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บทคัดย่อ
	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ส�ารวจความชุกของปัญหาสุขภาพ	 2)	 ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ	 และ 

3)	ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยน�า	ปัจจัยเอือ้	และปัจจยัเสรมิ	กบัพฤตกิรรมด้านฟัน	โภชนาการ	และสขุภาพจติ 

ของเดก็วยัเรยีน	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	จ�านวน	458	คน 

เก็บข้อมูลโดยให้ตอบแบบประเมินด้วยตนเอง	 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย	 3	 ชุด	 คือ	 1)	 แบบประเมินภาวะ

สุขภาพและพฤติกรรมด้านฟัน	โภชนาการ	2)	แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์	3)	แบบประเมินพฤติกรรมโดย

กรมสุขภาพจิต		มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์	แอลฟ่าครอนบัค	เท่ากับ	.89,	.90	และ	.79	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ	การทดสอบไคสแควร์

	 ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนมนี�า้หนกัต�า่และสงูกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	5.4	และ	11.2	ตามล�าดบั	มภีาวะเตีย้	ร้อยละ 

7.2	ฟันผุ	ร้อยละ	50.4	มีปัญหาความฉลาดทางอารมณ์	ร้อยละ	27.5	และมีปัญหาด้านพฤติกรรม	ร้อยละ	22.3	

-31.0	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับด้านโภชนาการ	คือ	การรับรู้น�้าหนักของตนเองที่ถูกต้อง	การมีวินัยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับโภชนาการ	 การได้ประโยชน์จากการมีรูปร่างที่เหมาะสม	 ค่า	χ2=	 10.873,	 11.554,	 9.211	 ตามล�าดับ 

ด้านอารมณ์	 คือ	 ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	 การมีเป้าหมายในงานอาชีพ	 การมีแรงบันดาลใจ	 ค่า	χ2=  

9.583,	 7.181	 และ	 14.402	 ตามล�าดับ	 ด้านพฤติกรรม	 คือ	 ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	 การมีเป้าหมาย 

ในงานอาชีพ	และการได้รับค�าชมเชยหรือรางวัล	ค่า	χ2=	8.457,	5.782	และ	3.957	ตามล�าดับ
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Abstract
 The objectives of this study were 1) to survey the prevalence rate of health problems, 

2) to explore the health behaviors, and 3) to investigate the factors related to health behaviors among 

primary school-aged children. The samples comprised of 458 grade 6 students in Sathorn District, 

Bangkok. The data were collected by 3 sets of self-administered questionnaires which were 1) the 

health status and health behavior assessment form, 2) EQ assessment form and 3) SDQ screening 

form developed by Mental Health Department with .89, .90 and .79of Alpha’s Cronbach Coefficient, 

respectively. Data were analyzed by frequency, percentage, mean and Chi-Square test.

 The main findings were: 5.4 percent of the students were underweight while 11.2 percent 

were overweight according to the criterion. 7.2 percent were short. 50.4 percent of the students had 

dental caries.  27.5 percent and 22.3-31.0 percent of the students had EQ score and SDQ score below 

normal range respectively. Factors related to nutritional behaviors were self-weight recognition in 

weight (χ2= 10.873), having self-discipline in activities related to weight control (χ2= 11.554) and 

benefiting from being in shape (χ2=9.211) and factors related to emotional health were having time to 

talk with their parents (χ2=9.583), having a career goal (χ2=7.181) and being inspired (χ2=14.402) 

and factors related to health behaviors were having time to talk with their parents (χ2=8.457), 

having a career goal (χ2=5.782) and received rewards or being commended (χ2=3.957). 

Suggestion: School activities to correct nutritional behavior should focus on correcting awareness 

of students' weight and the benefits of having the appropriate behaviors. The family or school staff 

have to regularly provide time for the students. Recommend Appropriate television programs for 

career and life inspiration should be recommended to the students.

Keywords:  health status, health problems, school age children, factors related to health behavior

ข้อเสนอแนะ	 การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมด้านโภชนาการควรเน้นการรับรู้น�า้หนักของนักเรียน 

ทีถ่กูต้อง	และประโยชน์จากการมพีฤติกรรมทีเ่หมาะสม	ส�าหรบัในด้านพฤติกรรม	ต้องให้ทางครอบครวั	หรอืโรงเรยีน

มีการพูดคุยกับนักเรียน	แนะน�ารายการโทรทัศน์ที่เหมาะสม	และสร้างแรงบันดาลใจในงานอาชีพ

 

ค�ำส�ำคญั:  ภาวะสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียน  ปัจจัยการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ    
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บทน�า
	 เด็กวัยเรียนมีปัญหาสุขภาพหลายด้านที่ส�าคัญ	

คือ	 ฟันผุ	 ภาวะโภชนาการ	 และสุขภาพจิต	 ส�าหรับ

ปัญหาฟันผุ	ผลการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับ

ประเทศทกุ	5	ปี	โดยส�านกัทนัตสาธารณสขุ	กรมอนามยั	

กระทรวงสาธารณสุขคร้ังที่	 8	 พ.ศ.2560	 ซึ่งเป็นคร้ัง

ล่าสุด	 (ส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข,	2561)	พบว่าความชุกของภาวะฟันผุยังสูง	

แม้จะลดลงเหลือร้อยละ	52.0	จากร้อยละ	45.8,	57.3,	

56.9	และ	52.3	ในการส�ารวจ	พ.ศ.	2527,	พ.ศ.	2545,	

พ.ศ.	2551	และ	พ.ศ.	2555	ตามล�าดับ	โดยคร้ังล่าสดุมค่ีา

เฉลีย่ฟันผ	ุถอน	อดุ	1.4	ซี/่คน	ส�าหรบัปัญหาโภชนาการ	

พบทั้งปัญหาโภชนาการเกินและขาดซึ่งเป็นประเด็นที่

อยู่ในความสนใจของภาครัฐและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง	

จึงมีการส�ารวจสถานการณ์หลายครั้ง	 ครั้งล่าสุดคือ

การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ครั้งที่	 5	ฉบับสุขภาพเด็ก	พ.ศ.	2557	พบว่าเด็กไทยที่

มีอายุ	 12-14	 ปี	 มีภาวะน�้าหนักเกินสูงที่สุดถึงร้อยละ 

18.7	เมือ่เทยีบกับเดก็ไทยในช่วงอายอุืน่	และเมือ่เปรยีบ

เทียบความชุกของภาวะน�้าหนักเกินรายภาคพบว่า	 เด็ก

ในกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะน�้าหนักเกินสูง

ทีส่ดุ	(วิชยั	เอกพลากร,	ลดัดา	เหมาะสวุรรณ,	นชิรา	เรอืง

ดารกานนท์,	 วราภรณ์	 เสถียรนพเกล้า,	 และหทัยชนก 

พรรคเจริญ,	 2557)	 ส�าหรับปัญหาด้านอารมณ์	 พบ

ว่าสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิต	

และบางส่วนอาจเกิดมาจากธรรมชาติการเจริญเติบโต 

ทางด้านร่างกายและจติใจของวยัท�าให้ปัญหาพฤตกิรรม

ของเด็กมีความรุนแรงข้ึน	 โดยพบคดีเด็กและเยาวชนท่ี

กระท�าผดิซ�า้ซ่ึงถกูด�าเนนิคดี		โดยสถานพนิจิทัว่ประเทศ

ในปี	พ.ศ.	2557	และ	พ.ศ.	2558		สูงถึงร้อยละ	20.50	

และ	19.03	ตามล�าดับ	(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน,	2560)

 

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 เป็นที่กังวลว่า

จะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเรียนของเด็ก	 เพราะ

การขาดสารอาหารเรื้อรัง	เป็นปัจจัยหลัก	ที่ส่งผลให้เด็ก

เจ็บป่วย	 พิการ	 และเสียชีวิต	 ก่อให้เกิดการมีภาวะเต้ีย 

แคระแกร็น	 ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขได้	 และ 

จะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโต	ทัง้ทางร่างกายและสตปัิญญา 

