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บทคัดย�อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาความรู] 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ]านม̂วงดง 
ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัด อุดรธานีเก็บข]อมูลด]วยแบบสอบถาม ในกลุ^มตัวอย̂าง 
จํานวน 62 คนวิเคราะหAข]อมูลด]วยสถิติเชิงพรรณนา ได]แก̂ ความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและหาความสัมพันธAโดยใช]สถิติไคสแควรAผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSน
เพศชาย ร]อยละ 61.30มีอายุ 8 ปr ร]อยละ 24.20พบกลุ^มตัวอย̂างอยู̂ในระดับช้ันประถมศึกษาปrท่ี2
ร]อยละ 24.2 ในส^วนความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุกลุ^มตัวอย̂างมีความรู]อยู̂ในระดับสูงร]อยละ 54.82 
ทัศนคติด]านทันตสุขภาพ อยู̂ในระดับสูงร]อยละ 45.16 และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 
อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 48.38 ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมในการดูแลช̂องปากได]แก̂ 
ทัศนคติด]านทันตสุขภาพจากการศึกษาเสนอแนะให]เพ่ิมการให]ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของนักเรียน
ทุกระดับช้ันปrโดยอาจเปSนการจัดโครงการให]ความรู]หรือสอดแทรกในรายวิชาเรียนต̂าง ๆ เพ่ือให]
นักเรียนมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลช̂องปากท่ีดีข้ึน เพ่ือเปSนต]นแบบในการรักษาสุขภาพช̂อง
ปากท่ีดีต̂อไป 

 
คําสําคญั :ความรู],ทัศนคติ,พฤติกรรมในการดูแลช̂องปาก 
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Abstract  
This study was a descriptive study to study knowledge, attitude and behavior 

in oral health care of primary school students at Ban Muang Dong School, KhokKlang 
Sub-district, Non Sa-at District, UdonThani Province. Data were collected by questionnaires. 
In the sample of 62people, the data was analyzed using descriptive statistics such as 
number, frequency, percentage, mean, standard deviation. And find relationships 
using chi-square statistics  

The results showed that most of the samples were male, 61.30percent were 
aged 8 years, 24.20 percent found the sample at the level of grade 2 24.20percent, 
while knowledge about dental caries, the sample group had and knowing at a high 
level, 54.82 percent of dental health attitude. Were at a high level of 45.16 percent 
and had behavior in oral health care was at a medium level of 48. 38 percent. 
Factors related to oral care behaviors were Dental health attitude  

From the study, it is recommended to increase the knowledge about dental 
caries of students at every year level. It may be a project to provide knowledge or 
insert in various courses for students to have an attitude. And improved oral care 
behaviors to be a role model for maintaining good oral health  

 
Keywords: knowledge, attitude, behavior in oral care 
 
บทนํา 

การให]ความรู]ความเข]าใจในเร่ืองสุขภาพและทันตสุขภาพน้ันจะต]องเร่ิมมาต้ังแต̂วัยเด็กและ
วัยรุ̂น สะสมและพัฒนาความคิดติดตามกันไปเปSนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต]อง กล^าวว̂าการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพให]ได]ผลระยะยาวน้ันควรจะปลูกฝ\งพฤติกรรมต้ังแต̂ก̂อนวัยเรียนเปSนสําคัญซึ่งการให]
ความรู]ความเข]าใจในเร่ืองสุขภาพ สามารถทําได] 3 ประการ คือ การเรียนรู]จากครอบครัวและ
สิ่งแวดล]อมภายในครอบครัว การเรียนรู]ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และการเรียนรู]จากสังคม
สิ่งแวดล]อมต̂างๆนอกบ]าน และนอกโรงเรียน 

