
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของโรคฟนผุในเด็กวัยเรียน เปนการศึกษาดาน
เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานสังคมที่ทําให
เกิดโรคฟนผุในเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา  และเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทํา
ใหเกิดโรคฟนผุของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในดานประเภท ปริมาณ และความถี่ของการบริโภค
อาหาร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุ
ซึ่งประกอบดวยนักเรียนอายุ  9  ป  และนักเรียนอายุ  12  ป  โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  &  Morgan, 1970, p. 608)  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  196  คน 
หลังจากนี้เทียบบัญญัติไตรยางศไดกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนอายุ 9 ป จํานวน 58 คน  และนักเรียน
อายุ 12 ป จํานวน 138  คน  หลังจากนั้นใชเทคนิคการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลจากนกัเรียนแตละกลุม  2)  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุ
ซ่ึงประกอบดวยผูปกครองนักเรียนอายุ  9 ป จํานวน 119  คน  และผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป 
จํานวน  283  คน  กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีกําหนดเกณฑรอยละ 10  ของประชากร หลังจากนั้น
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  random sampling)  เพื่อสัมภาษณขอมูลความคิดเห็น
ของผูปกครอง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณ  โดยแบงออกเปน 2 ชุดมีสวนประกอบ
ดังนี้ 

 ชุดที ่ 1  เปนแบบสัมภาษณนกัเรียนระดับประถมศึกษา  อายุ  9  ป  และ  12  ป  ที่เปนโรคฟนผุ  
ซ่ึงแบงออกเปน  5  ตอนโดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด  31  ขอไดแก 

     ตอนที่  1  สัมภาษณขอมูลทั่วไป   
    ตอนที่  2  สัมภาษณปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวัน   
    ตอนที่  3  สัมภาษณปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อ   
    ตอนที่  4  สัมภาษณปจจัยดานสังคม   
    ตอนที่  5  สัมภาษณปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 
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 ชุดที่  2  เปนแบบสัมภาษณผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  อายุ  9 ป และ 12 ป  ที่
เปนโรคฟนผุ  เพื่อรวบรวมขอมูลปจจัยดานครอบครัว โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ ไดแก 
  ตอนที่  1  สัมภาษณขอมูลทั่วไป   

 ตอนที่  2  สัมภาษณปจจยัดานครอบครัว   
 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะปลายเปดของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา 

 หลังจากสรางเครื่องมือการวิจัยแลว  ผูวิจยัไดนําไปหาคณุภาพดวยการใหผูทรงคุณวฒุิที่มี
ความรูความชํานาญและประสบการณ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขตามความเห็นชอบ   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คารอยละ  คาความถี่   
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  พบกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสัมภาษณ
ทั้งหมดจํานวน  236  คน  ดังนี้  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  58  คน สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  31  คน  
คิดเปนรอยละ  53.45  เพศหญิง จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  46.55  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  138  คน  
สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  53.62  และเพศหญิง  จํานวน  64  คน  คิดเปน
รอยละ  46.38 
 อายุของกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ  70.40  มีอายุ  12  ป  รองลงมารอยละ 
29.60  คือ  กลุมอายุระหวาง  9  ป 
 ผูเล้ียงดูหลักในปจจุบันของกลุมตัวอยาง  1)  ผูเล้ียงดูหลักของนักเรียนอายุ  9  ป สวนใหญ
รอยละ  55.17  คือบิดาและมารดา  รองลงมารอยละ  20.69  คือบิดาหรือมารดา  และปู  ยา หรือ  ตา  
ยาย  รอยละ  24.14  2)  ผูเล้ียงดูหลักนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  59.42  คือบิดาและมารดา  
รองลงมารอยละ  24.64  คือบิดาหรือมารดา  และรอยละ  15.94  อยูกบัปู  ยา หรือ ตา ยาย  
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 ระดับการศึกษาของผูเล้ียงดูหลักในปจจุบันของกลุมตัวอยาง 1) ระดับการศึกษาของผูเล้ียงดู
หลักนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  65.52  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  รองลงมา
รอยละ  15.52  ระดับมัธยมศึกษา  รอยละ  13.79  ไมไดเรียน  และรอยละ  5.17  ระดับปริญญาตรี
2)  ระดับการศึกษาของผูเลี้ยงดูหลักนักเรียนอายุ  12  ป  รอยละ  76.09  มีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา  รองลงมารอยละ  20.29  ระดับมัธยมศึกษา  รอยละ 2.90 ระดับปริญญาตรี  และรอยละ  
0.72  ไมไดเรียน 
 อาชีพผูเล้ียงดูของกลุมตัวอยาง  1)  อาชีพผูเล้ียงดูของนักเรียนอายุ  9  ปสวนใหญรอยละ  
51.72  มีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม/ประมง/ลูกจางโรงงาน  รองลงมา  รอยละ  25.86  มีอาชีพงานอิสระ
สวนตัว/คาขาย/งานบริการ/งานบริษัท  รอยละ  12.07  วางงาน/สูงอายุ  และรอยละ  5.17 ราชการ /
รัฐวิสาหกิจ  2)  อาชีพผูเล้ียงดูของนกัเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  55.80   มีอาชีพรับจาง/
เกษตรกรรม/ประมง/ลูกจางโรงงาน รองลงมารอยละ 20.29  มีอาชีพงานอิสระสวนตัว/คาขาย/งาน
บริการ/งานบริษัท  รอยละ  12.32  แมบาน  รอยละ  5.80  ราชการ /รัฐวิสาหกิจ  และ รอยละ  5.79  
วางงาน / สูงอายุ    
  5.1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป   และ  12  ป 
 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน  236  คน  ดังนี้  คือ  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  จํานวน  12  คน สวนใหญเปนเพศหญิง  
จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  58.33  เพศชาย  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  41.67  2)  ผูปกครอง
นักเรียนอายุ  12  ป  จํานวน  28  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  18  คน คิดเปนรอยละ  100  
และเปนเพศชาย  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  55.56   
 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญ  รอยละ  58.33  
มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  รองลงมารอยละ  33.33  ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  และ
รอยละ  8.33  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2)  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญ
รอยละ  50.00  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  รองลงมารอยละ27.78  ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา  รอยละ  16.67  ระดับปริญญาตรี  และรอยละ  5.56  ไมไดเรียน 
 อาชีพของกลุมตัวอยาง  1)  อาชีพของผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  66.67  
มอีาชีพรับจาง/เกษตรกรรม/ประมง/ลูกจางโรงงาน  รองลงมารอยละ  25.00  อาชีพคาขาย/งานอิสระ
สวนตัว/งานบริการ  และรอยละ  8.33  อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  2)  อาชีพของ
ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  55.56  มีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม/ประมง/ลูกจาง
โรงงาน  รองลงมารอยละ 2.22  อาชีพคาขาย/งานอิสระสวนตัว/งานบริการ  รอยละ 16.67 อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  และรอยละ 5.56 อาชีพแมบาน  รายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง  
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1)  รายไดตอเดือนของผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  50.00  รายไดตอเดือน  3,000 
– 5,000  บาท  รองลงมารอยละ  33.33  รายได 5,001 – 7,000  บาท  รอยละ  8.33  รายได  7,001 – 10,000  
บาท  และรอยละ  8.33  รายไดมากกวา 10,001 บาทตอเดือน  2)  รายไดตอเดือนของผูปกครองนกัเรยีน
อายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  38.89  รายไดตอเดือน 3,000 – 5,000  บาท รองลงมารอยละ 27.78  รายได 
5,001 – 7,000  บาท  รอยละ 16.67  รายไดมากกวา  10,001  บาทตอเดือน  และรอยละ  5.56  รายได  
7,001 – 10,000  บาท 
 ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง  1)  ภูมิลําเนาของผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ 
50.00  ภูมิลําเนาภาคกลาง  รองลงมารอยละ 25.00  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 16.67 ภาคเหนือ  
และรอยละ  8.33  ภาคใต  2)  ภูมิลําเนาของผูปกครองนกัเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  64.28  
ภูมิลําเนาภาคกลาง  รองลงมารอยละ  28.58  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ  3.57 ภาคเหนือ  
และรอยละ  3.57  ภาคใต                                                                   
 5.1.3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวันของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 

  จากการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวันของ  1)  นักเรียน
อายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  53.45  รับประทานอาหารมื้อหลักครบทุกมื้อ  มีเพียงรอยละ 46.55  เทานั้น
ที่รับประทานอาหารไมครบทุกมื้อ  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 63.00  รับประทาน
อาหารมื้อหลักไมครบทุกมื้อ  มีเพียงรอยละ  37.00  เทานั้นที่รับประทานอาหารครบทุกมื้อ 

  อาหารมื้อที่มักไมไดรับประทาน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญไมไดรับประทานอาหาร
มื้อเชารอยละ  25.86  รองลงมาคือมื้อเย็นรอยละ  10.34  และมื้อกลางวันรอยละ  6.89  2)  นักเรียน
อายุ 12  ป  สวนใหญไมไดรับประทานอาหารมื้อเชารอยละ  36.23  รองลงมาคือมื้อกลางวันรอยละ  
14.49  และมื้อเย็นรอยละ  10.14 

  สาเหตุที่ไมไดรับประทานอาหาร  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  22.41  เบื่อ
อาหาร / ไมอยากรับประทาน  รองลงมารอยละ  15.51  รับประทานอาหารอยางอื่นทดแทน  เชน 
นม / ขนมปง / แซนวิช  และรอยละ  8.62  ผูปกครองไมมีเวลาทําอาหารใหรับประทาน  2) นักเรียน
อายุ 12 ป สวนใหญรอยละ 27.73 รับประทานอาหารอยางอื่นทดแทน เชน นม / ขนมปง /แซนวิช  
รองลงมารอยละ  21.01  เบื่ออาหาร / ไมอยากรับประทาน  และรอยละ  12.31  ผูปกครองไมมีเวลา
ทําอาหารใหรับประทาน 

  ประเภทของอาหารมื้อหลักที่บริโภค  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ 68.97  บริโภค
อาหารชุด  (ขาวและกับขาวที่มากกวา 1 ชนิดขึ้นไป)  รองลงมารอยละ  22.41 บริโภคอาหารจานเดียว  
(ขาวมันไก / ขาวขาหมู / ขาวหมูแดง / กวยเตี๋ยว / ขนมจีน / โจก ฯลฯ)  และรอยละ 8.62  บริโภค
อาหารพื้นบาน  (สมตํา / ขาวเหนียว / ลาบ / น้ําตก)  2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ  68.97  
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บริโภคอาหารชุด  (ขาวและกับขาวที่มากกวา 1  ชนิดขึ้นไป)  รองลงมารอยละ  22.41  บริโภคอาหาร
จานเดียว  (ขาวมันไก / ขาวขาหมู / ขาวหมูแดง / กวยเตี๋ยว / ขนมจีน / โจก ฯลฯ)  และรอยละ  8.62  
บริโภคอาหารพื้นบาน  (สมตํา / ขาวเหนียว / ลาบ / น้ําตก )  

 สาเหตุที่บริโภคไดมาก  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  39.66  บริโภคเพราะมี
อาหารหลายชนิดใหเลือกบริโภค  รองลงมารอยละ  39.66  มีเวลาในการรับประทานอาหารมากรอยละ  
24.14  เปนอาหารที่ชอบ  และอื่นๆ ไดแก  หิว  รอยละ  13.79  2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ  
49.27  มีเวลาในการรับประทานอาหารมาก  รองลงมารอยละ  29.71  บริโภคเปนอาหารที่ชอบ  รอยละ  
14.50  มีอาหารหลายชนิดใหเลือกบริโภค  และอ่ืนๆ ไดแก  หิว  รอยละ  6.52 

 อาหารมื้อที่บริโภคไดนอยที่สุด  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  60.34  บริโภค
มื้อเชานอยที่สุด  รองลงมารอยละ  20.69  มื้อกลางวัน  และรอยละ  18.97  มื้อเย็น  2)  นักเรียนอายุ  
12  ป  สวนใหญรอยละ  73.91  บริโภคมื้อเชานอยที่สุด  รองลงมารอยละ 13.77  มื้อเย็น  และรอยละ  
12.32  มื้อกลางวัน 

