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Abstract
Objectives: The purposes of this study were
to develop a social media video to promote knowledge about orthodontic treatment in adolescents
and to evaluate its efficiency and audience’s satis-
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วัสดุและวิธีการ: การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การ
พัฒนาสือ่ และการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ที่วัยรุ่นมีต่อสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์ โดยการพัฒนา
สือ่ นัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สอื่ วีดที ศั น์ประเภทคลิปวีดโี อ ผ่านช่อง
ทางการสือ่ สารคือยูทปู โดยจัดวางเนือ้ หาและออกแบบรูป
แบบการน�ำเสนอในลักษณะสื่อแบบตอบโต้กับผู้ ใช้ โดย
สามารถเลือกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปผ่านตัวเลือกใน
สื่อ หลังจากนั้นน�ำสื่อไปประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจโดยแบบสอบถาม ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ
เจาะจง คือ กลุม่ วัยรุน่ อายุ 16-18 ปี จ�ำนวน 60 คน โดยท�ำ
แบบสอบถาม 2 ชุด คือ 1) แบบประเมินเพือ่ วัดประสิทธิภาพ
คือแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟัน มี
คะแนนเต็ม 12 คะแนน และแบบประเมินทัศนคติทเี่ หมาะสม
เกีย่ วกับการจัดฟัน จ�ำนวน 18 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน โดยวัด
ก่อนและหลังชมสือ่ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสือ่ ซึง่
มีทงั้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ การด�ำเนินเรือ่ ง รายละเอียดของสือ่
ประโยชน์ของสือ่ และความพึงพอใจโดยภาพรวม โดยแต่ละ
ด้านมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ แบบสอบถามและแบบ
ประเมินมีการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
2 ท่านและทดสอบความเข้าใจต่อค�ำถามในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างก่อนน�ำไปใช้จริง วิเคราะห์
ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบที
ผลการศึกษา: หลังการชมสื่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟันเพิ่มขึ้นแตก
ต่างจากก่อนชมสื่ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .001)
และมี ค ะแนนทั ศ นคติ ที่ เ หมาะ สมเกี่ ย วกั บ การจั ด ฟั น
เพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อนชมสื่ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p< .001) นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การด�ำเนิน
เรื่อง (4.544±0.523) รายละเอียดของสื่อ (4.446±0.471)
ประโยชน์ของสื่อ (4.571±0.618) และความพึงพอใจโดย
ภาพรวม (4.537±0.506)
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faction
Materials and Methods: This study comprised two sessions. The first session consisted of
the production of an interactive video designed to
be launched on the social media Youtube website
to promote correct knowledge about orthodontic
treatment for adolescent audiences. The second
session consisted of the evaluation of the audiences’ correct knowledge in orthodontic treatment and
their satisfaction via questionaires. The sample
for this study consisted of 60 adolescents (16-18
years). The first questionnaire consisted of two
parts. Part I was used to assess the audiences’ correct knowledge about orthodontic treatment in
adolescents (total score 12 points), and to assess
the audiences’ attitude to orthodontic treatment
(total score 90 points) before and after watching the video. This questionnaire was administered before and after showing the video. Part II
was used to evaluate the audiences’ satisfaction
towards this video from four aspects: story continuity, content, benefit and overall satisfaction. This
questionnaire was administered only after showing
the video. The content validity of the questionnaire
was approved by two experts, and tested in similar
but separate samples. Data were analyzed using
descriptive statistics and the Paired T-test.
Results: The audiences’ correct knowledge
about orthodontic treatment in adolescents and attitude score were statistically significantly improved
after watching the video (p< .001). The audiences’
mean satisfaction scores were high (score 4 of 5)
for all four aspects: story continuity (4.544±0.523),
content (4.446±0.471), benefit (4.571±0.618) and
overall satisfaction (4.537±0.506).
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บทสรุป: กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อที่พัฒนา
ขึ้น และมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีทัศนคติที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดฟันเพิ่มขึ้น
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Conclusions: The sample audiences were satisfied with this video. They had better understanding regarding orthodontic treatment in adolescents
after watching the video as well as improved attitude towards the orthodontic treatment.