ในความเปSนจริงสุขภาพช̂องปากไม̂ได]แยกต̂างหาก แต̂เปSนส^วนหน่ึงของร̂างกายของบุคคล 
ซึ่งโรคหรือภาวะท่ีมีความปกติหรือผิดปกติต̂าง ๆท่ีเก่ียวข]องกับช̂องปาก หรือท่ีส^วนอ่ืน ๆของร̂างกาย 
ก็มีความเก่ียวข]องกับภาวะแห̂งความผาสุก และคุณภาพชีวิตท้ังน้ัน ดังน้ันภาวะท่ีมีหรือไม̂มีโรคหรือ
ความผิดปกติท่ีเก่ียวข]องกับสุขภาพช̂องปาก ก็ไม̂แตกต̂างไปจากภาวะท่ีมีหรือไม̂มีโรค หรือความ
ผิดปกติของส^วนอ่ืนๆของร̂างกาย สุขภาพช̂องปากจึงเปSนส^วนหน่ึงของสุขภาพร̂างกายท่ีจําเปSนต]อง
ดูแลให]ดี เพราะการมีสุขภาพช̂องปากท่ีดีทําให]บุคคลสามารถรับประทานอาหาร พูด และเข]าสังคมได]
อย̂างมีความสุข และช̂วยส^งเสริมให]สุขภาพโดยท่ัวไปดีด]วย (สิทธิชัย ขุนทองแก]ว และคณะ, 2540, 
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หน]า 19)3 และโรคในช̂องปากก็เปSนโรคท่ีป�องกันได] หากได]รับการพัฒนาด]านพฤติกรรมทันตสุขภาพ 
ดังน้ัน การสร]างค̂านิยมท่ีดีหรือการให]คุณค̂าต̂อสุขภาพช̂องปากท่ีดี ก็จะทําให]ประชาชนมีการพัฒนา
พฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีดีขึ้น 

วัยเด็กจัดเปSนวัยหน่ึงท่ีควรได]รับการสนใจเอาใจใส^จากสังคม เพ่ือพัฒนาเปSนผู]ใหญ^ท่ีมีคุณค̂า 
โดยเฉพาะวัยรุ̂นตอนต]นคือช̂วงอายุ 12-15 ปr (Early adolescence) เน่ืองจากเปSนช̂วงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกด]านมากท่ีสุด กลุ^มเพ่ือนมีอิทธิพลต̂อวัยรุ̂นมากกว̂าวัยอ่ืนของช̂วงชีวิต วัยเด็กเปSนวัยท่ี
มีพัฒนาการทางสติป\ญญาท่ีก]าวหน]าอย̂างรวดเร็ว สามารถคิดหาเหตุผลในด]านต̂าง ๆ เพ่ือหาทาง
แก]ป\ญหาได]อย̂างมีประสิทธิภาพ วัยรุ̂นจะมีความจําดี วิเคราะหAเหตุการณAต̂าง ๆได]ดีวัยเด็กจึงนับเปSน
วัยท่ีมีความสําคัญต̂อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังแก]ไขเปลี่ยนแปลงแนวความคิดท่ีไม̂ถูกต]อง
เก่ียวกับสุขภาพ ตลอดจนความเช่ือท่ีผิดๆ ท่ีมีผลต̂อสุขภาพ ช̂วงวัยแรกรุ̂น คือระยะอายุประมาณ 12-
15 ปr เปSนวัยท่ีมีการเติบโตเปSนหนุ̂มเปSนสาว เปลี่ยนสภาวะทางร̂างกายจากความเปSนเด็กชายเด็กหญิง 
ร̂างกายเติบโตเปSนผู]ใหญ^เกือบเต็มท่ีทุกส^วน 

 
วัตถุประสงค� 

วัตถุประสงค�ทั่วไป 
เพ่ือศึกษาความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปrที่1-6 โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
วัตถุประสงค�เฉพาะ 
1.เพ่ือศึกษาความรู]ในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 โรงเรียน

บ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 

โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี1-6 

โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาโรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีผู]วิจัยได]
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง ดังน้ี 

สถานการณAโรคฟ\นผุในเด็กโดยข]อมูลจากสํานักงานสถิติแห̂งชาติ ปr 2559 พบว̂า เด็กอายุ 12 
ปr ร]อยละ 70 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ และกินเฉลี่ยวันละ 1 คร้ัง พฤติกรรมเหล^าน้ีนอกจากจะ
ทําให]เกิดป\ญหาฟ\นผุในเด็กแล]ว ยังก̂อให]เกิดความเจ็บปวด การติดเช้ือ และสร]างป\ญหาการบดเค้ียว
อาหาร มีผลต̂อนํ้าหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ท่ีสําคัญคือส^งผลกระทบต̂อการเรียน 
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ทําให]เด็กหยุดเรียน และป\ญหาฟ\นผุนําไปสู^การสูญเสียฟ\นในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต]องสูญเสียฟ\น
ท้ังปากในวัยสูงอายุตามมา 