  สาเหตุที่บริโภคไดนอย  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  37.93  เปนอาหารที่ไมชอบ  
รองลงมารอยละ  36.21  มีเวลาในการรับประทานอาหารนอย  รอยละ  15.52  มีอาหารนอยชนิดให
เลือก  และอื่นๆ ไดแก  ไมหิว  รอยละ  10.34  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญ รอยละ  58.70  มี
เวลาในการรับประทานอาหารนอย  รองลงมารอยละ  23.19  เปนอาหารที่ไมชอบ   รอยละ  10.14  
มีอาหารนอยชนิดใหเลือก  และอ่ืนๆ ไดแก  ไมหิว  รอยละ  7.97 
 5.1.4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 จากการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อของ  1)  นกัเรียน
อายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  50.00  มีความถี่การบริโภคลูกอม / เยลลี่ / หมากฝรั่งเปนบางวัน  รองลงมา
รอยละ  22.41  ไมกินรอยละ 13.79 กิน  2-3 วัน  รอยละ  8.62  กิน  4-6  วัน  และรอยละ  5.17  กินทุกวัน  
2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  65.21  มีความถี่การบริโภคลูกอม / เยลล่ี / หมากฝรั่งเปน
บางวัน  รองลงมารอยละ 23.18 กิน 2-3 วัน รอยละ 10.14 ไมกิน และรอยละ 1.45  กิน 4-6 วัน  
 การบริโภคช็อกโกแลต  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  48.26  มีความถี่ในการ
บริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  29.31  ไมกิน  รอยละ  13.79  กินทุกวัน  รอยละ  6.89 กิน  2-3  
วัน  และรอยละ  1.72  กิน  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 54.35 มีความถี่ในการ
บริโภคเปนบางวัน รองลงมารอยละ 14.49 ไมกิน  รอยละ 4.35 กินทุกวัน  รอยละ  18.12 กิน 2-3 วัน 
และรอยละ 8.69 กิน 4-6 วัน  
 การบริโภคขนมปง / คุกกี้ / เคก  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  43.10 มีความถี่
ในการบริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  18.97  กินทุกวัน  รอยละ  12.07  ไมกิน รอยละ 17.24  
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กิน  2-3  วัน  และรอยละ  8.62  กิน  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 42.03  มคีวามถี่
ในการบริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  26.81  กิน  2-3  วัน  รอยละ  13.66  กิน 4-6 วัน รอยละ 
9.42  ไมกิน และรอยละ 5.07 กินทุกวัน 
 การบริโภคขนมกรุบกรอบ  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  34.48  มีความถี่ใน
การบริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  25.86  ไมกิน  รอยละ  22.41  กินทุกวัน  รอยละ 8.62  กิน  
2-3  วัน  และรอยละ  8.62  กิน  4-6 วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 50.72  มีความถี่
ในการบริโภคทุกวัน  รองลงมารอยละ  16.66  กินเปนบางวัน  รอยละ  16.66  กิน  2-3 วัน  รอยละ  
13.04  กิน  4-6  วัน  และรอยละ 2.89 ไมกิน 
 การบริโภคขนมไทย  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  48.27  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมารอยละ  31.03  ไมกิน  รอยละ 12.07  กิน  2-3  วัน  รอยละ  1.72 กินทุกวัน  และ
รอยละ  6.89  กิน  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญมีความถี่ในการบริโภคเปนบางวันรอยละ  
59.47  รองลงมารอยละ  18.12  ไมกิน  รอยละ  13.77  กิน  2-3  วัน  รอยละ  5.07  กิน  4-6  วัน  และ
รอยละ  3.62  กินทุกวัน  
 การบริโภคไอศกรีม / น้ําแข็งใส  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  36.21 มีความถี่
ในการบริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  27.59  ไมกิน  รอยละ  15.51  กิน  4-6  วัน รอยละ 13.79  
กิน  2-3  วัน  และรอยละ  8.62  กินทุกวัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ 50.00  มีความถี่
ในการบริโภคเปนบางวัน  รองลงมารอยละ  20.29  กิน  2-3  วัน  รอยละ  13.04  กินทุกวัน  รอยละ  
9.42  กิน  4-6  วัน  และรอยละ  7.25  ไมกิน 
 การบริโภคนมจืด / นมสด  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  17.39  มีความถี่ใน
การบริโภคทุกวัน  รองลงมารอยละ  36.76  ดื่มบางวัน  รอยละ  18.97  ไมดื่ม  และรอยละ  6.89 ดื่ม  
4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  52.17  มีความถี่ในการบริโภคบางวัน  รองลงมา
รอยละ  19.57  ดื่มทุกวัน  ไมดื่มรอยละ  7.25  และดื่ม  4-6  วันรอยละ  11.59 
 การบริโภคนมเปรี้ยว  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  50.00  มีความถี่ในการบริโภค
บางวัน  รอยละ  17.24  ดื่มทุกวัน  รองลงมารอยละ  13.79  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ 13.79  ดื่ม 4-6  วัน 
และรอยละ 5.17 ดื่มบางวัน   2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ 44.93  มีความถี่ในการบริโภค
บางวัน  รอยละ 38.40  ดื่ม 2-3 วัน  รอยละ 11.59  ดื่ม 4-6 วัน และรอยละ 5.79  ดื่มทุกวัน 
 การบริโภคนมปรุงแตงรสตาง  ๆ1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  50.00  ไมดื่ม  รอยละ  
34.48  ดื่มบางวนั  รองลงมารอยละ  10.34  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ  3.45  ดื่มทุกวัน  และรอยละ  1.72  
ดื่ม  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ  42.75  ไมดื่ม  รอยละ 34.06  ดื่มบางวัน  รอยละ 
15.94  ดื่ม 2-3 วัน  รอยละ 4.35 ดื่ม 4-6 วัน  และรอยละ 2.89  ดื่มทุกวัน  
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 การบริโภคน้ําหวาน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  44.83  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมารอยละ  17.24  ไมดื่ม รอยละ  15.52  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ 13.79  ดื่มทุกวัน  
และรอยละ  8.62  ดื่ม  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  45.65 มคีวามถีใ่นการบรโิภค
เปนบางวัน  รอยละ  27.54  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ  18.84  ไมดื่ม  รอยละ  6.52  ดื่ม 4-6 วัน  และรอยละ 
1.45  ดื่มทุกวัน  
 การบริโภคน้ําอัดลม  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  39.65  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมารอยละ  31.03  ไมดื่ม  รอยละ  13.79  ดื่ม  4-6  วนั  รอยละ 8.62  ดื่ม  2-3  วัน  
และรอยละ  5.17  ดื่มทุกวัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  45.65 มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รอยละ  31.33  ไมดื่ม  รอยละ  8.69  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ  6.52  ดื่ม  4-6  วัน  และรอยละ  
2.17  ดื่มทุกวัน  

