิธีการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม การฝึกประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติ เช่น การฝึกแปรงฟัน การย้อมสีฟัน เป็นต้น ร่วมกับการจัด
กิจกรรมในลักษณะการเรียนรู้แบบหรรษาที่มีความสนุกสนานสําหรับนักเรียน โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหลักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ด้วยการฝึกการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
ด้านการดูแลอนามัยช่องปาก ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมของโปรแกรมแต่ละครั้ง ประกอบไปด้วย ชื่อกิจกรรม
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ใบงานต่างๆ และวิธีการประเมินผล ซึ่งมี
รายละเอียดในกิจกรรมต่างๆดังนี้

รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 1
“โรคของฟันที่ฉันต้องรู้จัก”
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กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ (เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
แนวคิดที่ใช้ การสร้างความรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 1) เพื่อละลาย
“โรคของ พฤติกรรม ให้ได้รู้จัก
ฟันที่ฉันต้อง สมาชิกในทีมและ
รู้จกั ”
กล้าพูดคุยต่อกัน
กิจกรรม

2) เพื่อให้นักเรียน
ได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและการ
ดูแลอนามัยช่องปาก

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3
กลุ่มจํานวนเท่าๆกัน
3) เตรียมความพร้อมของนักเรียนและ
ละลายพฤติกรรมก่อนเข้ากิจกรรมกลุ่ม
ด้วยการเล่นเกมข้างๆฉันใครเอ่ย และ
ร้องเพลงแปรงฟัน
4) ให้นักเรียนศึกษาใบงานแยกตาม
กลุ่ม โดยมีวิทยากรช่วยอธิบาย
รายละเอียดในใบงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบงานที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับโรคฟันผุ โดยกลุ่มที่ 1 มีหน้าที่
อธิบายเกี่ยวกับโรคฟันผุ อธิบายโดย
การใช้การทําปฏิกิริยาของโฟมรูปฟัน
กับน้ํามันเบนซินที่สมมติให้เป็นกรดกัด
ที่ตัวฟัน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบงานที่ 2 โรคเหงือก
อักเสบ พร้อมกับการนําเสนอใน
รูปแบบที่นักเรียนสนใจ เช่น การใช้
แบบจําลองเหงือกอักเสบ
กลุ่มที่ 3 ศึกษาใบงานที่ 3 การดูแลอนามัย
ช่องปาก ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในการทําความสะอาดช่องปาก อธิบาย
ถึงการแบ่งกลุ่มการใช้งาน วิธีการใช้
งาน การเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น แปรงสี
ฟัน กระจก น้ํายาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน
5) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียน
6) วิทยากรมอบหมายงาน ให้นักเรียน
เตรียมของว่างและขนมที่กินเป็นประจํา
มาในกิจกรรมครั้งหน้า

30
นาที

1)ป้ายชื่อเปล่า
จํานวน 45 แผ่น
2) เพลงแปรงฟัน

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นกลุ่ม
- การตรวจผลงาน
(ป้ายชื่อ)

90
นาที

1) ใบงานที่ 1 โรค
ฟันผุ
2) ใบงานที่ 2 โรค
เหงือกอักเสบ
3) ใบงานที่ 3 การ
ดูแลอนามัยช่อง
ปาก
4) โฟมรูปฟันตาม
หน้าตัดแนวตั้ง
5) น้ํามันเบนซิน
6)แบบจําลอง
เหงือกและฟัน
7)ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดช่อง
ปาก เช่น แปรง
และยาสีฟัน
กระจก น้ํายาบ้วน
ปาก ไหมขัดฟัน
8) Powerpoint
เรื่อง “ฟันดีดีเป็น
อย่างไร”

- สังเกตการ
นําเสนอและการ
ซักถามหน้าชั้น
เรียน
- การตรวจผลงาน
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ใบงานที่ 1 โรคฟันผุ

ใบงานที่ 1 โรคฟันผุ

ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่ เลือกวิธีการศึกษาโดย ศึกษาข้อมูลเรือ่ งโรคฟันผุจากสือ่ การสอนที่
วิทยากรเตรียมไว้ให้ ประกอบด้วย โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคฟันผุ แผ่นพับ และแบบจําลองการเกิดโรคฟันผุ
จากนั้นให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
1. ตัดรูปโฟมเป็นรูปร่างของฟัน ตามหน้าตัดแนวดิ่ง จํานวน 2 ชิ้น
2. ระบายสีแบ่งลักษณะของฟัน ออกเป็นชั้นเคลือบฟัน เนือ้ ฟัน และโพรงประสาทฟัน
3. เตรียมน้ํามันเบนซิน (ซึ่งเปรียบเสมือนกรดที่ทําลายฟัน) ใส่ในหลอดฉีดยา 10 CC
4. ทดลองหยดน้ํามันเบนซินลงบนโฟมชิ้นที่ 1 ตามลําดับชั้น โดยกําหนดให้
- ระดับที่ 1 แสดงการผุถึงชั้นเคลือบฟัน
- ระดับที่ 2 แสดงการผุถึงชั้นเนื้อฟัน
- ระดับที่ 3 แสดงการผุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
(ระยะเวลาเตรียมงาน 20 นาที)
5. ส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เวลา 10 นาที

ประเด็นย่อยของการนําเสนอ ประกอบด้วย
- โรคฟันผุ คือ อะไร?
- องค์ประกอบทีส่ ําคัญของการทําให้เกิดโรคฟันผุ คือ อะไร?
- ฟันผุมีกี่ระยะ?

สาระความรู้
โรคฟันผุ คือ การที่ฟันถูกทําลายเป็นรู หรือโพรง การทําลายนี้จะ
เป็นไปเรื่อยๆ โดยที่ฟันไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่ถูกทําลายได้
สาเหตุของโรคฟันผุ
อาหารหวานที่ตดิ ฟัน + แบททีเรียในปาก = กรด
กรดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ + ฟัน = ฟันผุ
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ตัวอย่างสื่อการสอน ประกอบใบงานที่ 1

โปสเตอร์และแผ่นภาพความรู้เรื่องโรคฟันผุ

แบบจําลองโรคฟันผุ
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ใบงานที่ 2 โรคเหงือกอักเสบ
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่ เลือกวิธีการศึกษาโดย ศึกษาข้อมูลเรือ่ งโรคเหงือกอักเสบจากสื่อ
การสอนที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ ประกอบด้วย โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ แผ่นพับ และแบบจําลองการ
เกิดโรคเหงือกอักเสบ พร้อมทั้งเตรียมการนําเสนอผลการศึกษา ในรูปแบบที่น่าสนใจ ดังนี้

ประเด็นย่อยของการนําเสนอ
-

โรคเหงือกอักเสบ คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท ?
สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรคเหงือกอักเสบเป็นอย่างไร ?
คราบจุลินทรียค์ ืออะไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร ?
การป้องกันและรักษาโรคเหงือกอักเสบทําได้อย่างไร?
(ให้เวลาเตรียมงาน 20 นาที , นําเสนอ 10 นาที)
สาระความรู้
โรคเหงือกเป็นการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆตัวฟัน ซึ่งโรคเหงือกนี้จะ
เป็นสาเหตุหลักของการ ถอนฟันในผู้ใหญ่
สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ
เกิดจากการที่มีการสะสมของ คราบอาหารต่างๆทีต่ ดิ บนตัวฟันหรือคราบ
จุลินทรีย์นานๆ ทําให้เชื้อโรคต่างๆที่อาศัยอยู่ในคราบเหล่านั้นสร้าง
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ตัวอย่างสื่อการสอน ประกอบใบงานที่ 2

โปสเตอร์และแผ่นภาพความรู้เรื่องโรคฟันผุ

จิ้กซอร์แสดงระยะของเหงือกอักเสบ

255

ใบงานที่ 3 การดูแลอนามัยช่องปาก
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ เลือกวิธีการศึกษา โดยเตรียมวัสดุอุปรณ์ คือ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
น้ํายาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน สเปรย์ดับกลิ่นปาก ลูกอม แปรงซอกฟัน พร้อมทั้งเตรียมการนําเสนอในรูปแบบที่
น่าสนใจ ดังนี้
นักเรียนแบ่งกลุ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ออกเป็น
1. ประเภททําความสะอาดช่องปาก
2. ประเภทดับกลิน่ ปาก
3. ประเภทป้องกันโรคในช่องปาก
( หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์บางชิ้น อาจอยู่ได้หลายประเภท)

ประเด็นนําเสนอ
- วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้อย่างไร?
- การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ควรดูอะไรบ้าง?
(ให้เวลาเตรียมงาน 20 นาที , นําเสนอ 10 นาที)

256

รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 2
“ฟันดี ฉันทําอย่างไร (1)”

257
กิจกรรมที่ 2 ฝึกการรับรู้ความสามารถของตนเอง ครั้งที่ 1 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การฝึกการรับรู้ความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 1) เพื่อให้นักเรียน
“ฟันดี ฉัน สามารถเลือกขนม
ทําอย่างไร และอาหารว่างที่
เหมาะสม
(1)”
กิจกรรม

2) เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ตัวแบบที่ดีใน
การแปรงฟัน

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

เวลา

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรทบทวนองค์ความรู้จาก
กิจกรรมครั้งที่ 1
3) ให้นักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 4
เรื่อง อาหารที่ดตี ่ออนามัยช่องปาก
พร้อมนําเสนอกลุ่มละ 10 นาที

30
นาที

1) ใบงานที่ 4
สังเกตการ
เรื่องอาหารที่ดีตอ่
นําเสนอหน้าชั้น
อนามัยช่องปาก
เรียน
2) ของว่างและ
ขนมที่นักเรียนกิน
เป็นประจํา
(นักเรียนเตรียม)

4) กิจกรรมชมตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์

45
นาที

1) สื่อวิดิทัศน์ “มา - สังเกต
แปรงฟันกันเถอะ” พฤติกรรม
2) นักเรียนตัวอย่าง นักเรียน
รายบุคคล

45
นาที

1) โมเดล และ
ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน
3 ตัว
2) ชุดแปรงสีฟัน
และยาสีฟัน 45 ชุด

จากตัวการ์ตูนในสือ่ วิดิทศั น์ “มา
แปรงฟันกันเถอะ”
5) กิจกรรมการเล่าประสบการณ์การ
แปรงฟันที่ถูกต้องจากเพื่อนนักเรียน
ตัวอย่าง ที่สามารถควบคุมสภาวะ
อนามัยช่องปากตนเองได้อย่างดี

(หมายเหตุ : นักเรียนตัวอย่างเป็น
นักเรียนในโรงเรียนที่มดี ัชนีคราบ
จุลินทรีย์ต่ํา ซึ่งไม่ใช่นักเรียนในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม)
6) ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันโดยการฝึก
3) เพื่อให้นักเรียน
สามารถแปรงฟันแบบ ทักษะการแปรงฟันแบบขยับปัดจาก
ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน และโมเดลสอน
ขยับปัดโดยปฏิบัติ
แปรงฟัน
จากโมเดลได้
6) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการดูแล
อนามัยช่องปากด้วยตนเอง

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
แปรงฟันกับ
โมเดล
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ใบงานที่ 4 อาหารที่ดีต่ออนามัยช่องปาก

ให้นักเรียนร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ เลือกวิธีการศึกษา โดยจําแนกอาหารและของว่างที่นักเรียนนํามา
จากบ้าน พร้อมทั้งเตรียมการนําเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ดังนี้
นักเรียนแบ่งกลุ่มชนิดของอาหาร/ของว่างและขนม ตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากออกเป็น
1. อาหารที่ทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
2. อาหารที่ทําให้มีมีความเสี่ยงปานกลางต่อการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
3. อาหารที่ทําให้มีความเสี่ยงต่ําต่อการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
ประเด็นนําเสนอ
- วิธีการการเลือกบริโภคอาหาร/ของว่างและขนม ควรดูอะไรบ้าง
(ให้เวลาเตรียมงาน 20 นาที , นําเสนอ 10 นาที)
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สื่อวิดิทัศน์ “มาแปรงฟันกันเถอะ”

url: http://youtu.be/tqUFtSmn46E
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โมเดล และตุ๊กตาสอนแปรงฟัน
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รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 3
“ฟันดี ฉันทําอย่างไร (2)”

262
กิจกรรมที่ 3 ฝึกการรับรู้ความสามารถของตนเอง ครั้งที่ 2 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การฝึกการรับรู้ความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 1) เพื่อให้นักเรียน
“ฟันดี ฉัน สามารถทําสีย้อมฟัน
ทําอย่างไร ด้วยตนเองได้
(2)”
กิจกรรม

2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถแปรงฟันแบบ
ขยับปัดโดยปฏิบัติ
จริงได้

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

60
นาที

1) ใบงานที่ 5
ผลงาน :สีย้อมฟัน
สีย้อมฟัน
2) สีผสมอาหาร
3) ขวดทึบแสงสีชา
4) cotton bud

5) ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันโดยการฝึก
60
ทักษะการแปรงฟันแบบขยับปัดจาก
นาที
โดยปฏิบตั ิจริงทีบ่ ริเวณอ้างล่างหน้าของ
โรงเรียน
6) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับแปรงฟัน
และการตรวจสอบอนามัยช่องปากด้วย
ตนเอง

1) ชุดแปรงสีฟัน - คะแนนทักษะ
และยาสีฟัน 45 ชุด การแปรงฟันจาก
ดัชนี SAI

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมทบทวนองค์ความรู้จากกิจกรรม
ครั้งที่ 2
3) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมน้ํายา
ย้อมสีฟัน ตามใบงานที่ 5
4) วิทยากรสาธิตการย้อมสีฟัน และให้
นักเรียนปฏิบัติตาม
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ใบงานที่ 5 สีย้อมฟัน
** ให้เวลานักเรียน 15 นาที **
หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านคําสัง่ ให้ผรู้ ว่ มกลุ่มฟัง ดังนี้
ให้นักเรียนร่วมกันแบ่งหน้าที่ เลือกวิธีการศึกษา โดยให้ นักเรียน 2-3 คน ช่วยกันผสมสียอ้ มฟัน ตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําสีย้อมฟัน วิธกี าร
1. นําสีผสมอาหาร 1 ซอง ละลายน้ําสะอาด 25 มิลลิลติ ร โดยเติมน้ําทีละน้อยคนสีให้ละลายทั่วกัน
2. บรรจุสีที่ผสมแล้วในขวดทึบแสงที่เตรียมไว้ ซึ่งสามารถกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง
ขั้นที่ 2 การย้อมสีฟัน วิธกี าร
ให้นกั เรียนจับคู่ ใช้ Cotton bud ชุบน้ํายาย้อมสีฟัน แล้วป้ายไปตามคอฟันทุกซี่ของเพื่อนที่
จับคู่กันแล้วบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดอย่างเบาๆ นักเรียนจะเห็นบริเวณผิวฟันที่มีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ ซึ่ง
จะมีลักษณะสีเข้มกว่าบริเวณที่สะอาดและเห็นได้อย่างชัดเจน
ขั้นที่ 3 การตรวจช่องปากด้วยตนเอง
ให้นักเรียนผลัดกันตรวจหาบริเวณคราบจุลินทรีย์ของเพือ่ น แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
**** หากพบบริเวณที่มีคราบจุลินทรีย์ให้นกั เรียนกลับไปแปรงฟันด้วยวิธีขยับปัด จนกว่าจะสะอาด
ปราศจากคราบจุลินทรีย์
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แบบบันทึกการตรวจฟั น
คําแนะนํา
1. ให้นกั เรียนสังเกตคราบสีทต่ี ดิ ตามตัวฟนั ของนักเรียน และใช้ปากกาสีแดงลากเส้นตาม
ระดับความสูงทีส่ ตี ดิ ฟนั แต่ละซี่ ลงในแบบบันทึกการตรวจฟนั ด้านล่าง
2. สรุปผลการตรวจฟนั ในครัง้ นี้ ว่ามีจาํ นวนฟนั ทีต่ ดิ สียอ้ มกีซ่ ?่ี

สรุปการตรวจฟัน จํานวนฟนั ทีต่ ดิ สียอ้ มวันนี้มจี าํ นวนกีซ่ ?่ี …………………… ซี่
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รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 4
“ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย(1)”

266
กิจกรรมที่ 4 ฝึกการควบคุมตนเอง ครั้งที่ 1 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การฝึกการควบคุมตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 1) เพื่อให้นักเรียน
“ฟันดี ถ้ามี สามารถตั้งเป้าหมาย
เป้าหมาย
ในการดูแลอนามัย
(1)”
ช่องปากของตนเองได้
กิจกรรม

2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก
ของตนเองได้

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมทบทวนองค์ความรู้จากกิจกรรม
ครั้งที่ 3 และแจก”สมุดฟันดี” พร้อม
อธิบายส่วนประกอบต่างๆในสมุดฟันดี
3) กิจกรรมฝึกการตั้งเป้าหมาย โดยให้
นักเรียนตั้งเป้าหมายของตนเองในการ
บริโภคอาหาร ทําความสะอาดช่องปาก
และ เป้าหมายการลดคราบจุลินทรีย์ใน
ช่องปากให้ได้ใน 1 สัปดาห์ โดยบันทึก
ลงในสมุดฟันดี
4) กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมองในการ
กําหนดรางวัลทีต่ นเองจะได้รับเมื่อทํา
ได้ตามเป้าหมาย (รางวัลที่เป็นสิ่งของ
และไม่ใช่สิ่งของ) และนําเสนอ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
3) นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกอาหาร
และของว่างที่รับประทานในแต่ละวันใน
สมุดฟันดี
4) นักเรียนฝึกปฏิบัติการบันทึกความถี่
การแปรงฟันในแต่ละวันในสมุดฟันดี
5) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
ตั้งเป้าหมาย

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

30
นาที

1) สมุดฟันดี
2) ใบงานที่ 6 การ
ตั้งเป้าหมาย
3) กระดาษ Flip
Chart

ตรวจสอบ
เป้าหมายของ
นักเรียนแต่ละ
คนที่บันทึกใน
สมุดฟันดี

30
นาที

1) สมุดฟันดี

1) ข้อมูลการ
บันทึกอาหารและ
ของว่างที่
รับประทานในแต่
ละวันในสมุดฟันดี
2) ข้อมูลการ
บันทึกความถี่การ
แปรงฟันในแต่ละ
วันในสมุดฟันดี
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ใบงานที่ 6 การตั้งเป้าหมาย
ตอนที่ 1 ให้นกั เรียนร่วมกัน ตั้งเป้าหมาย ของตัวเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ดังนี้
1. เป้าหมายที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในรอบสัปดาห์
“ ฉันตัง้ เป้าหมาย ทีจ่ ะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

2. เป้าหมายในการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดตี อ่ สุขภาพช่องปาก
“ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะไม่กนิ อาหารหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

3. เป้าหมายในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของตนเอง

“ ฉันตั้งเป้าหมาย ทีจ่ ะมีจํานวนฟัน ที่ติดสียอ้ มฟันเหลือเพียงกีซ่ ?ี่ ”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนซีท่ ี่ฉันทําได้

0-5 ซี่

6-15 ซี่ 16-20 ซี่ มากกว่า 20 ซี่

ตอนที่ 2 ให้นกั เรียนกําหนดรางวัลที่ตนเองจะได้รับเมือ่ ทําได้ตามเป้าหมาย โดยระบุรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ และที่
ไม่ใช่วตั ถุสิ่งของ กลุ่มละ 3 สิง่

รางวัลทีเ่ ป็นวัตถุสิ่งของ

รางวัลทีไ่ ม่ใช่วัตถุสิ่งของ

1.