โรคฟ\นผุคือ โรคของฟ\นท่ีมีเน้ือฟ\นถูกทําลายไป โดยมีการทําลายแร̂ธาตุท่ีเปSน องคAประกอบ
สําคัญของเน้ือเย่ือเหล^าน้ี จนทําให]เกิดเปSนรูหรือโพรงท่ีตัวฟ\น ถ]าไม̂ได]รับการรักษาจะลุกลาม ขยาย
ใหญ^และลึกข้ึนเร่ือย ๆ เกิดการเจ็บปวดทุกขAทรมาน และสุดท]ายอาจต]องสูญเสียฟ\น โดยต]องถอน
ออกไปโรคฟ\นผุเกิดจากแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู̂ในช̂องปากรวมตัวกับเศษอาหารและนํ้าลายสะสมกันจน
เปSนคราบเหนียวท่ีเรียกว̂า คราบฟ\น หรือคราบแบคทีเรีย ซึ่งจะเกาะอยู̂บนผิวของฟ\นแบคทีเรียเหล^าน้ี
จะเปลี่ยนสภาพนํ้าตาลและแป�งให]เปSนกรด มีฤทธ์ิทําลายแร̂ธาตุท่ีผิวฟ\น จนก̂อให]เกิดเปSนรู โดยเร่ิม
จากขนาดเล็กมาก ๆ ลุกลามใหญ^ข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปSนโรคฟ\นผุโรคฟ\นผุมักจะพบได]บ̂อยในเด็ก 
แต̂ผู]ใหญ^ก็มีความเสี่ยงด]วยเช̂นกัน โดยมีป\จจัยเหล^าน้ีเปSนส^วนประกอบ 

– การบริโภคอาหารท่ีมีคารAโบไฮเดรต (แป�งและนํ้าตาล) 
– การด่ืมนํ้าท่ีไม̂มีฟลูออไรดAเปSนส^วนประกอบ 
– อาการปากแห]ง 
– การใช]ยาบางชนิด 
– การดูแลรักษาความสะอาดช̂องปากอย̂างไม̂ถูกสุขลักษณะ 

สถานการณAฟ\นผุของคนไทยค̂อนข]างน̂าเปSนห̂วง เพราะจากการสํารวจคุณภาพช̂องปากของ
คนไทยเม่ือปr พ.ศ.2550 พบว̂าเด็กอายุ 3 ขวบ ประมาณ 66% ฟ\นเร่ิมผุแล]ว คือฟ\นนํ้านมยังข้ึนมาไม̂
นานก็เร่ิมผุ จากน้ันพอเร่ิมโตข้ึนอายุได]ประมาณ 5-6 ขวบ จะพบฟ\นผุได]มากข้ึนเปSน 82% แต̂พอเร่ิม
โตข้ึนมาหน̂อยหรืออยู̂ในช̂วงวัยรุ̂น จํานวนผู]ท่ีเปSนโรคฟ\นผุจะลดน]อยลงอย̂างมาก เพราะในวัยน้ีจะ
เร่ิมมีการใส^ใจไปพบหมอฟ\นหรือเพ่ือดัดฟ\น จึงทําให]ใกล]ชิดกับหมอมากข้ึน ส^วนพ̂อแม̂ก็คอยกระตุ]น
เตือนให]แปรงฟ\นให]สะอาดอยู̂บ̂อย ๆ แต̂ท่ีน̂าตกใจกว̂าน้ันก็คือในผู]ใหญ^วัยทํางานท่ีมีอายุ 30 กว̂าปr 
พบว̂าประมาณ 86% มีป\ญหาฟ\นผุกันแทบท้ังน้ัน รวมท้ังยังมีป\ญหาเร่ืองฟ\นโยก โรคเหงือกร̂น ซึ่ง
เฉลี่ยแล]วสูญเสียฟ\นไปถึง 4 ซี่ต̂อคน และจวบจนย̂างเข]าวัยชราหรือเม่ืออายุ 60 ปrข้ึนไป 90% พบว̂า
มีการสูญเสียฟ\น ในบางรายฟ\นเกือบหมดปาก หากเฉลี่ยแล]วก็ประมาณ 14 ซี่ต̂อคน จากการทบทวน
วรรณกรรมผู]วิจัยจึงได]นําแนวคิดหลักการต̂าง ๆ ไปใช]ในการดําเนินงานวิจัยต̂อไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ี เปSนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษา ความรู] 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป�องกันโรคฟ\นผุของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต]นและตอน
ปลายโรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