 การบริโภคชาเขียว  1)  นักเรียนอาย ุ 9  ป  สวนใหญมีความถี่ในการไมดื่มรอยละ 63.79  
รองลงมารอยละ  25.86  ดื่มบางวัน  รอยละ  3.45  ดื่ม  2-3  วัน  และรอยละ  6.89  ดื่ม  4-6 วัน 2)  นักเรียน
อายุ 12  ป  สวนใหญรอยละ  47.10  มีความถี่ในการดื่มบางวัน  รอยละ  11.59  ดื่ม 4-6 วัน  รอยละ 
9.42 ไมดื่ม รอยละ 7.25  ดื่ม 2-3 วัน  และรอยละ 2.89  ดื่มทุกวัน 
 การบริโภคน้ําผลไม  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  46.55  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมารอยละ  20.69  ดื่ม  2-3 วัน  รอยละ  15.52  ดื่มทุกวัน  รอยละ 8.62  ดื่ม  4-6  
วัน  และรอยละ  8.62  ไมด่ืม  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 53.62  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รอยละ  18.12  ดื่ม  2-3  วัน  รอยละ  12.32  ดื่ม  4-6  วัน  รอยละ 9.42  ไมดื่ม  และรอยละ  
6.52  ดื่มทุกวัน   
  การบริโภคผลไมสด  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  43.10  มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมารอยละ  29.31  กินทุกวัน  รอยละ  10.34  ไมกิน  รอยละ  8.62 กิน  2-3  วัน  และ
รอยละ  8.62  กิน  4-6  วัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  39.86 มีความถี่ในการบริโภค
เปนบางวัน  รอยละ  23.19  กิน  4-6  วัน  รอยละ 17.39  กิน  2-3  วัน รอยละ 9.42  กินทุกวัน  และ
รอยละ 9.42 ไมกิน  
 การบริโภคผลไมแปรรูป (แชอ่ิม / เชื่อม / กวน / อบ ฯลฯ)  1)  นักเรียนอายุ  9  ป สวนใหญ
รอยละ  51.72  ไมกิน  รองลงมารอยละ  39.65  กินทุกวัน  และรอยละ  8.62  กิน  2-3  วัน  2)  นักเรียน
อายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  43.48  มีความถี่ในการบริโภคกินบางวัน  รอยละ 28.26 ไมกิน  รอยละ 
18.12  กิน  2-3  วัน  รอยละ  5.79  กินทุกวัน  และรอยละ  4.35  กิน  4-6  วัน  
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 5.1.5  ปจจัยดานสังคมของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 จากการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
พบรายละเอียดดังนี้  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  75.86  เลือกซื้อขนมที่ราคาไมแพง  
รองลงมารอยละ 12.1  ซ้ือขนมที่ผลิตภัณฑมีความแปลกใหม  รอยละ  10.31  ซ้ือขนมที่บรรจุภัณฑ
ภายนอก  สวยงาม สะดุดตา  และอื่นๆ ไดแก  ซ้ือขนมที่มีคุณคาและประโยชน  รอยละ  1.72  2)  ปจจยั
ทางสังคมของนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  35.50  เลือกซื้อขนมที่ราคาไมแพง  รองลงมา
รอยละ 31.16  ซ้ือขนมที่ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน อย.  รอยละ  21.74  ซ้ือขนมที่ผลิตภัณฑมีความแปลกใหม   
รอยละ 11.60  ซ้ือขนมที่บรรจุภัณฑภายนอก  สวยงาม  สะดุดตา   
 ซ้ือขนมเพราะโฆษณา  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  รอยละ  58.62  ซ้ือขนมเพราะดูโฆษณาทีวี  
รองลงมารอยละ  41.38  ไมเคยซื้อขนมเพราะดูโฆษณาทีวี  2)  นักเรียนอายุ 12  ป  รอยละ  62.32  
ซ้ือขนมเพราะดูโฆษณาทีวี  รอยละ  37.68  ไมเคยซ้ือขนมเพราะดูโฆษณาทีวี  
 ซ้ือขนมเพราะของแถม  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  รอยละ  68.97  เคยซ้ือขนมเพราะของแถม  
รองลงมารอยละ  31.03  ไมเคยซื้อขนมเพราะของแถม  2)  นักเรียนอายุ  12  ป รอยละ  58.70  
เคยซื้อขนมเพราะของแถม  รอยละ  41.30  ไมเคยซ้ือขนมเพราะของแถม  
 การดูรายการโทรทัศน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  32.76  ใชเวลาดูรายการ
โทรทัศนวันละ  2  ชั่วโมงและ  3  ช่ัวโมงในอัตราเทากัน  รองลงมารอยละ  20.69  ใชเวลาวันละ  1  
ชั่วโมง  และรอยละ  13.79  ใชเวลาวันละครึ่งชั่วโมง  2)  นักเรียนอายุ  12  ป สวนใหญรอยละ  3 9.85  
ดูในวันหยุดเสาร- อาทิตย  รองลงมารอยละ  27.54  ดูในชวงกลางวันที่โรงเรียนรอยละ  24.64  ดูใน
เวลาเย็นเมื่อกลับถึงบาน  และรอยละ  6.52  ดูในชวงเชากอนไปโรงเรียน และอ่ืนๆ ไดแก  ดูในเวลาวาง
หลังชวยพอแมทํางานบานรอยละ  1.45 
 เวลาในการดูรายการโทรทัศน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  51.72  ดูในเวลาเยน็
เมื่อกลับถึงบาน  รองลงมารอยละ  34.48  ดูในวันหยุดเสาร- อาทิตย  รอยละ  12.07  ดูในชวงกลาง
วันที่โรงเรียน  และรอยละ  1.72  ดูในชวงเชากอนไปโรงเรียน  2)  นักเรียนอายุ 12  ป  สวนใหญ
รอยละ  47.10  ใชเวลาดูรายการโทรทัศนวันละ  3  ช่ัวโมง  รอยละ  20.69  ใชเวลาวันละ  2  ช่ัวโมง  
รอยละ  25.00  ใชเวลาวันละครึ่งชั่วโมง  และรอยละ  7.25  ใชเวลาวันละครึ่งชั่วโมง   
 ประเภทของรายการโทรทัศนที่ดู  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  43.10 ดูรายการ
การตูน  รองลงมารอยละ  37.93  ดูรายการละคร  รอยละ  13.80  ดูรายการสารคดีความรู  และอื่นๆ 
รอยละ  5.17  ดูรายการตลก  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  53.62  ดูรายการการตูน  รองลงมา
รอยละ 32.61 ดูรายการละคร  รอยละ 7 .25 ดูรายการสารคดีความรู  รอยละ 4.35 ดูรายการตลก  
และอ่ืนๆ ไดแก  รายการเกมโชวรอยละ 2.17 
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 รายการโทรทัศนที่เพื่อนในกลุมดู  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  68.97  ดรูายการ
โทรทัศนที่เหมือนกัน  และรอยละ  31.03  ดูรายการโทรทัศนที่แตกตางกัน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  
สวนใหญรอยละ  61.60  ดูรายการโทรทัศนที่เหมือนกัน  และรอยละ  38.40 ดูรายการโทรทัศนที่
แตกตางกัน 
 สถานีโทรทัศนชองที่ดูมากที่สุด  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  53.45  นิยมดู
สถานีโทรทัศนชอง  7  รองลงมารอยละ  15.52  นิยมดูสถานีโทรทัศนชอง  9  และสถานีไอทีวีใน
อัตราสวนที่เทากัน  รอยละ  12.07  นิยมดูสถานีโทรทัศนชอง  3  และรอยละ  3.45 นิยมดูสถานีโทรทัศน
ชอง  5  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  48.55  นิยมดูสถานีโทรทัศนชอง  7  รองลงมา
รอยละ  23.91  นิยมดูสถานีโทรทัศนไอทีวี  รอยละ  11.60  นิยมดูสถานีโทรทัศนชอง  3 รอยละ  
2.90  นิยมดูสถานโีทรทัศนชอง  5  และรอยละ  2.17  นิยมดูสถานีโทรทัศนยูบีซี 
  การกินขนม/เครื่องดื่มระหวางดูรายการโทรทัศน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  
65.52  กินขนม / เครื่องดื่มระหวางดูรายการโทรทัศน  และรอยละ  34.48  ไมกินขนม / เครื่องดื่ม
ระหวางดูรายการโทรทัศน  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  50.72  ไมกินขนม / เครื่องดื่ม
ระหวางดูรายการโทรทัศน  และรอยละ 49.28  กินขนม / เครื่องดื่มระหวางดูรายการโทรทัศน
 ประเภทขนมที่โรงเรียนขาย  1)  ประเภทขนมของนักเรียนประถมศึกษา  9  ป  ที่โรงเรียน
ขาย  สวนใหญรอยละ 75.86 ขายขนมประเภทลูกอม/ หมากฝรั่ง / ขนมกรุบกรอบ / ขนมปง / คุกกี้ / 
ช็อกโกแลต / ไอศกรีม / น้ําอัดลม  รองลงมารอยละ  18.97  ขายขนมประเภทขนมไทย  และรอยละ  
5.17  ขายขนมประเภทของทอด ปง ยาง  2)  โรงเรียนนักเรียนประถมศึกษา  12  ป  สวนใหญรอยละ 
84.06 ขายขนมประเภทลูกอม /หมากฝรั่ง / ขนมกรุบกรอบ / ขนมปง / คุกกี้ / ช็อกโกแลต / ไอศกรมี 
/ น้ําอัดลม  รองลงมารอยละ10.87  ขายขนมประเภทของทอด ปง ยาง  รอยละ 4.35 ขายขนมประเภท
ขนมไทย  และรอยละ  0.72  ขายผลไมสด / ผลไมแปรรูป 
 ลักษณะขนมกับความชอบของนักเรียนประถมศึกษา  1)  นักเรียนอายุ  9  ป สวนใหญ