ค�ำส�ำคัญ: สื่อสังคมออนไลน์ วัยรุ่น จัดฟัน ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ

บทน�ำ

ปัจจุบันประชาชนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นให้
ความสนใจเกี่ยวกับการจัดฟัน และได้แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดฟันจากหลายแหล่งซึง่ ทันตแพทย์จดั ฟันและทันตแพทย์
ทัว่ ไปเป็นบุคลากรหลักในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทันตกรรมจัด
ฟัน อาทิ ความจ�ำเป็นในการจัดฟันแผนการรักษา และขัน้ ตอน
การรักษา แต่ข้อมูลที่วัยรุ่นต้องการมักจะเป็นในเรื่องของค่า
ใช้จ่ายและมุมมองในเรื่องความสวยงามเป็นหลัก ท�ำให้สาร
ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับเกิด
เป็นช่องว่างทางการสื่อสาร (Information Gap) ส่งผลให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟันตามมา(1,2,3)
กลุ่มผู้ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดฟันมักเป็นกลุ่มวัย
รุ่น โดยวัยรุ่นหรือ Adolescence หมายถึง ภาวการณ์เจริญ
เติบโต หรือการเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ(4) โดยเป็นประชากรช่วง
อายุระหว่าง 11-21 ปี(5) ซึ่งธรรมชาติของวัยรุ่นนั้นจะเริ่ม
ค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองโดยการสร้างการยอมรับจากกลุม่
เพื่อน จึงมักจะสนใจและดูแลเอาใจใส่รูปร่างและบุคลิกภาพ
ของตนมากขึ้น(2,6,7) จึงพบว่าประชากรกลุ่มนี้แสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดฟันมาก(2)
การจัดฟัน หรือทันตกรรมจัดฟันนั้นหมายถึง การให้ค�ำ
แนะน�ำ การป้องกันและการรักษาการสบฟันที่ผิดปกติ เพื่อ
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างฟันและกระดูกใบหน้า ตลอดจน
การสบฟัน และการท�ำหน้าทีบ่ ดเคีย้ วทีเ่ ป็นปกติ(8,9,10) ซึง่ การ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ประสบความส�ำเร็จนั้น ประกอบ
ด้วยหลายปัจจัยทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ(11)
การจัดฟันแฟชั่นหมายถึง การพยายามใส่เครื่องมือ
ที่เลียนแบบการจัดฟันแบบติดแน่น ที่ทันตแพทย์ ใช้ ในการ
รักษาผู้ป่วย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อความสวยงามหรือความ
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โก้เก๋(1) โดยสาเหตุของการจัดฟันแฟชั่นของวัยรุ่นมีได้หลาย
สาเหตุ สาเหตุหนึง่ อาจเกิดจากช่องว่างของการสือ่ สารระหว่าง
ทันตแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่นที่ต้องการจัดฟันเพื่อแฟชั่น(2)
ในมุมมองของทันตแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาการสบ
ฟันและการบดเคีย้ วทีผ่ ดิ ปกติ ท�ำให้ฟนั ท�ำหน้าทีบ่ ดเคีย้ วได้ดี
ขึ้น(2) แต่ใช่ว่าการจัดฟันจะมีเพียงข้อดีเท่านั้น ข้อเสียหรือผล
ข้างเคียงที่ต้องพึงระวังก็มีเช่นกัน เช่น ความเสี่ยงในการเกิด
ฟันผุและเหงือกอักเสบระหว่างการใส่เครื่องมือจัดฟัน, ความ
เสีย่ งในการเกิดรากฟันละลาย และการคืนกลับของฟันในกรณี
ทีค่ นไข้ไม่ใส่เครือ่ งมือคงสภาพตามค�ำแนะน�ำของทันตแพทย์
แต่ในมุมมองของกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่มักมองว่าการจัดฟัน
จะช่วยท�ำให้ดูสวยขึ้น, พัฒนาบุคลิกภาพ, เสริมสร้างความ
มั่นใจ และท�ำให้รู้สึกว่าตนเองได้ท�ำตามกลุ่มเพื่อน เป็นการ
ตามกระแสแฟชั่นโดยไม่ตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดฟัน ได้แก่ ความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอนการรักษา,
ความล�ำบากในการรับประทานอาหาร อีกทั้งการจัดฟันยังมี
ค่าใช้จา่ ยทีแ่ พง ซึง่ จะเห็นได้วา่ กลุม่ วัยรุน่ ให้ความส�ำคัญเกีย่ ว
กับประเด็นต่างๆในทางทันตกรรมจัดฟันแตกต่างจากกลุ่ม
ทันตแพทย์อย่างชัดเจน(2,12) ประกอบกับวัยรุ่นมีทัศนคติและ
ค่านิยมเกีย่ วกับการจัดฟันว่าเป็นการได้ทำ� ตามกลุม่ เพือ่ นและ
ตามกระแสแฟชัน่ ส่งผลให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับการจัดฟัน เช่น
การจัดฟันโดยไม่จ�ำเป็นซึ่งสามารถน�ำไปสู่การจัดฟันแฟชั่น
ตามมา(2)
ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลการจัดฟันของวัยรุน่
ในช่วงอายุดงั กล่าว คือกลุม่ วัยรุน่ ในยุค generation Z ทีเ่ กิด
ในปี พ.ศ. 2538-2555 ผู้ซึ่งเติบโตมาในยุคของเทคโนโลยี
และมีการเข้าถึงสื่อต่างๆ รอบตัวผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างรวด
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เร็ว(13) มักเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองจากทาง
อินเตอร์เน็ตและการปรึกษาผู้มีประสบการณ์การจัดฟันก่อน
ที่จะมาปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(1) ประกอบกับมุมมอง
ที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ วิทยุ
โทรทัศน์ โรงเรียน และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น มากกว่าการให้
ค�ำปรึกษากับกลุม่ วัยรุน่ ด้วยตัวทันตแพทย์เองโดยตรง(2,3) อีก