2. ประชากรกลุ^มตัวอย̂าง 
2.1 ประชากร 

ประชากรผู]ศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปr�ท่ี1-6ท่ีมีรายช่ืออยู̂ใน ทะเบียน
โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จํานวน 62 คน 

2.2 กลุ^มตัวอย̂าง 
กลุ^มตัวอย̂าง คือทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑAการคัดเข]า (Inclusion 

Criteria) ดําเนินการวิจัยในนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปr�ท่ี1-6 เปSนผู]มีรายช่ือในทะเบียนโรงเรียน
บ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และมีความยินยอมให]ความร̂วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม  

3. เคร่ืองมือท่ีใช]ในการทําวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 
 - เพศ   
 - อายุ 
 - ระดับช้ัน 
- การพักอาศัย 

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา1-6 โรงเรียนบ]าน
ม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

 

ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 

 

 

ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ช̂องปาก 
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เคร่ืองมือท่ีใช]ในงานวิจัยคร้ังน้ีเปSนแบบสอบถามท่ีสร]างข้ึน จากการค]นหาข]อมูลจาก
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข]อง โดยในแบบสอบถามน้ันมีข]อคําถามจํานวน 4 ส^วน มีรายละเอียดดังน้ีส^วนท่ี 1 
ข]อมูลท่ัวไป จํานวน 4 ข]อ ได]แก̂ เพศ อายุ ระดับช้ัน อาศัยอยู̂กับใครส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
จํานวน 10 ข]อ ส^วนท่ี 3 แบบวัดทัศนคติด]านทันตสุขภาพ มีจํานวน 10 ข]อ 

4. การเก็บรวบรวมข]อมูลการศึกษาคร้ังน้ีผู]ศึกษาได]ดําเนินการรวบรวมข]อมูลด]วยตนเองโดย
การดําเนินการตามข้ันตอนดังต̂อไปน้ี 

4.1 ผู]ศึกษาเข]าพบนักเรียน เพ่ือแจงวัตถุประสงคAและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและให]กลุ^มตัวอย̂างลงนามในใบยินยอมเข]าร̂วมการศึกษา 

4.2 ดําเนินการเก็บข]อมูลโดยใช]แบบสอบถามท่ีผ^านการตรวจสอบความถูกต]องแก̂กลุ^ม
นักเรียนท่ีต]องการศึกษา 

4.3 ผู]ศึกษานําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บได]มาตรวจสอบความสมบูรณAและความถูกต]องเพ่ือ
เตรียมพร]อมสําหรับการวิเคราะหAข]อมูลต̂อไป 

5. การวิเคราะหAข]อมูลการวิเคราะหAข]อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด]วย 
วิเคราะหAข]อมูลเร่ืองลักษณะทางประชากรของประสบการณAการดูแลสุขภาพช̂องปาก 

ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปาก การใช]สถิติพรรณนา (Descriptive 
statistic) ได]แก̂ จํานวน ความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามลักษณะข]อมูลวิเคราะหA
ข]อมูลโดยใช]โปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 

ผู]วิจัยได]เก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือศึกษา 
ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปr� ท่ี 1-6 
โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข]อมูลท่ัวไป 
จากการศึกษาพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศชาย ร]อยละ 61.30 เพศหญิง 