ในทางตรงกันข้ามภาวะโภชนาการเกินมีความสัมพันธ์

กบัโอกาสเสีย่งต่อการเสยีชวีติก่อนเวลาอนัควรและท�าให้

เกดิปัญหาสขุภาพหรอืเกดิความพกิารในวยัผูใ้หญ่	(คณะ

อนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผล	ภาคราชการกลุม่

กระทรวง	คณะที่	2,	2562)	การศึกษานี้จึงเห็นถึงความ

ส�าคัญของการดูแลสุขภาพในวัยเด็ก	 โดยเฉพาะในเด็ก

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีอายุประมาณ	12	ปี	 เป็นวัย

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 และเป็นช่วงท่ีฟันแท ้

ขึ้นครบ	 28	 ซี่	 ซึ่งเป็นอายุสากลที่ใช้ประเมินภาวะ 

ทันตสุขภาพระหว่างประเทศ	 ซึ่งสอดคล้องกับองค์การ

อนามัยโลก	 (World Health Organization,	 2013)	

ในส่วนของภาวะโภชนาการของเด็กในวัยนี้จะเป็น 

ตวัท�านายภาวะโภชนาการในวัยผูใ้หญ่	ส�าหรบัด้านอารมณ์	

สังคม	 เด็กในช่วงวัยนี้จะติดเพื่อนจนอาจเรียกว่าเป็น 

วัยแห่งเพื่อน	หรือ	peer years	ก่อให้เกิดสังคมเฉพาะที่

เรียกว่า	secret society 

	 การประเมินสถานะสุขภาพของเด็กเป็นระยะ

อย่างเป็นระบบ	 คือ	 การประเมินร่วมกับการวิเคราะห์

พฤติกรรมสุขภาพ	 รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

สุขภาพนั้นๆ	 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาการสร้างเสรมิสขุภาพ	และป้องกนัปัญหาสขุภาพ	

ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะสถานศึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหา

สขุภาพได้ตรงตามสภาพของเดก็วยัเรยีน	ซึง่จะสอดคล้อง

กับการใช้	 PRECEDE-PROCEED Model (Green & 

Krueter,	 1999)	 โดยแบบจ�าลองนี้	 ประกอบด้วย	 2	
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ส่วนหลัก	คือ	ส่วนที่	1	เป็นระยะของการวินิจฉัยปัญหา 

(Diagnostic Phase)	เรยีกว่า	PRECEDE (Predisposing, 

Reinforcing, Enabling, Constructs in Educational, 

Environmental Diagnosis and Evaluation)	ประกอบ

ด้วยการวนิจิฉยั	5	ด้าน	คือ	การวนิิจฉยัสงัคม	การวนิจิฉยั 

ทางวิทยาการระบาด	 การวินิจฉัยด้านพฤติกรรมและ

สิ่งแวดล้อม	 การวินิจฉัยด้านการศึกษาและองค์กร	

การวินิจฉัยด้านการบริหารและนโยบาย	 และส่วนที	่

2	 เป็นการพัฒนาแผน	 เรียกว่า	 PROCEED (Policy 

Regulatory and Organization Constructions in 

Educational and Environment Development)  เพือ่ใช้ 

ในการด�าเนินงานและการประเมินผล	ซึ่งจะต้องท�าภาย

หลังจากระยะการวินิจฉัยปัญหา	 ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้

เป็นการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเฉพาะระยะการวินิจฉัย

ปัญหา	 (PRECEDE)	 ประกอบด้วยการวินิจฉัยทาง

วทิยาการระบาดของปัญหาฟัน	โภชนาการ	และสขุภาพ

จติของเดก็วัยเรียน	การวนิจิฉยัด้านการศกึษาด้วยปัจจยั

ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม	 3	 ปัจจัยหลัก	 ๆ	 คือปัจจัยน�า	

(Predisposing factors)	ปัจจยัเอือ้	(Enabling factors) 

และ	ปัจจัยเสริม	(Reinforcing factors)	ซึ่งเด็กวัยเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีอายุประมาณ	12	ปี	

อยูใ่นช่วงของวยัรุน่ตอนต้น	เป็นช่วงของการพฒันาสมอง

ส่วนที่รับรู้ถึงการได้รับรางวัลและประเมินผลของการ 

มีพฤติกรรมเสี่ยง	 ส่วนสมองที่ควบคุมพฤติกรรมและ 

การแสดงออกทางอารมณ์	เป็นส่วนทีค่วบคมุการยบัยัง้	ชัง่ใจ

และการจัดล�าดับความส�าคัญ	 ในส่วนของการวางแผน

จะพัฒนาตามมาเป็นล�าดับต่อไปในช่วงของวัยรุ่นตอน

ปลายและจะเร่ิมมีความเป็นอิสระ	 (independence) 

มองเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมภายในและ

ภายนอกครอบครัว	แต่ความคิดยังเป็นรูปธรรมมากกว่า

นามธรรม	 ส�าหรับในช่วงวัยนี้จะมีความสนิทสนมกับ

กลุ ่มเพื่อนและมองเพื่อนเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ 

ในด้านการมองตนเองจะมองอนาคตแบบอุดมคต	ิโดยมองหา

บุคคลท่ีเป็นตัวแบบของ	 ความส�าเร็จในโรงเรียน	 (role 

model)	และมกีารใช้เวลาว่างเพือ่ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์

ด้วยตนเองเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลในการป้องกนัพฤตกิรรม

เสี่ยงในวัยรุ่นทุกช่วงวัย	ถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีลักษณะ

ที่แตกต่างกันออกไป	การมีความคาดหวังต่อวัยรุ่นอย่าง

เหมาะสมและมีการสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร 

จดัเป็นปัจจยัเสริมของครอบครวัทีจ่ะสนบัสนนุการปรบัตวั

ของวัยรุ่น	 และเป็นมุมมองการพัฒนาวัยรุ่นในลักษณะ	

“ต้นทุนเชิงบวก”	(พงษ์ศกัดิ	์น้อยพยคัฆ์,	วนิดัดา	ปิยะศลิป์, 

วันดี	นิงสานนท์,	และประสบศรี	อึ้งถาวร,	2557)	ส่งผล

ต่อการก�าหนดองค์ประกอบย่อยในปัจจยัน�า	คอื	การรับรู้ 

ประโยชน์จากการดูแลฟัน	 การรับรู้น�้าหนักของตนเอง

ท่ีถูกต้อง	 การรับรู้ความฉลาดทางอารมณ์	 (EQ) ของ

นักเรียน	 ปัจจัยเอ้ือ	 คือ	 การสนับสนุนให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรมสุขภาพได้	 ประกอบด้วย	 การมีแปรงสีฟัน

ท่ีดึงดูดความสนใจ	 (รูปร่างแปลกใหม่	 สวยและน่าใช้) 

การเห็นความส�าคัญของโครงการแปรงฟันหลังอาหาร

กลางวนั		ความสามารถในการเข้าถึงอาหารท่ีมปีระโยชน์	

การมีวนิยัในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัโภชนาการ	ผูป้กครอง

มีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	 การมีเป้าหมายในงานอาชีพ	

ปัจจยัเสรมิ	คอื	การได้รบัค�าชมเชยในการดแูลฟัน	รปูร่าง 

การได้ประโยชน์จากการมีรูปร่างท่ีเหมาะสม	 การได้รับ 

ค�าชมเชย	 หรือรางวัลจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม	

การมีแรงบันดาลใจจากบุคคลหรือรายการโทรทัศน์ 

(TV show items) 

	 จากการศกึษาปัจจยัน�า	ปัจจยัเอือ้	และปัจจยัเสรมิ 

ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถน�ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนได้อย่างเป็น

ระบบ	และเป็นไปตามบทบาทของพยาบาลอนามยัชมุชน

ในการสนบัสนนุการดแูลสขุภาพของเดก็วยัเรยีน	คร	ูและ

บุคลากรโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	ส�ารวจความชุกของปัญหาฟัน	โภชนาการ	และ

สุขภาพจิตของนักเรียน

	 2.	ศกึษาพฤตกิรรมด้านฟัน	ด้านโภชนาการ	และ

ด้านสุขภาพจิตของนักเรียน

	 3.	ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�า	ปัจจัยเอือ้	

และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมด้านฟัน	 โภชนาการ	 และ

สุขภาพจิต	

นิยามศัพท ์

	 1.	ภาวะสุขภาพ	หมายถึง	สถานะในปัจจุบันของ

นกัเรยีนในด้าน	ฟัน	โภชนาการ	ทีป่ระเมนิด้วยการผหุรอื

ไม่ผุของฟัน	น�้าหนัก	ส่วนสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของกรม

อนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	และระดับความฉลาดทาง

อารมณ์	ประเมนิโดยแบบประเมนิ	EQ	ของกรมสขุภาพจติ 

และบุคลิกภาพของนักเรียน	วัดโดยแบบประเมิน	SDQ

	 2.	 เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา	 หมายถึง 

เด็กทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	 

ในเขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	

 3.	การวนิิจฉยัด้านการศกึษา	หมายถงึการวเิคราะห์

สาเหตุที่สัมพันธ์กับความชุกของปัญหาด้านฟัน	 ด้าน

โภชนาการ	 และด้านความฉลาดทางอารมณ์	 และด้าน

บุคลิกภาพของนักเรียน	ประกอบด้วย	

	 3.1		 ปัจจัยน�า	 หมายถึง	 การรับรู้ประโยชน์จาก

การดแูลฟัน	การรบัรูน้�า้หนักของตนเองทีถ่กูต้อง	การรับรู้ 

ความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	ของนักเรียน	

	 3.2		 ปัจจัยเอื้อ	 หมายถึง	 ปัจจัยสนับสนุน	 หรือ 

ขัดขวางการเกิดพฤติกรรมของนักเรียน	

	 ได้แก่	การมแีปรงสฟัีนทีด่งึดดูความสนใจ	(แปลกๆ	

สวยๆ	 น่าใช้)	 การเหน็ความส�าคัญของโครงการแปรงฟัน

หลงัอาหารกลางวัน		ความสามารถในการเข้าถงึอาหารทีม่ี 

ประโยชน์	การมีวนิยัในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัโภชนาการ		

ผูป้กครองมเีวลาให้อย่างสม�า่เสมอ	การมเีป้าหมายในงานอาชพี

	 3.3	ปัจจยัเสรมิ	หมายถึง	ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกดิ

พฤติกรรมที่ต่อเนื่อง	

	 ประกอบด้วย	การได้รับค�าชมเชยในการดูแลฟัน	

รูปร่าง	 การได้ประโยชน์จากการมีรูปร่างท่ีเหมาะสม 

การได้รับค�าชมเชย	 หรือรางวัลจากการมีพฤติกรรม

เหมาะสม	การมีแรงบันดาลใจ	(จากบุคคล	หรือรายการ

โทรทัศน์)																																																										

	 4.	 การวินิจฉัยทางวิทยาการระบาด	 หมายถึง	

ขนาดของปัญหา	3	ด้าน	ซึ่งค�านวณจากจ�านวนนักเรียน

ท่ีมีปัญหาเทียบกับจ�านวนนักเรียนท้ังหมดต่อ	 100	 คน 

ในด้านฟัน	วดัโดยการตรวจช่องปากเพือ่ตรวจหาภาวะฟันผุ 

ของนักเรียน	 ด้านโภชนาการวัดโดยการเปรียบเทียบ 

น�้าหนักและส่วนสูง	 เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน

เปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของเดก็	ของส�านกัโภชนาการ	

กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส�าหรับด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์	 วัดโดยแบบประเมิน	EQ	 และแบบ

ประเมินด้านบุคลิกภาพ	SDQ	ของกรมสุขภาพจิต			

	 5.	 การวินิจฉัยด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม	

หมายถึงการปฏบัิตขิองนักเรยีน	ประกอบด้วย	พฤตกิรรม

ด้านฟัน	2)	พฤตกิรรมด้านโภชนาการ	และ	3)	พฤตกิรรม

ด้านสุขภาพจิต	 แยกเป็นความฉลาดทางอารมณ์	 และ

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดบางส่วน

ของ	PRECEDE Model (Green & Krueter, 1999) 

เพื่อวินิจฉัยปัญหาด้านวิทยาการระบาด	 ด้วยกรอบอีก	

2	ด้าน	คือด้านพฤติกรรม	และด้านการศึกษา	โดยมีข้อ

สมมุติว่าข้อวินิจฉัยทางวิทยาการระบาดที่เป็นความชุก	

เป็นผลจากปัจจัยด้านพฤติกรรม	 และด้านการศึกษา 

(ดังแผนภาพที่1)
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ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

การวินิจฉัยด้านการศึกษา

การวินิจฉัยด้านพฤติกรรม

ปัจจยัน�า:	การรบัรูป้ระโยชน์จากการดแูลฟัน		การรบัรูน้�า้หนกัของ

ตนเองทีถ่กูต้อง	การรบัรูค้วามฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	ของนักเรยีน		

ปัจจัยเอ้ือ:	 การมีแปรงสีฟันท่ีดึงดูดความสนใจ	 การเห็นความ

ส�าคัญของโครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	ความสามารถใน

การเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์	 การมีวินัยในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับโภชนาการ	ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	การมีเป้าหมาย

ในงานอาชีพ

ปัจจัยเสริม:	 การได้รับค�าชมเชยในการดูแลฟัน	 รูปร่าง	 การได้

ประโยชน์จากการมีรูปร่างที่เหมาะสม	 	 การได้รับค�าชมเชย	 หรือ

รางวัลจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม	การมีแรงบันดาลใจ		

พฤติกรรมด้านฟัน:	จ�านวนครั้งในการแปรงฟัน	การใช้ไหมขัดฟัน	

พฤติกรรมด้านโภชนาการ:	จ�านวนมื้อ	ประเภทอาหาร	

พฤติกรรมสุขภาพจิต	:	อารมณ์	และบุคลิกภาพ	

ความชุกของปัญหาฟัน

ความชุกของปัญหาโภชนาการ

ความชุกของปัญหาสุขภาพจิต								

(อารมณ์	และพฤติกรรม)

การวินิจฉัยด้านพฤติกรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 

	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจภาคตัดขวาง	 (cross- 

sectional survey research)  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	6	

ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนเขตสาทร	จ�านวน	14	แห่ง	

สงักัดส�านกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ	1	แห่ง	จ�านวน	

156	คน		สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	11	แห่ง	

จ�านวน	1,104	คน	และสงักัดกรงุเทพมหานครอีก	2	แห่ง	

จ�านวน	146	คน	รวม	1,406	คน	

	 -	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่	6	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	458	คน	ค�านวณด้วย

สูตรยามาเน่	(Yamane,	1973)		(		

ตัวอย่างควรมีอย่างน้อย	311	คน	จากนั้นก�าหนดโควต้า 

นักเรียนในแต่ละโรงเรียน	 โรงเรียนใดมีจ�านวนห้อง

มากกว่า	1	ใช้การสุ่มห้องอย่างง่าย	และรวบรวมข้อมูล

นักเรียนทั้งห้อง	(ดังตารางที่1)

1	+	1406(.0025)
1406
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ตารางที่ 1	 จ�านวนนักเรียนที่ค�านวณ	และที่ก�าหนดเก็บจริง	จ�าแนกตามโรงเรียน	และสังกัด

 ชื่อโรงเรียน  สังกัด

 รวม 1406 311 22 458

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ		 สปช	 4	 156		 40	 1	 31
โรงเรียนวัดดอน	 กทม	 3	 96	 25	 1	 27
โรงเรียนวัดยานนาวา	 กทม	 1	 50	 13	 1	 22
โรงเรียนพระแม่มารี-สาทร	 สช	 4	 151	 39	 2	 42
โรงเรียนจิ้นเตอะ	 สช	 1	 30	 8	 1	 15
โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา	 สช	 1	 24	 6	 1	 24
โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา	 สช	 3	 87	 22	 2	 38
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา	 สช	 2	 60	 15	 2	 27
โรงเรียนโกศลวิทยา	 สช	 2	 67	 17	 2	 29
โรงเรียนศิลปวัฒนา	 สช	 1	 15	 4	 0	 0
โรงเรียนศุภวิทย์	 สช	 1	 25	 6	 1	 24
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล	 สช	 1	 26	 7	 1	 25
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา	 สช	 3	 88	 23	 2	 30
โรงเรียนอัสสัมชัญ	(ประถม)	 สช	 14	 531	 136	 2	 124