ทัง้ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตปัจจุบนั มีการขายสินค้าเพือ่ การจัดฟัน
แฟชั่นอยู่เป็นจ�ำนวนมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของวัยรุ่น จึงพบว่าช่องทางการสื่อสารที่ไม่ตรงกันท�ำให้การ
สือ่ สารระหว่างทันตแพทย์กบั กลุม่ วัยรุน่ ไม่ประสบความส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ซึ่งหากทันตแพทย์และวัยรุ่นได้มีโอกาสสื่อสารกัน
ผ่านช่องทางต่างๆทีเ่ หมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีขา่ วสารเข้ามา
ช่วยเสริม น่าจะช่วยลดช่องว่างดังกล่าว และท�ำให้การรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันประสบความส�ำเร็จมากขึ้น(2,3)
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มวัย
รุน่ อย่างมาก เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
ยูทูป (Youtube) ซึ่งพบว่า ยูทูป (Youtube) เป็นเว็บไซต์
ที่มีลักษณะเปิดให้คนน�ำคลิปวีดีโอของตนไปฝากไว้ ให้ผู้อื่น
ได้รับชม และจากสถิติการใช้ยูทูปพบว่ามีผู้ ใช้ถึง 26.5 ล้าน
คน โดยเว็บไซต์นี้มีการที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายรวมถึงได้รับความนิยมทั่วโลก และยังมี
ฟังก์ชนั ต่างๆ เพือ่ ช่วยผูฝ้ ากคลิปนัน้ ในการสร้างความน่าสนใจ
แก่คลิปของตนเองได้(14) หนึง่ ในนัน้ คือสือ่ แบบตอบโต้กบั ผู้ ใช้
(Interactive Video) ซึ่งมีความหมายคือสื่อวีดิทัศน์ที่สร้าง
ขึ้นมาโดยที่ผู้รับชมสื่อมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ได้ ท�ำให้
ผูร้ บั ชมสือ่ มีความประทับใจและเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจาก
การทดลองใช้(15) ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวจะสามารถช่วย
ในการส่งสารไปสู้ผู้รับสารที่เป็นวัยรุ่นได้ดี เนื่องจากสามารถ
ให้ทั้งข้อมูลความรู้และความบันเทิงควบคู่ไปด้วยกัน
จากข้อมูลข้างต้น ชี้ชัดถึงช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร (Information Gap)(2) กล่าวคือ
ระหว่างทันตแพทย์กับกลุ่มวัยรุ่น ทางผู้วิจัยตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดฟันทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
ของทันตบุคลากรว่าเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการลดช่องว่างของ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฟันระหว่างทันตแพทย์และวัย
รุน่ จึงได้พยายามปิดช่องว่างดังกล่าวโดยใช้สอื่ ทีม่ ที งั้ สาระและ
บันเทิง (Edutainment)(16) มุง่ ส่งเสริมให้วยั รุน่ มีการรูเ้ ท่าทัน
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ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการจัดฟันมากยิ่งขึ้น จึงได้ท�ำการพัฒนา
สือ่ เพือ่ ส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการจัดฟันทีเ่ หมาะสมกับวัยรุน่
และประเมินประสิทธิภาพของสื่อนั้นโดยมีสมมติฐานว่าสื่อที่
ผลิตขึ้นนั้นสามารถท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดฟันเพิม่ ขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลงทัศนคติเกีย่ วกับการจัด
ฟัน มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียง
เรือ่ งเฉพาะบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้ข้อมูลทางทันต
กรรมจัดฟันที่เข้าถึงสภาวะของเด็กวัยรุ่นและสามารถสื่อสาร
เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษานีแ้ บ่งการด�ำเนินการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ
1) ระยะการพัฒนาสือ่ และ 2) ระยะการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจที่วัยรุ่นมีต่อสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์ โดย
เครือ่ งมือและวัสดุทใี่ ช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้วย สือ่ วีดที ศั น์
บนสังคมออนไลน์ที่ผลิตขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ความรู้
เกีย่ วกับการจัดฟันส�ำหรับวัยรุน่ และแบบประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจต่อสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์ที่ผลิต
ขึ้นดังกล่าว ระยะการพัฒนาสื่อแบ่งการท�ำงานเป็น 3 ขั้น
ตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนศึกษาช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร
ระหว่ า งทั น ตแพทย์ กั บ กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ในการรั ก ษาทางทั น ตกรรมจัดฟันโดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง(1,2,3) จาก
นัน้ เข้าสูข่ นั้ ตอนการออกแบบสือ่ สร้างบท ออกแบบฉาก เขียน
ภาพนิ่งและข้อความเพื่อก�ำหนดแนวทางในการถ่ายท�ำและ
ผลิตภาพเคลื่อนไหว คัดเลือกตัวแสดง แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการ
สร้างและพัฒนาสือ่ ตามแผนงานทีอ่ อกแบบไว้ ผูว้ จิ ยั เลือกผลิต
สื่อวีดีทัศน์ประเภทคลิปวีดีโอ ในลักษณะสื่อแบบตอบโต้กับ