รอยละ  96.55  ชอบในลักษณะขนมที่โรงเรียนขายเนื่องจากตรงกับความตองการของตนเองและมี
สิ่งที่ตนเองชอบ  และรอยละ  3.45  ไมชอบลักษณะขนมที่โรงเรียนขายเพราะไมมีสิ่งที่ชอบและ
ไมตรงกับความตองการของตนเอง  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  รอยละ  82.61  มีความชอบในลักษณะ
ขนมที่โรงเรียนขายเนื่องจากตรงกับความตองการของตนเองและมีส่ิงที่ตนเองชอบ  รอยละ 13.77  
ไมชอบลักษณะขนมที่โรงเรียนขายเพราะไมมีส่ิงที่ชอบและไมตรงกับความตองการของตนเอง  
และรอยละ  3.62  ทั้งชอบและไมชอบลักษณะขนมที่โรงเรียนขายเพราะมีทั้งสิ่งที่ตรงและไมตรง
กับความตองการ 
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 5.1.6  ปจจัยดานการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรยีนประถมศกึษา  
พบวาดานการแจก / สนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟน  1)  โรงเรียนนักเรียนอายุ  9  ป  รอยละ  58.62  
มีการแจก / สนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟน  รอยละ  41.38  ไมมีการสนบัสนุนแจก / สนับสนุน
แปรงสีฟนและยาสีฟน  2)  โรงเรียนนักเรียนอายุ  12  ขวบ  รอยละ 83.33  มีการแจก / สนับสนุน
แปรงสีฟนและยาสีฟน  รอยละ 16.17  ไมมีการแจก / สนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟน 
 สถานที่สําหรับการแปรงฟน  1)  โรงเรียนนักเรียนอายุ  9  ปรอยละ  96.55  มีสถานที่สําหรับ
การแปรงฟน  รอยละ  3.44  ไมมีสถานที่สําหรับการแปรงฟน  2)  โรงเรียนนักเรียนอายุ 12  ป  รอยละ  
98.55  มีสถานที่สําหรับการแปรงฟน  รอยละ  1.45  ไมมีสถานที่สําหรับการแปรงฟน  
 การแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน  1)  นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญ
แปรงฟนทุกวันรอยละ  34.45  ในอัตราที่เทากับการแปรงฟนเปนบางวัน  และรอยละ 31.00  ไมเคย
แปรงฟนเลย  2)  นักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญแปรงฟนทุกวันรอยละ  46.38  รองลงมารอยละ  35.50  
ไมแปรงฟนเลย  และรอยละ  18.16  แปรงฟนบางวัน 
 5.1.7  ปจจัยดานครอบครัวของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง  ปจจัยดานครอบครัวของนักเรียนอายุ  9  ป  และ 12  ป
รายละเอียดดังนี้ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อหลักของ  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  
72.50  ประกอบอาหารรับประทานเอง  รองลงมารอยละ  27.50  ซ้ืออาหารสําเร็จรูปรับประทาน  โดย
อาหารสวนใหญรอยละ  85  เปนอาหารประเภทตม  ทอด  ผัด  แกง  ปง  ยาง  ทั่วไป  และรอยละ 15  
เปนอาหารพื้นเมืองประเภท  ขาวเหนียว  สมตาํ  ลาบ  กอย  2)  ผูปกครองนกัเรยีนอาย ุ12  ป  สวนใหญ
รอยละ  63.90  ประกอบอาหารรับประทานเอง  รองลงมา  รอยละ  36.10  ซื้ออาหารสําเร็จรูป
รับประทาน  โดยอาหารสวนใหญรอยละ  79  เปนอาหารประเภทตม  ทอด  ผัด  แกง  ปง  ยาง  ทั่วไป  
และรอยละ  21  เปนอาหารพื้นเมืองประเภท  ขาวเหนียว  สมตํา  ลาบ  กอย     
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อ  1)  อาหารวางระหวางมื้อที่ผูปกครองนักเรียน
อายุ  9  ป  สวนใหญบริโภคมากที่สุดรอยละ  75.00  คือ  ผลไมสดตามฤดูกาล  รองลงมารอยละ 25.00  
คือ  นม  ขนมไทย  ขนมปง / คุกกี้ / เคก / ช็อกโกแลต / แซนวิช  และน้ําผลไม  โดยสวนใหญบริโภค
เปนบางวัน  รองลงมาบริโภคเกือบทุกวัน  และมีเพียงสวนนอยที่บริโภคทุกวัน  2)  อาหารวางระหวางมื้อ
ที่ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญบริโภคมากที่สุดรอยละ  81.00  คือ  ผลไมสดตามฤดูกาล  
รองลงมารอยละ 19.00  คือ  นม / ขนมไทย / ขนมปง / คุกกี้ / เคก / ช็อกโกแลต / แซนวิช  และน้ําผลไม  
โดยสวนใหญบริโภคเปนบางวัน  รองลงมาบริโภคเกือบทุกวัน  และมเีพียงสวนนอยที่บริโภคทุกวัน    
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 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริโภคมากที่สุด  1)  ปจจัยที่มีผลตอผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  
รอยละ  45.79  คือ  ราคาอาหาร  รองลงมารอยละ  38.33  คือ  เงิน  รอยละ  12.76  ความชอบของ
บุคคลในครอบครัว  และรอยละ  3.12  คุณภาพของอาหาร  2)  ปจจัยที่มีผลตอผูปกครองนักเรียน
อายุ  12  ป  รอยละ  38.95  คือ  ราคาอาหาร  รองลงมารอยละ  31.16  คือ  เงิน  รอยละ 7.00  ความชอบ
ของบุคคลในครอบครัว  และรอยละ  5.56  คุณภาพของอาหาร 
 การใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปาก  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  รอยละ 
90.00 ใหความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพชองปาก  เพราะมีแนวคิดที่วาปองกันไวดีกวาแก
เพราะถาหากเกิดการเจ็บปวยขึ้นมาจะสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ ทั้งทําใหเกิดความยุงยาก  
เสียเวลาทํางานและขาดรายได  และรอยละ 10.00 ไมเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปาก  
เนื่องจากคิดวาเปนปญหาที่เล็กนอยเมื่อเทียบกับความเจ็บปวยทางรางกายดานอื่นๆ 2) ผูปกครอง
นักเรียนอาย ุ12 ป รอยละ 93.00 ใหความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพชองปาก  และรอยละ  
7.00  ไมเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปาก   
 ส่ือที่ใหความรูดานทันตสุขภาพ  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  86.24  
ไดรับความรูดานทันตสุขภาพจากสื่อโฆษณา  ประเภท  โปสเตอร  โบชัวร  แผนพบั ทวี ี หนงัสอืพมิพ  
นิตยสาร  อินเทอรเน็ต  รองลงมารอยละ  13.76  จากทันตบุคลากร  เจาหนาที่สาธารณสุข  และสวนใหญ
คิดวาความรูที่ไดเพียงพอแกความเขาใจและการปฏิบัติในเบื้องตน  มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่คิดวา
ความรูที่ไดยังไมเพียงพอ  2)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ปสวนใหญรอยละ  91.37  ไดรับความรู
ดานทันตสุขภาพจากสื่อโฆษณา  ประเภท  โปสเตอร  โบชัวร  แผนพับ ทีวี  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  
อินเทอรเน็ต  รองลงมารอยละ  8.63  จากทันตบุคลากร  เจาหนาที่สาธารณสุข    
 วิถีการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภค  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ปสวนใหญ
รอยละ  85.00  ยอมรับวาวิถีการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีตทําใหมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่เปล่ียนแปลงไป  คือ  การบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางอาหารต่ํา  ทานอาหารไมครบทุกมื้อ  มีเวลา
ในการบริโภคอาหารนอย  ไมมีเวลาประกอบอาหารรับประทานเอง  บริโภคอาหารนอกบาน  
บริโภคอาหารสําเร็จรูป  และขาดการเอาใจใสพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลในครอบครัว  
และรอยละ 15.00 คิดวาวิถีการดําเนินชีวิตไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว  
เนื่องจากมีแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคที่ดี  2)  ผูปกครองนักเรียนอายุ 12  ป  สวนใหญรอยละ  
90.00  ยอมรับวาวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทําใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป  และรอยละ  10.00  คิดวาวิถีการดําเนินชีวิตไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของ
ตนเองและครอบครัว   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