1.

2.

2

3.

3.

268

รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 5
“ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย (2)”

269
กิจกรรมที่ 5 ฝึกการควบคุมตนเอง ครั้งที่ 2 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การฝึกการควบคุมตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 1) เพื่อให้นักเรียน
“ฟันดี ถ้ามี ได้รับผลประเมิน
เป้าหมาย ย้อนกลับ(Feedback)
(2)”
การปฏิบัตใิ นรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา
2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถหาปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาที่
ขัดขวางพฤติกรรม
การดูแลอนามัย
ช่องปาก
กิจกรรม

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

เวลา

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
60
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นาที
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมสมุดฟันดีที่ให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับนักเรียนทุก
คน
3) กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหา และ
วิธีแก้ปัญหาที่ขดั ขวางพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากในสัปดาห์ทผี่ ่านมา
โดยการเขียนปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขทีต่ นเองพบมาในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ลงบนกระดาษของ
กลุ่มตนเอง พร้อมทัง้ แยกเป็นหมวดหมู่
ตามปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ลงในแผนภูมิก้างปลา
4) นักเรียนนําเสนอปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขของแต่ละกลุ่มเพื่อให้
ทั้งหมดได้เรียนรู้ร่วมกัน
5) วิทยากรให้นกั เรียนตั้งเป้าหมายของ
ตนเองในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่อง
ปากให้ได้ใน 1 สัปดาห์ถัดไป โดยบันทึก
ลงในสมุดฟันดี

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) สมุดฟันดี
2) ใบงานที่ 7
แผนภูมิก้างปลา
3) กระดาษ Flip
chart
4) กระดาษPost-it

1) ตรวจสอบ
จากข้อมูล
เป้าหมายของ
นักเรียนแต่ละ
คนที่บันทึกใน
สมุดฟันดี
2) สังเกตจาก
การนําเสนอ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขหน้า
ชั้นเรียนโดย
แผนภูมิก้างปลา
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ใบงานที่ 7 แผนภูมิก้างปลา
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาในการทําพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากทีผ่ ่านมาในรอบสัปดาห์ ตามวิธีการดังนี้
1. เขียนสาเหตุของปัญหา อุปสรรค ที่ตนเองพบมาจากการบันทึกการบริโภคอาหาร การบันทึกการแปรงฟัน
และการบันทึกการตรวจอนามัยช่องปากในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา ลงบนกระดาษ Post-it สี ทีแ่ จกให้ แล้ว
แปะบนกระดานของกลุ่ม
2. ห้ามวิจารณ์ความคิดเห็นของเพื่อน
3. ให้แต่ละคนจัดกลุ่มสาเหตุที่ทาํ ให้เป็นอุปสรรค วนไปคนละรอบ จนกว่าได้ขอ้ สรุปที่ลงตัว
4. เขียนแผนภูมิกา้ งปลาให้เห็นอย่างชัดเจน
5. ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข สาเหตุที่เกิดขึ้นให้ดีทสี่ ุด
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รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 6
“ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย (3)”

272
กิจกรรมที่ 6 ฝึกการควบคุมตนเอง ครั้งที่ 3 (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การฝึกการควบคุมตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 1) เพื่อให้นักเรียน
“ฟันดี ถ้ามี ได้รับผลประเมิน
เป้าหมาย ย้อนกลับ(Feedback)
3”
การปฏิบัตใิ นรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา
2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถหาปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาที่
ขัดขวางพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่อง
ปาก
กิจกรรม

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

เวลา

1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
60
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นาที
2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมสมุดฟันดีที่ให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับนักเรียนทุก
คน
3) กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหา และ
วิธีแก้ปัญหาที่ขดั ขวางพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากในสัปดาห์ทผี่ ่านมา
โดยการเขียนปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขทีต่ นเองพบมาในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ลงบนกระดาษของ
กลุ่มตนเอง พร้อมทัง้ แยกเป็นหมวดหมู่
ตามปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ลงในแผนภูมิก้างปลา
4) นักเรียนนําเสนอปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขของแต่ละกลุ่มเพื่อให้
ทั้งหมดได้เรียนรู้ร่วมกัน
5) วิทยากรให้นกั เรียนตั้งเป้าหมายของ
ตนเองในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่อง
ปากให้ได้ใน 1 สัปดาห์ถัดไป โดยบันทึก
ลงในสมุดฟันดี

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

1) สมุดฟันดี
2) ใบงานที่ 7
แผนภูมิก้างปลา
3) กระดาษ Flip
chart

1) ตรวจสอบ
จากข้อมูล
เป้าหมายของ
นักเรียนแต่ละ
คนที่บันทึกใน
สมุดฟันดี
2) สังเกตจาก
การนําเสนอ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขหน้า
ชั้นเรียนโดย
แผนภูมิก้างปลา
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รายละเอียดของกิจกรรมครั้งที่ 7
“มาสัญญาด้วยกัน”
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กิจกรรมที่ 7 สรุปประเมินผลในภาพรวมและสร้างพันธะสัญญา (เวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ชั่วโมง)
แนวคิดหลักทีใ่ ช้ การทําสัญญากับตนเอง
วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
1) วิทยากรแนะนําตัวและกล่าวถึง
กิจกรรมที่ 7 1) สรุปและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
“มาสัญญา ประเมินผลใน
ด้วยกัน”
ภาพรวมของกิจกรรม 2) วิทยากรแจกป้ายชื่อให้นักเรียน
พร้อมสมุดฟันดีที่ให้ผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับนักเรียนทุก
คน
3) นักเรียนแยกเข้ากลุ่มเพื่อ ตรวจสอบ
สมุดฟันดีของตนเอง ให้ประเมินตนเอง
และรับรางวัล หากดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
1) วิทยากรให้นักเรียนแยกเข้ากลุ่ม
2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถทําสัญญากับ และ ทํากิจกรรมตามใบงานที่ 8 เพื่อให้
นักเรียนทําสัญญาของตนเอง
ตนเอง และการ
เสริมแรงตนเอง
โดยระบุเป้าหมาย วิธีกํากับ ติดตาม
เพื่อให้ทํากิจกรรม
ประเมิน และบันทึกพฤติกรรมตนเอง
ต่อไป
ระยะเวลาที่ต้องการให้สําเร็จ และ
รางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมาย
2) วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียนและสรุปบทเรียน
พร้อมให้สมุดฟันดีเล่มใหม่เพื่อนําไปใช้
ต่อในช่วงปิดเทอม
กิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

30
นาที

1) สมุดฟันดี
2) ของรางวัล

1) ตรวจสอบ
จากข้อมูล
จํานวนนักเรียน
ที่บรรลุเป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้

30
นาที

1.) ใบงานที่ 8
“สัญญาตนเอง”

2) ตรวจสอบ
จากสัญญาที่
นักเรียนทํากับ
ตนเอง
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ใบงานที่ 8 สัญญาตนเอง

คําชี้แจง

ให้นักเรียนทําสัญญากับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง โดย
ลงนามพร้อมให้เพื่อนร่วมเป็นพยาน โดยระบุสิ่งต่างๆเหล่านี้ ได้แก่
1. เป้าหมายของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ที่นักเรียนจะทําให้ดีขึ้นในช่วงปิดเทอมนี้คืออะไร ?
2. วิธีการที่นักเรียนใช้ กํากับ ติดตาม บันทึกและประเมินพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากระหว่างปิดเทอมนี้ คือ
อะไร?
3. เพื่อนนักเรียนคนไหนบ้าง 2 คน ที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยเตือนให้ทําพฤติกรรมในระหว่างปิดเทอมนี้ได้?
4. นักเรียนตั้งใจจะปรับพฤติกรรมให้สําเร็จภายระยะเวลาเท่าใด?
5. ถ้านักเรียนสามารถทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากได้ตามเป้าหมาย จะให้รางวัลอะไรกับตนเอง?
6. ถ้านักเรียนทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากไม่ได้ตามเป้าหมาย จะทําอะไรกับตนเอง?
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สัญญาเงื่อนไข
ข้าพเจ้า มีความตั้งใจและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง ให้ดีขึ้นในช่วงปิด
เทอม ดังนี้
ระบุเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลีย่ น .................................................................................................................
ขั้นตอน/กิจกรรม ทีน่ ักเรียนใช้ กํากับ ติดตาม บันทึกและประเมินเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภายในระยะเวลา ............เดือน
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากสามารถทําได้ตามเป้าหมาย
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากฉันทําไม่ได้ตามเป้าหมาย

ลงชื่อ...................................................................
วัน/เดือน/ปี........................................................
ผู้รับสัญญาและช่วยเหลือให้ฉัน บรรลุความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปาก
1....................................................................................................... ( เพื่อนคนที่ 1)
2........................................................................................................ ( เพื่อนคนที่ 2)
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ตารางแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของกิจกรรมในโปรแกรม รายการกิจกรรม
และแนวคิดที่ใช้
ครั้งที่
1

เป้าหมายของกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ
1) เพื่อละลายพฤติกรรมให้ได้รู้จัก
“โรคของฟันที่ฉนั ต้องรู้จัก”
สมาชิกในทีมทีม่ ปี ัญหาเดียวกัน กล้า
พูดคุยต่อกัน
2) เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและการดูแลอนามัยช่องปาก

แนวคิดที่ใช้
1) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การเรียนรู้
แบบหรรษา
2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
3) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม

2

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกขนม
และอาหารว่างทีเ่ หมาะสม
2) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวแบบที่ดใี น
การแปรงฟัน
3)เพื่อให้นักเรียนสามารถแปรงฟันแบบ
ขยับปัดกับตัวแบบได้

“ฟันดี ฉันทําอย่างไร (1) ”

1) แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งของการ
สร้างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง:การใช้ตัวแบบ และ
ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การเรียนรู้
แบบหรรษา

3

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถทําสีย้อมฟัน “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (2)”
ด้วยตนเองได้
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถแปรงฟันแบบ
ขยับปัดจากการปฏิบัติจริงได้

1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง:การสร้าง
ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การเรียนรู้
แบบหรรษา

4

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งเป้าหมาย “ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย (1)”
ในการดูแลอนามัยช่องปากของตนเองได้
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของตนเองได้

1) แนวคิดการควบคุมตนเอง: การ
เตือนตนเอง การตั้งเป้าหมาย การ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
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5

1) เพื่อให้นักเรียนได้รับผลประเมิน
“ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย (2)”
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถหาปัญหาและ
วิธีแก้ปัญหาที่ขดั ขวางพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

1) แนวคิดการควบคุมตนเอง: การ
เตือนตนเอง การประเมินพฤติกรรม
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง : การใช้
คําพูดชักจูง

6

“ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย (3)”
1) เพื่อให้นักเรียนได้รับผลประเมิน
ย้อนกลับ (Feedback) การปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถหาปัญหาและ
วิธีแก้ปัญหาที่ขดั ขวางพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก

1) แนวคิดการควบคุมตนเอง: การ
เตือนตนเอง การประเมินพฤติกรรม
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง : การใช้
คําพูดชักจูง

7

1) สรุปและประเมินผลในภาพรวมของ
กิจกรรม
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถทําสัญญากับ
ตนเอง และการเสริมแรงตนเอง เพื่อให้
ทํากิจกรรมต่อไป

“มาสัญญาด้วยกัน”

1) แนวคิดการควบคุมตนเอง: การ
เตือนตนเอง การทําสัญญากับตนเอง
(Self- Contract)
2) แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง : การใช้
คําพูดชักจูง

*******************************************************************************
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สมุดฟันดี
 










ด.ช./ ด.ญ......................................นามสกุล.........................................
ชัน้ .ม ๑/............เลขที.่ .................................
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นักเรียนที่รกั ทุกคน
สมุดฟนั ดีเล่มนี้ เป็ นเอกสารซึง่ จัดทําขึน้ เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือสําหรับใช้ในการบันทึกกิจกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของนักเรียนในรอบสัปดาห์ แบบบันทึกได้จดั ทําเป็น 3 ส่วน คือ
1. แบบบันทึกการแปรงฟนั
2. แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
3. แบบบันทึกการตรวจฟนั
คําชี้แจง ให้ทาํ เครือ่ งหมาย √ ลงในช่องว่างตามวันและเวลาทีน่ กั เรียนได้แปรงฟนั และในช่องทีน่ กั เรียนกิน
ตามความเป็นจริง ส่วนแบบบันทึกการตรวจฟนั ให้นกั เรียนระบายสีแดงตามปริมาณคราบจุลนิ ทรียท์ เ่ี ห็น
หลังจากย้อมสีฟนั
สัปดาห์ที่ 1 แบบบันทึกการแปรงฟัน
นักเรียนได้แปรงฟัน
วัน

หลังอาหารเช้า

ทํา

หลังอาหารกลางวัน

ไม่ทาํ

ทํา

ก่อนนอน

ไม่ทาํ

ทํา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เป้าหมายที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในรอบสัปดาห์
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กี่วัน?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์

7 วัน

6 วัน

5 วัน

4 วัน

3 วัน

2 วัน

จํานวนวันที่ฉันทําได้

การประเมินผลการการแปรงฟันของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...........................................................................

1 วัน

ไม่ทาํ
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สัปดาห์ที่ 1 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
อาหาร

จันทร์ อังคาร
พุธ
พฤหัส ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน

1.ขนมหวาน เช่น น้ําแข็งไส
ราดน้ําหวาน
2.น้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
เช่น เป๊บซี่ โค้ก แฟนต้า
มิรินด้า น้ําแดง
3. ลูกอมหรือทอฟฟี่ เช่น
ซูกัส ฮอลล์ โอเล่ ฮาร์ทบีท
4. อาหารหรือขนมเหนียว
ติดฟัน เช่น ผลไม้กวน
คาราเมล กาลาแม
5. ขนมไทยรสหวาน เช่น
ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง
6. ขนมกรอบถุงกรุบกรอบ
หรือแผ่นมันฝรั่ง เช่น เลย์
คอนเน่ ปาร์ตี้
7. ขนมที่มีส่วนผสมของ
ช็อคโกแลต เช่น เวเฟอร์
เคลือบ

เป้าหมายในการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
“ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะไม่กนิ อาหารหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการบริ โภคอาหารของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ................................................................... ........

282

สัปดาห์ที่ 1 แบบบันทึกการตรวจฟัน

เป้าหมายในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของตนเอง
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะมีจํานวนฟัน ที่ติดสีย้อมฟันเหลือเพียงกี่ซี่?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนซีท่ ี่ฉันทําได้

0-5 ซี่

6-15 ซี่ 16-20 ซี่ มากกว่า 20 ซี่

การประเมินผลการการตรวจฟั นของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...................................................................