ผู้ ใช้ (Interactive video clip) ผ่านช่องทางการสือ่ สารบนสือ่
สังคมออนไลน์ เนือ้ หาหลักในสือ่ ครอบคลุมข้อมูลในประเด็นที่
วัยรุน่ ต้องการรับทราบเกีย่ วกับการจัดฟันทีม่ าจากการทบทวน
วรรณกรรม ทัง้ การรักษาทางทันต กรรมจัดฟันโดยทันตแพทย์
อาทิ ขัน้ ตอนการรักษา อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการจัดฟัน สิง่ ทีจ่ ะเกิด
ขึ้นระหว่างและหลังจัดฟัน ค่าใช้จ่าย และความแตกต่างจาก
การจัดฟันแฟชั่น หลังจากนั้นเข้าสู่ระยะที่สองคือการประเมิน
ประสิทธิภาพและวัดความพึงพอใจทีว่ ยั รุน่ มีตอ่ สือ่ วีดที ศั น์บน
สังคมออนไลน์นี้ โดยน�ำสือ่ ดังกล่าวนีไ้ ปประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกแบบเจาะจง คือกลุม่
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วัยรุ่นอายุระหว่าง 16-18 ปี ซึ่งวัยรุ่นในช่วงอายุนี้ จะก�ำลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ผู้วิจัย
จึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโรงเรียนสายสามัญหนึ่งโรงเรียน จ�ำนวน 44
คน และโรงเรียนสายวิชาชีพหนึ่งโรงเรียน จ�ำนวน 16 คน ใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 60 คน
โดยในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง 44 คน และเพศ
ชาย 16 คน สาเหตุที่เลือกนักเรียนใน 2 โรงเรียนนี้มาเป็นก
ลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง
ที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้จากนั้นสร้างแบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพ และวัดความพึงพอใจของวัยรุ่นที่มีต่อของสื่อ
วีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ
1) แบบประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพ คือแบบประเมินความ
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟัน มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน
และแบบประเมินทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดฟันซึ่งประกอบด้วย
ทัศนคติด้านค่านิยมในการจัดฟัน ด้านความเชื่อถือในการจัด
ฟันกับทันตแพทย์กับการจัดฟันแฟชั่น ด้านความเชื่อถือต่อ
แหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดฟัน จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ
คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 90 คะแนน โดย
วัดก่อนและหลังชมสือ่ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การด�ำเนินเรื่อง รายละเอียด
ของสือ่ ประโยชน์ของสือ่ และความพึงพอใจโดยภาพรวม และ
ค�ำถามปลายเปิดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะจากผูช้ มสือ่ โดยวัดหลัง
ชมสื่อแบบสอบถามทั้งสองชุดได้ถูกน�ำไปทดสอบกับกลุ่มวัย
รุ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการน�ำไปใช้จริง
จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การทดสอบ
ที (Paired T-test) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ
และเปรียบเทียบทัศนคติ ก่อนและหลังการรับชมสื่อ และใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส�ำหรับความ
พึงพอใจต่อสื่อ
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ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่อ
ผลผลิ ต คื อ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ป ระเภทคลิ ป วี ดี โ อ (Video
clip) ความยาวประมาณ 15 นาทีผ่านช่องทางการสื่อสารคือ
ยูทูป โดยจัดวางเนื้อหาและออกแบบรูปแบบการน�ำเสนอใน
ลักษณะสื่อแบบตอบโต้กับผู้ ใช้ โดยผู้ชมสื่อสามารถเลือก
เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปผ่านตัวเลือกในสื่อ เนื้อหาหลักใน
สื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจของวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะ
จัดฟัน โดยน�ำเสนอความรู้ทางทันตกรรมจัดฟันในส่วนของ
การจัดฟันโดยทันตแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยข้อก�ำหนดด้าน
ความจ�ำเป็นในการจัดฟัน ขั้นตอนการรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ การปฏิบัติตนระหว่างรับการรักษา ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การรักษาและการปฏิบัติตนหลังรับการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันกับทันตแพทย์ และการจัดฟันแฟชัน่ โดยกล่าวถึงความ
หมายและรูปแบบของการจัดฟันแฟชั่น ข้อเสียและอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้ของการจัดฟันแฟชั่น ในรูปแบบของทางเลือก
ของวัยรุน่ หญิงคนนี้ น�ำเสนอออกมาในรูปแบบของสือ่ ตอบโต้
กับผู้ ใช้ กล่าวคือผู้ที่ชมสื่อสามารถเลือกตอนต่อไปได้ ท�ำให้
ผูช้ มสือ่ ได้มสี ว่ นร่วมและรูส้ กึ เหมือนกับได้มสี ว่ นในการตัดสิน
ใจของตัวละครนัน้ จริงๆ สือ่ วีดที ศั น์บนสังคมออนไลน์ทพี่ ฒ
ั นา
ขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถรับชมได้ทาง youtube.com/
watch?v=XQwJG_yxmos