93 

 ปญหาทันตสุขภาพ  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  89.00  สวนใหญ
เคยมีปญหาทันตสุขภาพทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพที่ไมถูกตอง  
ขาดการเอาใจใส  ไมเห็นความสําคัญ  ไมไดรับการปลูกฝง  ไมมีความรู  มีทัศนคติในดานลบ  
2)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  92.00  สวนใหญเคยมีปญหาทันตสุขภาพ  โดย
มีสาเหตุเดียวกับผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา  9  ป 
 ผูที่มีบทบาทในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา  1)  ผูปกครอง
นักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญรอยละ  81.52   คิดวาทันตบุคลากรและเจาหนาที่สาธารณสุขควรเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลสงเสริมปองกันและใหการรักษาทันตสุขภาพแกบุตรหลานของตน  
รองลงมารอยละ  18.48  ควรเปนหนาที่ของครูและผูปกครองในการมีสวนรวมในการดูแล  กระตุน
ปลูกจิตสํานึกของบุตรหลานตนเอง  2)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ 89.00  คิดวา
ทันตบุคลากรและเจาหนาที่สาธารณสุขควรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลสงเสริมปองกันและ
ใหการรักษาทันตสุขภาพแกบุตรหลานของตน  รองลงมารอยละ  7.00  ควรเปนหนาที่ของครู  และ
รอยละ  4.00  ควรเปนหนาที่ของผูปกครองในการมีสวนรวมในการดูแล  กระตุนปลูกจิตสํานึกของ
บุตรหลานตนเอง 
 ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ทันตบุคลากร  1)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  9  ป  สวนใหญ
รอยละ  95.00  มีความคาดหวังในดานการใหบริการรักษาทางทันตกรรม  รองลงมารอยละ 5.00  คือ  
การสงเสริมปองกันเฝาระวังทางทันตสุขภาพ  การใหบริการฟรี  การออกบริการในชุมชน  และ
การออกบริการในโรงเรียน  2)  ผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  สวนใหญรอยละ  87.00 มีความคาดหวัง
ในดานการใหบริการรักษาทางทันตกรรม  รองลงมารอยละ  13.00  คือ  การสงเสริมปองกันเฝาระวัง
ทางทันตสุขภาพ  การใหบริการฟรี  การออกบริการในชุมชน  และการออกบริการในโรงเรียน 
 5.1.8  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคจําแนกตามประเภท  ปริมาณ  และความถี่
ในการบริโภค 
  1)  เปรียบเทียบการบริโภคอาหารหลักประจําวันแยกตามประเภท  และปริมาณใน
การบริโภคพบวา  นักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราการบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรตในปริมาณที่
เทากับนักเรียนอายุ  12  ป  คือ 1 จาน / มื้อ (200 - 400 กรัม / มื้อ) 
    การบริโภคอาหารประเภทโปรตีน  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราการบริโภค
อาหารประเภทโปรตีนในปริมาณที่เทากับนักเรียนอายุ  12  ป  คือ 1 จาน / มื้อ (50 – 100 กรัม / มื้อ)
    การบริโภคอาหารประเภทไขมัน พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราการบริโภคอาหาร
ประเภทไขมันในปริมาณที่เทากับนักเรียนอายุ  12  ป  คือ (5 – 10 กรัม / มื้อ) 
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    การบริโภคอาหารประเภทแรธาตุ  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราการบริโภค
อาหารประเภทแรธาตุในปริมาณที่เทากับนักเรียนอายุ 12 ป คือ 1 จาน / มื้อ (50 – 100 กรัม / มื้อ) 
    การบริโภคอาหารประเภทวิตามิน พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราการบริโภค
อาหารประเภทวิตามิน คือ 1 -2 ลูก / วัน (50 – 100 กรัม / วัน)  ซ่ึงมีปริมาณนอยกวา นักเรียนอายุ  
12  ป  ซ่ึงบริโภคในปริมาณ  3 -5 ลูก / วัน  (150 – 200 กรัม / วัน) 
  2)  เปรียบเทียบการบริโภคอาหารหลักประจําวันแยกตามประเภท  และความถี่ใน
การบริโภคพบวา  นักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราความถี่การบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรต  ทุกวัน  
ซ่ึงมีความถี่ในการบริโภคมากกวานักเรียน  12  ป  ที่บริโภค 4 – 6 วัน  ตอสัปดาห 
    การบริโภคอาหารประเภทโปรตีน  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราความถี่การบริโภค
อาหารประเภทโปรตีนเทากับนักเรียนอายุ  12  ป  คือ  มีการบริโภคทุกวัน 
    การบริโภคอาหารประเภทไขมัน  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราความถี่การบริโภค
อาหารประเภทโปรตีนเทากับนักเรียนอายุ  12  ป  คือ  มีการบริโภคทุกวัน 
     การบริโภคอาหารประเภทแรธาตุ  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราความถี่ใน
การบริโภคอาหารประเภทแรธาตุเปนบางวัน  ซ่ึงมีความถี่นอยกวานักเรียนอายุ 12  ป  ซ่ึงบริโภค 2 -3 
วัน  ตอสัปดาห 
    การบริโภคอาหารประเภทวิตามิน  พบนักเรียนอายุ  9  ป  มีอัตราความถี่การบริโภค
อาหารประเภทวิตามินเปนบางวัน  ซ่ึงมีปริมาณนอยกวานักเรยีนอายุ 12  ป  ซ่ึงบริโภคทุกวัน  
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 5.2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวันของนักเรียนอายุ  9  ป  และ   12 ป 
    1)  สาเหตุที่ไมไดรับประทานอาหารมื้อหลักครบทุกมื้อ  พบในนักเรียนอายุ  9  ป 
มีสาเหตุมาจากการไมมีเวลาในการรับประทานอาหาร  ทั้งนี้เนื่องจากตองรีบเรงไปโรงเรียนใน
ตอนเชาและผูปกครองเองก็ไมมีเวลาในการทําอาหารใหรับประทานเนื่องจากตองรีบเรงไปทํางาน  
ในขณะที่นักเรียนอายุ  12  ป มีสาเหตุมาจากการเบื่ออาหารและไมอยากรับประทานอาหาร  เพราะ
ไมไดรับประทานครบทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเชา  ทําใหเกิดความหิวและบริโภคมากในมื้อกลางวัน  
และมื้อเย็น  พอถึงมื้อเชาจึงไมรูสึกอยากอาหาร ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ใหเหมาะสมและครบถวน  ก็จะสามารถชวยลดการบริโภคอาหารมากเกินในมื้อใดมื้อหนึ่งได  และ
นอกจากนี้อัตราการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อก็จะลดลงดวยเพราะเมื่อบริโภคอาหารมื้อหลัก
ครบถวนก็จะบริโภคอาหารวางระหวางมื้อไดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภารดี  เต็มเจริญ 
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และคนอื่นๆ (2529, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อเชาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีนิสัยการบริโภค
อาหารเชาไมเหมาะสม  คือ  รับประทานอาหารเชาเปนบางวัน  การบริโภคและไมบริโภคอาหารเชา
ขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว  นิสัยสวนตัวในการตื่นนอน  เวลาออกเดินทางไปโรงเรียน  การประกอบ