283

สัปดาห์ที่ 2 แบบบันทึกการแปรงฟัน
นักเรียนได้แปรงฟัน
วัน

หลังอาหารเช้า

ทํา

ไม่ทาํ

หลังอาหารกลางวัน

ทํา

ไม่ทาํ

ก่อนนอน

ทํา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เป้าหมายที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในรอบสัปดาห์
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ นั ?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการแปรงฟันของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...........................................................................

ไม่ทาํ

284

สัปดาห์ที่ 2 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
อาหาร

พุธ
พฤหัส ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน

1.ขนมหวาน เช่น น้ําแข็งไส
ราดน้ําหวาน
2.น้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
เช่น เป๊บซี่ โค้ก แฟนต้า
มิรินด้า น้ําแดง
3. ลูกอมหรือทอฟฟี่ เช่น
ซูกัส ฮอลล์ โอเล่ ฮาร์ทบีท
4. อาหารหรือขนมเหนียว
ติดฟัน เช่น ผลไม้กวน
คาราเมล กาลาแม
5. ขนมไทยรสหวาน เช่น
ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง
6. ขนมกรอบถุงกรุบกรอบ
หรือแผ่นมันฝรั่ง เช่น เลย์
คอนเน่ ปาร์ตี้
7. ขนมที่มีส่วนผสมของ
ช็อคโกแลต เช่น เวเฟอร์
เคลือบ

เป้าหมายในการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
“ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะไม่กนิ อาหารหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการบริ โภคอาหารของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ................................................................... ........
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สัปดาห์ที่ 2 แบบบันทึกการตรวจฟัน

เป้าหมายในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของตนเอง
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะมีจํานวนฟัน ที่ติดสีย้อมฟันเหลือเพียงกี่ซี่?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนซีท่ ี่ฉันทําได้

0-5 ซี่

6-15 ซี่ 16-20 ซี่ มากกว่า 20 ซี่

การประเมินผลการการตรวจฟั นของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ............................................................................

286

สัปดาห์ที่ 3 แบบบันทึกการแปรงฟัน
นักเรียนได้แปรงฟัน
วัน

หลังอาหารเช้า

ทํา

ไม่ทาํ

หลังอาหารกลางวัน

ทํา

ไม่ทาํ

ก่อนนอน

ทํา

ไม่ทาํ

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เป้าหมายที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในรอบสัปดาห์
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ นั ?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการแปรงฟันของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...........................................................................

287

สัปดาห์ที่ 3 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
อาหาร

พุธ
พฤหัส ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน

1.ขนมหวาน เช่น น้ําแข็งไส
ราดน้ําหวาน
2.น้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
เช่น เป๊บซี่ โค้ก แฟนต้า
มิรินด้า น้ําแดง
3. ลูกอมหรือทอฟฟี่ เช่น
ซูกัส ฮอลล์ โอเล่ ฮาร์ทบีท
4. อาหารหรือขนมเหนียว
ติดฟัน เช่น ผลไม้กวน
คาราเมล กาลาแม
5. ขนมไทยรสหวาน เช่น
ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง
6. ขนมกรอบถุงกรุบกรอบ
หรือแผ่นมันฝรั่ง เช่น เลย์
คอนเน่ ปาร์ตี้
7. ขนมที่มีส่วนผสมของ
ช็อคโกแลต เช่น เวเฟอร์
เคลือบ

เป้าหมายในการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
“ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะไม่กนิ อาหารหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการบริ โภคอาหารของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ................................................................... ........

288

สัปดาห์ที่ 3 แบบบันทึกการตรวจฟัน

เป้าหมายในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของตนเอง
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะมีจํานวนฟัน ที่ติดสีย้อมฟันเหลือเพียงกี่ซี่?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนซีท่ ี่ฉันทําได้

0-5 ซี่

6-15 ซี่ 16-20 ซี่ มากกว่า 20 ซี่

การประเมินผลการการตรวจฟั นของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ............................................................................

289

สัปดาห์ที่ 4 แบบบันทึกการแปรงฟัน
นักเรียนได้แปรงฟัน
วัน

หลังอาหารเช้า

ทํา

ไม่ทาํ

หลังอาหารกลางวัน

ทํา

ไม่ทาํ

ก่อนนอน

ทํา

ไม่ทาํ

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เป้าหมายที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในรอบสัปดาห์
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะแปรงฟันให้ครบ 3 ครั้งต่อวัน ในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ นั ?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการแปรงฟันของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ...........................................................................

290

สัปดาห์ที่ 4 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร
จันทร์ อังคาร
พุธ
พฤหัส ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน

อาหาร
1.ขนมหวาน เช่น น้ําแข็งไส
ราดน้ําหวาน
2.น้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
เช่น เป๊บซี่ โค้ก แฟนต้า
มิรินด้า น้ําแดง
3. ลูกอมหรือทอฟฟี่ เช่น
ซูกัส ฮอลล์ โอเล่ ฮาร์ทบีท
4. อาหารหรือขนมเหนียว
ติดฟัน เช่น ผลไม้กวน
คาราเมล กาลาแม
5. ขนมไทยรสหวาน เช่น
ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ลอดช่อง
6. ขนมกรอบถุงกรุบกรอบ
หรือแผ่นมันฝรั่ง เช่น เลย์
คอนเน่ ปาร์ตี้
7. ขนมที่มีส่วนผสมของ
ช็อคโกแลต เช่น เวเฟอร์
เคลือบ

เป้าหมายในการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
“ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะไม่กนิ อาหารหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากในสัปดาห์นี้ ฉันทําได้กวี่ ัน?
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนวันที่ฉนั ทําได้

7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน

การประเมินผลการการบริ โภคอาหารของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ................................................................... ........

291

สัปดาห์ที่ 4 แบบบันทึกการตรวจฟัน

เป้าหมายในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของตนเอง
“ ฉันตั้งเป้าหมาย ที่จะมีจํานวนฟัน ที่ติดสีย้อมฟันเหลือเพียงกี่ซี่?”
เป้าหมายในรอบสัปดาห์
จํานวนซีท่ ี่ฉันทําได้

0-5 ซี่

6-15 ซี่ 16-20 ซี่ มากกว่า 20 ซี่

การประเมินผลการการตรวจฟั นของฉันในรอบสัปดาห์
บรรลุเป้าหมาย เพราะ.............................................................................
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ............................................................................

292
สัญญาเงื่อนไข
ข้าพเจ้า มีความตั้งใจและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยสันพฤติ
ญญาเงืกรรมการดู
่อนไข แลอนามัยช่องปากของตนเอง ให้ดีขึ้นในช่วง
ปิดเทอม ดังนี้
ข้าพเจ้า มีความตั้งใจและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง ให้ดีขึ้นในช่วงปิด
ระบุดัเป้งนีาหมายที
่ต้องการปรับเปลีย่ น .................................................................................................................
เทอม
้
ยนใช้ กํากับ ติดตาม บันทึกและประเมินเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ
เป้าหมายทีขั่ต้น้อตอน/กิ
งการปรัจบกรรม
เปลีย่ นทีน่ คืักอเรี.................................................................................................................
ปรับเปลี่ยน
ขั้นตอน/กิจกรรม ทีน่ ักเรียนใช้ กํากับ ติดตาม บันทึกและประเมินเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภายในระยะเวลา ............เดือน
ภายในระยะเวลา ............เดือน
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากสามารถทําได้ตามเป้าหมาย
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากสามารถทําได้ตามเป้าหมาย
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากฉันทําไม่ได้ตามเป้าหมาย
โดยฉันจะได้รบั .................................................................................. หากฉันทําไม่ได้ตามเป้าหมาย
ลงชื่อ...................................................................
ลงชื่อ...................................................................
วัน/เดือน/ปี........................................................
วัน/เดือน/ปี........................................................
ผู้รับสัญญาและช่วยเหลือให้ฉัน บรรลุความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ผู้รับสัญญาและช่วยเหลือให้ฉัน บรรลุความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
อนามัยช่องปาก
ช่องปาก คือ
1....................................................................................................... ( เพื่อนคนที่ 1)
1....................................................................................................... ( เพื่อนคนที่ 1)
2........................................................................................................ ( เพื่อนคนที่ 2)
2........................................................................................................ ( เพื่อนคนที่ 2)
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ภาคผนวก ค
เอกสารแสดงการพิ ทกั ษ์สิทธิ และจรรยาบรรณการวิ จยั

294

295

คําอธิบายโครงการวิจัยสําหรับผู้ยินยอมตน
โครงการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแ ลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่อ งปากของวัยรุ่นตอนต้น”ของ อ.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา ซึ่งจะ
ทํา การศึก ษาในโรงเรีย นมัธ ยมสังกัด สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา มัธ ยมศึก ษาเขต 7 จัง หวัด นครนายก จํานวน 11
โรงเรียน โดยโครงการวิจยั ในครัง้ นี้ จัดทําขึน้ เพือ่ ค้นหาความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วยตนเอง และวิเคราะห์ปจั จัยเชิงเหตุทางจิตสังคมและผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองในกลุ่มวัยรุน่ ตอนต้น เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการทําชุดฝึกอบรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในระยะต่อไป
ทัง้ นี้ ท่านเป็ นนักเรียนทีส่ ามารถเป็ นตัวแทนของวัยรุน่ ตอนต้นไทย ในการให้ขอ้ มูลปจั จัยทางจิตสังคม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้ โดยนักเรียนร่วมให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั โดย
เพียงตอบแบบสอบถาม ตามความเป็ นจริงในสิง่ ทีต่ นเองรูส้ กึ หรือมีความคิดเห็นซึง่ จะใช้ระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมดไม่เกิน 30 นาที พร้อมกับการตอบแบบสอบถามดังกล่าว นักเรียนจะได้รบั การตรวจสุขภาพช่องปากเบือ้ งต้น ซึง่
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ซึง่ จะสามารถนําไปใช้กบั ตัวท่าน และนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนอื่นๆได้
โดยแบบสอบถามทีน่ กั เรียนจะตอบ เป็ นเครือ่ งมือทีผ่ า่ นการทดสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว และการเข้าร่วมในการ
วิจยั ครัง้ นี้จะไม่มคี วามเสีย่ งใดๆต่อตัวนักเรียน ข้อมูลทีน่ กั เรียนตอบจะถูกเก็บเป็ นความลับและผลการศึกษาจะนําเสนอแต่
เฉพาะในภาพรวมของข้อมูลเท่านัน้ และนักเรียนมีสทิ ธิจะถอนตัวออกจากโครงการวิจยั ได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบต่อการ
เรียนในโรงเรียน หรือดูแลรักษาทีพ่ งึ ได้รบั ตามปกติ
ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น หรือฉุ กเฉิน นักเรียนสามารถติดต่อหัวหน้าโครงการได้โดยตรงทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
ที่ อ ทพ ณัฐวุธ แก้วสุทธา เบอร์โทรศัพท์ 0851638780 ทัง้ นี้โครงการวิจยั นี้ได้ผ่านการรับรองการทําวิจยั ในมนุ ษย์จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทําวิจยั ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว เลขที่
4/2546 เมือ่ วันที่ (30 พฤษภาคม 2546)
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
สําหรับผู้ยินยอมตนให้ทําวิจัยที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี
เขียนที่ .....................................................................

วันที.่ .........................................................................
ข้าพเจ้า.........................................................อายุ............ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ............ ถนน...........................................
หมู่ท.่ี ........แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.........................................
เป็ นผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนผูย้ นิ ยอมตนให้ทําวิจยั คือเด็กชาย/เด็กหญิง................................................................. โดยมีความ
เกีย่ วข้องเป็ น......................................................... ขอทําหนังสือนี้ให้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจยั เพือ่ เป็ นหลักฐานแสดงว่า
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

ข้าพเจ้าได้รบั ทราบโครงการวิจยั ของ อ.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะผูว้ จิ ยั เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้นจากคําอธิบายโครงการวิจยั
สําหรับผูย้ นิ ยอมตน (ทวจ. 04) ทีแ่ นบมานี้
ข้าพเจ้าได้รบั การอธิบายจากผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั ประสิทธิภาพความปลอดภัย ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการวิจยั โดยละเอียด รวมถึงอาการ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น และแนวทางรักษาโดยวิธอี ่นื อย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและ
โอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผูว้ จิ ยั ได้ตอบคําถามต่างๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าได้รบั การอธิบายจากผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั ประสิทธิภาพความปลอดภัย ประโยชน์ทผ่ี ยู้ นิ ยอม
ตนจะได้รบั จากการวิจยั โดยละเอียด รวมถึงอาการ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ และแนวทางรักษาโดยวิธอี ่นื อย่างละเอียด ข้าพเจ้ามี
เวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผูว้ จิ ยั ได้ตอบคําถามต่างๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบัง
ซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบจากผูว้ จิ ยั แล้วว่าหากมีอนั ตรายใดๆ อันเกิ ดขึ้นจากการวิ จยั ดังกล่าว ผูย้ นิ ยอมตนจะได้รบั การรักษาพยาบาล
จากคณะผูว้ จิ ยั โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ตลอดจนมีสทิ ธิ ์ได้รบั ค่าทดแทนความพิการทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการวิจยั ตามสมควร
ข้าพเจ้าได้ร บั ทราบแล้วว่าผู้ยนิ ยอมตนมีสทิ ธิ ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี้ และการบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั จะไม่มี
ผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคทีผ่ ยู้ นิ ยอมตนจะพึงได้รบั ต่อไป
ข้าพเจ้าได้รบั การรับรองจากผูว้ จิ ยั ว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผูย้ นิ ยอมตนเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยั เท่านัน้
อ.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา ซึง่ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั หรือผูแ้ ทน ได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการตลอดจน
ประโยชน์ของการวิจยั รวมทัง้ ความเสีย่ งและอันตรายต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ให้ขา้ พเจ้าทราบ และตกลง
รับผิดชอบตามคํารับรองในข้อ 3 ทุกประการ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บคุ คลทีข่ า้ พเจ้ามีอาํ นาจทําการแทนตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเข้าร่วมโครงการวิจยั นี้

8.
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องเจตนาของข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสําคัญพร้อม
กับหัวหน้าโครงการวิจยั และต่อหน้าพยาน

ลงชือ่ ………………….........................................ผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนผูย้ นิ ยอมตน
ตัวบรรจง (………………………………………………….................)
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั อันตรายหรืออาการไม่พงึ ประสงค์หรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการวิจยั
รวมทัง้ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการวิจยั อย่างละเอียดให้ผยู้ นิ ยอมตนและผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนผูย้ นิ ยอมตนตามนามข้างต้นได้ทราบและมี
ความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
ลงชือ่ ………………………………………………..................................ผูใ้ ห้รายละเอียดการวิจยั
ตัวบรรจง (………………………………………………….................)
วันที่ ..................... เดือน................................... พ.ศ. ..................
ลงชือ่ ………………………………………………..................................พยาน
ตัวบรรจง (………………………………………………….................)
วันที่ ..................... เดือน................................... พ.ศ. ..................
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ภาคผนวก ง
ภาพประกอบของการดําเนิ นการในโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุน่ ตอนต้น
ระหว่างเดือน มกราคม 2557 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2557

298
กิ จกรรมที่ 1 “โรคของฟันที่ฉันต้องรูจ้ กั ”

299
กิ จกรรมที่ 2 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (1)”

300
กิ จกรรมที่ 3 “ฟันดี ฉันทําอย่างไร (2)”

301
กิ จกรรมที่ 4 “ฟันดี ต้องมีเป้ าหมาย (1)”

302
กิ จกรรมที่ 5-6 “ฟันดี ต้องมีเป้ าหมาย (2-3)”

303

ภาคผนวก จ
ขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ

304

305

306

307

308

309

310

311

312

ภาคผนวก ฉ
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ

313
Reliability แบบสอบถาม
แบบสอบถามพฤติก รรมบริโ ภคอาหาร มีค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .45- .56 และมีค่ า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .78
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.775

7

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1

22.3095

79.045

.466

.754

2

23.7519

78.382

.508

.745

3

21.9898

78.933

.510

.745

4

21.1969

81.425

.485

.750

5

21.6726

81.990

.452

.756

6

23.9514

79.364

.499

.747

7

22.7852

75.713

.561

.734

314
แบบสอบถามความรูเ้ รือ่ งโรคและอนามัยช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .17 - .33 และมี
ค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .55
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.546

10

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1

5.0615

4.171

.168

.542

2

5.3103

3.932

.205

.529

3

5.1692

3.868

.272

.511

4

5.2769

3.928

.210

.528

5

5.3410

3.876

.233

.521

6

5.4641

3.997

.180

.536

7

5.2205

3.915

.228

.522

8

5.2282

3.740

.325

.495

9

5.3026

3.759

.299

.502

10

5.2641

3.835

.263

.513

315
แบบสอบถามเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .26 - .41 และ
มีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .63
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.629

8

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1

32.6010

23.297

.263

.613

2

32.4066

22.785

.346

.593

3

33.2506

20.634

.387

.578

4

32.8082

22.289

.267

.615

5

32.3990

23.030

.326

.598

6

32.5422

21.967

.406

.577

7

33.3862

20.725

.354

.590

8

32.8465

22.730

.266

.614

316
แบบสอบถามการรับรูภ้ าวะคุกคามของโรค มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .29 - .41 และมีค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .70
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.702