ร]อยละ 38.70 อายุท่ีมากท่ีสุดคืออายุ 8 ปr ร]อยละ24.20 รองลงมาอายุ 9 ปr ร]อยละ 19.40 และน]อย
ท่ีสุดอายุ7 ปr ร]อยละ 11.30 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^คือประถมศึกษาปrท่ี2 ร]อยละ 24.20 รองลงมา
ประถมศึกษาปrที่ 3 ร]อยละ 19.40และน]อยท่ีสุด ประถมศึกษาปrที่1 ร]อยละ 11.30 ส^วนใหญ^พักอาศัย
อยู̂กับ พ̂อ แม̂ ร]อยละ 53.20 รองลงมา ปู� ย̂า ตา ยายร]อยละ 45.20 และน]อยท่ีสุดคือ ลุง ป�า ร]อยละ 
1.60 

2. ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
จากการศึกษาพบว̂า ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของกลุ^มตัวอย̂าง ส^วนใหญ^มีความรู]

เก่ียวกับโรคฟ\นผุอยู̂ในระดับสูงร]อยละ 54.82 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร]อยละ 33.89 และระดับ
ตํ่า ร]อยละ 11.29 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ระดับความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ 
 

ระดับความรู� จํานวน ( n=62) ร�อยละ 

ความรู]ระดับสูง(80% ข้ึนไป) 34 54.82 
ความรู]ระดับปานกลาง(60-79%) 21 33.89 
ความรู]ระดับตํ่า (60% ลงมา) 7 11.29 
ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) :52.40 (4.62)   
ค^ามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด): 6 (4,10)   

 

3. ทัศนคติด]านทันตสุขภาพ 
จากการศึกษาพบว̂า ระดับคะแนนทัศนคติในด]านทันตสุขภาพ ของกลุ^มตัวอย̂างส^วน

ใหญ^มีระดับทัศนคติในด]านทันตสุขภาพอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 45.16 รองลงมาคือระดับสูง 
ร]อยละ 40.33 และระดับตํ่า ร]อยละ 14.51 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับทัศนคติด]านทันตสุขภาพ 
 

ระดับทัศนคติด�านทันตสุขภาพ จํานวน ( n=62) ร�อยละ 

 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับสูง(มากกว̂า 52.40) 25 40.33 
 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับปานกลาง(52.40) 28 45.16 
 ทัศนคติด]านทันตสุขภาพระดับตํ่า (น]อยกว̂า 52.40) 9 14.51 
ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) : 52.40 (4.62)   
ค^ามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด): 6 (4,6) 

 
 

 
4. พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 

จากการศึกษาพบว̂า ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากของกลุ^มตัวอย̂าง
ส^วนใหญ^มีระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากอยู̂ในระดับปานกลางร]อยละ 48.38 รองลงมา
คือ ระดับสูง ร]อยละ 32.26 และระดับตํ่าร]อยละ 19.36 ตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก 
 
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช�องปาก จํานวน 

(n=62) 
 ร�อยละ 

พฤติกรรมระดับสูง (มากกว̂า 48.20) 20 32.26 
พฤติกรรมระดับปานกลาง (48.20) 30 48.38 
พฤติกรรมระดับตํ่า (น]อยกว̂า 48.20) 

ค^าเฉลี่ย (ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) : 48.20(4.13) 
ค^ามัธยฐาน (ค^าเฉลี่ยตํ่าสุด: ค^าเฉลี่ยสูงสุด) : 7(6,11) 

12 19.36 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธAกับ ความรู] ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

ช̂องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปrท่ี 1-6 โรงเรียนบ]านม̂วงดง ตําบลโคกกลาง อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะหA ตัวแปรต]น ได]แก̂ เพศ อายุ ระดับช้ัน การอาศัย และตัว
แปรตาม ได]แก̂ ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุ ด]านทัศนคติด]านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพช̂องปาก และสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได]ดังน้ี 