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประเมินจากการให้
กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดฟันทั้งก่อนและหลังการรับชมสื่อ จากนั้นน�ำ
ข้อมูลจากการท�ำแบบทดสอบทั้ง 2 ชุดมาเปรียบเทียบผล
กัน ซึ่งแบบทดสอบแต่ละชุดนั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน
และแบบประเมินทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดฟันมี 18 ข้อ ข้อละ
5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 90 คะแนน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
มีคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ก่อนรับชมสื่อเท่ากับ
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผล 10.87 คะแนน และคะแนนค่าเฉลีย่ ความรู้ ความเข้าใจ หลังรับ
การพัฒนาสือ่ ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจและ ชมสื่อเท่ากับ 11.67 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟัน เปรียบเทียบก่อนและหลังการรับ ความเข้าใจก่อนและหลังรับชมสือ่ ด้วยการใช้สถิตเิ ชิงวิเคราะห์
ชมสื่อ และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของวัยรุ่นที่มีต่อสื่อ
คือการทดสอบที พบว่าหลังการชมสื่อ กลุ่มตัวอย่างมีความ
รู้เพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อนชมสื่ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p< .001) (ตารางที่ 1) และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
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ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟันก่อนและหลังรับชมสื่อ
ระหว่างเพศและระหว่างบริบททางสังคมของสองโรงเรียนด้วย
สถิติเชิงวิเคราะห์โดยการทดสอบทีพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ในส่วนของแบบ
ประเมินทัศนคติพบว่าคะแนนทัศนคติกอ่ นการรับชมสือ่ เท่ากับ
62.45±5.225 คะแนน และคะแนนทัศนคติหลังการรับชมสื่อ
เท่ากับ 66.37±5.837 คะแนน จากการใช้สถิติเชิงวิเคราะห์
โดยการทดสอบทีพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติทเี่ หมาะสมต่อ
การจัดฟันเพิม่ ขึน้ แตกต่างจากก่อนชมสือ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p< .001) (ตารางที่ 3) และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดฟันระหว่างเพศและระหว่างบริบททางสังคม
ของสองโรงเรียนก่อนและหลังรับชมสือ่ โดยการทดสอบทีพบ
ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของวัยรุ่นที่มีต่อสื่อ
การทดสอบความพึงพอใจต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น จากการ
ใช้แบบประเมินหลังการรับชมสื่อ ซึ่งแบบประเมินความพึง
พอใจต่อสื่อแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การด�ำเนินเรื่อง ราย
ละเอียดของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ และความพึงพอใจโดย
ภาพรวม โดยแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อย ซึ่งมีคะแนนเต็มข้อ
ละ 5 คะแนนผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ การด�ำเนิน
เรื่อง (4.544±0.523) รายละเอียดของสื่อ (4.446±0.471)
ประโยชน์ของสือ่ (4.571±0.618) และความพึงพอใจโดยภาพ
รวม (4.537±0.506) (ตารางที่ 5)
ผลจากค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากผู้ชม
สื่อ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟัน
Table 1 Mean scores from the assessment of the audiences’ correct knowledge about orthodontic treatment
questionaires