9

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1

19.2072

31.308

.377

.676

2

18.5115

29.953

.386

.675

3

18.8159

30.156

.414

.669

4

19.3836

30.914

.399

.672

5

19.6624

31.932

.356

.680

6

19.1637

31.701

.392

.674

7

18.7826

30.150

.398

.672

8

19.2558

32.524

.285

.693

9

19.2481

30.925

.372

.677

317
แบบสอบถามปจั จัยสิง่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .21 - .52 และมีคา่
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .77
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.769

15

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

39.73

94.565

.388

.757

38.50

87.707

.456

.748

38.56

91.591

.321

.761

38.91

92.389

.342

.759

39.08

93.322

.314

.761

39.58

96.922

.210

.769

39.37

93.654

.316

.761

39.16

94.190

.283

.764

39.28

95.112

.254

.766

39.12

91.303

.384

.755

39.24

86.903

.519

.743

38.63

87.804

.446

.749

38.98

88.474

.436

.750

38.86

88.867

.421

.752

38.25

84.992

.453

.749
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แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการดูแลอนามัยช่องปาก มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .36 - .56 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .78
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.782

10

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

1

40.8363

48.194

.425

.767

2

41.2660

45.791

.474

.760

3

41.4910

45.466

.467

.761

4

41.9258

45.997

.365

.776

5

41.4118

44.320

.481

.759

6

41.3350

45.136

.555

.751

7

41.0818

47.501

.396

.769

8

41.3350

44.993

.496

.757

9

41.3478

46.540

.433

.765

10

41.6240

45.445

.428

.766
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แบบสอบถามการควบคุ ม ตนเองในการดูแ ลอนามัย ช่ อ งปากมีค่า อํ า นาจจํา แนกรายข้อ อยู่ร ะหว่า ง
.30 - .57 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ .82
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.815

10

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scale Variance if Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

22.46

50.321

.518

.797

22.02

49.756

.465

.802

22.09

48.474

.544

.793

22.34

48.456

.567

.791

21.96

48.388

.522

.796

22.32

50.271

.503

.798

21.89

48.870

.524

.796

22.18

49.190

.504

.798

22.20

49.804

.504

.798

22.76

53.442

.300

.818
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ทดสอบสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตแต่ละคู่
Correlations
a6a8a10 a13a14a15 t1t2t4 t8t10 m2m3 m7m9m10 m12m15 s1s2s7s8s10 s16s17s19 eat
k2k8k10

k16k17k19

a2a3a4

a6a8a10

.087

.041 .086 .129* .128*

.086

.417 .088 .011

391

391

t1t2t4

t8t10

m2m3

m7m9m10

m12m15

di

-.028

.127*

.101*

.067 .056 .094 .006

.011

.576

.012

.047

.183 .272 .064 .903

391

391

391

391

391

.063

.130* .055 .227** .209**

-.082

.212**

.217**

.147** .091 .074 .074

.216

.010 .274 .000

.000

.106

.000

.000

.004 .073 .144 .146

391

391

391

391

391

391

391

391

.153**

.134** .149** .129*

.004

-.164**

-.085

.260**

.185** .082 .061 .093

.002

.008 .003 .011

.940

.001

.094

.000

.000 .107 .226 .066

391

391

391

391

391

391

391

391

.099 .080 .000

.060

-.127*

.115*

.159**

.123* .050 .004 -.058

.051 .114 .997

.238

.012

.023

.002

.015 .324 .931 .255

391

391

391

391

391

391

391

.099

1 .005 -.041

.082

-.108*

.109*

.235**

.182** .286** .038 .088

.051

.921 .415

.107

.033

.031

.000

.000 .000 .453 .083

391

391

391

391

391

391

1 .330** -.036

-.104*

-.185**

.252**

.168** .048 .018 .089

1

391
a13a14a15

sai

391

391

.080

.005

.114

.921

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

.000

.476

.039

.000

.000

.001 .343 .716 .078

391

391

391

391

391

391

391

.000

-.041 .330**

1

.089

-.140**

-.015

.264**

.205** .049 .144** .059

.997

.415 .000

.078

.006

.766

.000

.000 .334 .004 .245

391

391

391

391

391

391

391

391

.060

.082 -.036 .089

1

-.011

.523**

-.015

.006 .122* .112* .112*

.238

.107 .476 .078

.827

.000

.765

.902 .016 .027 .026

391

391

391

391

391

391

391

-.127*

-.108*

-.011

1

.123*

-.441**

-.431** -.034 -.019 -.074

.015

.000

.000 .502 .711 .142
391

391

391

391

-

-

.104* .140**

391

391

391

391

391

391

391

391

391

.012

.033 .039 .006

.827

391

391

391

391

391

391

.115*

.109*

-.015 .523**

.123*

1

-.094

-.155** .156** .041 .031

.023

.031 .000 .766

.000

.015

.062

.002 .002 .418 .537

391

391

391

391

391

391

391
.185**

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391
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s1s2s7s8s10

s16s17s19

eat

sai

di

.159**

.235** .252** .264** -.015

-.441**

-.094

1

.646** .070 .070 .133**

.002

.000 .000 .000

.765

.000

.062

391

391

391

391

391

391

391

.123*

.182** .168** .205**

.006

-.431**

-.155**

.646**

1 .059 .131** .075

.015

.000 .001 .000

.902

.000

.002

.000

.243 .010 .138

391

391

391

391

391

391

391

391

.050

.286** .048 .049

.122*

-.034

.156**

.070

.059

1 .075 .039

.324

.000 .343 .334

.016

.502

.002

.165

.243

.141 .436

391

391

391

391

391

391

391

.004

.038 .018 .144** .112*

-.019

.041

.070

.131** .075

1 .045

.931

.453 .716 .004

.027

.711

.418

.169

.010 .141

.376

391

391

391

391

391

391

391

391

-.058

.088 .089 .059

.112*

-.074

.031

.255

.083 .078 .245

.026

.142

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

.000 .165 .169 .008
391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

.133**

.075 .039 .045

1

.537

.008

.138 .436 .376

391

391

391

391

391

391
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คําสัง่ Run LISREL
!CFA for model Final MODEL
Observed Variables
k1 k2 a1 a2 a3 m1 m2 m3 t1 t2 se sc food brush di
Covariance Matrix from file 'H:\18APR\full.cov'
Sample Size = 391
Latent Variables
knowledge attitude motivate treated modify care ohi
Relationships
k1 = knowledge
k2 = knowledge
a1 = attitude
a2 = attitude
a3 = attitude
m1 = motivate
m2 = motivate
m3 = motivate
t1 = treated
t2 = treated
se = modify
sc = modify
food = care
brush = care
di = ohi
modify = motivate
modify = attitude
attitude = knowledge
attitude = treated
care = modify
ohi = care
set correlate between a1 and food
set correlate between k2 and m3
set correlate between food and t2
set correlate between k2 and t2
set correlate between m1 and t2
set correlate between t2 and m3
set correlate between t2 and a2
set error variance of di Equal 0
Lisrel Output: rs sc mi ef
Path Diagram
End of Problem
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ผลการวิ เคราะห์
โมเดลตามสมมติ ฐาน
DATE: 10/15/2014
TIME: 22:01
L I S R E L 8.72
BY
Karl G. J”reskog & Dag S”rbom
This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com
The following lines were read from file H:\18APR\Model_Final_PhD_phase1.Spl:
!CFA for model Final MODEL
Observed Variables
k1 k2 a1 a2 a3 m1 m2 m3 t1 t2 se sc food brush di
Covariance Matrix from file 'H:\18APR\full.cov'
Sample Size = 391
Latent Variables
knowledge attitude motivate treated modify care ohi
Relationships
k1 = knowledge
k2 = knowledge
a1 = attitude
a2 = attitude
a3 = attitude
m1 = motivate
m2 = motivate
m3 = motivate
t1 = treated
t2 = treated
se = modify
sc = modify
food = care
brush = care
di = ohi
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modify = motivate
modify = attitude
attitude = knowledge
attitude = treated
care = modify
ohi = care
set correlate between a1 and food
set correlate between k2 and m3
set correlate between food and t2
set correlate between k2 and t2
set correlate between m1 and t2
set correlate between t2 and m3
set correlate between t2 and a2
set error variance of di Equal 0
Lisrel Output: rs sc mi ef
Path Diagram
End of Problem
!CFA for model Final MODEL
Covariance Matrix
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------a1
0.80
a2
0.10
0.56
a3
0.09
0.05
0.51
se
0.18
0.09
0.13
0.61
sc
0.16
0.09
0.12
0.48
food
0.07
0.04
0.21
0.06
brush
0.04
0.00
0.02
0.04
di
0.07 -0.04
0.06
0.09
k1
0.20
0.11
0.05
0.14
k2
0.28
0.09
0.18
0.34
m1
0.11
0.05
0.00
0.16
m2
0.11
0.00 -0.03
0.20
m3
0.00
0.06
0.08 -0.02
t1 -0.15 -0.10 -0.08 -0.35
t2 -0.10
0.11
0.10 -0.10

sc
food
--------

0.90
0.06
1.03
0.10
0.06
0.06
0.04
0.11
0.10
0.28
0.18
0.13
0.04
0.19
0.05
0.01
0.16
-0.42 -0.04
-0.20
0.21

Covariance Matrix
brush
di
k1
k2
m1
-------- -------- -------- -------- -------- --------

m2
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brush
0.61
di
0.03
0.80
k1
0.13
0.01
3.07
k2
0.11
0.13
0.88
3.95
m1
0.01
0.06
0.12
0.09
0.63
m2
0.11
0.05
0.22
0.44
0.26
0.97
m3
0.11
0.13
0.29
0.54 -0.04
0.11
t1 -0.02 -0.07 -0.05 -0.17 -0.09 -0.14
t2
0.04
0.04
0.30
0.56 -0.20 -0.02
Covariance Matrix
m3
t1
t2
-------- -------- -------m3
1.67
t1 -0.01
1.06
t2
0.90
0.17
1.79
!CFA for model Final MODEL
Parameter Specifications
LAMBDA-Y
attitude modify
care
-------- -------- -------- -------a1
0
0
0
a2
1
0
0
a3
2
0
0
se
0
0
0
sc
0
3
0
food
0
0
0
brush
0
0
4
di
0
0
0
LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
5
0
0
k2
6
0
0
m1
0
7
0
m2
0
8
0
m3
0
9
0
t1
0
0
10
t2
0
0
11

ohi
0
0
0
0
0
0
0
0

BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- --------
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attitude
modify
care
ohi

0
12
0
0

0

0

0

0
13
0

0
0
14

0
0
0

GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
15
0
16
modify
0
17
0
care
0
0
0
ohi
0
0
0
PHI
knowledg motivate treated
-------- -------- -------knowledg
0
motivate
18
0
treated
19
20
0
PSI
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------21
22
23
24
THETA-EPS
a1
a2
a3
-------- -------- -------- -------a1
25
a2
0
26
a3
0
0
27
se
0
0
0
sc
0
0
0
food
30
0
0
brush
0
0
0
di
0
0
0
THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
32
di
0
0

se
sc
food
-------- --------

28
0
0
0
0

29
0
0
0

31
0
0
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THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
-------- -------- -------- -------k1
0
0
0
k2
0
0
0
m1
0
0
0
m2
0
0
0
m3
0
0
0
t1
0
0
0
t2
0
40
0
THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
0
0
k2
0
0
m1
0
0
m2
0
0
m3
0
0
t1
0
0
t2
0
0
THETA-DELTA
k1
k2
m1
-------- -------- -------- -------k1
33
k2
0
34
m1
0
0
35
m2
0
0
0
m3
0
37
0
t1
0
0
0
t2
0
42
43
THETA-DELTA
t2
-------t2
45

se
-------0
0
0
0
0
0
0

sc
-------0
0
0
0
0
0
0

food

m2
m3
-------- --------

t1

36
0
0
0

38
0
44

0
0
0
0
0
0
41

39
0
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!CFA for model Final MODEL
Number of Iterations = 27
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
0.30
---a2

0.17
(0.05)
3.21

--

--

--

a3

0.21
(0.05)
3.85

--

--

--

se

--

0.67

--

--

sc

--

0.71
(0.06)
12.47

--

--

food

--

--

0.20

--

brush

--

--

0.18
(0.11)
1.59

--

di

--

--

--

0.89

LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
0.64
--(0.13)
4.72
k2

1.23
(0.21)
5.74

--

--

m1

--

0.37
(0.06)
6.58

--
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m2

--

0.69
(0.09)
7.71

--

m3

--

0.10
(0.08)
1.34

--

t1

--

--

0.79
(0.16)
5.03

t2

--

--

0.21
(0.07)
2.87

BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify

0.83
(0.18)
4.71

--

--

--

care

--

0.54
(0.27)
2.02

--

--

ohi

--

--

0.25
(0.15)
1.64

--

GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
(0.12)
(0.20)
2.40
-3.55
modify

--

0.19
(0.09)
2.03

--

care

--

--

--

ohi

--

--

--
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Covariance Matrix of ETA and KSI
attitude modify
care
-------- -------- -------- -------attitude
1.00
modify
0.89
1.00
care
0.49
0.54
1.00
ohi
0.12
0.13
0.25
knowledg
0.40
0.42
0.23
motivate
0.32
0.45
0.25
treated -0.75 -0.67 -0.37

ohi knowledg motivate
-------- --------

1.00
0.06
1.00
0.06
0.45
1.00
-0.09 -0.15 -0.27

Covariance Matrix of ETA and KSI
treated
-------treated
1.00
PHI
knowledg motivate treated
-------- -------- -------knowledg
1.00
motivate

0.45
1.00
(0.11)
4.18
treated -0.15 -0.27
1.00
(0.10) (0.10)
-1.47 -2.81
PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.36
0.17
0.70
0.94
(0.25) (0.11) (0.81) (0.08)
1.45
1.51
0.87 11.41
Squared Multiple Correlations for Structural Equations
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.64
0.83
0.30
0.06
Squared Multiple Correlations for Reduced Form
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.64
0.58
0.17
0.01
Reduced Form
knowledg motivate treated
-------- -------- --------
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attitude

0.29
(0.12)
2.40

--

-0.70
(0.20)
-3.55

modify

0.24
0.19 -0.58
(0.10) (0.09) (0.14)
2.52
2.03 -4.19

care

0.13
0.10 -0.32
(0.08) (0.07) (0.17)
1.57
1.42 -1.87

ohi

0.03
0.03 -0.08
(0.02) (0.02) (0.04)
1.78
1.58 -2.16
THETA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------a1
0.71
(0.05)
13.17
a2

--

0.53
(0.04)
13.67

a3

--

--

0.47
(0.04)
13.43

se

--

--

--

0.16
(0.03)
5.21

sc

--

--

--

--

food

0.05
(0.04)
1.07

--

--

--

--

0.99
(0.08)
12.57

brush

--

--

--

--

--

--

di

--

--

--

--

0.39
(0.04)
9.03

--

--
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THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
0.58
(0.05)
11.98
di

--

--

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.12
0.05
0.08
0.73
0.56
0.04
Squared Multiple Correlations for Y - Variables
brush
di
-------- -------0.05
1.00
THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
------k2

--

--

--

--

--

--

m1

--

--

--

--

--

--

m2

--

--

--

--

--

--

m3

--

--

--

--

--

--

t1

--

t2

--

--

0.12
(0.04)
2.88
THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
--k2

--

--

m1

--

--

---

---

---

-0.14
(0.06)
2.57
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m2

--

--

m3

--

--

t1

--

--

t2

--

--

THETA-DELTA
k1
k2
m1
m2
m3
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
2.66
(0.23)
11.47
k2