 สถิตินักเรียน จ�านวน จ�านวนจริง

  ตัวอย่าง ห้อง นักเรียน  ห้อง นักเรียน

 3. เครื่องมือวิจัย	 ประกอบด้วยแบบประเมิน

สุขภาพนักเรียน	และพฤติกรรม	

	 3.1	ด้านกาย	ประกอบด้วยการประเมนิพฤติกรรม	

และปัจจัยน�า	 ปัจจัยเอื้อ	 ปัจจัยเสริมในการดูแลฟัน	

โภชนาการ	 มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจมาตราประมาณ

ค่า	5	ระดับ	

	 3.2	 ด้านจิต	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านอารมณ	์

ประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสุขภาพจิต	(Emotional Quotient :EQ)	มีจ�านวน 

52	ข้อ	ตามเกณฑ์คูม่อืของกรมสขุภาพจติ	(กรมสขุภาพจติ 

กระทรวงสาธารณสุข,	 2560)	 และ	 2)	 ด้านพฤติกรรม	

ประเมินด้วยแบบประเมิน	 The Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ)	ของกรมสขุภาพจติ	

มีจ�านวน	25	ข้อ	(กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,	

2560)	

 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

	 4.1	 ความตรง	 ของแบบประเมินภาวะสุขภาพ

และพฤตกิรรมด้านฟัน	โภชนาการ	ได้ผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงตามเนื้อหา	 (Content validity)	 โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	ประกอบด้วย	1)	อาจารย์

ทางด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน	2)	อาจารย์ทางด้าน

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	 3)	 อาจารย์ทางด้านการ

พยาบาลสุขภาพจิต	 4)	 พยาบาลอนามัยโรงเรียน	 จาก

ศูนย์บริการสาธารณสุข	 และ	 5)	 ทันตแพทย์จากศูนย์

บริการสาธารณสุขโดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกบัวัตถุประสงค์หรอืเนือ้หา	มค่ีา	IOC	สงูกว่า	0.6	

	 4.2	 ความเท่ียง	 น�าแบบประเมินภาวะสุขภาพ

และพฤติกรรมด้านฟัน	 โภชนาการ	 แบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์	 และแบบประเมินพฤติกรรมโดย 

กรมสุขภาพจิต	 โดยน�าไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียน 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนเพาะปัญญา	

จ�านวน	30	คน	 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค	(Cronbach’s Alpha Coefficient)	ได้เท่ากบั	

0.89,	0.90	และ	0.79	ตามล�าดับ	

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 โครงการวจิยัฉบบัน้ีได้ผ่านการพิจารณาจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ตามเลขรหัส

โครงการที่	 001/61	 และเริ่มท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ดังนี้

	 5.1.	เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	โดยทมี

วจิยัประสานงานกบัครใูนแต่ละโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการมอบ

หมายให้เป็นโรงเรียนกลุม่ตัวอย่าง	เริม่เกบ็รวบรวมข้อมลู

ต้ังแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษาท่ี	 2	 โดยท�าการเก็บข้อมูล

ด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมด้านฟัน	

โภชนาการ	 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์	 (EQ) 

และแบบประเมินพฤติกรรมโดยกรมสุขภาพจิต	(SDQ)   

	 5.2.	เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถามนักเรยีน

กลุ่มที่มีปัญหาจากการประเมิน	 คือ	 กลุ่มฟันผุ	 กลุ่มที่มี 

น�้าหนักมากกว่าและต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 กลุ่มที่มี

คะแนนรวม	EQ	และ	SDQ	ต�า่กว่าเกณฑ์	และประสานงาน 

ขอรายชื่อจากครูประจ�าชั้น	 กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน 

การประเมนิทีไ่ม่มปัีญหา	และแสดงพฤตกิรรมได้เหมาะสม

ได้รายชื่อ	จ�านวน	25	คน		ด�าเนินการสอบถามตามวันที่ 

นดัหมาย	ด้วยประเดน็ทีอ่ยูใ่นแบบสอบถามทีน่กัเรยีนตอบ

โดยนักศึกษาพยาบาล	ชั้นปีที่	4	จ�านวน	7	คน	

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	โดยใช้สถิติ	ดังนี้	

	 6.1	 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง	 ด้วยค่า

ความถี่	และร้อยละ																					

	 6.2	 วิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัย	 ข้อท่ี	 1	

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของนักเรียนด้วยค่าความชุก

ของปัญหา	(อัตราส่วนต่อร้อย)	

	 6.3	วเิคราะห์วตัถุประสงค์	ข้อท่ี	2	พฤตกิรรมด้าน

ฟัน	โภชนาการ	ของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	

	 6.4	 วิเคราะห์วัตถุประสงค์	 ข้อท่ี	 3	 ด้วยการ 

ทดสอบไควสแควร์	(χ2)

ผลการวิจัย
 วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 ผลการส�ารวจความชกุของ

ปัญหาฟัน โภชนาการ และสุขภาพจิต 

 1. สุขภาพด้านกาย 

	 1.1		 น�้าหนัก	 พบความชุกของภาวะน�้าหนักเกิน	

ร้อยละ	11.2	และภาวะน�า้หนกัต�า่กว่าเกณฑ์ร้อยละ	5.4	

เมื่อจ�าแนกตามเพศ	พบว่า	ภาวะโภชนาการในเพศชาย

และเพศหญิงใกล้เคียงกัน	(ดังตารางที่2)

ตารางที่ 2	 จ�านวนและร้อยละของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศและภาวะโภชนาการ	(น�้าหนัก)

ภาวะโภชนาการ (น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ)

ชาย	 2	(0.4)	 10	(2.2)	 189	(41.3)	 16	(3.5)	 15	(3.3)	 232	(50.7)

หญิง	 2	(0.4)	 11	(2.4)	 193	(42.1)	 14	(3.1)	 6	(1.3)	 226	(49.3)

รวม 4 (0.8) 21 (4.6) 382 (83.4) 30 (6.6) 21 (4.6) 458 (100.0)

เพศ ทุพ
โภชนาการ

น้อยกว่า
เกณฑ์

น�้าหนัก
ตามเกณฑ์

มากเกิน
เกณฑ์

อ้วน รวม
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	 1.2	 ส่วนสูง	 พบความชุกของภาวะเตี้ย	 ร้อยละ	

7.2	 และสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย	 ร้อยละ	 17.9	 เมื่อจ�าแนก 

ตามเพศ	 พบว่า	 ระดับของส่วนสูงในเพศชายและ 

เพศหญิงใกล้เคียงกัน	(ดังตารางที่	3)	

	 1.3	 สขุภาพฟัน	 นักเรยีนท่ีมฟัีนผอุย่างน้อย	1	 ซี่	

จ�านวน	231	คน	(ร้อยละ	50.4)	มปีระวตัเิคยถอนฟันอย่าง

น้อย	1	ซี	่226	คน	(ร้อยละ	49.3)	นักเรียน	288	คน	(ร้อยละ 

62.9)	เคยมีอาการปวดฟัน	แต่เกือบทัง้หมดคือ	423	คน	

(ร้อยละ	92.4)	ไม่เคยลาหยดุเรยีนเพราะอาการปวดฟัน	

 2. ความฉลาดทางอารมณ์ 

	 นักเรียนมากกว่าคร่ึง	 (ร้อยละ	 53.1-71.2) 

มีความฉลาดทางอารมณ์ปกติทั้งในด้านดี	เก่ง	และสุข 

ยกเว้นการตัดสินใจและแก้ปัญหา	 (ร้อยละ	 47.6) 

(ดังตารางที่	4)

ตารางที่ 3	 จ�านวนและร้อยละของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศและระดับของส่วนสูง	

ตารางที่ 4	 จ�านวนและร้อยละของนักเรียน	จ�าแนกตามระดับของความฉลาดทางอารมณ ์(EQ)

ระดับของส่วนสูง (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ)

ระดับของความฉลาดทางอารมณ์

ชาย	 4	(0.9)	 11	(2.4)	 175	(38.2)	 28	(6.1)	 14	(3.1)	 232	(50.7)

หญิง	 6	(1.3)	 12	(2.6)	 168	(36.7)	 22	(4.8)	 18	(3.9)	 226	(49.3)

รวม 10 (2.2) 23 (5.0) 343 (74.9) 50 (10.9) 32 (7.0) 458 (100.0)

ด้านดี

ด้านเก่ง

ด้านสุข

ควบคุมตนเอง

เห็นใจผู้อื่น

รับผิดชอบ

มีแรงจูงใจ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา

สัมพันธภาพ

ภูมิใจตนเอง

พอใจชีวิต

สุขสงบทางใจ

รวม

เพศ

     องค์ประกอบรายด้านของ EQ

เตี้ย
( >-2 S.D.)

