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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1.  ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ปจจยัดาน
ครอบครัวและปจจัยดานสังคมที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา   2.  เปรยีบเทยีบ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทําใหเกิดโรคฟนผุของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในดานประเภท
ปริมาณ  และความถี่ของการบริโภคอาหาร  กลุมตัวอยางจํานวน  236  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก  แบบสัมภาษณ  จํานวน  2  ชุด  1)  แบบสัมภาษณนักเรียนอายุ  9 ป  และ 12 ป  2)  แบบสัมภาษณ
ผูปกครองนักเรียน  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  และรอยละ  สรุปผลการวิจัยได
ดังนี้   
 1)  ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนปจจยัสําคัญที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียน
ประถมศึกษา  รองลงมาคือ  ปจจัยดานการดูแลทันตสุขภาพ  ปจจัยดานสังคม  และปจจัยดานครอบครัว 
 2)  นักเรียนประถมศึกษาที่มีการบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรตในปริมาณมากและ
ความถี่บอยครั้ง  จะเกิดโรคฟนผุไดมากกวานักเรียนที่บริโภคในปริมาณต่ําและความถี่นอยครั้ง 
 3)  นักเรียนประถมศึกษาที่มีความถี่ในการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อบอยครั้งมีอัตรา
การเกิดโรคฟนผุสูงกวานักเรียนที่บริโภคอาหารวางระหวางมื้อนอยครั้ง 
 4)  นักเรียนประถมศึกษาที่ไมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันจะมีฟนผุสูงกวา
นักเรียนที่แปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
 5)  นักเรียนประถมศึกษามีการบริโภคขนมตามสื่อโฆษณาทางโทรทัศน  โดยขนมที่บริโภค
สวนใหญมักเปนขนมที่มีของแถม  บรรจุภัณฑภายนอกสวยงาม  และผลิตภัณฑมีความแปลกใหม 
 6)  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปกครองนักเรียน คือ ราคาของ
อาหาร  รองลงมา  ไดแก  รายไดของครอบครัว  ความชอบของบุคคลในครอบครัว  และคุณภาพ
ของอาหาร 
คําสําคัญ : โรคฟนผุ, นักเรียนประถมศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study were to 1) study casual factors of tooth decay in primary school  in 
students on aspect of food, consumption behavior, society and family.  2) Compare food consumption 
behavior, which were the causes of tooth decay in primary school, on the aspect of category, quantity 
and frequency of food consumption. The sample consisted of 236 paticipation as split students 196 
persons and parents 40 persons. The instruments of data gathering were two sets of interview used for 
gathering information from nine and twelve years old primary school students and their parents. The 
statistic used for analizing the data were frequency, percentage. The research result were to : 
 1)  Factor on the aspect of food consumption was the most important casual factor of tooth 
decay in primary school students  other factor were society and family.  
 2)  Primary school students who frequency consumption the food which consisted of carbohydrate 
in a large quantity had more tooth decay than students who rarely consumpmed such food in a small 
quantity.   
 3)  Primary school students who frequency consumption the snacks in a large quantity had  more 
tooth decay than students who rarely consumpmed such food in a small quantity.          
 4)  Primary school students who unbrush the teeth after consumpmed lunch had more tooth 
decay than students who to brush the teeth after consumpmed lunch.  
 5) Primary school students to consumpmed sweetmeats as propaganda by majority 
consumpmed sweetmeats to include premium ,attractive geometrical and product to be interested.   
 6)  The most important factor on the aspect of food consumption of parents are price of foods 
other factor were money , admire of person in the family  and the quality of foods.  
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