อาหารเชาของครอบครวั ตลอดจนนิสัยการบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว 
    2)  มื้ออาหารที่บริโภคมาก พบนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป  สวนใหญบริโภค
อาหารในมื้อเย็นไดมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากในมื้อเย็นมีเวลาในการรับประทานอาหารมากกวามื้อ
อ่ืนโดยที่ไมตองรีบเรง  นอกจากนี้ยังพบวาในมื้อเย็นจะมีอาหารใหเลือกบริโภคมากเพราะเปนมื้อที่
บุคคลในครอบครัวสวนใหญอยูพรอมเพรียงกัน  ทําใหอาหารมีปริมาณมาก  หลากหลาย  และ
คุณภาพคอนขางดีเมื่อเทียบกับมื้ออ่ืนๆ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกินพอดีซ่ึงจะ
นําไปสูการเกิดโรคอวนและโรคฟนผุไดในที่สุด   
    3)  มื้ออาหารที่บริโภคนอย พบนักเรียนอาย ุ 9  ป  และ  12  ป  สวนใหญบริโภค
อาหารในมื้อเชาไดนอยที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากในมื้อเชามีเวลาในการรับประทานอาหารนอยกวามื้อ
อ่ืนเนื่องจากตองรีบเรงไปโรงเรียน  จําเปนตองออกจากบานแตเชา  ทําใหมีเวลาในการบริโภค
อาหารนอยลง  กอเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม  และอาจทําใหรางกายขาดสารอาหารได
ในที่สุด 
    4)  ประเภทอาหารหลักประจําวันที่บริโภค  พบนักเรียนอายุ  9  ป  และ 12  ป  มี
อัตราการบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมากกวาอาหารประเภทอื่น  ซ่ึงการรับประทานอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรตมากจะกอใหเกิดโรคฟนผุไดงายกวาอาหารประเภทอื่น เพราะอาหารประเภท
คารโบไฮเดรตจะเปลี่ยนจากแปงเปนน้ําตาล  และรวมตัวกับเชื้อจุลินทรียในชองปากกอตัวเปนกรด  
กัดทําลายผิวเคลือบฟนทําใหฟนผุในที่สุด  แตในทางตรงกันขามพบวาปริมาณการเกิดโรคฟนผุ
ไมเทากัน  ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนอายุ  12  ป  มีอัตราการบริโภคอาหารประเภทแรธาตุและวิตามิน  
ไดแกผัก  ผลไมสด  และนํ้าผลไมมากกวาจึงเกิดฟนผุนอยกวานักเรียนอายุ  9  ป   
 5.2.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อของนกัเรียนอายุ  9  ป  และ   12 ป 
 จากผลการวิจัย  พบวานักเรียนอายุ  9  ปมีอัตราการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อประเภท  
ขนม  ลูกอม เยลล่ี  หมากฝรั่ง  ขนมกรุบกรอบ  ขนมปง  คุกกี้  เคก  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม น้ําแข็งใส  
นมจดื  นมสด  นมเปรี้ยว  นมปรุงแตงรสตางๆ น้ําหวาน  น้ําอัดลม  น้ําผลไม  ผลไมสด ผลไมแปร
รูปในปริมาณมากและความถี่บอยครั้งกวานักเรียนอายุ  12  ป  สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนอายุ  
9  ปสวนใหญมักใชความชอบสวนบุคคลในการตัดสินใจเลือกบริโภคมากกวาการใชความรูและ
เหตุผล  จึงเลือกบริโภคแตอาหารที่ชอบโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดตามมาวาเปนเชนไร  ในขณะที่
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นักเรียนอายุ  12  ป  ซ่ึงมีวุฒิภาวะในการรับรู เลือกและตัดสินใจที่ดีกวา  จึงมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ดีกวา  โดยจะมีการคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร  ประโยชนและโทษที่จะไดรับจากการบริโภค
นั้นๆ จึงทําใหมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อที่ดีกวานักเรียนอายุ  9  ป  ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุน ี มุนิปภา  (2531, หนา 26)  ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียน
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 จากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษา  จํานวน  90  คน  ผลการศึกษาพบวาเด็กนิยมบริโภคน้ําหวาน น้ําแข็ง
ใส รอยละ  57.78  ขนมอบกรอบสําเร็จรูปตางๆ รอยละ  42.22 
 5.2.3 ปจจัยดานสังคมของนักเรียนประถมศึกษา 9 ป และ 12 ป 
                 จากผลการวิจัย  พบวาการโฆษณาและแถมของแถมในขนมมีผลตอการเลือกบริโภค
อาหารวางระหวางมื้อของนักเรียนอายุ  9  ป  มากกวานักเรียนอายุ  12  ป  ซ่ึงพบมีสาเหตุมาจากการ
บริโภคสื่อโฆษณามากเกินพอดีโดยไมรูตัว  และมักพบโฆษณาเหลานี้สอดแทรกอยูในรายการโทรทัศน
ที่นักเรียนประถมศึกษานิยมดู  ไดแก  การตูน   ละคร  ทําใหเกิดการรับรู  ส่ังสมเปนบริโภคนิยม
โดยไมรูตัวและกอเกิดความอยากรู  อยากลองตามมาจนตองไปซื้อมาบริโภค  และเมื่อบริโภคใน
ปริมาณมากอยางตอเนื่องก็จะทําใหฟนผุในที่สุด  ในขณะที่นักเรียนอายุ  12  ป  มีพฤติกรรมการบริโภค
ขนมเพราะสื่อโฆษณาและของแถมนอยกวา  ทั้งเปนเพราะเปนวัยที่เร่ิมเขาสูการเจริญเติบโตเปน
วัยรุนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ  ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมการสนใจและเอาใจใส
ดูแลตนเองมากขึ้นกวาปกติในทุกๆ ดาน  โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่เนนบริโภคอาหารที่มี
คุณคาและประโยชน  สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีตามมา  อัตราการเกิดฟนผุนอยลง  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของบาคัส  (Barcus, 1978, p. 20)  พบวาขณะที่เด็กใชเวลาดูโทรทัศน 5 ชั่วโมง
จะมีรายการโฆษณา1ชั่วโมง  ซึ่งการโฆษณาจะมีวิธีการเรียกรองความสนใจของเด็กทําใหเกิด
ความตองการที่จะบริโภค  การโฆษณาทางโทรทัศนมีอิทธิพลทําใหเด็กตองการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น
ซ่ึงจํานวนรายการโฆษณามีความสัมพันธกับความตองการซื้อสินคาในโฆษณาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ รายการโฆษณาผลิตภัณฑจากแปงตางๆ รอยละ 25  ลูกกวาดและขนมหวานรอยละ 25  อาหาร
ฟาสฟูดรอยละ  10  และอาหารวางชนิดอื่นๆ รอยละ  8  มีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่โฆษณาอาหารพวก
นม  ขนมปง  และผลไม   
 5.2.4  ปจจัยดานการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป 
 จากการวิจัยพบวา  โรงเรียนของนักเรียนอายุ  9  ป  และ 12  ป  สวนใหญมีการแจก
แปรงสีฟนและยาสีฟนใหกับนักเรียน  แตในทางตรงกันขามพบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีอัตราการ
แปรงฟนหลังอาหารกลางวันไมครบถวนทุกคน  โดยพบวานักเรียนอายุ  12  ป  มีอัตราการแปรงฟน
สูงกวานักเรียนอายุ  9  ป  ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากขาดผูคอยดูแลเอาใจใส  กระตุน เตือนใหแปรงฟนหลัง
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รับประทานอาหารเสร็จ  ซ่ึงปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการอบรมใหความรูปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทันตสุขภาพแกครูและนักเรียนเพื่อช้ีแจงความสําคัญของการแปรงฟนหลังรับประทาน