ต�่ากว่าเกณฑ์

135	(29.5%)

149	(32.5%)

112	(24.5%)

104	(22.7%)

222	(48.5%)

96	(20.9%)

51	(11.1%)

129	(28.1%)

105	(22.9%)

126 (27.5%)

311	(67.9%)

291	(63.6%)

289	(63.1%)

310	(67.7%)

218	(47.6%)

326	(71.2%)

295	(64.4%)

303	(66.2%)

243	(53.1%)

281 (61.4%)

12	(2.6%)

18	(3.9%)

57	12.4%)

44	(9.6%)

18	(3.9%)

36	(7.9%)

112	(24.5%)

26	(5.7%)

110	(24.0%)

51 (11.1%)

ค่อนข้างเตี้ย
(-1.5 S.D.-2 

S.D.)

ปกติ (50-100)

ส่วนสูง
ตามเกณฑ์

(Median range)

สูงกว่าปกติ

ค่อนข้างสูง
(1.5 S.D.- 2 

S.D.)

สูง

( >2 S.D.)

รวม
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ตารางที่ 5	 จ�านวนและร้อยละของนักเรียนจ�าแนกตามระดบัของพฤติกรรมและองค์ประกอบรายด้านของพฤตกิรรม

ระดับของพฤติกรรม

พฤติกรรมด้านอารมณ์

พฤติกรรมด้านเกเร

พฤติกรรมด้านอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น

พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน

พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม

องค์ประกอบรายด้านของ SDQ
ปกติ

354	(77.3%)

343	(74.9%)

348	(75.9%)

316	(69.0%)

356	(77.7%)

68	(14.8%)

81	(17.7%)

58	(12.7%)

63	(13.8%)

67	(14.6%)

36	(7.9%)

34	(7.4%)

52	(11.4%)

79	(17.2%)

35	(7.7%)

กลุ่มเสี่ยง มีปัญหา

 3. ด้านพฤติกรรมท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

(SDQ) 

	 ผลการส�ารวจพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อน	พบว่าอยู่

ในระดบัปกตเิป็นส่วนใหญ่	(ร้อยละ	69.0-77.3)	จดุอ่อน 

ที่พบมากที่สุด	คือ	พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน	

ส�าหรับจุดแข็งหรือพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม	พบว่า	อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด	(ร้อยละ	77.7) 

(ดังตารางที่	5)

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรม

ด้านฟัน  โภชนาการ และสุขภาพจิต

	 1.	 พฤติกรรมด้านฟัน	 พบว่า	 นักเรียนแปรงฟัน 

หลังตื่นนอน	 ร้อยละ	 94.8	 แปรงฟันก่อนเข้านอน 

ร้อยละ	 90.2	 การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันมีเพียง 

ร้อยละ	 54.6	 คือ	 แปรงฟันเฉพาะเวลาที่อยู่โรงเรียน 

มกีารใช้ไหมขดัฟัน	ร้อยละ	36.9	ใช้ยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์ 

ร้อยละ	 96.9	 และไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง	

ร้อยละ	15.7	

	 2.	พฤติกรรมด้านโภชนาการ	

	 2.1	จ�านวนมือ้อาหาร	นกัเรยีนมกีารรบัประทาน

อาหาร	2,	3	และ	4	มื้อ/วัน	ร้อยละ	5.8,	5.6	และ	8.6	

ตามล�าดับ	

	 2.2	 รูปแบบอาหาร	 พบว่า	 ประเภทของอาหาร

เช้าที่นักเรียนรับประทานมากที่สุด	 (ร้อยละ	 78.2)	 คือ	

ข้าวแกงโดยมีกับข้าว	 1-2	 อย่าง	 ส่วนมื้อกลางวันจะ 

รับประทานอาหารที่โรงเรียน	ร้อยละ	91.2	รับประทาน

ขนมขบเคี้ยวต่างๆ	น�้าหวาน	นมกล่อง	ขนมปัง	เบเกอรี	

และขนมหวาน	ร้อยละ	19.4	ในส่วนของการรบัประทาน

อาหารมื้อเย็นส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารท่ีทางบ้าน

ปรุงเอง	ร้อยละ	87.5	ส�าหรับการรับประทานอาหารมื้อ

ค�่าหรือก่อนนอน	ร้อยละ	62.9	พบว่า	รับประทานโจ๊ก	

หรือข้าวต้มกุ๊ยมากที่สุด	ร้อยละ	34.1	และรับประทาน

อาหารอื่นๆ	คือ	แฮม	ไส้กรอก	ก๋วยเตี๋ยว	 เกี๊ยว	ไก่ย่าง	

ร้อยละ	18.8		

 2.3	อาหารระหว่างมือ้	ร้อยละ	78.9	พบว่าในวนัที ่

ไปเรยีนหนงัสอื	จะรบัประทานอาหารระหว่างมือ้	ช่วงมือ้ 

ก่อนอาหารเยน็	หรอืหลงัอาหารเยน็	โดยจะดืม่น�า้อดัลม 

ร้อยละ	 44.3	 น�้าผลไม้ทั้งคั้นสดและเป็นกล่อง/ขวด 

น�้าหวาน	 โออิชิ	 ชาลิปตัน	 โอวัลติน	 ร้อยละ	 25.6	 นม	

นมถ่ัวเหลือง	 ร้อยละ	 24.7	 ขนมขบเคี้ยว	 ร้อยละ 

46.1	และรับประทานผักเพียง	ร้อยละ	11.2	

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยน�า 

ปัจจยัเสรมิ ปัจจยัเอือ้ ทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมด้านฟัน 

โภชนาการ และสุขภาพจิต
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ตารางที่ 5.1	ค่า	Chi-square	และร้อยละ	ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านฟัน	

ตารางที่ 5.2	ค่า	Chi-square	และร้อยละ	ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านโภชนาการ	

2.2

3.3

2.0

3.5

3.3

2.2

3.7

1.7

4.4

1.1

รู้

ไม่รู้

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

48.9

34.5

40.8

42.6

60.7

22.7

43.9

39.5

62.7

20.7

3.5

7.6

2.8

8.3

7.6

3.5

4.1

7.0

4.1

7.0

10.873*	

(0.002)

1.136

(0.451)

11.554*

(0.002)

2.976

	(0.310)

9.211*

(0.011)

ระดับน�้าหนักเทียบเกณฑ์

การรับรู้น�้าหนักของตนเองที่ถูกต้อง																													

การได้รับค�าชมเชย
ในการดูแลรูปร่าง																																																				

การได้ประโยชน์จาก																									
การมีรูปร่างที่เหมาะสม																																										

การมีวินัยในกิจกรรม																								

ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ																																								

ความสามารถเข้าถึงอาหาร																	
ที่มีประโยชน์	(การได้รับค�าแนะน�า)																													

E

L

E

R

R

กลุ่ม ปัจจัย
 ต�่า เฉลี่ย สูงกว่า

χ2 value

(p-value)

การผุของฟัน

การรับรู้ประโยชน์จากการดูแลฟัน

การได้รับค�าชมเชยในการดูแลฟัน

(จากพยาบาล	ครู	ผู้ปกครอง)

การเห็นความส�าคัญของโครงการ																																												

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	

การมีแปรงสีฟันที่ดึงดูดความสนใจ

E

L

E

R

กลุ่ม ปัจจัย
ผุ

(231

26.9

23.6

25.1

25.3

24.2

26.2

14.6

12.2

23.6

มาก

ปานกลางและน้อย

มาก

ปานกลางและน้อย

มาก

ปานกลางและน้อย

มาก

ปานกลาง

น้อย

24.2

25.3

21.6

27.9

27.7

21.8

16.4

17.2

15.9

0.867*

(0.033)

