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ชื่อเร่ือง ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุในนักเรียน

ประถมศึกษา 

ผูวิจัย นางสาวนภาภรณ คําพลงาม 

ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 

พ.ศ. 2556 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ 

อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.วรพล แวงนอก 

บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต

ทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุใน

นักเรียนประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาระหวางกลุมควบคุม

ท่ีไดรับการสอนทันตสุขศึกษาตามปกติกับกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนเก่ียวกับทันตสุขศึกษากอนการทดลองและ

หลังการทดลองในเรื่องตอไปน้ี (1) ความรูเรือ่งโรคฟนผุ (2) การรับรูความสามารถตนเองในการปองกันโรคฟน

ผุ (3) ความคาดหวังในผลดีของการปองกันโรคฟนผุ (4) การปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุ (5) ปริมาณแผน

คราบจุลินทรีย 3) ศึกษาความสัมพันธของการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน

กลุมทดลองหลังการทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2556 โรงเรียนชุมชนบานสําพันตา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 40 คน 

แบงเปนกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทาง

สังคมจํานวน 20 คน และกลุมควบคุมท่ีไดรับการโปรแกรมสุขศึกษาแบบปกติจํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยคือ โปรแกรมสุขศึกษาในการปองกันโรคฟนผุโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับทฤษฎีแรง

สนับสนุนทางสังคม การอภิปรายกลุม และแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี t-test และการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  

  ผลการวิจัยพบวา 
  1. กลุมทดลองมีความรูเก่ียวกับโรคฟนผุสูงข้ึนกวากอนการทดลอง และสูงข้ึนกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 12.26) 

 2. กลุมทดลองมีการรับรูความสามารถตนเองในการปองกันโรคฟนผุมากข้ึนกวากอนการทดลองและมากข้ึน

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 7.31) 

 3. กลุมทดลองมีความคาดหวังในผลดีของการปองกันโรคฟนผุมากข้ึนกวากอนการทดลองและมากข้ึน

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 6.81) 

 4. กลุมทดลองมีการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุมากขึ้นกวากอนการทดลองและมากข้ึนกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 10.79) 

 5. กลุมทดลองมีปริมาณแผนคราบจุลินทรียลดลงกวากอนการทดลองและลดลงมากกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 15.70) 

 6. ตัวแปรการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุ มีความสัมพันธทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .87) 

คําสําคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา, การปองกันโรคฟนผ ุ
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ABSTRACT 

  The purposes of this quasi-experimental research were as follow: 1) to study the effects of a health 

education program based on the application of the Self-Efficacy Theory and Social Support Theory which 

aimed to support behaviors that enhance tooth decay prevention among primary school students. 2) to compare 

the tooth decay prevention behaviors between the students in the experimental group and the control group that 

had been taught about dental health before and after the experiment in the following topics i.e. (1) The 

knowledge about tooth decay (2) The self perception of the efficiency on tooth decay prevention (3) The 

expectation on the benefits of tooth decay prevention (4) The practices of tooth decay prevention and social 

support in the experimental group after the experimental was over. 

 The sample was comprised of forty Prathomsuksa 4 students studying in the academic year 2013 at 

Ban Sompunta Community School under the Office of Prachinburi Educational Area 2. Twenty students in the 

experimental group were assigned to join the health education program based on the Self-Efficacy Theory and 

Social Support Theory, while the others were assigned to study using the conventional health education 

program on tooth decay prevention. The tools used for data collection were the health program through the 

application of the Self-Efficacy Theory and Social Support Theory, group discussion, and a questionnaire. 

Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, frequency, t-test, and Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient.  

  The results of the study were as follows:  

 1. The knowledge on tooth decay prevention of the experimental group was significantly higher than 

before the experiment, and was also significantly higher than the control group at the .05 level (t = 12.26). 

 2. The self perception of the efficiency on tooth decay prevention of the experimental group was 

significantly higher than before the experiment, and was also significantly higher than the control group at the .05 

level (t = 7.31). 

 3. The expectation on the benefits of tooth decay prevention within the experimental group was 

significantly higher than before the experiment, and was also significantly higher than the control group at the .05 

level (t = 6.81). 

 4. The practice on tooth decay prevention was significantly higher than before the experimental 

group and was also significantly higher than the control group at the .05 level (t = 10.79).  

 5. The amount of plaque prevalent on the experimental group’s teeth was significantly less than 

before the experiment, and was also significantly less than the control group at the .05 level (t = 15.70). 

  6. The practice variable on tooth decay prevention had a significant relationship with the Social 

Support Theory at the .05 level (r = .87). 

Keywords: health education program, tooth decay prevention 

 




