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บทคัดยอ 

  

การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  (1) คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  เพศของ

นักเรียน  ระดับช้ันที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู  อายุของนักเรียน  อาชีพของผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง และ

รายไดของผูปกครองของนักเรียน  (2) สภาวะทันตสุขภาพของนักเรียน  (3) ความรู  ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับ

ทันตสุขภาพ  (4) ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ความรู และทัศนคติ กับพฤติกรรมทันตสุขภาพ และ 

(5) ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมทันตสุขภาพกับโรคฟนผ ุ

                ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4– 6 ในโรงเรียนวัดตําหนักใต  ซ่ึงเปนโรงเรียน

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ที่ไดรับรางวัลสงเสริมทันตสุขภาพดีเดน ระดับจังหวัดนนทบุรี 

ภายใตโครงการเรียนรูคูวิจัย จํานวน 150 คน โดยศึกษาทุกหนวยประชากร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ดานความรูใชขอคําถามที่มีคาความยากงายที่ยอมรบัอยูในชวงระหวาง 0.2-0.8  และคาอํานาจจําแนกมีคา ระหวาง 

0.2 ถึง 1.0  ดานทศันคติและพฤตกิรรมทนัตสุขภาพใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ที่มีความเช่ือม่ัน 0.70 

และ 0.77 ตามลําดบั  วิเคราะหขอมูลดวย  คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแคว 

และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน   

ผลการวิจัยพบวา  (1) นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง ระดบัช้ันที่นกัเรียนกําลังศึกษาอยูมากที่สุดคือ

ช้ัน ป.6 อายุนักเรียนมากที่สุด มีอายุ 12 ป  อาชีพหลักของผูปกครองมากสุด มีอาชีพรบัจางทั่วไป สําหรับการศกึษา

ของผูปกครองมากที่สุดจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สวนรายไดเฉล่ียของครอบครัว มากที่สุด

มีรายไดนอยกวา 15,000 บาทตอเดือน  (2) จากการตรวจสุขภาพชองปากนักเรียน พบวา มีนักเรียน ที่ปราศจากฟนผ ุ

รอยละ 38.7 มีฟนแทผุและยังไมไดรับการรักษา รอยละ 10 เคยถูกถอนฟนแท  รอยละ 1.3  เคยไดรับการรักษาโดยการ

อุดฟนแท  รอยละ 26 และมีประสบการณโรคฟนผุ 0.85 ซ่ี/คน  (3) นักเรียนมีระดับความรูมากที่สุด อยูในระดับ

ปานกลาง ทัศนคติมากที่สุด อยูในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมเก่ียวกับเก่ียวกับทนัตสุขภาพมากทีสุ่ด อยูในระดบั

ปานกลาง  (4) การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน

ของครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียน  และ (5) และวิเคราะหปจจัยมีความ 

สัมพันธกับโรคฟนผุ  พบวา อายุของนักเรียน และ ทัศนคติเก่ียวกับทันตสุขภาพ มีความสัมพันธกับโรคฟนผ ุ
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Abstract 
  

The objectives of this descriptive research were to study:  (1) personal factors 
of students including gender, class level, age, and parents’ occupations, education and 
income;  (2) dental health status of students;  (3) knowledge, attitudes and behaviors 
relating to dental health;  and (4) relations between personal factors, knowledge and 
attitudes and dental behaviors;  and (5) relations between personal factors, knowledge, 
attitudes and dental behaviors and dental caries, all of primary school students.  

The study was conducted among all 150 4th–6th grade students at Wat Tamnak 
Tai School, which was in the designated area of Pranangklao Hospital and had received 
an Excellent Dental Health School Award of Nonthaburi province, under the “Learning 
and Research” Project. Data were collected using a questionnaire, whose knowledge 
difficulty and discrimination values were 0.2–0.8 and 0.2–1.0, respectively, and its 
Cronbach's reliability coefficients for oral health attitudes and behaviors were 0.70 and 
0.77, respectively. Data analyses involved the determination of frequencies, percentages, 
means, standard deviation, Chi-square test values and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 

Results were as follows:  (1) among the students, most of them were female, 
studying in grade 6; the oldest ones were 12 years old. Most of their parents were general 
wage-workers, had completed upper secondary or vocational school, and had the highest 
family income of less than 15,000 baht per month, on average;  (2) concerning dental 
health conditions, of all students, 38.7% had no dental caries, 10% had dental caries in 
permanent teeth without any treatment, 1.3% used to have permanent teeth extraction, 
and 26% used to have filling; and all had a decayed, missing, and filled teeth index of 
0.85;  (3) the students had maximum knowledge, attitudes and dental practices at 
a moderate level;  (4) the families’ average monthly income was associated with students’ 
dental behaviors;  and (5) the students’ age and dental health attitudes were associated 
with their dental caries 
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