1.098*

(0.034)

1.955

(0.190)

ไม่ผุ
(227)

ค่า χ
2

(p-value)

1.955

(0.189)

	 จากตารางที	่5.1	พบว่าปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมด้านฟัน	คอื	การรบัรูป้ระโยชน์จากการดูแลฟัน	

และการมแีปรงสฟัีนท่ีดงึดดูความสนใจ	อย่างมนัียส�าคัญ

ที่ระดับ	.05

 3.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านโภชนาการ

3.1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านฟัน



58

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 2 JULY-DECEMBER 2021

ตารางที่ 5.3	สถิติ	Chi-square	เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์	(EQ)

หมำยเหตุ: ตัดกลุ่มที่มีคะแนนการประเมินระดับสูงออกจากการวิเคราะห์ เนื่องจากมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับอีก  

 2 กลุ่ม

การผุของฟัน

การรับรู้	EQ	ของนักเรียน

การได้รับค�าชมเชย	หรือรางวัล

จากการมี	พฤติกรรมที่เหมาะสม

การมีแรงบันดาลใจ																																																						

(บุคคล	รายการโทรทัศน์)

การมีเป้าหมายในงานอาชีพ

ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ

E

L

E

R

R

กลุ่ม ปัจจัย
ผุ

(231

12.8

18.2

5.7

11.3

14.0

13.3

18.2

14.3

16.7

5.9

9.3

15.7

ตรงกับการประเมิน	EQ

ไม่ตรงตามการประเมิน	EQ

มาก

ปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มาก

ปานกลาง

น้อย

40.5

28.5

23.8

26.8

18.4

49.4

19.2

38.8

30.2

31.4

23.3

14.3

2.389

(0.125)

9.583*

(0.002)

ไม่ผุ
(227)

	 จากตารางที่	 5.2	 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมด้านโภชนาการ	 คือ	 การรับรู้น�้าหนักของ

ตนเองที่ถูกต้อง	 การมีวินัยในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

โภชนาการ	 และการได้ประโยชน์จากการมีรูปร่างท่ี

เหมาะสม	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	5.3	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักเรียน	มี	 3	ปัจจัย	คือ 

ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	 การมีเป้าหมายใน

งานอาชีพ	 และการมีแรงบันดาลใจ	 อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.05

 3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านอารมณ์ (EQ)

χ2 value

(p-value)

7.181*

(0.000)

0.809

(0.384)

14.408*

(0.001)
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ตารางที่ 5.41	สถิติ	Chi-square	เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อน

ระดับ SDQ

การมีเป้าหมายในงานอาชีพE

การรับรู้การประเมิน																				

SDQ	ของตนเอง																																																								
L

ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ									E

การได้รับค�าชมเชย	หรือรางวัล																

จากการมีพฤติกรรมเหมาะสม
L

การมีแรงบันดาลใจจากบุคคลอื่น	

(รายการโทรทัศน์)
L

กลุ่ม ปัจจัย

45.2

29.9

52.2

22.9

43.7

31.4

50.1

24.9

43.3

31.7

ตรงกับการประเมิน	SDQ

ต่างกัน

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

9.8

15.1

8.3

16.7

8.1

16.8

9.9

15.1

12.2

12.7

2.744

(0.073)

8.457*

(0.019)

5.782*

(0.019)

3.957*

(0.044)

2.295

(0.226)

 3.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อน

χ2 value

(p-value)
ปกติ
(344)

เสี่ยง /มีปัญหา
(114)

ระดับ SDQ

การมีเป้าหมายในงานอาชีพE

การรับรู้การประเมิน																												

SDQ	ของตนเอง																																																																
L

ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ																E

การได้รับค�าชมเชย	หรือรางวัล

จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
L

กลุ่ม ปัจจัยด้านพฤติกรรม

41.5

33.6

42.3

32.7

43.7

31.4

43.1

31.9

ตรงกับการประเมิน	SDQ

ต่างกัน

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

มากและปานกลาง

น้อย

10.5

14.4

9.6

15.3

10.0

14.8

6.2

18.8

1.103

(0.172)

2.042

(0.078)

2.026

(0.089)

8.883*

(0.003)

χ2 value

(p value)เฉลี่ย เสี่ยง /
ปัญหา

ตารางที่ 5.42	ค่าสถติิ	Chi-square	การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมท่ีเป็นจดุแข็ง	(SDQ-strength/ 
 prosocial behavior)

	 จากตารางที่	5.4	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อน	มี	3	ปัจจัย	คือ	ผู้ปกครอง

มีเวลาให้อย่างสม�่าเสมอ	 การมีเป้าหมายในงานอาชีพ		

และ	การได้รบัค�าชมเชย	หรอืรางวลัจากการมพีฤติกรรม

เหมาะสม		อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05																																				

 3.5  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็ง
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การมีแรงบันดาลใจ

(บุคคล	และ/หรือรายการโทรทัศน์)
L

42.9

31.9

มากและปานกลาง

น้อย

6.3

18.9

7.219*

(0.002)

ตารางที่ 5.42		(ต่อ)

	 จากตารางที	่5.42	พบว่า	ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นจดุแขง็ของนกัเรยีน	หรอืการเข้าสงัคม	

คือ	การได้รับค�าชมเชย	หรือรางวัลจากการมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสม	และการมีแรงบันดาลใจ	(จากบุคคล	และ/ 

หรือรายการโทรทัศน์)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

การอภิปรายผล 
 อภปิรายร่วมกันทัง้สขุภาพ และพฤตกิรรม ดงันี้

 1. ผลการส�ารวจฟัน พฤติกรรมด้านฟัน

	 ความชุกของปัญหาฟันผุลดลงเมื่อเทียบกับ 

การส� า รวจสภาวะสุ ขภาพช ่ อ งปากของส� า นัก 

ทันตสาธารณสุขซ่ึงพบฟันผุร ้อยละ	 52.0	 (ส�านัก 

ทันตสาธารณสุขกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข,	

2561)	น่าจะเป็นผลจากการมโีครงการรณรงค์สขุภาพใน 

ช่องปากอย่างต่อเน่ืองทัง้ประเทศ	แต่ก็ไม่พบความสมัพนัธ์

ระหว่างโครงการรณรงค์สุขภาพในช่องปากกับสุขภาพ

ฟัน	และยงัพบว่าในวนัเสาร์	อาทติย์	หรือวนัหยดุ	นักเรียน

ไม่ได้มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 

ซ่ึงจากการสอบถาม	 พบว่า	 การมีอุปกรณ์ที่สวยงาม 

จะช่วยกระตุ้นท�าให้นักเรียนอยากแปรงฟันมากขึ้น	

 2. ผลการส�ารวจภาวะโภชนาการ และ

พฤติกรรมด้านโภชนาการ 

	 นักเรียนทีม่นี�า้หนกัเกนิเกณฑ์	ต�า่กว่าเกณฑ์	และ

ภาวะเตีย้	ร้อยละ	11.2,	5.4	และ	7.2	ตามล�าดบั	เมือ่เทยีบ 

กับการส�ารวจภาวะโภชนาการเด็กอายุ	 0-5	 ป ี 

(The Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS) 

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข 

ร่วมกบัองค์การยนูเิซฟ	ครัง้ที	่6	พ.ศ.	2562	พบว่า	ความชกุ 

ของเด็กน�้าหนักเกินและอ้วน	 ร้อยละ	 12.7	 ภาวะผอม

ร้อยละ	7.7	ภาวะเตี้ย	ร้อยละ	13.3		(กลุ่มประเมินผล

และนิเทศติดตาม	กองแผนงาน	กรมอนามัย,	2563)	

	 2.1	 ปัจจัยน�า	 คือ	 การรับรู้น�้าหนักของตนเองที่ 

ถกูต้อง	ซึง่ข้อมลูทัง้จากการสอบถามและจากการประเมนิ

น�า้หนกั	ส่วนสงู	พบว่า	นกัเรยีนกลุ่มทีน่�า้หนกัมากเกนิเกณฑ์ 

แต่ยงัไม่ถงึอ้วน	จะรบัรูว่้าตนเองมนี�า้หนกัอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ 