อาหาร  เพราะการแปรงฟนมีประโยชนในการปองกันฟนผุไดดีและสามารถปฏิบัติไดงาย  นอกจากนี้
ยังสามารถชวยลดอัตราการเกิดโรคฟนผุไดอีกดวย โดยทั้งนี้ควรแปรงฟนอยางตอเนื่องและทํา
อยางเปนแบบแผน  เชน  มีการบันทึกการแปรงฟน  เปนตน   
 5.2.5  ปจจัยดานครอบครัว   
     จากผลการวิจัย  พบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกบริโภคของผูปกครองนักเรียนอายุ  
9  ป  และ  12  ป  คือ  ราคาอาหาร  และเงิน  เพราะจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่ภาวะ
คาครองชีพสูงขึ้นจากอดีตอยางมาก  ทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผูปกครองนักเรียน
เปล่ียนแปลงไป  โดยสวนใหญจะบริโภคอาหารที่มีราคาถูกมากกวาอาหารที่มีคุณภาพสูง  ทั้งนี้เปน
ผลมาจากปจจัยดานรายไดที่คอนขางต่ําทําใหมีโอกาสในการเลือกบริโภคไดนอย  นอกจากนี้ยังทําให
ขาดการดูแล เอาใจใส ทันตสุขภาพของตนเอง  และบุคคลในครอบครัวสงผลใหเกิดปญหาทันตสุขภาพ
ในที่สุด  ทั้งนี้เปนเพราะขาดความตระหนักและการเห็นความสําคัญในการดูแลทันตสุขภาพ  มีทัศนคติ
ในดานลบ  แตภายหลังเกิดประสบการณตรงกับตนเองเพราะมีปญหาเกิดกับบุคคลในครอบครัว  
จึงหันกลับมาใหความสําคัญและเอาใจใสดูแลทันตสุขภาพ  เพราะไดรับรูแลววาปญหาทางทันตสุขภาพ
ถึงแมไมใชโรคที่รายแรงก็จริง  แตก็ทําใหเกิดความรําคาญและสรางความเจ็บปวดแกรางกายและ
จิตใจได  รวมทั้งคาใชจายในการรักษาก็มีราคาสูง  ทําใหในปจจุบันผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา
สวนใหญมีแนวคิดและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  โดยเนนการปองกันไมใหเกิดปญหา
มากกวาการรักษาเมื่อเจ็บปวย  จากแนวคิดดังกลาวหากไดรับการอบรมใหความรูจากทันตบุคลากร
ก็จะสามารถชวยใหดูแลทันตสขุภาพตนเองและครอบครัวไดดียิ่งขึ้น   
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียนประถมศึกษาอําเภอ   
บางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสาเหตุมาจากปจจัยดังนี้   
    1)  การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวันและอาหารวางระหวางมื้อที่
ไมถูกตอง  ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหเกิดโรคทางทันตสุขภาพที่สําคัญตามมา  คือ  โรคฟนผุ  ซ่ึงสามารถ
แกไขไดโดยทําการประชุมครู  ผูปกครอง  และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อช้ีแจงใหทราบถึงปญหา
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เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป  โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายๆ ไมโยนภาระใหบุคคลหรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งเพื่อแกไขปญหานั้น 
  2)  การบริโภคอาหารวางระหวางมื้อประเภทขนม / เครื่องดื่ม ตามโฆษณาชวนเชื่อ
จากสื่อทางโทรทัศน  หนังสือ  นิตยสารตางๆ ซ่ึงเปนกระแสแฟชั่นบริโภคนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน  
เพราะผลิตภัณฑเหลานี้ลวนมีส่ิงดึงดูดเราใจทั้งรูปลักษณ  สีสัน  กล่ินและรสชาติของผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลายใหเลือกมากมาย  อีกทั้งยังมีราคาไมแพงและหาซื้อไดอยางแพรหลายทั่วไปทั้งราน
สะดวกซื้อและรานคาทั่วไป  โดยในโรงเรียนสวนใหญเกินรอยละ  80  มีการขายขนมประเภทนี้ให
นักเรียนรับประทาน  ซ่ึงจากปญหาดังกลาวนี้สามารถแกไขไดโดยการจัดใหมีการอบรมใหความรู
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพแกนักเรียน  สงเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน ไดแก
ผลไมสด  น้ําผลไม  ขนมไทย  และการจัดตั้งธนาคารขนมโดยมีลักษณะเปนการรับฝากขนมของ
นักเรียนที่นํามารับประทานในโรงเรียนและจะแจกเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จทั้งนี้เพื่อให
นักเรียนรับประทานขนมเปนเวลาและเปนแกปญหาการบริโภคขนมกรุบกรอบมากเกินความจําเปน 
  3)  พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการแปรงฟน  ซ่ึงมักละเลยใน
การแปรงฟนหลังอาหารกลางวันซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดการกระตุน  ควบคุมดูแลเอาใจใส  และมี
บางสวนที่แปรงทุกวันแตแปรงไมสะอาดและถูกตองเพราะไมมีแปรงสีฟน  ยาสีฟน  หรือแปรง
หมดอายุการใชงาน  ซ่ึงปญหานี้สามารถแกไขไดโดยจัดตั้งกองทุนแปรงสีฟน-ยาสีฟน  เพื่อใหนักเรียน
ทุกคนไดมีอุปกรณในการแปรงฟนอยางครบถวน  นอกจากนี้ควรมีการใชเม็ดสียอมฟนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแปรงฟน  มีการควบคุมการแปรงฟนจากครูหรือผูนํานักเรียน  และมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูทางทันตสุขภาพแกนักเรียน  ไดแก  การจัดนิทรรศการใหความรูทางทันตสุขภาพ  กิจกรรม
ประกวดหนูนอยฟนสวย  เปนตนทั้งนี้เพื่อสนับสนุน สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหรักในการดูแลทันตสุขภาพ
ของตนเอง  โดยควรประสานความรวมมือกันระหวางชุมชน  โรงเรียน  และสถานบริการสาธารณสุข 
  4)  สงเสริมใหผูปกครองนกัเรยีนกระตุนเตอืนใหบตุรหลานของตนและเปนตวัอยาง
ที่ดีในการแปรงฟนกอนนอนแกบุตรหลาน  ทั้งนี้เพื่อเปนการปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมที่ดีในการดูแล
ทันตสุขภาพใหติดตวัไปเมื่อเติบโตเปนผูใหญ 
  5)  สงเสริมใหโรงเรียนงดขายอาหาร / ขนม / เครื่องดื่มที่ทําใหเกิดโรคฟนผุแกนักเรียน
ประถมศึกษา  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทันตสุขภาพที่ดี  โดยทั้งนี้ควรมีการชี้แจงและสรางความเขาใจ
ระหวางครู  ผูปกครอง  และผูมีสวนเกี่ยวของถึงความรุนแรงของปญหาโรคฟนผุวามีความสําคัญเพียงใด
และสงผลตอนักเรียนประถมศึกษาและครอบครัวในระยะยาวอยางไรหากเกิดปญหาดังกลาวขึ้น 
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 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรมีการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพ  หรือการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
(participation observation) ในชวงเหตุการณสําคัญ  หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก  และการสนทนา
อยางไมเปนทางการเพื่อทําความเขาใจถึงความคิดเห็นหรือเหตุผลของแตละบุคคลหรือกลุมทีเ่กีย่วของ 
  2)  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย  เชน  ภาวะโภชนาการเกิด
โรคอวน  การติดรสหวาน  อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้มี
ผลเกี่ยวของ  เชื่อมโยงและสัมพันธกันกับปญหาทางทันตสุขภาพ 
  

 