--

2.40
(0.51)
4.70

m1

--

--

m2

--

--

m3

--

0.49
(0.05)
10.34
--

0.43
(0.12)
3.48

0.48
(0.12)
4.18

--

t1

--

--

--

t2

--

0.50
(0.12)
4.03

-0.13
(0.04)
-3.07

THETA-DELTA
t2
-------t2
1.68
(0.12)
13.95

t1

--

--

1.66
(0.12)
13.91
--

--

0.44
(0.24)
1.80

0.85
(0.09)
9.09

--
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Squared Multiple Correlations for X - Variables
k1
k2
m1
m2
m3
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.13
0.39
0.22
0.50
0.01

t1
0.59

Squared Multiple Correlations for X - Variables
t2
-------0.03
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 75
Minimum Fit Function Chi-Square = 132.87 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 132.00 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 57.00
90 Percent Confidence Interval for NCP = (28.88 ; 92.97)
Minimum Fit Function Value = 0.34
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.15
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.074 ; 0.24)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.044
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.031 ; 0.056)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.77
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.57
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.66)
ECVI for Saturated Model = 0.62
ECVI for Independence Model = 2.76
Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 1044.80
Independence AIC = 1074.80
Model AIC = 222.00
Saturated AIC = 240.00
Independence CAIC = 1149.33
Model CAIC = 445.59
Saturated CAIC = 836.24
Normed Fit Index (NFI) = 0.87
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.91
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62
Comparative Fit Index (CFI) = 0.94
Incremental Fit Index (IFI) = 0.94
Relative Fit Index (RFI) = 0.82
Critical N (CN) = 313.29
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.066
Standardized RMR = 0.053
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60
!CFA for model Final MODEL
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Fitted Covariance Matrix
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------a1
0.80
a2
0.05
0.56
a3
0.06
0.03
0.51
se
0.18
0.10
0.12
0.61
sc
0.19
0.11
0.13
0.48
food
0.08
0.02
0.02
0.07
brush
0.03
0.01
0.02
0.06
di
0.03
0.02
0.02
0.08
k1
0.08
0.04
0.05
0.18
k2
0.15
0.08
0.10
0.34
m1
0.04
0.02
0.02
0.11
m2
0.07
0.04
0.05
0.21
m3
0.01
0.01
0.01
0.03
t1 -0.18 -0.10 -0.12 -0.36
t2 -0.05
0.09 -0.03 -0.09
Fitted Covariance Matrix
brush
di
k1
k2
-------- -------- -------- -------- -------brush
0.61
di
0.04
0.80
k1
0.03
0.03
3.07
k2
0.05
0.06
0.78
3.91
m1
0.02
0.02
0.11
0.21
m2
0.03
0.04
0.20
0.38
m3
0.00
0.01
0.03
0.49
t1 -0.05 -0.06 -0.08 -0.15
t2 -0.01 -0.02 -0.02
0.46

sc
food
--------

0.90
0.08
1.03
0.07
0.04
0.09
0.04
0.19
0.03
0.36
0.06
0.12
0.02
0.23
0.03
0.03
0.01
-0.38 -0.06
-0.10
0.13

m1
--------

m2

0.63
0.26
0.97
0.04
0.07
-0.08 -0.15
-0.15 -0.04

Fitted Covariance Matrix
m3
t1
t2
-------- -------- -------m3
1.67
t1 -0.02
1.06
t2
0.85
0.17
1.73
Fitted Residuals
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------a1
0.00
a2
0.05
0.00
a3
0.02
0.02
0.00
se
0.00 -0.01
0.01
0.00

336
sc -0.04 -0.02
food
0.00
0.02
brush
0.02 -0.01
di
0.04 -0.06
k1
0.12
0.07
k2
0.13
0.01
m1
0.07
0.03
m2
0.05 -0.04
m3 -0.01
0.05
t1
0.03
0.00
t2 -0.05
0.02

-0.01
0.19
0.00
0.03
0.00
0.08
-0.02
-0.08
0.07
0.04
0.14

Fitted Residuals
brush
di
k1
-------- -------- -------- -------brush
0.00
di -0.01
0.00
k1
0.10 -0.02
0.00
k2
0.07
0.07
0.10
m1
0.00
0.04
0.01
m2
0.08
0.01
0.02
m3
0.11
0.12
0.26
t1
0.04
0.00
0.03
t2
0.06
0.05
0.32

0.00
0.00
-0.02 -0.02
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.01 -0.02 -0.01
-0.04 -0.08
0.07
0.00 -0.09
0.13
0.04
0.01
0.02
-0.01 -0.03
0.01
-0.05 -0.03
0.15
0.00 -0.04
0.02
0.00 -0.10
0.08

k2
m1
-------- --------

0.04
-0.12
0.00
0.06
0.00
0.05 -0.07
-0.02 -0.01
0.10 -0.04

Fitted Residuals
m3
t1
t2
-------- -------- -------m3
0.00
t1
0.01
0.00
t2
0.06
0.01
0.06
Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual = -0.12
Median Fitted Residual = 0.01
Largest Fitted Residual = 0.32
Stemleaf Plot
-10|9
- 8|77
- 6|755
- 4|64652
- 2|9764522220
- 0|99729888666554422100000000000000
0|11245677822345799

m2

0.00
0.04
0.01
0.02
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2|0222334688946
4|02233356224669
6|3699902
8|033
10|3348
12|44797
14|4
16|
18|8
20|
22|
24|
26|0
28|
30|7
Standardized Residuals
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------a1
0.57
a2
1.74
0.64
a3
0.82
0.76
-se
0.01 -0.51
0.75 -0.09
sc -1.62 -0.90 -0.43
1.38
food -0.29
0.59
5.33 -0.95
brush
0.51 -0.41
0.13 -1.71
di
1.10 -1.72
1.10
0.88
k1
1.71
1.13 -0.01 -1.01
k2
1.69
0.18
1.31 -0.13
m1
2.10
0.96 -0.81
2.98
m2
1.20 -1.08 -2.39 -0.70
m3 -0.10
1.08
1.48 -1.02
t1
1.08
0.02
1.85
0.09
t2 -0.98
0.82
3.05 -0.16
Standardized Residuals
brush
di
k1
k2
-------- -------- -------- -------- -------brush -0.10
di -0.34 -0.11
k1
1.51 -0.29
-k2
0.88
0.81
2.52
1.75
m1 -0.16
1.24
0.23 -2.34
m2
2.21
0.33
0.42
1.58
m3
2.13
2.13
2.32
1.46
t1
1.07 -0.11
0.35 -0.50
t2
1.10
0.93
2.75
2.51

sc
food
--------

-0.09
-0.68 -0.48
1.27
0.77
-0.89 -0.25
-1.34
0.80
-1.63
1.31
0.25
0.51
-1.41
0.31
-0.45
2.33
-2.34
0.50
-2.19
2.20
m1
--------

-0.12
-0.48
-1.76
-0.19
-1.48

m2

-1.17
0.39
0.31
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Standardized Residuals
m3
t1
t2
-------- -------- -------m3
0.07
t1
0.11
-t2
2.89
0.14
2.91
Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual = -2.39
Median Standardized Residual = 0.31
Largest Standardized Residual = 5.33
Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
-0.00
1.28
1.20
a2
-1.85
1.96
3.23
a3
-0.02
9.38
1.16
se
0.90
-1.71
0.45
sc
0.85
-0.00
1.26
food
0.33
0.11
-0.14
brush
0.99
0.14
-0.11
di
0.30
0.58
--Expected Change for LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
-0.02
0.20
0.05
a2
- - -0.30 -0.18 -0.07
a3
- - -0.03
0.38
0.04
se -0.25
- - -0.16
0.02
sc
0.26
-0.00 -0.04
food
0.10 -0.06
- - -0.03
brush -0.14 -0.07
- - -0.02
di
0.10
0.17
--Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
-0.02
0.20
0.05
a2
- - -0.30 -0.18 -0.07
a3
- - -0.03
0.38
0.04
se -0.25
- - -0.16
0.02
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sc
food
brush
di

0.26
0.10
-0.14
0.10

-0.00
-0.06
--0.07
-0.17
--

-0.04
-0.03
-0.02
--

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
-0.02
0.22
0.05
a2
- - -0.41 -0.24 -0.09
a3
- - -0.04
0.53
0.05
se -0.32
- - -0.20
0.03
sc
0.28
-0.00 -0.04
food
0.10 -0.06
- - -0.03
brush -0.18 -0.08
- - -0.02
di
0.11
0.20
--Modification Indices for LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
-0.21
0.40
k2
-0.17
0.40
m1
1.01
-1.16
m2
2.58
-1.65
m3
0.52
-0.10
t1
1.69
0.02
-t2
1.69
0.01
-Expected Change for LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
-0.11
0.08
k2
- - -0.19 -0.16
m1 -0.10
- - -0.07
m2
0.30
-0.16
m3
0.12
-0.03
t1 -0.72 -0.03
-t2
0.19
0.01
-Standardized Expected Change for LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
-0.11
0.08
k2
- - -0.19 -0.16
m1 -0.10
- - -0.07
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m2
0.30
-m3
0.12
-t1 -0.72 -0.03
t2
0.19
0.01

0.16
0.03
---

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
-0.06
0.05
k2
- - -0.10 -0.08
m1 -0.13
- - -0.09
m2
0.31
-0.16
m3
0.09
-0.02
t1 -0.70 -0.03
-t2
0.14
0.01
-Modification Indices for BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
-0.76
0.05
0.01
modify
--2.99
0.27
care
0.01
--0.58
ohi
0.30
0.58
--Expected Change for BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
- - -0.71 -0.07 -0.01
modify
-- - -0.41 -0.03
care
0.09
-- - -0.27
ohi
0.11
0.20
--Standardized Expected Change for BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
- - -0.71 -0.07 -0.01
modify
-- - -0.41 -0.03
care
0.09
-- - -0.27
ohi
0.11
0.20
---
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Modification Indices for GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
-0.01
-modify
4.97
-8.42
care
2.70
3.46
0.56
ohi
0.17
0.61
0.05
Expected Change for GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
- - -0.02
-modify -0.35
- - -0.96
care
0.37
0.40
0.21
ohi
0.03
0.06 -0.02
Standardized Expected Change for GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
- - -0.02
-modify -0.35
- - -0.96
care
0.37
0.40
0.21
ohi
0.03
0.06 -0.02
No Non-Zero Modification Indices for PHI
Modification Indices for PSI
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
-modify
2.95
-care
0.00
2.99
-ohi
0.00
0.18
0.58
-Expected Change for PSI
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
-modify -0.52
-care -0.01 -0.29
-ohi -0.01 -0.03 -0.25
-Standardized Expected Change for PSI
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
-modify -0.52
-care -0.01 -0.29
-ohi -0.01 -0.03 -0.25
--
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Modification Indices for THETA-EPS
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------a1
-a2
3.54
-a3
0.27
0.27
-se
0.02
0.13
0.99
-sc
3.06
0.11
0.22
2.99
food
-0.31 25.71
1.62
brush
0.29
0.06
0.00
3.41
di
1.15
3.15
0.81
0.62
Modification Indices for THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
-di
0.11
-Expected Change for THETA-EPS
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------a1
-a2
0.06
-a3
0.02
0.01
-se
0.00 -0.01
0.02
-sc -0.06 -0.01 -0.01
0.26
food
-0.02
0.18 -0.04
brush
0.02 -0.01
0.00 -0.04
di
0.04 -0.06
0.03
0.02

sc
food
--------

-0.06
2.30
1.37

-0.58
0.14

sc
food
--------

--0.01
-0.04
0.04
-0.04 -0.02

Expected Change for THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
-di -0.02
-Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------a1
-a2
0.09
-a3
0.03
0.03
-se
0.01 -0.01
0.04
-sc -0.07 -0.01 -0.02
0.35
-food
-0.03
0.25 -0.05 -0.01
-brush
0.03 -0.01
0.00 -0.07
0.06
0.05
di
0.05 -0.09
0.04
0.03 -0.05 -0.02
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Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
-di -0.02
-Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
2.00
1.07
0.00
0.34
0.44
0.10
k2
1.52
0.05
0.84
0.00
0.67
0.33
m1
1.43
1.26
0.07
5.00
1.10
0.04
m2
0.47
1.60
5.35
0.10
0.22
0.00
m3
0.07
1.42
0.27
6.08
1.43
4.39
t1
0.97
0.00
2.39
0.19
2.97
0.31
t2
1.81
-2.32
4.59
5.89
-Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
1.92
0.19
k2
0.00
0.09
m1
1.18
1.13
m2
5.16
0.03
m3
3.16
2.27
t1
0.93
0.01
t2
0.05
0.08
Expected Change for THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------k1
0.10
0.06
0.00 -0.03
k2
0.10 -0.02
0.06
0.00
m1
0.04
0.03 -0.01
0.05
m2
0.03 -0.04 -0.08 -0.01
m3
0.01
0.06
0.02 -0.08
t1
0.05
0.00
0.06
0.02
t2 -0.06
-0.06
0.08

sc
food
--------0.04
0.03
-0.06
0.05
-0.03
0.01
-0.02
0.00
0.05
0.14
-0.07
0.03
-0.10
--
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Expected Change for THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
0.09 -0.03
k2
0.00
0.02
m1 -0.03
0.03
m2
0.08 -0.01
m3
0.08
0.07
t1
0.03
0.00
t2 -0.01
0.01
Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
se
-------- -------- -------- -------- -------k1
0.07
0.05
0.00 -0.02
k2
0.06 -0.01
0.04
0.00
m1
0.05
0.05 -0.01
0.08
m2
0.03 -0.06 -0.11 -0.01
m3
0.01
0.06
0.02 -0.08
t1
0.05
0.00
0.08
0.02
t2 -0.05
-0.06
0.07

sc
food
--------0.03
0.02
-0.03
0.03
-0.04
0.01
-0.02
0.00
0.04
0.10
-0.08
0.02
-0.08
--

Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
0.07 -0.02
k2
0.00
0.01
m1 -0.05
0.05
m2
0.10 -0.01
m3
0.08
0.06
t1
0.04
0.00
t2 -0.01
0.01
Modification Indices for THETA-DELTA
k1
k2
m1
m2
m3
t1
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
-k2
0.01
-m1
0.42
4.57
-m2
0.04
2.92
1.93
-m3
1.33
-2.09
1.92
-t1
0.00
0.13
0.52
0.11
0.00
-t2
2.71
--0.06
-0.01

345
Modification Indices for THETA-DELTA
t2
-------t2
-Expected Change for THETA-DELTA
k1
k2
m1
m2
m3
t1
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
-k2 -0.09
-m1
0.04 -0.17
-m2
0.02
0.21 -0.40
-m3
0.11
- - -0.07
0.10
-t1
0.00 -0.06
0.03 -0.02
0.00
-t2
0.16
-- - -0.01
- - -0.02

Expected Change for THETA-DELTA
t2
-------t2
-Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA
k1
k2
m1
m2
m3
t1
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
-k2 -0.02
-m1
0.03 -0.11
-m2
0.01
0.11 -0.52
-m3
0.05
- - -0.07
0.08
-t1
0.00 -0.03
0.03 -0.02
0.00
-t2
0.07
-- - -0.01
- - -0.01
Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA
t2
-------t2
-Maximum Modification Index is 25.71 for Element ( 6, 3) of THETA-EPS
!CFA for model Final MODEL
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Standardized Solution
LAMBDA-Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
0.30
---a2
0.17
---a3
0.21
---se
-0.67
--sc
-0.71
--food
--0.20
-brush
--0.18
-di
---0.89
LAMBDA-X
knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
0.64
--k2
1.23
--m1
-0.37
-m2
-0.69
-m3
-0.10
-t1
--0.79
t2
--0.21
BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify
0.83
---care
-0.54
--ohi
--0.25
-GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
modify
-0.19
-care
---ohi
----
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Correlation Matrix of ETA and KSI
attitude modify
care
-------- -------- -------- -------attitude
1.00
modify
0.89
1.00
care
0.49
0.54
1.00
ohi
0.12
0.13
0.25
knowledg
0.40
0.42
0.23
motivate
0.32
0.45
0.25
treated -0.75 -0.67 -0.37

ohi knowledg motivate
-------- --------

1.00
0.06
1.00
0.06
0.45
1.00
-0.09 -0.15 -0.27

Correlation Matrix of ETA and KSI
treated
-------treated
1.00
PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.36
0.17
0.70
0.94
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
modify
0.24
0.19 -0.58
care
0.13
0.10 -0.32
ohi
0.03
0.03 -0.08
!CFA for model Final MODEL
Completely Standardized Solution
LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se

attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.34
---0.22
---0.29
----0.86
---
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sc
-0.75
food
--brush
--di
--LAMBDA-X

--0.20
-0.23
--1.0

knowledg motivate treated
-------- -------- -------k1
0.36
--k2
0.62
--m1
-0.47
-m2
-0.71
-m3
-0.08
-t1
--0.77
t2
--0.16
BETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify
0.83
---care
-0.54
--ohi
--0.25
-GAMMA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
modify
-0.19
-care
---ohi
---Correlation Matrix of ETA and KSI
attitude modify
care
ohi knowledg motivate
-------- -------- -------- -------- -------- -------attitude
1.00
modify
0.89
1.00
care
0.49
0.54
1.00
ohi
0.12
0.13
0.25
1.00
knowledg
0.40
0.42
0.23
0.06
1.00
motivate
0.32
0.45
0.25
0.06
0.45
1.00
treated -0.75 -0.67 -0.37 -0.09 -0.15 -0.27
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Correlation Matrix of ETA and KSI
treated
-------treated
1.00
PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------0.36
0.17
0.70
0.94
THETA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------a1
0.88
a2
-0.95
a3
--0.92
se
---0.27
sc
----0.44
food
0.05
----0.96
brush
------di
------THETA-EPS
brush
di
-------- -------brush
0.95
di
--THETA-DELTA-EPS
a1
a2
a3
se
sc
food
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
------k2
------m1
------m2
------m3
------t1
------t2
-0.12
---0.11
THETA-DELTA-EPS
brush
di
-------- -------k1
--k2
--m1
---
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m2
m3
t1
t2

-----

-----

THETA-DELTA
k1
k2
m1
m2
m3
t1
-------- -------- -------- -------- -------- -------k1
0.87
k2
-0.61
m1
--0.78
m2
---0.50
m3
-0.17
--0.99
t1
-----0.41
t2
-0.19 -0.13
-0.50
-THETA-DELTA
t2
-------t2
0.97
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
modify
0.24
0.19 -0.58
care
0.13
0.10 -0.32
ohi
0.03
0.03 -0.08
!CFA for model Final MODEL
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
(0.12)
(0.20)
2.40
-3.55
modify

