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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพชองปากตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของนักเรียนอายุ 12 ป เขตพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติคลายกัน 2 โรงเรียน จากนั้นสุมเลือก
นักเรียนที่มีอายุ 12 ปที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนละ 30 คนเพื่อ
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพชองปากและกลุมควบคุมไดรับ
การใหทันตสุขศึกษาตามปกติ การเก็บรวบรวมขอมูลกระทํา 2 ครั้ง คือกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช
แบบประเมินความรู แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและ
แบบบันทึกการตรวจคราบจุลินทรีย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที
ผลการศึกษาพบวาภายหลังการเขารวมโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพชองปาก กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
ความรูในการดูแลสุขภาพชองปาก คะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแลสุขภาพชองปาก และคะแนน
เฉลี่ ย พฤติ ก รรมในการตรวจฟ น อย างงา ยสู งกว าก อ นการเข ารว มโปรแกรม และสู งกว ากลุ ม ควบคุ ม อย างมี

นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 กลุ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการแปรงฟ น สู งกวาก อ นการเขา รว ม
โปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมแตกตางจากกลุมควบคุม และพบวาภายหลังการเขารวม
โปรแกรมการส งเสริม สุ ข ภาพชอ งปากกลุม ทดลองมี ค าเฉลี่ ย ปริมาณคราบจุลิ น ทรีย ต่ํ ากวาก อ นการเขารว ม
โปรแกรมและต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถพิสูจนใหเห็นวาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพชองปาก สามารถเพิ่มคะแนน
เฉลี่ยความรูในการดูแลสุขภาพชองปาก คะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแลสุขภาพชองปากและ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการตรวจฟนอยางงาย และสามารถลดคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียของนักเรียนอายุ
12 ป ในเขตพืน้ ที่อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
คําสําคัญ: โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพชองปาก การรับรูสมรรถนะแหงตน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
นักเรียนอายุ 12 ป

Abstract
This quasi-experimental research aimed to evaluate the effectiveness of an oral health promotion
program on oral health behavior among 12 year-old students in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet
Province. Two schools with similar features were selected by purposive sampling as the study groups. The
experimental group received an oral health promotion program on oral health behavior for 12 weeks. The
controlled group received the routine oral health instruction. The data were collected twice at the beginning
and the end of program using tests, questionnaires and plaque records. The data were analyzed by
percentage, mean score, standard deviation, independent t-test and paired sample t-test.
The results revealed that after receiving the oral health promotion program, the experimental group
had significantly higher mean score for oral health care knowledge, self-efficacy recognition and behavioral
performance of simple oral examination and significantly lower plaque score than before receiving the
program and control group at the 0.05 level. The experimental group had also significantly higher mean score
for behavioral performance of correct tooth brushing method at the 0.05 level, but it is not different to control
group.
The findings of this research have proved that an oral health promotion program could improve mean
score of oral health care knowledge, self-efficacy recognition and behavioral performance of simple oral
examination. It could also reduce plaque scores among 12 year-old students in Kosamphi Nakhon District,
Kamphaeng Phet Province.
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