ก่อนการรับชมสื่อ (Before watching the video)
หลังการรับชมสื่อ (After watching the video)

Mean score (คะแนน)

10.87
11.67

SD

1.11
0.73

ค่า t
-6.065

P-value

< .001 ***

Paired T-test

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดฟันระหว่างเพศและระหว่างบริบททาง
สังคม
Table 2		 Comparison of Mean scores from the assessment of the audiences’ correct knowledge about orthodontic treatment questionnaires between sexs and two schools
Mean score (คะแนน)
Mean score (คะแนน)
ก่อนการรับชม
หลังการรับชม
N (คน)
ค่า t P-value
(Score before watching
the video)

เพศ

(Score after watching
the video)

ค่า t

P-value

หญิง (F)

44

10.909 ± 1.137

-0.487

0.628

11.681 ± 0.800

-2.265

0.792

โรงเรียน

ชาย (M)
สามัญ

16
44

10.750 ± 1.065
10.932 ± 1.021

0.658

0.518

11.625 ± 0.500
11.796 ± 0.408

1.583

0.133

(School)

(High school)

16

10.688 ± 1.352

(sex)

วิชาชีพ
(Technical
school)
Paired T-test

11.313 ± 1.195
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“เนื้อหามีความแปลกใหม่ เสนอมุมมองหลายมุมมอง”
(แบบสอบถามหมายเลข 45)
“ช่วยพัฒนาสือ่ ต่อไป และช่วยปรับปรุงสือ่ ในประเภทอืน่
ให้เหมาะสมด้วย” (แบบสอบถามหมายหมายเลข 56)
“เพิ่มเนื้อหามากกว่านี้ และขอข้อมูลในการรักษาเพิ่ม
ขึ้น” (แบบสอบถามหมายเลข 12)
“เพิม่ เนือ้ ให้ชดั เจนว่าการจัดฟันแฟชัน่ มีผลเสียอย่างไร”
(แบบสอบถามหมายเลข 20)
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บทวิจารณ์

ผู้วิจัยเลือกผลิตสื่อวีดีทัศน์ประเภทคลิปวีดีโอ เพื่อ
กระจายข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน
ไปยังกลุม่ วัยรุน่ ซึง่ เป็นเป้าหมาย โดยคลิปวีดโี อนัน้ สามารถส่ง
ต่อ (Share) ได้คล้ายการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เป็นการ
สื่อสารระหว่างหนึ่งคนกับคนหลายๆ คน (Point-to-many)
ท�ำให้ชว่ ยในการส่งต่อออกไปสูก่ ลุม่ วัยรุน่ เป้าหมายด้วยความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น(16) อีกทั้งใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งวัยรุ่น
ในปัจจุบันให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างมาก(17)