1. ข]อมูลท่ัวไป จากการศึกษาพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศชาย ร]อยละ 61.30 เพศ
หญิง ร]อยละ 38.70 อายุท่ีมากท่ีสุดคืออายุ 8 ปr ร]อยละ24.20 รองลงมาอายุ 9 ปr ร]อยละ 19.40 
และน]อยท่ีสุดอายุ7 ปr ร]อยละ 11.30 ระดับการศึกษาส^วนใหญ^คือประถมศึกษาปrท่ี 2 ร]อยละ 24.20 
รองลงมาประถมศึกษาปrที่ 3 ร]อยละ 19.40และน]อยท่ีสุด ประถมศึกษาปrที่1 ร]อยละ 11.30 ส^วนใหญ^
พักอาศัยอยู̂กับ พ̂อ แม̂ ร]อยละ 53.20 รองลงมา ปู� ย̂า ตา ยายร]อยละ 45.20 และน]อยท่ีสุดคือ ลุง 
ป�า ร]อยละ 1.60 

2.ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุจากการศึกษาพบว̂า ความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุของกลุ^มตัวอย̂าง ส^วน
ใหญ^มีความรู]เก่ียวกับโรคฟ\นผุอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 54.82 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร]อยละ 
33.89 และระดับตํ่า ร]อยละ 11.29ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของสุรศักด์ิภักดี, รุจิราดวงสง2(2561) 
ศึกษาความรู] ทัศนคติเก่ียวกับโรคฟ\นผุและการดูแลสุขภาพช̂องปาก ในเด็กก̂อนวัยเรียนของ
ผู]ปกครอง ในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว̂าผู]ปกครองส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับโรคฟ\น
ผุในระดับมาก ร]อยละ 68.90 ทัศนคติเก่ียวกับโรคฟ\นผุในระดับปานกลาง ร]อยละ 52.50 การปฏิบัติ
ด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กในโรงเรียนอยู̂ในระดับมาก ร]อยละ 59.70 

3. ระดับคะแนนทัศนคติในด]านทันตสุขภาพ ของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^ มีระดับทัศนคติใน
ด]านทันตสุขภาพอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 45.16 รองลงมาคือระดับสูง ร]อยละ 40.33 และระดับ
ตํ่า ร]อยละ 14.51ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของเต็มดวง ไทรงาม และคณะ1 (2553) ความรู] ทัศนคติ
และพฤติกรรมการป�องกันโรคฟ\นผุของนักเรียนช̂วงช้ันปrท่ี 3 ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัย ตําบล
โนนข̂า อําเภอพล จังหวัดขอนแก̂นพบว̂า ด]านทัศนคติ เก่ียวกับการป�องกันโรคฟ\นผุ พบว̂านักเรียน
ส^วนใหญ^ มีทัศนคติอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 64.50 รองลงมาคือ มีทัศนคติอยู̂ ในระดับดี ร]อยละ 
35.50  

4. ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปาก ของกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีระดับพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพช̂องปากอยู̂ในระดับปานกลางร]อยละ 48.38 รองลงมาคือ ระดับสูง ร]อยละ 32.26 
และระดับตํ่าร]อยละ 19.36ซึ่งสอดคล]องกับการศึกษาของอุฬาริกา โยสิทธ4 (2558) มีระดับความรู]
ด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กอยู̂ระดับสูง ร]อยละ 60 มีระดับความเช่ือด]านการดูแลสุขภาพ
ช̂องปากของเด็กอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 78.9 มีระดับทัศนคติด]านการดูแลสุขภาพช̂องปากของเด็กอยู̂
ในระดับสูง ร]อยละ 81.1 และมีระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช̂องปากเด็ก ร]อยละ 50.0 อยู̂ใน
ระดับปานกลาง ความรู]เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช̂องปากเด็กมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช̂องปากเด็กอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value = 0.043) 
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ข�อเสนอแนะ 
 1) ควรศึกษาประชากรกลุ^มตัวอย̂างอ่ืน ๆ เพ่ือให]เกิดประโยชนAเพ่ิมมากข้ึน 
 2) ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข]อมูลจากแบบสอบถาม เปSนการสอบถามแบบเชิงลึก 
เพ่ือให]ได]ข]อมูลและความคิดเห็นท่ีถูกต]อง และก̂อให]เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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