0.24
0.19 -0.58
(0.10) (0.09) (0.14)
2.52
2.03 -4.19

351
care

0.13
0.10 -0.32
(0.08) (0.07) (0.17)
1.57
1.42 -1.87

ohi

0.03
0.03 -0.08
(0.02) (0.02) (0.04)
1.78
1.58 -2.16

Indirect Effects of KSI on ETA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
---modify

0.24
(0.10)
2.52

--

-0.58
(0.14)
-4.19

care

0.13
0.10 -0.32
(0.08) (0.07) (0.17)
1.57
1.42 -1.87

ohi

0.03
0.03 -0.08
(0.02) (0.02) (0.04)
1.78
1.58 -2.16

Total Effects of ETA on ETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify

0.83
(0.18)
4.71

--

--

--

care

0.45
0.54
(0.24) (0.27)
1.90
2.02

--

--

ohi

0.11
0.13
0.25
(0.05) (0.05) (0.15)
2.22
2.49
1.64

--

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 0.693
Indirect Effects of ETA on ETA
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attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify
care

ohi

-0.45
(0.24)
1.90

---

---

---

0.11
0.13
(0.05) (0.05)
2.22
2.49

--

--

Total Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
0.30
---a2

0.17
(0.05)
3.21

--

--

--

a3

0.21
(0.05)
3.85

--

--

--

se

0.56
(0.12)
4.71

0.67

--

--

sc

0.59
0.71
(0.13) (0.06)
4.60 12.47

--

--

food

0.09
0.11
(0.05) (0.05)
1.90
2.02

0.20

--

brush

0.08
0.10
0.18
(0.04) (0.04) (0.11)
2.07
2.28
1.59

--

di

0.10
(0.05)
2.22

0.12
(0.05)
2.49

0.22
(0.14)
1.64

0.89
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Indirect Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
----a2

--

--

--

--

a3

--

--

--

--

se

0.56
(0.12)
4.71

--

--

--

sc

0.59
(0.13)
4.60

--

--

--

food

0.09
0.11
(0.05) (0.05)
1.90
2.02

--

--

brush

0.08
0.10
(0.04) (0.04)
2.07
2.28

--

--

0.22
(0.14)
1.64

--

di

0.10
(0.05)
2.22

0.12
(0.05)
2.49

Total Effects of KSI on Y
knowledg motivate treated
-------- -------- -------a1
0.09
- - -0.21
(0.04)
(0.06)
2.40
-3.55
a2

0.05
(0.02)
2.14

--

-0.12
(0.04)
-2.94

a3

0.06
(0.03)
2.33

--

-0.15
(0.04)
-3.31
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se

0.16
0.13 -0.39
(0.06) (0.06) (0.09)
2.52
2.03 -4.19

sc

0.17
0.13 -0.42
(0.07) (0.07) (0.10)
2.50
2.03 -4.11

food

0.03
0.02 -0.06
(0.02) (0.01) (0.03)
1.57
1.42 -1.87

brush

0.02
0.02 -0.06
(0.01) (0.01) (0.03)
1.70
1.52 -2.02

di

0.03
(0.02)
1.78

0.02
(0.01)
1.58

-0.07
(0.03)
-2.16

!CFA for model Final MODEL
Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of KSI on ETA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
0.29
- - -0.70
modify
0.24
0.19 -0.58
care
0.13
0.10 -0.32
ohi
0.03
0.03 -0.08
Standardized Indirect Effects of KSI on ETA
knowledg motivate treated
-------- -------- -------attitude
---modify
0.24
- - -0.58
care
0.13
0.10 -0.32
ohi
0.03
0.03 -0.08

Standardized Total Effects of ETA on ETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify
0.83
---care
0.45
0.54
--ohi
0.11
0.13
0.25
--
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Standardized Indirect Effects of ETA on ETA
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------attitude
----modify
----care
0.45
---ohi
0.11
0.13
--Standardized Total Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
0.30
---a2
0.17
---a3
0.21
---se
0.56
0.67
--sc
0.59
0.71
--food
0.09
0.11
0.20
-brush
0.08
0.10
0.18
-di
0.10
0.12
0.22
0.89
Completely Standardized Total Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
0.34
---a2
0.22
---a3
0.29
---se
0.71
0.86
--sc
0.63
0.75
--food
0.09
0.11
0.20
-brush
0.10
0.12
0.23
-di
0.11
0.13
0.25
1.00
Standardized Indirect Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
----a2
----a3
----se
0.56
---sc
0.59
---food
0.09
0.11
--brush
0.08
0.10
--di
0.10
0.12
0.22
--
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Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y
attitude modify
care
ohi
-------- -------- -------- -------a1
----a2
----a3
----se
0.71
---sc
0.63
---food
0.09
0.11
--brush
0.10
0.12
--di
0.11
0.13
0.25
-Standardized Total Effects of KSI on Y
knowledg motivate treated
-------- -------- -------a1
0.09
- - -0.21
a2
0.05
- - -0.12
a3
0.06
- - -0.15
se
0.16
0.13 -0.39
sc
0.17
0.13 -0.42
food
0.03
0.02 -0.06
brush
0.02
0.02 -0.06
di
0.03
0.02 -0.07
Completely Standardized Total Effects of KSI on Y
knowledg motivate treated
-------- -------- -------a1
0.10
- - -0.24
a2
0.06
- - -0.16
a3
0.08
- - -0.20
se
0.21
0.16 -0.50
sc
0.18
0.14 -0.44
food
0.03
0.02 -0.06
brush
0.03
0.02 -0.07
di
0.03
0.03 -0.08
Time used: 0.063 Seconds
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The following lines were read from file H:\PhD new1\final.Spl:
!CFA for model Final MODEL
Observed Variables
k1 k2 a1 a2 a3 m1 m2 m3 t1 t2 se sc food brush di
Covariance Matrix from file 'H:\18APR\full.cov'
Sample Size = 391
Latent Variables
knowledge attitude motivate treated modify care1 care2 ohi
Relationships
k1 = knowledge
k2 = knowledge

a1 = attitude
a2 = attitude
a3 = attitude
m1 = motivate
m2 = motivate
!m3 = motivate
t1 = treated
t2 = treated
se = modify
sc = modify
food = care1
brush = care2
di = ohi
modify = motivate
modify = attitude
attitude = knowledge
attitude = treated
care1 = modify
care2 = modify
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ohi = care1
ohi = care2
set correlate between a1 and food
set correlate between a3 and food
!set correlate between k2 and m3
!set correlate between food and t2
set correlate between k2 and t2
set correlate between m1 and t2
!set correlate between t2 and m3
set correlate between t2 and a2
set AD> 50
food = 1*care1
brush = 1*care2
set error variance of di

Equal 0.001

set error variance of brush Equal 0.001
set error variance of food

Equal 0.231

Lisrel Output: rs sc mi ef
Path Diagram
End of Problem
!CFA for model Final MODEL
Covariance Matrix

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0.80
0.10
0.09
0.18
0.16
0.07
0.04
0.07
0.20
0.28
0.11
0.11
-0.15
-0.10

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

0.56
0.05
0.09
0.09
0.04
0.00
-0.04
0.11
0.09
0.05
0.00
-0.10
0.11

0.51
0.13
0.12
0.21
0.02
0.06
0.05
0.18
0.00
-0.03
-0.08
0.10

0.61
0.48
0.06
0.04
0.09
0.14
0.34
0.16
0.20
-0.35
-0.10

0.90
0.06
0.10
0.06
0.11
0.28
0.13
0.19
-0.42
-0.20

1.03
0.06
0.04
0.10
0.18
0.04
0.05
-0.04
0.21

di
--------

k1
--------

k2
--------

m1
--------

m2
--------

0.80
0.01
0.13
0.06
0.05
-0.07
0.04

3.07
0.88
0.12
0.22
-0.05
0.30

3.95
0.09
0.44
-0.17
0.56

0.63
0.26
-0.09
-0.20

0.97
-0.14
-0.02

Covariance Matrix

brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0.61
0.03
0.13
0.11
0.01
0.11
-0.02
0.04

Covariance Matrix

t1
t2

t1
-------1.06
0.17

t2
-------1.79

359
!CFA for model Final MODEL
Parameter Specifications
LAMBDA-Y
attitude
-------0
1
2
0
0
0
0
0

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

modify
-------0
0
0
0
3
0
0
0

care1
-------0
0
0
0
0
0
0
0

care2
-------0
0
0
0
0
0
0
0

ohi
-------0
0
0
0
0
0
0
0

motivate
-------0
0
6
7
0
0

treated
-------0
0
0
0
8
9

modify
-------0
0
11
12
0

care1
-------0
0
0
0
13

care2
-------0
0
0
0
14

ohi
-------0
0
0
0
0

knowledg
-------15
0
0
0
0

motivate
-------0
17
0
0
0

treated
-------16
0
0
0
0

knowledg
-------0
18
19

motivate
--------

treated
--------

0
20

0

attitude
-------21

modify
-------22

care1
-------23

care2
-------24

ohi
-------25

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

27
0
0
0
0
0
0

28
0
0
32
0
0

29
0
0
0
0

30
0
0
0

0
0
0

LAMBDA-X
knowledg
-------4
5
0
0
0
0

k1
k2
m1
m2
t1
t2

BETA
attitude
-------0
10
0
0
0

attitude
modify
care1
care2
ohi

GAMMA

attitude
modify
care1
care2
ohi
PHI

knowledg
motivate
treated
PSI

THETA-EPS

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

a1
-------26
0
0
0
0
31
0
0
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THETA-EPS

brush
di

brush
-------0
0

di
-------0

THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0
0
0
0
0
0

a2
-------0
0
0
0
0
38

a3
-------0
0
0
0
0
0

se
-------0
0
0
0
0
0

sc
-------0
0
0
0
0
0

food
-------0
0
0
0
0
0

k2
--------

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

34
0
0
0
39

35
0
0
40

36
0
0

37
0

41

THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0
0
0
0
0
0

di
-------0
0
0
0
0
0

THETA-DELTA

k1
k2
m1
m2
t1
t2

k1
-------33
0
0
0
0
0

!CFA for model Final MODEL
Number of Iterations = 25
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
attitude
-------0.30

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

a2

0.17
(0.05)
3.22

- -

- -

- -

- -

a3

0.20
(0.05)
3.81

- -

- -

- -

- -

se

- -

0.67

- -

- -

- -

sc

- -

0.71
(0.06)
12.40

- -

- -

- -

food

- -

- -

1.00

- -

- -

brush

- -

- -

- -

1.00

- -

di

- -

- -

- -

- -

0.89

a1
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LAMBDA-X
knowledg
-------0.65
(0.14)
4.73

motivate
-------- -

treated
-------- -

k2

1.23
(0.22)
5.66

- -

- -

m1

- -

0.38
(0.06)
6.76

- -

m2

- -

0.68
(0.09)
7.79

- -

t1

- -

- -

0.76
(0.15)
4.92

t2

- -

- -

0.23
(0.08)
2.80

attitude
-------- -

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

modify

0.83
(0.18)
4.72

- -

- -

- -

- -

care1

- -

0.09
(0.06)
1.58

- -

- -

- -

care2

- -

0.09
(0.04)
2.09

- -

- -

- -

ohi

- -

- -

0.02
(0.06)
0.40

0.06
(0.06)
0.86

- -

attitude

knowledg
-------0.27
(0.12)
2.22

motivate
-------- -

treated
--------0.73
(0.21)
-3.53

modify

- -

0.20
(0.09)
2.11

- -

care1

- -

- -

- -

care2

- -

- -

- -

ohi

- -

- -

- -

k1

BETA

attitude

GAMMA
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Covariance Matrix of ETA and KSI
attitude
-------1.00
0.89
0.08
0.08
0.01
0.38
0.32
-0.78

attitude
modify
care1
care2
ohi
knowledg
motivate
treated

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

knowledg
--------

1.00
0.09
0.09
0.01
0.40
0.46
-0.70

0.80
0.01
0.02
0.04
0.04
-0.06

0.61
0.03
0.04
0.04
-0.06

1.00
0.00
0.00
-0.01

1.00
0.44
-0.15

care2
-------0.60
(0.04)
13.90

ohi
-------1.00
(0.07)
13.95

Covariance Matrix of ETA and KSI
motivate
-------1.00
-0.28

treated
--------

knowledg
-------1.00

motivate
--------

motivate

0.44
(0.11)
4.12

1.00

treated

-0.15
(0.11)
-1.36

-0.28
(0.10)
-2.84

motivate
treated

1.00

PHI

knowledg

treated
--------

1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude
-------0.33
(0.26)
1.25

modify
-------0.17
(0.11)
1.47

care1
-------0.79
(0.07)
10.78

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
attitude
-------0.67

modify
-------0.83

care1
-------0.01

care2
-------0.01

ohi
-------0.00

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
attitude
-------0.67

modify
-------0.61

care1
-------0.01

knowledg
-------0.27
(0.12)
2.22

motivate
-------- -

treated
--------0.73
(0.21)
-3.53

0.23
(0.10)
2.32

0.20
(0.09)
2.11

-0.61
(0.15)
-4.15

Reduced Form

attitude

modify

care2
-------0.01

ohi
-------0.00
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care1

0.02
(0.02)
1.30

0.02
(0.01)
1.28

-0.05
(0.04)
-1.48

care2

0.02
(0.01)
1.56

0.02
(0.01)
1.49

-0.06
(0.03)
-1.88

ohi

0.00
(0.00)
0.80

0.00
(0.00)
0.79

0.00
(0.01)
-0.84

a2
--------

a3
--------

a1

a1
-------0.71
(0.05)
13.19

a2

- -

0.53
(0.04)
13.67

a3

- -

- -

0.47
(0.04)
13.46

se

- -

- -

- -

0.16
(0.03)
5.10

sc

- -

- -

- -

- -

0.39
(0.04)
8.97

food

0.04
(0.04)
0.96

- -

0.19
(0.04)
5.16

- -

- -

0.23

brush

- -

- -

- -

- -

- -

- -

di

- -

- -

- -

- -

- -

- -

sc
-------0.56

food
-------0.78

THETA-EPS
se
--------

sc
--------

food
--------

THETA-EPS
di
--------

brush

brush
-------0.00

di

- -

0.00

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
a1
-------0.11

a2
-------0.05

a3
-------0.08

se
-------0.74

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
brush
-------1.00

di
-------1.00
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THETA-DELTA-EPS

k1

a1
-------- -

a2
-------- -

a3
-------- -

se
-------- -

sc
-------- -

food
-------- -

k2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

m1

- -

- -

- -

- -

- -

- -

m2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

t1

- -

- -

- -

- -

- -

- -

t2

- -

0.15
(0.05)
3.17

- -

- -

- -

- -

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

THETA-DELTA-EPS

k1

brush
-------- -

di
-------- -

k2

- -

- -

m1

- -

- -

m2

- -

- -

t1

- -

- -

t2

- -

- -

THETA-DELTA
k2
--------

k1

k1
-------2.65
(0.24)
11.22

k2

- -

2.40
(0.52)
4.62

m1

- -

- -

0.48
(0.05)
10.09

m2

- -

- -

- -

0.50
(0.11)
4.63

t1

- -

- -

- -

- -

0.48
(0.23)
2.11

t2

- -

0.50
(0.13)
3.95

-0.16
(0.05)
-3.32

- -

- -

1.73
(0.13)
13.75

t1
-------0.55

t2
-------0.03

Squared Multiple Correlations for X - Variables
k1
-------0.14

k2
-------0.39

m1
-------0.23

m2
-------0.48
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Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 64
Minimum Fit Function Chi-Square = 101.24 (P = 0.0021)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 100.77 (P = 0.0023)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 36.77
90 Percent Confidence Interval for NCP = (13.38 ; 68.09)
Minimum Fit Function Value = 0.26
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.094
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.034 ; 0.17)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.038
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.023 ; 0.052)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.91
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.47
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.41 ; 0.55)
ECVI for Saturated Model = 0.54
ECVI for Independence Model = 2.36
Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 891.53
Independence AIC = 919.53
Model AIC = 182.77
Saturated AIC = 210.00
Independence CAIC = 989.09
Model CAIC = 386.49
Saturated CAIC = 731.71
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.84
Critical N (CN) = 360.10

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.063
Standardized RMR = 0.050
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.59
!CFA for model Final MODEL
Fitted Covariance Matrix

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0.80
0.05
0.06
0.18
0.19
0.06
0.02
0.00
0.08
0.14
0.04
0.07
-0.18
-0.05

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

0.56
0.03
0.10
0.11
0.01
0.01
0.00
0.04
0.08
0.02
0.04
-0.10
0.12

0.51
0.12
0.13
0.21
0.02
0.00
0.05
0.10
0.03
0.04
-0.12
-0.04

0.61
0.48
0.06
0.06
0.00
0.18
0.33
0.12
0.21
-0.36
-0.11

0.90
0.06
0.06
0.00
0.19
0.35
0.13
0.23
-0.38
-0.12

1.03
0.01
0.02
0.02
0.04
0.02
0.03
-0.05
-0.01
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Fitted Covariance Matrix

brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0.61
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
-0.05
-0.01

di
--------

k1
--------

k2
--------

m1
--------

m2
--------

0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.07
0.80
0.11
0.20
-0.07
-0.02