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟัน
Table 3 Mean scores from the assessment of the audiences’ attitude to orthodontic treatment questionaires
Mean score (คะแนน)
SD
ค่า t
P-value
62.45
5.225 -5.764 < .001 ***
ก่อนการรับชมสื่อ (Before watching the video)
66.37
5.837
หลังการรับชมสื่อ (After watching the video)
Paired T-test

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลคะแนนการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟันระหว่างเพศและระหว่างบริบททางสังคม
Table 4		 Comparison of Mean scores from the assessment of the audiences’ attitude to orthodontic treatment
questionnaires between sexs and two schools
Mean score (คะแนน)
ก่อนการรับชม
N (คน)
ค่า t
(Score before watching
the video)

เพศ (sex) หญิง (F)
ชาย (M)
สามัญ
โรงเรียน
(School)

44
16
44

63.25 ± 5.217
60.25 ± 4.726
63.273 ± 5.262

16

60.19 ± 4.534

Mean score (คะแนน)
P-value

-2.017

0.048

2.079

0.042

หลังการรับชม
(Score after watching
the video)

67.273 ± 5.513
63.875 ± 6.152
67.386 ± 5.499

ค่า t

P-value

-2.047

< .045*

2.327

< .024*

(High school)

วิชาชีพ

63.563 ± 5.989

(Technical
school)
Paired T-test

ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อสื่อ
Table 5 Mean scores from the assessment of the audiences’ satisfaction to the media
หัวข้อ
N (คน)
Mean scores

การด�ำเนินเรื่อง (Continuity)
รายละเอียดของสื่อ (Content of the media)
ประโยชน์ของสื่อ (Benefit of the media)
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อสื่อ (Overall satisfaction to

media)