และไม่เป็นปัญหา	 กลุ่มท่ีมีการประเมินน�้าหนักเป็นไป 

ตามเกณฑ์	 จะรับรู ้น�้าหนักของตนเองที่ถูกต้องได้

มากกว่า	ถอืเป็นปัจจยัท่ีช่วยเตอืนให้นกัเรยีนตระหนกัถงึ 

ความเสีย่งในปัญหามากข้ึน	ซึง่เป็นไปตามการศกึษาของ	

พงษ์ศักดิ	์น้อยพยคัฆ์,	วนิดัดา	ปิยะศิลป์,	วนัด	ีนงิสานนท์,	

และประสบศร	ีอึง้ถาวร.	(2557)	ท่ีระบุว่า	การรบัรูถึ้งการ

ได้รับรางวัลและการมีพฤติกรรมเสี่ยง	 ได้พัฒนาในช่วง

วัยรุ่นตอนต้น	จึงท�าให้มีความไวต่อการรับรู้ความเสี่ยง

	 2.2	ปัจจยัเอือ้	พบเพยีงปัจจัยเดยีว	คอื	การมวีนิยั 

ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโภชนาการ	 โดยข้อมูลท่ีได้

จากการสอบถาม	บ่งบอกว่านักเรียนที่นอนดึกและนอน 

ไม่เป็นเวลาจะมีโอกาสรับประทานอาหารมากขึ้น	

	 2.3	 ปัจจัยเสริม	 คือ	 การได้ประโยชน์จากการมี 

รปูร่างท่ีเหมาะสม	สามารถอธบิายได้ว่าเดก็วัยเรียนระดบั

ประถมศึกษานี้	 เป็นช่วงวัยที่ชอบความท้าทายที่ชัดเจน 

ในชีวิต	 (พงษ์ศักดิ์	 น้อยพยัคฆ์,	 วินัดดา	 ปิยะศิลป์, 

ระดับ SDQ
กลุ่ม ปัจจัยด้านพฤติกรรม

χ2 value

(p value)เฉลี่ย เสี่ยง /
ปัญหา
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วันดี	 นิงสานนท์,	 และประสบศรี	 อึ้งถาวร,	 2557) 

ดังข้อมูลจากการสอบถาม	 พบว่าการสอบเข้าเรียนต่อ 

ระดับมธัยมศกึษา	เป็นเหตกุารณ์ทีท้่าทายความสามารถ 

ของนักเรียน	 	 ดังนั้น	 หากได้ประโยชน์จากพฤติกรรม 

ที่ตรงกับความท้าทายก็จะท�าให ้มีการขับเคลื่อน

พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม	และยังพบว่าคุณสมบัติ 

นกัเรยีน	เช่น	นักเรียนทีม่รีปูร่างสงูไม่อ้วน	มบีคุลกิภาพด ี

อาจจะท�าให้ได้โควตาเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา	

 3. ผลการส�ารวจสุขภาพจิต ทั้งด้านอารมณ์ 

และพฤติกรรม 

	 ความชุกของปัญหาด้านอารมณ์	 พบว่า	 ต�่ากว่า

ผลการส�ารวจติดตามสถานการณ์ระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียนไทยอายุ	 6-11	 ปี	 ระดับประเทศ 

ปี	2559	พบว่ามคีวามฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	อยูใ่นระดับ 

ปกติขึ้นไป	 ร้อยละ	 77.0	 และอยู่ในระดับที่ควรได้รับ

การพัฒนา	 ร้อยละ	 23.0	 (สถาบัน	 ราชานุกูล,	 2559) 

ซ่ึง	EQ	ด้านการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ	พบว่า	มปัีญหา 

มากทีสุ่ด	ผลการวิจยันี	้สามารถอธบิายได้ด้วยข้อมลูทีไ่ด้

จากการสอบถามนักเรียนว่า	 อาจจะสัมพันธ์กับรูปแบบ 

การเลี้ยงดู	 ที่พบว่า	 พ่อแม่ผู ้ปกครองมักจะเป็นคน

ตัดสินใจให้แก่นักเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	

วนิษฐา	 เหลืออรุณ,	สุวิมล	ตริกานันท์	 และบุญมี	พันธุ์

ไทย.	 (2559).	 ที่พบว่า	 การเลี้ยงดูโดยยอมรับในความ

สามารถของเดก็	รบัฟังความคดิเหน็ให้ความร่วมมอืช่วย

เหลอืตามสมควรจะท�าให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ

เอาชนะอปุสรรคหรอืการแก้ไขปัญหาได้ดกีว่านกัเรยีนที่

ถกูเล้ียงดแูบบเข้มงวดกวดขนัไม่ได้ท�าในสิง่ทีต่นต้องการ	

หรอืท�าอะไรด้วยตนเองไม่ได้	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิที่

ระดับ	.05	แต่อย่างไรก็ตาม	เมื่อเทียบกับการสังเกตของ

ทีมวิจัยขณะเก็บข้อมูล	พบว่า	นักเรียนหลายกลุ่มแสดง

ความก้าวร้าว	และการขาดระเบยีบ	เช่น	การคุยกนัตลอด

เวลา	และต้องการนัง่เป็นกลุม่	เมือ่จับแยก	จะแสดงความ

ไม่พอใจ	เช่น	เตะโต๊ะ	กระแทกเก้าอ้ี		ซึง่พฤติกรรมเหล่านี ้

ต้องมีการติดตามต่อในระยะยาว

 ผลการคดักรองปัญหาพฤตกิรรมในเดก็	เปรยีบเทยีบ

กบัรายงานวจิยัของทวศีลิป์	วษิณุโยธนิ	และคณะ	(2556)	

พบว่า	 งานวิจัยนี้สูงกว่าทุกด้าน	 ยกเว้นพฤติกรรมด้าน

สัมพันธภาพกับเพื่อน	 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า	 รูปแบบ

คะแนนคล้ายคลงึกนั	คอื	พฤตกิรรมด้านสมัพนัธภาพกบั

เพื่อนมีปัญหามากที่สุด	สามารถอธิบายได้ว่า	เด็กในช่วง

วัยนี้จะติดเพื่อนและให้ความส�าคัญกับเพื่อนท�าให้เกิด 

การแบ่งกลุ่ม	 (peer years หรือ secret society) 

ซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์	 พบว่านักเรียนจะมีกลุ่ม

เพือ่นสนทิและจะไม่อยากให้มใีครเข้าหรอืออกจากกลุม่ 

เวลานั่ง	 หรือท�ากิจกรรมก็จะท�าเฉพาะกลุ่มของตนเอง	

บางครั้งก็มีการตั้งชื่อกลุ่ม	 เพราะเป็นวัยที่แสวงหาและ

ชอบท้าทาย	ตามเพื่อน	เชื่อเพื่อน	มากกว่าครู	อาจารย์

หรือผู้ปกครอง	

	 ปัจจัยที่สัมพันธ์	 คือ	 ผู้ปกครองมีเวลาให้อย่าง

สม�า่เสมอ	การมีเป้าหมายในงานอาชีพ	การมีแรงบนัดาลใจ 

และการได้รับค�าชมเชย	 หรือรางวัล	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ข้อมูลการสอบถาม	 คือ	 นักเรียนต้องการการพูดคุย

สนทนา	 ให้เหตุผลจากผู ้ ท่ีไว ้วางใจ	 ท้ังผู ้ปกครอง	

พยาบาลอนามัยโรงเรียน	หรือครูในโรงเรียน	ประเด็นที่ 

ส�าคัญอีกประเด็นคือพบว่ากลุ ่มท่ีมีสัมพันธภาพทาง

สังคมดีจะชอบดูรายการเด็ก	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 อัจศรา	 ประเสริฐสิน	 (2553)	 ท่ีพบว่า	 การรับสื่อ

ด้านบันเทิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพจิตโดยมี

ความสัมพันธ์สูงท่ีสุด	 .468	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .001	 และรายการท่ีนักเรียนในกลุ่มท่ีมีคะแนน

การประเมิน	 SDQ	 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมสูง	 คือ	

รายการ	 super	 10	 เมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่าการรับ

รู้ว่าในสังคมมีเด็กที่ต้องดิ้นรนต่อสู้		เพราะไม่มีเงิน	หรือ

ช่วยทางบ้านหาเงิน	ท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองต้องฝึก