3.90
0.21
0.37
-0.14
0.45

0.63
0.26
-0.08
-0.19

0.97
-0.14
-0.04

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

0.00
0.02
-0.01
-0.02
0.02
-0.01
-0.04
0.07
0.02
0.03
-0.04
0.00
-0.01

0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.05
0.00
0.09
-0.02
-0.07
0.04
0.14

0.00
0.00
0.00
-0.02
0.09
-0.04
0.01
0.04
-0.01
0.00
0.01

0.00
-0.01
0.03
0.06
-0.07
-0.08
0.00
-0.03
-0.04
-0.08

0.00
0.05
0.02
0.08
0.14
0.02
0.02
0.01
0.23

di
--------

k1
--------

k2
--------

m1
--------

m2
--------

0.00
0.01
0.13
0.06
0.05
-0.06
0.04

0.00
0.08
0.01
0.03
0.02
0.32

0.04
-0.12
0.07
-0.03
0.11

0.00
0.00
0.00
-0.01

0.00
0.00
0.02

Fitted Covariance Matrix

t1
t2

t1
-------1.06
0.18

t2
-------1.78

Fitted Residuals

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0.00
0.05
0.02
0.00
-0.04
0.01
0.02
0.07
0.13
0.14
0.07
0.05
0.03
-0.05

Fitted Residuals

brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0.00
0.00
0.10
0.07
0.00
0.08
0.03
0.06

Fitted Residuals

t1
t2

t1
-------0.00
-0.01

t2
-------0.01

Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual =
Median Fitted Residual =
Largest Fitted Residual =

-0.12
0.01
0.32
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Stemleaf Plot
-12|1
-10|
- 8|1
- 6|6545
- 4|72
- 2|98764920
- 0|819987776544421100000000000
0|11111225689900025889
2|1334457782368
4|126012589
6|2802256
8|2489
10|49
12|7779
14|2
16|
18|
20|
22|6
24|
26|
28|
30|
32|0
Standardized Residuals

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
--------0.93
1.74
0.87
0.01
-1.61
0.80
0.55
1.80
1.73
1.77
2.07
1.22
1.03
-0.85

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

0.81
0.77
-0.59
-0.94
0.66
-0.38
-1.17
1.14
0.22
0.93
-1.08
0.04
-0.57

-0.90
0.92
-0.32
0.38
0.18
1.70
0.02
1.40
-0.84
-2.33
1.72
3.14

-0.29
0.47
-0.29
-1.79
2.53
-0.99
0.22
2.72
-0.73
0.16
0.45

-0.29
-0.24
1.53
1.39
-1.31
-1.44
-0.04
-1.41
-2.37
-2.11

1.36
1.29
1.42
0.86
1.43
0.58
0.44
0.27
3.34

di
--------

k1
--------

k2
--------

m1
--------

m2
--------

1.24
0.10
1.43
1.73
1.12
-1.40
0.64

- 2.28
0.17
0.50
0.31
2.73

2.19
-2.40
1.94
-0.79
2.68

-0.58
-0.71
-0.13
-0.42

- 0.12
0.39

Standardized Residuals

brush
di
k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
--------0.29
1.22
1.54
0.94
-0.16
2.26
1.00
1.11

Standardized Residuals

t1
t2

t1
-------- -0.39

t2
-------0.89

Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual =
Median Standardized Residual =
Largest Standardized Residual =

-2.40
0.39
3.34
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Stemleaf Plot
-

2|4431
1|86
1|4443210
0|99998877666
0|444333332210000000
0|112222233444
0|5556667888999999
1|001112223444444
1|5577777889
2|1233
2|5777
3|13
Largest Positive Standardized Residuals
Residual for
m1 and
se
2.72
Residual for
t2 and
a3
3.14
Residual for
t2 and
food
3.34
Residual for
t2 and
k1
2.73
Residual for
t2 and
k2
2.68
!CFA for model Final MODEL
Qplot of Standardized Residuals
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Standardized Residuals
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!CFA for model Final MODEL
Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - 0.63
1.13
0.87
3.04
5.79

modify
-------0.00
1.74
0.12
- - 6.12
6.12
6.12

care1
-------0.94
0.00
0.62
0.35
0.00
- 1.54
- -

care2
-------0.34
0.23
0.01
3.20
2.34
1.54
- - -

ohi
-------1.47
3.48
1.54
2.58
0.25
3.12
4.84
- -

care2
-------0.03
-0.02
0.00
-0.07
0.07
0.08
- - -

ohi
-------0.05
-0.07
0.04
0.04
-0.02
-0.81
-0.81
- -

Expected Change for LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - -0.21
0.30
-0.30
-0.39
0.13

modify
--------0.01
-0.30
-0.08
- - -5.67
-2.50
0.12

care1
-------1.79
0.00
1.15
-0.02
0.00
- 0.06
- -

Standardized Expected Change for LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - -0.21
0.30
-0.30
-0.39
0.13

modify
--------0.01
-0.30
-0.08
- - -5.67
-2.50
0.12

care1
-------1.60
0.00
1.02
-0.02
0.00
- 0.05
- -

care2
-------0.03
-0.02
0.00
-0.06
0.06
0.06
- - -

ohi
-------0.05
-0.07
0.04
0.04
-0.02
-0.81
-0.81
- -

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - -0.27
0.31
-0.29
-0.50
0.14

modify
--------0.01
-0.40
-0.11
- - -5.59
-3.20
0.14

care1
-------1.79
0.00
1.43
-0.03
0.00
- 0.07
- -

Modification Indices for LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------- - 2.16
4.73
4.81
4.81

motivate
-------0.27
0.14
- - 0.34
0.34

treated
-------0.55
0.55
1.07
1.72
- - -

care2
-------0.03
-0.02
-0.01
-0.07
0.06
0.06
- - -

ohi
-------0.06
-0.09
0.06
0.06
-0.02
-0.80
-1.03
- -
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Expected Change for LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------- - -0.15
0.39
-1.18
0.36

motivate
-------0.13
-0.18
- - -0.11
0.06

treated
-------0.10
-0.19
-0.07
0.16
- - -

Standardized Expected Change for LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------- - -0.15
0.39
-1.18
0.36

motivate
-------0.13
-0.18
- - -0.11
0.06

treated
-------0.10
-0.19
-0.07
0.16
- - -

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------- - -0.19
0.40
-1.14
0.27

motivate
-------0.07
-0.09
- - -0.10
0.05

treated
-------0.06
-0.10
-0.09
0.16
- - -

Modification Indices for BETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- - 0.39
1.62
5.79

modify
-------1.16
- - - 6.12

care1
-------0.54
0.54
- 1.54
- -

care2
-------0.12
0.17
1.54
- - -

ohi
-------2.73
1.59
3.12
4.84
- -

care1
--------0.08
-0.06
- 0.06
- -

care2
--------0.04
-0.03
0.08
- - -

ohi
-------0.09
0.06
-0.81
-0.81
- -

Expected Change for BETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- - -0.20
-0.29
0.14

modify
--------0.87
- - - 0.14

Standardized Expected Change for BETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- - -0.22
-0.37
0.14

modify
--------0.87
- - - 0.14

care1
--------0.09
-0.07
- 0.09
- -

Modification Indices for GAMMA
knowledg
--------

motivate
--------

treated
--------

care2
--------0.05
-0.04
0.11
- - -

ohi
-------0.09
0.06
-0.91
-1.03
- -
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attitude
modify
care1
care2
ohi

- 4.68
0.94
2.72
2.89

0.08
- 2.01
3.90
4.06

- 8.56
0.12
1.71
4.08

Expected Change for GAMMA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------- -0.33
0.08
0.11
0.12

motivate
--------0.06
- 0.11
0.13
0.13

treated
-------- -1.07
0.04
0.12
-0.13

Standardized Expected Change for GAMMA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------- -0.33
0.09
0.14
0.12

motivate
--------0.06
- 0.13
0.16
0.13

treated
-------- -1.07
0.05
0.15
-0.13

No Non-Zero Modification Indices for PHI
Modification Indices for PSI

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- 3.61
0.52
0.11
2.80

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

- 0.54
0.17
1.65

- 1.54
6.12

- 6.12

- -

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

- -0.05
-0.02
0.06

- 0.05
-1.23

- -0.92

- -

Expected Change for PSI

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- -0.58
-0.06
-0.02
0.09

Standardized Expected Change for PSI

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- -0.58
-0.07
-0.03
0.09

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

- -0.06
-0.03
0.06

- 0.07
-1.38

- -1.18

- -

Modification Indices for THETA-EPS

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

a1
-------- 3.68
0.78
0.01
3.05
- 0.28
1.41

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

- 0.09
0.13
0.19
0.00
0.14
3.41

- 2.17
0.07
- 0.02
1.56

- 0.78
0.41
3.49
2.84

- 0.00
2.42
0.32

6.12
1.59
6.12
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Modification Indices for THETA-EPS

brush
di

brush
-------6.12
6.12

di
-------- -

Expected Change for THETA-EPS

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

a1
-------- 0.06
0.03
0.00
-0.06
- 0.02
0.05

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

- 0.01
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.06

- 0.03
-0.01
- 0.00
0.04

- 0.18
-0.02
-0.05
0.04

- 0.00
0.04
-0.02

50.19
0.05
-1.10

Expected Change for THETA-EPS

brush
di

brush
-------16.48
-0.82

di
-------- -

Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

a1
-------- 0.09
0.04
0.00
-0.07
- 0.03
0.06

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

- 0.01
-0.01
-0.02
0.00
-0.02
-0.09

- 0.06
-0.01
- -0.01
0.06

- 0.25
-0.02
-0.07
0.06

- 0.00
0.06
-0.02

48.87
0.06
-1.22

Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS

brush
di

brush
-------27.09
-1.18

di
-------- -

Modification Indices for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------2.00
1.77
1.41
0.49
0.92
1.95

a2
-------0.69
0.00
1.31
1.65
0.00
- -

a3
-------0.02
0.66
0.06
5.82
2.11
3.33

se
-------0.28
0.00
4.05
0.15
0.54
1.19

Modification Indices for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------1.89
0.02
0.77
5.25
0.69
0.69

di
-------0.23
0.32
1.96
0.01
0.19
1.43

sc
-------0.43
0.42
1.04
0.19
3.33
3.98

food
-------0.44
0.03
0.72
0.47
0.20
6.82

373
Expected Change for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0.10
0.11
0.04
0.03
0.05
-0.08

a2
-------0.05
0.00
0.03
-0.04
0.00
- -

a3
--------0.01
0.05
-0.01
-0.08
0.05
0.08

se
--------0.03
0.00
0.05
-0.01
0.03
0.04

sc
--------0.04
-0.05
-0.03
-0.02
-0.08
-0.09

food
-------0.06
0.01
0.03
0.03
-0.02
0.16

Expected Change for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0.09
0.01
-0.03
0.08
0.03
0.04

di
--------0.04
0.05
0.05
0.00
-0.02
0.07

Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------0.07
0.06
0.05
0.03
0.05
-0.06

a2
-------0.04
0.00
0.05
-0.06
0.00
- -

a3
--------0.01
0.04
-0.01
-0.11
0.07
0.08

se
--------0.02
0.00
0.07
-0.02
0.04
0.04

sc
--------0.02
-0.02
-0.04
-0.02
-0.08
-0.07

food
-------0.03
0.01
0.04
0.03
-0.02
0.12

Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------0.07
0.01
-0.04
0.10
0.04
0.04

di
--------0.02
0.03
0.06
-0.01
-0.02
0.06

Modification Indices for THETA-DELTA

k1
k2
m1
m2
t1
t2

k1
-------- 0.08
0.80
0.03
0.00
6.80

k2
--------

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

- 6.33
4.31
0.15
- -

- 3.40
0.47
- -

- 0.27
0.01

- 0.08

- -

Expected Change for THETA-DELTA

k1
k2
m1
m2
t1
t2

k1
-------- -0.30
0.06
0.02
0.00
0.30

k2
--------

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

- -0.20
0.25
-0.06
- -

- -0.86
0.02
- -

- -0.03
0.01

- -0.05

- -
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Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA

k1
k2
m1
m2
t1
t2

k1
-------- -0.09
0.04
0.01
0.00
0.13

k2
--------

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

- -0.13
0.13
-0.03
- -

- -1.10
0.03
- -

- -0.03
0.01

- -0.03

- -

Maximum Modification Index is

8.56 for Element ( 2, 3) of GAMMA

!CFA for model Final MODEL
Standardized Solution
LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------0.30
0.17
0.20
- - - - - -

modify
-------- - - 0.67
0.71
- - - -

care1
-------- - - - - 0.89
- - -

motivate
-------- - 0.38
0.68
- - -

treated
-------- - - - 0.76
0.23

modify
-------- - 0.10
0.12
- -

care1
-------- - - - 0.02

motivate
-------- 0.20
- - - -

treated
--------0.73
- - - - -

care2
-------- - - - - - 0.78
- -

ohi
-------- - - - - - - 0.89

care2
-------- - - - 0.04

ohi
-------- - - - - -

LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------0.65
1.23
- - - - BETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- 0.83
- - - GAMMA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------0.27
- - - - -

375
Correlation Matrix of ETA and KSI

attitude
modify
care1
care2
ohi
knowledg
motivate
treated

attitude
-------1.00
0.89
0.09
0.10
0.01
0.38
0.32
-0.78

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

knowledg
--------

1.00
0.10
0.12
0.01
0.40
0.46
-0.70

1.00
0.01
0.02
0.04
0.05
-0.07

1.00
0.04
0.05
0.05
-0.08

1.00
0.00
0.00
-0.01

1.00
0.44
-0.15

care2
-------0.99

ohi
-------1.00

Correlation Matrix of ETA and KSI

motivate
treated

motivate
-------1.00
-0.28

treated
-------1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude
-------0.33

modify
-------0.17

care1
-------0.99

Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------0.27
0.23
0.02
0.03
0.00

motivate
-------- 0.20
0.02
0.02
0.00

treated
--------0.73
-0.61
-0.06
-0.07
0.00

!CFA for model Final MODEL
Completely Standardized Solution
LAMBDA-Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------0.34
0.22
0.28
- - - - - -

modify
-------- - - 0.86
0.75
- - - -

care1
-------- - - - - 0.88
- - -

motivate
-------- - 0.48
0.69
- - -

treated
-------- - - - 0.74
0.17

LAMBDA-X

k1
k2
m1
m2
t1
t2

knowledg
-------0.37
0.62
- - - - -

care2
-------- - - - - - 1.00
- -

ohi
-------- - - - - - - 1.00

376
BETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- 0.83
- - - -

modify
-------- - 0.10
0.12
- -

care1
-------- - - - 0.02

motivate
-------- 0.20
- - - -

treated
--------0.73
- - - - -

care2
-------- - - - 0.04

ohi
-------- - - - - -

GAMMA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------0.27
- - - - -

Correlation Matrix of ETA and KSI

attitude
modify
care1
care2
ohi
knowledg
motivate
treated

attitude
-------1.00
0.89
0.09
0.10
0.01
0.38
0.32
-0.78

modify
--------

care1
--------

care2
--------

ohi
--------

knowledg
--------

1.00
0.10
0.12
0.01
0.40
0.46
-0.70

1.00
0.01
0.02
0.04
0.05
-0.07

1.00
0.04
0.05
0.05
-0.08

1.00
0.00
0.00
-0.01

1.00
0.44
-0.15

Correlation Matrix of ETA and KSI

motivate
treated

motivate
-------1.00
-0.28

treated
-------1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
attitude
-------0.33

modify
-------0.17

care1
-------0.99

care2
-------0.99

ohi
-------1.00

a2
--------

a3
--------

se
--------

sc
--------

food
--------

0.95
- - - - - - -

0.92
- - 0.26
- - -

0.26
- - - - -

0.44
- - - -

0.22
- - -

THETA-EPS

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

a1
-------0.89
- - - - 0.04
- - THETA-EPS

brush
di

brush
-------0.00
- -

di
-------0.00
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THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

a1
-------- - - - - - -

a2
-------- - - - - 0.15

a3
-------- - - - - - -

se
-------- - - - - - -

sc
-------- - - - - - -

food
-------- - - - - - -

k2
--------

m1
--------

m2
--------

t1
--------

t2
--------

0.61
- - - 0.19

0.77
- - -0.15

0.52
- - -

0.45
- -

0.97

THETA-DELTA-EPS

k1
k2
m1
m2
t1
t2

brush
-------- - - - - - -

di
-------- - - - - - -

THETA-DELTA

k1
k2
m1
m2
t1
t2

k1
-------0.86
- - - - - -

Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------0.27
0.23
0.02
0.03
0.00

motivate
-------- 0.20
0.02
0.02
0.00

treated
--------0.73
-0.61
-0.06
-0.07
0.00

!CFA for model Final MODEL
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA
knowledg
-------0.27
(0.12)
2.22