60
60
60
60

(คะแนน)
4.544
4.446
4.571
4.537

SD

0.523
0.471
0.618
0.506
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ส่วนผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดฟันเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับชมสื่อที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจ เพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อน
ชมสื่ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และยังพบว่าเมื่อพิจารณา
ระหว่างเพศและระหว่างบริบททางสังคมนัน้ ไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบก่อนและหลังนัน้
น่าจะเป็นผลมาจากการใช้สอื่ ออนไลน์ ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นสิง่ ที่
อยูใ่ นความสนใจของประชากรวัยรุน่ เพือ่ ให้ตนเองรูส้ กึ ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งและสร้างความทันสมัยให้ตนเองได้และยังเป็นการ
สร้างกระแสโน้มน้าวใจให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกร่วมกัน เพิ่ม
โอกาสในการรับรู้และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสารที่สื่อ
ออกมา(17) ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้ว่าสื่อออนไลน์ที่สร้าง
ขึ้น สามารถส่งผลต่อวัยรุ่นให้เพิ่มความรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดฟันและการจัดฟันแฟชั่นได้
ส่วนผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟันเปรียบ
เทียบก่อนและหลังการรับชมสือ่ ทีพ่ บว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
ทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดฟันเพิ่มขึ้นแตกต่างจาก
ก่อนชมสื่ออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยทัศนคติที่เหมาะสม
นี้ ได้แก่ การเข้าใจในจุดประสงค์ของทันตกรรมจัดฟัน, การ
เลือกรับแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับการจัดฟัน และสามารถพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างการจัดฟันและการจัดฟันแฟชัน่ ได้ กล่าว
ได้วา่ สือ่ ทีผ่ ลิตขึน้ นีส้ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนคติของกลุม่
ตัวอย่างที่มีต่อการจัดฟัน และยังพบว่าเมื่อพิจารณาระหว่าง
เพศและระหว่างบริบททางสังคมของสองโรงเรียนที่แตกต่าง
กัน โดยโรงเรียนหนึง่ เป็นโรงเรียนสายสามัญส่วนอีกโรงเรียน
หนึ่งเป็นโรงเรียนสายวิชาชีพนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติทั้งก่อนและหลังรับชมสื่อโดยเพศหญิงมี
คะแนนทัศนคติทเี่ หมาะสมเกีย่ วกับการจัดฟันมากกว่าเพศชาย
การทีเ่ พศหญิงมีคะแนนทัศนคติทเี่ หมาะสมเกีย่ วกับการ
จัดฟันมากกว่าเพศชายสามารถอธิบายได้โดยอ้างอิงจากศึกษา
ที่ผ่านมาที่กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นมีความพยายามติดตามข้อมูล
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแฟชั่นเพื่อให้ทันสมัย เป็นที่
ยอมรับของเพื่อนฝูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นหญิง(4) ดัง
นั้นในวัยรุ่นเพศหญิงจึงมีทัศนคติต่อการจัดฟันที่แตกต่างกับ
วัยรุ่นเพศชายตามผลการศึกษา
การที่คะแนนทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดฟัน
ระหว่างสองโรงเรียนที่มีบริบททางสังคมต่างกัน มีผลแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญนัน้ อาจเกิดได้จากการทีว่ ยั รุน่ จะมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจตามการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวัย(18) ดังนั้นการที่วัย
รุ่นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงมีผลที่ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ จิตใจและทัศนคติออกมาแตก
ต่างกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าประเด็นนีม้ คี วามน่าสนใจในการศึกษา
ต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อในอนาคตเพื่อเหมาะ
สมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ส่วนผลค่าเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจต่อสือ่ ออนไลน์
ที่อยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้ง 4 หัวข้อ คือการด�ำเนินเรื่อง,
รายละเอียดของสือ่ , ประโยชน์ของสือ่ และความพึงพอใจโดย
ภาพรวม โดยทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จของการสร้างสื่อนี้เกิดจากขั้นตอนการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมทีท่ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั ทราบถึง Information Gap(2) ทีเ่ กิด
ขึ้น จึงได้พัฒนาสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผลจากการศึกษา
ดังกล่าวและสอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมาย ดังนัน้ กลุม่ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้เลือกใช้สื่อชนิดสื่อบนสังคมออนไลน์และเป็นสื่อประเภท
Edutainment ที่เป็นการน�ำจุดเด่นของการศึกษา (Education) และความบันเทิง (Entertainment) มาประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน โดยการน�ำเสนอเนื้อหาสาระของการศึกษา
ในรูปแบบของความบันเทิงทีก่ ระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคสนใจติดตาม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในหมู่ผู้บริโภคด้วย
กัน และน�ำเนื้อหาสาระที่ได้รับไปสู่การปฏิบัต(16)
ิ รวมถึงราย
ละเอียดในสื่อนั้นล้วนถูกออกแบบมาให้ตรงกับความชอบ
ความพอใจของวัยรุน่ เช่น เนือ้ เรือ่ งในสือ่ วีดที ศั น์นนั้ เป็นเรือ่ ง
ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และ
เนือ้ เรือ่ งทีเ่ น้นไปทีก่ ารเป็นทีย่ อมรับของสังคม ซึง่ สอดคล้อง
กับการทบทวนวรรณกรรมทีก่ ล่าวไว้วา่ การได้รบั การยอมรับ
จากสังคมนั้นวัยรุ่นจะเพียรพยายามหาหนทางเพื่อให้ตนเป็น
หนึ่งในสังคมด้วยความต้องการถึงพื้นที่หรือจุดยืนที่เขามีตัว
ตน(4)
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อสือ่ อยูใ่ นเกณฑ์ทพี่ งึ พอใจมากซึง่ ท�ำให้เกิดการเปิดรับ
ข้อมูลที่อยู่ในสื่อ ส่งผลให้หลังการรับชมสื่อนั้นกลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
ทางผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามสนใจในการพัฒนา
และน�ำสือ่ ไปใช้วา่ ควรเริม่ จากความเข้าใจกลุม่ เป้าหมายอย่าง
ถ่องแท้ถงึ มุมมองและความคิด อีกทัง้ ควรศึกษาหาข้อมูลเกีย่ ว
กับสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการน�ำเสนอสื่อที่เหมาะสม
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ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณต่อกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

สรุปผล

สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ บ นสั ง คมออนไลน์ ที่ พั ฒ นามาจากกรอบ
แนวคิดที่จะลดช่องว่างของข้อมูลข่าวสารด้านทันตกรรมจัด
ฟันระหว่างทันตแพทย์และกลุ่มวัยรุ่นนี้ ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อสื่อที่พัฒนาขึ้น และมีความรู้ ความเข้าใจ
รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดฟันเพิ่มขึ้น
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