ทักษะบางอย่างที่จะสามารถไปออกรายการได้
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ผลการวิจัย 
	 ภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6 

โรงเรียนเขตสาทร	 ยังมีปัญหาทั้งฟันผุ	 น�้าหนักเกิน																

ความฉลาดทางอารมณ์และการแสดงออกของพฤติกรรม	

โดยพฤติกรรมยังมีความไม ่เหมาะสมในด้านของ 

การปฏิบัติ	 ซึ่งพบว่า	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ทีน่่าสนใจ	คอื	การมเีป้าหมายในชวีติ	การเหน็ประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมและรายการโทรทัศน์ที่สร้าง 

แรงบันดาลใจ	 ทั้งปัจจัยน�า	 ปัจจัยเอื้อ	 ปัจจัยเสริม 

กับการสร้างแรงจูงใจ	พบว่า	แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

และอยูไ่ด้นาน	คอื	แรงจงูใจภายใน	เช่น	การเหน็ประโยชน์ 

จากการมีรูปร่างที่ดี	 ด้านงานอาชีพในอนาคต	 หรือ 

แรงจูงใจจากภายนอก	 เช่น	 การสนับสนุนทรัพยากร 

ทัง้อปุกรณ์	หรอืเวลาจากสมาชกิในครอบครัว	ต่างร่วมกนั 

ธ�ารงพฤติกรรมของนักเรียน	 และที่ส�าคัญคือปัจจัยการ

มีเป้าหมายที่ชัดเจนในงานอาชีพ	และเห็นว่าพฤติกรรม

การปฏิบัติส่งผลต่อเป้าหมาย	 เช่น	 การควบคุมน�้าหนัก	

การดูรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ	

ข้อเสนอแนะ
 1.ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	 ใน

การจดัโครงการอนามยัโรงเรยีนควรเป็นโครงการทีส่ร้าง

แรงบันดาลใจที่นักเรียนมีอยู่แล้วให้ชัดเจนขึ้น	ดังนี้

	 1.1	 การสร้างเสริมความสมดุลของโภชนาการ	

โดย

	 	 1.1.1	 การสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพที่ใฝ่ฝัน	

หรือการเป็นพลเมืองที่น่ายกย่อง	 การแนะแนวอาชีพ

ตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อให้นักเรียน

เตรียมตัว	 เช่น	 การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต้องเตรียม

ตวัอย่างไร	หรือการเปิดทวี	ีให้นกัเรยีนดูรายการเด็ก	เช่น	

ซเูปอร์เทน็	(Super	10)	ทีม่เีด็ก	ๆ 	เข้าไปประกวด	เพือ่ให้

นกัเรยีนใช้เวลานอกห้องเรยีนอย่างมเีป้าหมาย	และดูแล

ตนเองให้ดดูเีพือ่อนาคตทีฝั่นซึง่ต้องลงมอืท�าด้วยตนเอง

	 	 1.1.2	 การเสริมปัจจัยน�า	 การมีรูปร่างที่ด	ี

โดยการให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินภาวะน�้าหนักตัว

ของตนเอง	ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า	ประมาณครึ่งหนึ่งของ

นักเรียนมีการประเมินภาวะน�้าหนักตนเองไม่ถูกต้อง 

การให้ความรู้ในการก�ากับ	 ประเมิน	 ให้เกิดความเข้าใจ

ความหมายของน�้าหนัก	ส่วนสูงที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียน

เห็นภาพ	เช่น	น�้าหนักหรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยแต่มี

แนวโน้มที่จะท้วม	หรือเริ่มผอม	

	 	 1.1.3	 การเพิ่มกิจกรรมท่ีให้นักเรียนท�าใน

ช่วงเย็น	 ผลการวิจัยระบุว่านักเรียนใช้เวลาเฉลี่ยในการ

ท�าการบ้านน้อยกว่าเวลาในการเล่นคอมพิวเตอร์หรือ

ดูทีวี	 ซึ่งกิจกรรมสามารถเป็นได้ทั้งการสร้างเสริมให้

นักเรียนเล่นกีฬา	 หรือมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 

มากข้ึน	 เช่น	 การท�างานบ้าน	 โดยควรจะให้คะแนน

ในรายวิชาหน้าท่ีของพลเมือง	 ถ้านักเรียนสามารถท�า

ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนใกล้บ้านได้	

	 1.2	 ปรับเปล่ียนการปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพ

ฟัน	โดย

	 	 1.2.1	 การจัดท�าโครงการแปรงฟันอย่าง

จรงิจงัและเสรมิความรู้การดแูลฟันท่ีโรงเรยีน	ผลการวจิยั

พบว่า	ยังมีการแปรงฟันที่ไม่เพียงพอ	หรือการพยายาม

สร้างเสริมนิสัยให้แปรงฟันหลังอาหาร	 3	 มื้อท่ีโรงเรียน	

แต่เมื่ออยู ่บ ้านกลับมีนักเรียนจ�านวนน้อยท่ีปฏิบัต	ิ

ดังนั้น	 การปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติอาจจะต้อง

ควบคู่ไปกับการให้ความรู้อย่างจริงจังมากข้ึน	 เก่ียวกับ 

1)	บทบาทฟลูออไรด์ในการคืนกลับของแร่ธาตุเกาะฟัน	

(remineralization)	2)	การเปลีย่นแปรงสฟัีนอย่างน้อย	

6	 เดือนครั้งให้กับนักเรียน	 3)	 การเกิดคราบจุลินทรีย	์

หรือ	plaque	และ	4)	การผุของฟันน�้านมมีผลต่อการผุ

ของฟันแท้

	 	 1.2.2	 การให้ครอบครัวร่วมมือในการก�ากับ 

ควบคมุนกัเรยีนเพือ่สร้างเสรมิพฤตกิรรม	จากการสอบถาม

กับนักเรียน	 สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า 
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การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้นักเรียน 

มพีฤติกรรมสขุภาพทีดี่ในหลายเรือ่ง	รวมทัง้การแปรงฟัน 

จากผลการวิจัย	พบว่า	การสนับสนุนจากครอบครัว	คือ	 

การก�ากบัว่าขณะนีแ้ม่หรือพ่อเห็นว่านักเรียนเร่ิมอ้วนแล้ว

ควรลดอาหารมื้อดึก	ของทอด	และเพิ่มการรับประทาน

ผัก	ผลไม้ให้มากขึ้น

	 1.3.	 การสร้างเสริมด้านความฉลาดทางอารมณ์	

และลดปัญหาสุขภาพเฉพาะวัยของนักเรียน	 ซึ่งผลการ

วิจัยพบว่า	 นักเรียนต้องการ	 การสนทนาและต้องการ

คนฟัง	 ดังนั้น	 โรงเรียนอาจจะใช้การ	 ให้ค�าปรึกษากลุ่ม	

การฝึกกิจกรรมโต้วาที	 การสัมภาษณ์	 รวมทั้งการเปิด

รายการเสรมิสร้างความทะยานอยากในอนาคตให้แก่เด็ก	

เช่น	ซูเปอร์เท็น	(Super 10)	หรือรายการสัมภาษณ์	เช่น	

รายการเจาะใจ	ซึ่งเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดี

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1		 ศึกษาผลของการจัดโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเด็กวัยเรียนระดับ

ประถมศึกษา	ด้วยสื่อสาธารณะเชิงบวกที่คัดสรร

	 2.2		 ศึกษาผลของการพัฒนาภาวะสุขภาพของ

เด็กวัยเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการก�ากับติดตาม

	 2.3		 งานวิจัยน้ีไม ่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ

คือ	 ด้านเพศ	 ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	

ฮอร์โมนเป็นส�าคัญจึงควรศึกษาประเด็นนี้เพิ่มเติม	 เพื่อ

ท�าความเข้าใจวัยรุ่น

กิตติกรรมประกาศ 
	 ทมีวจิยัขอขอบพระคณุวทิยาลยัเซนต์หลยุส์ทีใ่ห้

ทุนสนุบสนุนการท�าวิจัย	 และขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้า

ร่วมทั้ง	12	แห่ง	รวมถึงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล

วิจัยจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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