motivate
-------- -

treated
--------0.73
(0.21)
-3.53

modify

0.23
(0.10)
2.32

0.20
(0.09)
2.11

-0.61
(0.15)
-4.15

care1

0.02
(0.02)
1.30

0.02
(0.01)
1.28

-0.05
(0.04)
-1.48

care2

0.02
(0.01)
1.56

0.02
(0.01)
1.49

-0.06
(0.03)
-1.88

attitude

378
ohi

0.00
(0.00)
0.80

0.00
(0.00)
0.79

0.00
(0.01)
-0.84

Indirect Effects of KSI on ETA
knowledg
-------- -

motivate
-------- -

treated
-------- -

modify

0.23
(0.10)
2.32

- -

-0.61
(0.15)
-4.15

care1

0.02
(0.02)
1.30

0.02
(0.01)
1.28

-0.05
(0.04)
-1.48

care2

0.02
(0.01)
1.56

0.02
(0.01)
1.49

-0.06
(0.03)
-1.88

ohi

0.00
(0.00)
0.80

0.00
(0.00)
0.79

0.00
(0.01)
-0.84

attitude

Total Effects of ETA on ETA
attitude
-------- -

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

modify

0.83
(0.18)
4.72

- -

- -

- -

- -

care1

0.07
(0.05)
1.51

0.09
(0.06)
1.58

- -

- -

- -

care2

0.08
(0.04)
1.93

0.09
(0.04)
2.09

- -

- -

- -

ohi

0.01
(0.01)
0.84

0.01
(0.01)
0.85

0.02
(0.06)
0.40

0.06
(0.06)
0.86

- -

attitude

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is

0.691

Indirect Effects of ETA on ETA

attitude

attitude
-------- -

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

modify

- -

- -

- -

- -

- -

care1

0.07
(0.05)
1.51

- -

- -

- -

- -
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care2

0.08
(0.04)
1.93

- -

- -

- -

- -

ohi

0.01
(0.01)
0.84

0.01
(0.01)
0.85

- -

- -

- -

Total Effects of ETA on Y
attitude
-------0.30

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

a2

0.17
(0.05)
3.22

- -

- -

- -

- -

a3

0.20
(0.05)
3.81

- -

- -

- -

- -

se

0.56
(0.12)
4.72

0.67

- -

- -

- -

sc

0.59
(0.13)
4.60

0.71
(0.06)
12.40

- -

- -

- -

food

0.07
(0.05)
1.51

0.09
(0.06)
1.58

1.00

- -

- -

brush

0.08
(0.04)
1.93

0.09
(0.04)
2.09

- -

1.00

- -

di

0.01
(0.01)
0.84

0.01
(0.01)
0.85

0.02
(0.06)
0.40

0.05
(0.06)
0.86

0.89

a1

Indirect Effects of ETA on Y

a1

attitude
-------- -

modify
-------- -

care1
-------- -

care2
-------- -

ohi
-------- -

a2

- -

- -

- -

- -

- -

a3

- -

- -

- -

- -

- -

se

0.56
(0.12)
4.72

- -

- -

- -

- -

sc

0.59
(0.13)
4.60

- -

- -

- -

- -
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food

0.07
(0.05)
1.51

0.09
(0.06)
1.58

- -

- -

- -

brush

0.08
(0.04)
1.93

0.09
(0.04)
2.09

- -

- -

- -

di

0.01
(0.01)
0.84

0.01
(0.01)
0.85

0.02
(0.06)
0.40

0.05
(0.06)
0.86

- -

Total Effects of KSI on Y
knowledg
-------0.08
(0.04)
2.22

motivate
-------- -

treated
--------0.22
(0.06)
-3.53

a2

0.05
(0.02)
2.01

- -

-0.12
(0.04)
-2.94

a3

0.06
(0.03)
2.15

- -

-0.15
(0.05)
-3.28

se

0.15
(0.07)
2.32

0.13
(0.06)
2.11

-0.41
(0.10)
-4.15

sc

0.16
(0.07)
2.30

0.14
(0.07)
2.10

-0.44
(0.11)
-4.07

food

0.02
(0.02)
1.30

0.02
(0.01)
1.28

-0.05
(0.04)
-1.48

brush

0.02
(0.01)
1.56

0.02
(0.01)
1.49

-0.06
(0.03)
-1.88

di

0.00
(0.00)
0.80

0.00
(0.00)
0.79

0.00
(0.00)
-0.84

a1

!CFA for model Final MODEL
Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of KSI on ETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------0.27
0.23
0.02
0.03
0.00

motivate
-------- 0.20
0.02
0.02
0.00

treated
--------0.73
-0.61
-0.06
-0.07
0.00
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Standardized Indirect Effects of KSI on ETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

knowledg
-------- 0.23
0.02
0.03
0.00

motivate
-------- - 0.02
0.02
0.00

treated
-------- -0.61
-0.06
-0.07
0.00

Standardized Total Effects of ETA on ETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- 0.83
0.08
0.10
0.01

modify
-------- - 0.10
0.12
0.01

care1
-------- - - - 0.02

care2
-------- - - - 0.04

ohi
-------- - - - - -

Standardized Indirect Effects of ETA on ETA

attitude
modify
care1
care2
ohi

attitude
-------- - 0.08
0.10
0.01

modify
-------- - - - 0.01

care1
-------- - - - - -

care2
-------- - - - - -

ohi
-------- - - - - -

Standardized Total Effects of ETA on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------0.30
0.17
0.20
0.56
0.59
0.07
0.08
0.01

modify
-------- - - 0.67
0.71
0.09
0.09
0.01

care1
-------- - - - - 0.89
- 0.02

care2
-------- - - - - - 0.78
0.04

ohi
-------- - - - - - - 0.89

Completely Standardized Total Effects of ETA on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------0.34
0.22
0.28
0.71
0.62
0.07
0.10
0.01

modify
-------- - - 0.86
0.75
0.09
0.12
0.01

care1
-------- - - - - 0.88
- 0.02

care2
-------- - - - - - 1.00
0.04

ohi
-------- - - - - - - 1.00

Standardized Indirect Effects of ETA on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - 0.56
0.59
0.07
0.08
0.01

modify
-------- - - - - 0.09
0.09
0.01

care1
-------- - - - - - - 0.02

care2
-------- - - - - - - 0.04

ohi
-------- - - - - - - - -
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Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

attitude
-------- - - 0.71
0.62
0.07
0.10
0.01

modify
-------- - - - - 0.09
0.12
0.01

care1
-------- - - - - - - 0.02

care2
-------- - - - - - - 0.04

ohi
-------- - - - - - - - -

Standardized Total Effects of KSI on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

knowledg
-------0.08
0.05
0.06
0.15
0.16
0.02
0.02
0.00

motivate
-------- - - 0.13
0.14
0.02
0.02
0.00

treated
--------0.22
-0.12
-0.15
-0.41
-0.44
-0.05
-0.06
0.00

Completely Standardized Total Effects of KSI on Y

a1
a2
a3
se
sc
food
brush
di

knowledg
-------0.09
0.06
0.08
0.19
0.17
0.02
0.03
0.00

motivate
-------- - - 0.17
0.15
0.02
0.02
0.00

treated
--------0.25
-0.16
-0.21
-0.52
-0.46
-0.05
-0.07
0.00

Time used:

0.031 Seconds
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Data จาก SPSS
1. ผลการทดสอบ Normality test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
sai2
N
Normal Parametersa

Most Extreme Differences

di2

eating2

94

94

94

Mean

11.0957

7.4149

42.3617

Std. Deviation

4.23774

5.43270

9.21062

Absolute

.134

.129

.080

Positive

.134

.129

.068

Negative

-.093

-.086

-.080

1.299

1.249

.772

.069

.088

.590

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

2.การตรวจสอบโดยใช้ Box’s M Test พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (p >.05)
Between-Subjects Factors
Value Label
group

1

N

experiment

48

group
2

control group

46

Box's Test of
Equality of
Covariance Matricesa
Box's M
F

15.137
2.433

df1

6

df2

6.101E4

Sig.

.024

Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F

df1

df2

Sig.

sai2

4.165

1

92

.044

eating2

1.618

1

92

.207

di2

2.756

1

92

.100

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F

df1

df2

Sig.

sai2

4.165

1

92

.044

eating2

1.618

1

92

.207

di2

2.756

1

92

.100

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + group

3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Linearity)
พบว่าตัวแปร SAI สัมพันธ์กบั DI
แต่ Eating ไม่สมั พันธ์กบั DI และ SAI
Correlations
di2
di2

Pearson Correlation

eating2
-.080

-.355**

.442

.000

94

94

94

-.080

1

.115

1

Sig. (2-tailed)
N
eating2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

sai2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

sai2

.442

.268

94

94

94

-.355**

.115

1

.000

.268

94

94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

94
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วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) ของตัวแปรการทําความสะอาดช่อง
ปากและสภาวะอนามัยช่องปากระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากกับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
Descriptive Statistics
group
di2

experiment group
control group
Total

sai2

experiment group
control group
Total

Mean

Std. Deviation

N

4.2917

3.88646

48

10.6739

4.89469

46

7.4149

5.43270

94

12.6250

4.49409

48

9.5000

3.30488

46

11.0957

4.23774

94

Multivariate Testsb
Effect
Intercept

sai1

di1

group

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig.

Pillai's Trace

.187

10.240a

2.000

89.000

.000

Wilks' Lambda

.813

10.240a

2.000

89.000

.000

Hotelling's Trace

.230

10.240a

2.000

89.000

.000

Roy's Largest Root

.230

10.240a

2.000

89.000

.000

Pillai's Trace

.124

6.281a

2.000

89.000

.003

Wilks' Lambda

.876

6.281a

2.000

89.000

.003

Hotelling's Trace

.141

6.281a

2.000

89.000

.003

Roy's Largest Root

.141

6.281a

2.000

89.000

.003

Pillai's Trace

.370

26.188a

2.000

89.000

.000

Wilks' Lambda

.630

26.188a

2.000

89.000

.000

Hotelling's Trace

.588

26.188a

2.000

89.000

.000

Roy's Largest Root

.588

26.188a

2.000

89.000

.000

Pillai's Trace

.529

50.011a

2.000

89.000

.000

Wilks' Lambda

.471

50.011a

2.000

89.000

.000

Hotelling's Trace

1.124

50.011a

2.000

89.000

.000

Roy's Largest Root

1.124

50.011a

2.000

89.000

.000

a. Exact statistic
b. Design: Intercept + sai1 + di1 + group
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Tests of Between-Subjects Effects
Depend
ent
Variabl

Type III Sum of

Source

e

Corrected Model

di2

1621.012a

3

540.337

43.273

.000

sai2

410.030b

3

136.677

9.762

.000

6.351

1

6.351

.509

.478

258.844

1

258.844

18.487

.000

.719

1

.719

.058

.811

sai2

167.504

1

167.504

11.964

.001

di2

650.308

1

650.308

52.080

.000

1.623

1

1.623

.116

.734

di2

1173.190

1

1173.190

93.955

.000

sai2

263.880

1

263.880

18.847

.000

di2

1123.807

90

12.487

sai2

1260.108

90

14.001

di2

7913.000

94

sai2

13243.000

94

di2

2744.819

93

sai2

1670.138

93

Intercept

Squares

di2
sai2

sai1

di2

di1

sai2
group

Error

Total

Corrected Total

df

Mean Square

F

Sig.

a. R Squared = .591 (Adjusted R Squared = .577)
b. R Squared = .246 (Adjusted R Squared = .220)

group
Depend

95% Confidence Interval

ent
Variable group
di2

sai2

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

3.913a

.513

2.893

4.933

control group

11.069a

.524

10.027

12.111

experiment group

12.757a

.543

11.677

13.836

9.363a

.555

8.260

10.466

experiment group

control group

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: sai1 = 8.6489,
di1 = 11.0106.
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วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ของการบริโภคอาหารเพือ่ อนามัยช่องปาก ระหว่างกลุ่ม
ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรม
Dependent Variable:eat2
95% Confidence Interval
group

Mean

experiment group
control group

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

30.868a

.641

29.595

32.142

a

.655

27.084

29.686

28.385

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: eat1
= 28.02.

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:eat2
Type III Sum of
Source

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

2077.998a

2

1038.999

52.881

.000

319.552

1

319.552

16.264

.000

2017.981

1

2017.981

102.707

.000

group

143.545

1

143.545

7.306

.008

Error

1787.956

91

19.648

Total

86521.260

94

3865.954

93

Corrected Model
Intercept
eat1

Corrected Total

a. R Squared = .538 (Adjusted R Squared = .527)
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การวิเคราะห์เพือ่ ผลของตัวแปรปฏิสมั พันธ์รว่ มต่อโปรแกรม
Multivariate Testsc
Effect
Intercept

group

att_2.67 * group

motivate_2.80 * group

treat_2.62 * group

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig.

Pillai's Trace

.970

8.275E2a

3.000

78.000

.000

Wilks' Lambda

.030

8.275E2a

3.000

78.000

.000

Hotelling's Trace

31.827

8.275E2a

3.000

78.000

.000

Roy's Largest Root

31.827

8.275E2a

3.000

78.000

.000

Pillai's Trace

.351

14.047a

3.000

78.000

.000

Wilks' Lambda

.649

14.047a

3.000

78.000

.000

Hotelling's Trace

.540

14.047a

3.000

78.000

.000

Roy's Largest Root

.540

14.047a

3.000

78.000

.000

Pillai's Trace

.124

1.737

6.000

158.000

.116

Wilks' Lambda

.877

1.770a

6.000

156.000

.109

Hotelling's Trace

.140

1.802

6.000

154.000

.102

Roy's Largest Root

.138

3.627b

3.000

79.000

.016

Pillai's Trace

.027

.355

6.000

158.000

.906

Wilks' Lambda

.973

.352a

6.000

156.000

.908

Hotelling's Trace

.027

.349

6.000

154.000

.910

Roy's Largest Root

.024

.619b

3.000

79.000

.605

Pillai's Trace

.098

1.357

6.000

158.000

.235

Wilks' Lambda

.904

1.351a

6.000

156.000

.238

Hotelling's Trace

.105

1.344

6.000

154.000

.241

Roy's Largest Root

.082

2.151b

3.000

79.000

.100

a. Exact statistic
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
c. Design: Intercept + group + att_2.67 * group + motivate_2.80 * group + treat_2.62 * group
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Tests of Between-Subjects Effects
Dependen Type III Sum of
Source

t Variable

Corrected Model

sai2

203.809a

7

29.116

1.714

.118

eating2

718.235b

7

102.605

1.216

.304

di2

1045.179c

7

149.311

7.773

.000

sai2

10273.772

1

10273.772

604.659

.000

151248.740

1

151248.740

1.793E3

.000

di2

4421.745

1

4421.745

230.191

.000

sai2

189.542

1

189.542

11.155

.001

53.735

1

53.735

.637

.427

715.248

1

715.248

37.235

.000

3.998

2

1.999

.118

.889

eating2

360.792

2

180.396

2.138

.125

di2

107.211

2

53.606

2.791

.067

3.618

2

1.809

.106

.899

148.455

2

74.228

.880

.419

di2

3.322

2

1.661

.086

.917

sai2

.063

2

.032

.002

.998

eating2

175.646

2

87.823

1.041

.358

di2

114.262

2

57.131

2.974

.057

sai2

1359.282

80

16.991

eating2

6749.720

80

84.371

di2

1536.719

80

19.209

sai2

12566.000

88

166588.000

88

di2

7487.000

88

sai2

1563.091

87

eating2

7467.955

87

di2

2581.898

87

Intercept

eating2

group

eating2
di2
att_2.67 * group

motivate_2.80 * group

sai2

sai2
eating2

treat_2.62 * group

Error

Total

eating2

Corrected Total

Squares

a. R Squared = .130 (Adjusted R Squared = .054)
b. R Squared = .096 (Adjusted R Squared = .017)
c. R Squared = .405 (Adjusted R Squared = .353)

df

Mean Square

F

Sig.
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การวิเคราะห์นอกเหนือสมมติฐาน
Coefficientsa,b
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error
-9.242

4.925

sc_pre

.218

.079

se_pre

.085

.075

Beta

t

Sig.

-1.876

.067

.378

2.774

.008

.154

1.131

.264

a. Dependent Variable: di2
b. Selecting only cases for which group = experiment group
Coefficientsa,b
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

(Constant)

9.809

7.518

sc_pre

-.088

.100

se_pre

.107

.116

Beta

t

Sig.

1.305

.199

.133

-.884

.382

.140

.926

.360

a. Dependent Variable: di2
b. Selecting only cases for which group = control group
Coefficientsa,b
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error
16.512

5.921

se_pre

.094

.090

sc_pre

-.185

.094

a. Dependent Variable: sai2
b. Selecting only cases for which group = experiment group

Beta

t

Sig.

2.789

.008

.147

1.040

.304

.277

-1.959

.056
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Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error
4.354

5.126

se_pre

.055

.079

sc_pre

.057

.068

Beta

t

Sig.
.849

.400

.106

.698

.489

.128

.841

.405

a. Dependent Variable: sai2
b. Selecting only cases for which group = control group

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error
7.510

6.947

sc_pre

.200

.111

se_pre

.307

.106

Beta

t

Sig.

1.081

.285

.239

1.802

.078

.386

2.904

.006

a. Dependent Variable: eat2
b. Selecting only cases for which group = experiment group
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
26.559

11.242

sc_pre

-.030

.149

se_pre

.080

.173

a. Dependent Variable: eat2
b. Selecting only cases for which group = control group

Coefficients
Beta

t

Sig.

2.363

.023

.031

-.203

.840

.071

.463

.646
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ประวัติย่อผู้วิจยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2558

นายณัฐวุธ แก้วสุทธา
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
กรุงเทพ
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
อาจารย์
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 2 (ทบ.)
คณะทันตแพทยศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษ ฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

